
”the beginning of the wisdom
lies not in the answer, but in 

the question”



Oppgave

• Du har bakgrunn fra kommunehelsetjenesten i en liten 

kommune, - og er nå masterstudent ved UiO

• Du har jobbet mye med bekken relaterte plager (BRP) i 

forbindelse med svangerskap og er opptatt av dette

• Det er mye med bekkenplager som er interessant

• Hvilke informasjonsbehov har du i jobben din i knyttet til 

dette temaet?

• Formuler aktuelle spørsmål...



Hvordan oppleves det

• Hvordan opplever kvinner BRS?
• Hva er kvinner med BRS opptatt av mht evt

følger for barnet?



• Hvilke psykiske reaksjoner har kvinner med 
BRS ?

• Påvirker BRS amming?
• Hvilke tiltak kan hjelpe kvinner med BRS?
• Er det sammenheng mellom BRS og 

depresjon?



• Kan BRS forebygges ved neste svangerskap? 
• Kan BRS forebygges ?
• Kan fysisk trening forebygge BRS?
• Hvilke treningsformer forebygger BRS?
• Kan gruppebeh med tverrfaglig kompetanse hjelpe 

kvinner med BRS? 
• Hvilke råd kan vi gi mht aktiviter som bør 

unngås?
• Kan kvinner med BRS ha nytte av ro og 

avlastning?



• Har livsstil sammenheng med forekomsten 
av BRS?

• Hva er utløsende årsaker for BRS?





Kjernespørsmål i helsetjenesten

• Hvor mange har  ….
• Hvorfor får noen ……
• Hvordan kan vi avgjøre om noen …
• Hva kan vi gjøre med …
• Hvordan går det med ……
• Hva innebærer det/hvordan oppleves det ….



Vi har behov for kunnskap om:

• Prevalens (forekomst)
• Etiologi (årsaksforhold)
• Måleinstrumenter, tester og diagnostikk
• Effekt av forebygging, behandling og 

rehabilitering
• Prognose
• Erfaringer, opplevelser og holdninger



Fra spørsmål til design

Kvalitative designErfaringer, opplevelser og 
holdninger

Hvordan oppleves det å 
ha denne sykdommen?

Kohorte-studierPrognose (forløp)Hvordan går det med de 
som har  sykdommen?

Randomisert kontrollert 
forsøk

Effekt av forebygging, 
behandling, rehabilitering

Hva kan vi gjøre for å 
behandle sykdommen?

Tverrsnittstudier (mot en 
gullstandard)

Måleinstrumenter, tester 
og diagnostikk

Hvordan kan vi avgjøre 
om noen har en sykdom?

Kohorte-studierEtiologi (årsaksforhold)Hvorfor får noen denne 
sykdommen?

TverrsnittstudierPrevalens (forekomst)Hvor mange har en 
sykdommen?



Å formulerer et godt spørsmål

Hvem
(mennesker)

Manøver
(tiltak/eksposisjon/
test/prognostisk

faktor)

Alternativ
(kontrolltiltak)

Utfall
(resultat/virkning)



”det er umulig å tenke klart 
om et uklart spørsmål”

Petter Hjort
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