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Skabelon til gennemgang af artikel 

Valg af artikel   Hvorfor har I valgte denne artikel? 

 Hvilket tidsskrift er artiklen publiceret i og hvad er impact factor?  

 Hvem er forfatterne og hvilke Institution og land kommer de fra? 

 Hvor gammel er artiklen? 
 

Baggrund Hvad handler baggrunden om? 
 

Rationale Hvad er det, der mangler viden om, og som artiklen vil svare på? 
 

Formål/objective Hvad er det artiklen vil undersøge, og er det tydeligt beskrevet? 
Er problemstillingen relevant? 
 

Studiedesign Hvilket studiedesign benyttes, og er det relevant?  
Passer det til formålet (eller kunne et andet studiedesign være bedre og hvorfor er det ikke valgt? 

 

Patientpopulation Hvilke patienter indgår i studiet – og ligner de patienterne på jeres afdeling? 
Er inklusions- og eksklusionskriterierne tydelige og fornuftige? 
 

Intervention (hvis 

interventionsstudie) 
Hvad er interventionen (det nye som indføres) og hvordan er kontrolgruppen defineret?  
Er det samme arbejdspraksis hos jer og kan det overføres? 
 

Udførelse Er studiet gennemført, så man kan stole på resultaterne? 

Outcomes Hvad er det for et effektmål, der bruges til at undersøge interventionen på?  
Hvilke sekundære effektmål måles der også på? 
 

Statistik Hvad består hovedanalysen af (af det primære effektmål)? 
Bliver ser lavet sub-analyser (sensitivitetsanalyser) – og hvad bruges de til at svare på? 

Resultater Hvilke resultater kommer artiklen frem til (se evt opsummeringen i første afsnit i diskussionsafsnit)?  
Svarer resultaterne på problemstillingerne (objectives)? 
Er resultaterne betydningsfulde? 

Konklusion Hvad er artiklens konklusion og svarer det på det beskrevne formål? 

Styrker og 
svagheder 

Hvilke svagheder har studiet (limitations?) 
Hvilke styrker har studiet? 

Anvendelse i 
klinikken 

Kan resultaterne overføres til egen praksis og hvilken betydning vil de få? 

Afrunding Hvad synes I om artiklen og hvad kan I lære af den? 
Hvad anbefales som fremtidige studier og er det noget afdelingen vil gå videre med? 

Felterne med den mørkegrå farve er de vigtigste 


