
Totalt antall bestiller fra Hdir til FHI 2 stk. i 
februar

3 stk. i mai 3 stk. i september

Helsedirektoratet kan bestille maksimalt 2 forskningsoppsummeringer denne gangen.  
Hvert retningslinjeprosjekt kan derfor sende inn maks to forslag. Prioritering mellom 
forslagene gjøres i samarbeid med forslagsstillere og Kunnskapssenteret/FHI, etter 
kriteriene i vedlagte Power Point. Endelig beslutning tas av retningslinjesekretariatet.

Bestillingsfris
t: 

15.februar 15. mai 15. september

Send bestilling til: Caroline.hodt-billington@helsedir.no 

Forslag – bestilling av systematisk oversikt
Tittel (arbeidstittel) nasjonal faglig retningslinje:   

Prosjektleder / avdeling:  
 
Når ønskes forskningsoppsummeringen ferdigstilt?

Planlagt ferdigstillelse av internt høringsutkast 

Systematisk oversikt ønskes på følgende problemstilling(er)
Problemstilling nr. 1 (1-2 setninger):

Bakgrunn og begrunnelse for problemstilling (kortfattet beskrivelse):

PICO 1:
Population (P) Intervention (I) Comparison (C) Outcome (O)

Personer med 
psykoselidelse

Psykologiske tiltak 
(psykoterapi/ 
familieterapi) uten 
samtidig bruk av 
antipsykotika

Psykologiske tiltak 
(psykoterapi/familiet
erapi) med samtidig 
bruk av antipsykotika

Symptomlette
Funksjonsendring
Dødelighet
Bivirkninger
Livskvalitet
Hjerneforandring

Har biblioteket gjennomført og prosjektleder/andre gjennomgått innledende søk 
relatert til problemstilling/PICO?(Se sluttnote)
Folkehelseinstituttet har utført et systematisk litteratursøk i mars 2016, med påfølgende 
sortering, for en noe bredere problemstilling. Helsedirektoratet har gjennomgått det 
systematiske litteratursøket for denne PICO, og ikke funnet noen systematisk oversikt av 
nyere dato som svarer på denne problemstillingen, hverken Cochrane eller andre relevante 
oversiktsartikler.

Problemstilling nr. 2 (1-2 setninger):



Bakgrunn og begrunnelse for problemstilling (kortfattet beskrivelse):

PICO:
Population (P) Intervention (I) Comparison (C) Outcome (O)

Personer med 
psykoselidelse

Fysisk aktivitet uten 
samtidig bruk av 
antipsykotika

Fysisk aktivitet med 
samtidig bruk av 
antipsykotika

Symptomlette
Funksjonsendring
Dødlighet
Bivirkninger
Livskvalitet
Hjerneforandring

Har biblioteket gjennomført og prosjektleder/andre gjennomgått innledende søk 
relatert til problemstilling/PICO? (Se sluttnote)
Folkehelseinstituttet har utført et systematisk litteratursøk i mars 2016, med påfølgende 
sortering, for en noe bredere problemstilling. Helsedirektoratet har gjennomgått det 
systematiske litteratursøket for denne PICO, og ikke funnet noen systematisk oversikt av 
nyere dato som svarer på denne problemstillingen, hverken Cochrane eller andre relevante 
oversiktsartikler.


