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Vad kan vi lära av att studera vetenskapen
humanistiskt och samhällsvetenskapligt?
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Att söka sanningen
Om kunskapsstyrning och gränsarbete
i systematiska litteraturöversikter
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•

En uppmaning i en
evidensbaserad tid

•

Vetenskapshistoria och
vetenskapssociologi visar

•
ATT SÖKA SANNINGEN

Relevant eller inte relevant
förhandlas fram

•

Jämförbart eller inte

•

Det är inte naturgivet

•

Det är därför det ofta uppstår
debatter

Vetenskaplig kunskap är
föränderlig

•

Den formas av våra samhälleliga
föreställningar

•

Vad som menas med bra
vetenskap förändras

Har vi kommit till slutet på historien?
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Kunskap, gränsdragningsarbete
och “relevant forskning”
•

•

Disclaimer
•

All vetenskap görs av
människor!

•

Människor har intressen och
idéer om verkligheten.

•

All forskning har gränsarbete

•

Detta betyder inte
forskningsfusk

•

Detta är inte “internal affairs”

Triage och flödesprocesser
på akutmottagningen
En systematisk litteraturöversikt
April 2010

Från en fullständig och
objektiv kartläggning

3"5 s 3TATENS BEREDNING FR MEDICINSK UTVØRDERING
Swedish Council on Health Technology Assessment

”Med systematisk avses att samtliga för
frågeställningarna relevanta vetenskapliga
studier identifieras […] Syftet är att uppnå en
objektiv och fullständig kartläggning av
kunskapsläget.”
–Asplund m fl, 2010, s. 72

…till de logiska och
praktiska urvalen

Djävulen finns i detaljerna…
”Av praktiska och logiska skäl har följande
avgränsningar gjorts av material hörande till
den systematiska litteraturöversikten”
–Johnny Appleseed

Två exempel på
gränsarbete (och
praktiska urval)

Lean eller Triage? Om
jämförbara verksamheter

Vilka verksamheter
kan man lära sig av?
”Införandet av triage och nya flödesprocesser
på svenska akutmottagningar har i era fall varit
inspirerat av lean, ett brett koncept och
ursprungligen från japanska bilindustrin.”

Tabell 4: Att bredda urvalet genom att öppna mot andra verksamhetsområden
Träffar i PubMed

Skillnad

Utifrån ovanstående kan man dra slutsatsen att för att inkludera organisationsforskningen i
Triage system litteraturöversikter på vårdområdet,
4 025 skulle i de flesta fall
±0antagligen både sökord
systematiska
och
behöva
förändras. En kontrafaktisk
Utan källor
begränsning
till akutsjukvården
7 349 sökning utifrån begreppet
+ 3 324 ”lean” (som alltså
inte
i de gentemot
ursprungliga
sökningarna
och olika
Utan ingick
begränsning
katastrofer
och försvaret i4Triagerapporten)
099
+ 74akutsjukvårdsbegrepp
kan illustrera poängen.
Not: Sökningen genomfördes 2012-11-26. Söksträngarna var följande:
Tabell 6: Kvalitativ semisystematisk sökning i flera databaser
Triage system: jmf. tabell 1.

–Triage-rapporten, s. 17-18

Utan akutskjukvårdsbegränsning: Träffar
(((”triage”[MeSH
Terms] ”triage”[Title/Abstract]
OR ”ats”[Title/Abstract]
i PubMed
Träffar i Science
Direct TräffarOR ”ctas”[Title/Abstract] OR ”mts”[Title/Abst- ract] OR ”esi”[Title/Abstract] OR ”cts”[Title/Abstract] OR ”metts”[Title/Abstract]))
NOT
(”military”[Title]
i Google
Scholar
OR ”disaster”[Title] OR ”disasters”[Title])) AND (”cohort studies”[MeSH Terms] OR ”evaluation studies”[Publication Type] OR
Lean inom akutsjukvården
70
0
17 300
”validation studies”[Publication type] OR ”comparative study”[Publication Type] OR ”controlled clinical trial”[Publication
Type] OR ”randomized controlled trial”[Publication Type] OR ”controlled”[Title] OR ”random”[Title] OR ”randomly”[Title] OR
”randomized”[Title]
OR ”observational”[Title]
”longitudinal”[Title]
OR ”prospective”[Title] OR systematic[sb] OR ”patient
Not: Sökningen genomfördes
2012-11-26. OR
Söksträngarna
var följande:
satisfaction”[MeSH Terms] OR ”patient satisfaction”[title/ abstract] OR ”agreement”[title/abstract]).
PubMed: (lean[Title/Abstract]) AND (”emergency service, hospital”[MeSH Terms] OR ”emergency medical services”[MeSH
Utan
gentemot department”[Title/Abstract]
katastrofer och försvaret: (”emergency
service, hospital”[MeSH
Terms] OROR
”emergency
Terms]begränsning
OR ”emergency
OR ”emergency
room”[Title/ Abstract]
”accidentmediand
cal
services”[MeSH Terms] OR
department”[Title/Abstract]
OR ”emergency
room”[Title/
Abstract]
OR ”acemergency”[Title/Abstract]
OR ”emergency
trauma center*[Title/Abstract]
OR ”emergency
nursing”[MeSH
Terms]
OR ”emergency
cident
and emergency”[Title/Abstract]
OR trauma center*[Title/Abstract])
AND (”triage”[MeSH Terms] OR ”emergency
care”[Title/Abstract]
OR ”emergency nursing”[Title/
Abstract])
nursing”[MeSH Terms] OR ”emergency care”[Title/Abstract] OR ”triage”[Title/Abstract] OR ”emergency nursing”[Title/
Science Direct:
tak({lean}) AND OR
tak(”emergency
service,OR
hospital”
OR ”emergency
medical services” OR
”emergency
Abstract]
OR ”ats”[Title/Abstract]
”ctas”[Title/Abstract]
”mts”[Title/Abstract]
OR ”esi”[Title/Abstract]
OR ”cts”[Title/
department”
”emergency room” AND
OR ”accident
and emergency”
OR OR
«trauma
center»studies”[Publication
OR ”emergency nursing”
OR
Abstract]
OR OR
”metts”[Title/Abstract])
(”cohort studies”[MeSH
Terms]
”evaluation
Type] OR
”emergency
care”)
”validation studies”[Publication type] OR ”comparative study”[Publication Type] OR ”controlled clinical trial”[Publication
Type] OR ”randomized controlled trial”[Publication Type] OR ”controlled”[Title] OR ”random”[Title] OR ”randomly”[Title] OR
Google Scholar: lean ”emergency service, hospital” OR ”emergency medical services” OR ”emergency department” OR
”randomized”[Title] OR ”observational”[Title] OR ”longitudinal”[Title] OR ”prospective”[Title] OR systematic[sb] OR ”patient
”emergency room” OR ”accident and emergency” OR «trauma center» OR ”emergency nursing” OR ”emergency care”
satisfaction”[MeSH Terms] OR ”patient satisfaction”[title/ abstract] OR ”agreement”[title/abstract])

Kamp mellan
olika sorters expertis:
Vad är jämförbart?

Som framgår av tabellen genereras väldigt olika resultat beroende på vilken källa man väljer
Återigen,
avgränsningar
är inte
givna.
En kunskapssammanställning
som säger
sigså
- antalet artiklar
från tre till
överobjektivt
fyratusen.
Noteras
bör dock att eftersom databaserna
har
behandla
ett och samma
område kan,
beroende
på val
av man
söktermer
definiera
relevant
resolika sökmöjligheter
– i PubMed
och Science
Direct
kan
begränsa
sökningen
till title/
pektive
forskning
på mycket skilda sätt och
därmed
ge Scholar
skilda bilder
av tillåter
kunabstracticke-relevant
abstract respektive
title/abstract/keywords,
medan
Google
endast
skapsläget.
De exempel
hittills
getts på hur
relevant
kunskap
kan avgränsas
har fokuserat
sökning i fulltext
– blirsom
också
sökningarna
väldigt
olika.
Resultaten
är med andra
ord inte
på
val av databaser
och söktermer.
En annan
metod för
avgränsa relevant
kunskap
att
jämförbara
kvantitativt,
men ger ändå
en indikation
påatt
variationen
i täckning
mellanärolika
sätta
regler för vad som är att betrakta som kunskap av ”rätt sort”.
typerupp
av databaser.

Ett axplock av träffar från PubMed:
• Lean-driven improvements slash wait times, drive up patient satisfaction scores.
• Doing more with less: applying lean methodology to EMS.
• How does lean work in emergency care? A case study of a lean-inspired intervention at
the Astrid Lindgren Children’s hospital, Stockholm, Sweden

•

• A Structured Approach to Transforming a Large Public Hospital Emergency Department via Lean Methodologies.

Vad är relevant forskning för

Vi kan snabbtkontra
konstatera
att vi i PubMed
får ett begränsat antal träffar, i Science Direct inga
Kvalitativa
kvantitativa
avgränsningar
sjukvårdens organisering?

träffar alls, medans fulltextsökningen i Google Scholar genererar 17 300 träffar. Om vi ögnar
Från andra källor, exempelvis referenslistor, tillkom ytterligare 36 artiklar efter så kallad ”snowballing”.
träffarna
vi fått
och Google
kan vi också
konstatera attvar
detstort,
verkligen
artiklar
somi PubMed
befanns beskriva
problem Scholar
kring patientflöden
på akutmottagningen
dock varär
•Antalet
Organisationsforskning
med
fråga
om forskning
omfalllean
i sjukvården:
redovisningarna
i flertalet
av deskriptiv
art vilket medförde exkludering. (Triagerapporten, s. 146)

De fem första träffarna från Google Scholar:

expertis i “lean”?

• Redesigning emergency department patient flows: application of Lean Thinking to
health care

Ett annat tydligt gränsarbete som görs i Triagerapporten är fokuseringen på kvantitativa
•metoder.
Experter
från hälsooch som identifieras om man begränsar sökningar av litteratur
Skillnaden
i antal studier
tillsjukvården?
vissa metoder, kontra om man söker utan metodfokus är slående:

• Application of lean manufacturing techniques in the emergency department
• Use of lean in the emergency department: a case series of 4 hospitals

•

• Applying the Lean principles of the Toyota Production System to reduce wait times in
the emergency department

Kan sjukvård jämföras med
andra samhällssektorer?

• Lean thinking across a hospital: redesigning care at the Flinders Medical Centre
Utan en närmare läsning av artiklarna i fråga så verkar det osannolikt att de inte skulle tillföra något till en diskussion kring flödesorientering i akutsjukvården.
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”Från andra källor, exempelvis referenslistor,
tillkom ytterligare 36 artiklar efter så kallad
”snowballing” […], dock var redovisningarna i
flertalet fall av deskriptiv art vilket medförde
exkludering.”

Vad är relevanta
kunskapsformer?

–Asplund, et al., 2010, p. 146

Kvantitativa
studiers dominans

Kvalitativa studier utesluts
Tabell 5: Att bredda urvalet genom att öppna mot andra forskningsmetoder
Träffar i PubMed

Skillnad

Triage system

4 025

±0

Utan fokus på kvantitativa studier

12 581

+ 8 556

•

Kvantitativa studier har en speciell status

•

Ofta efterfrågade i offentlig administration

•

Vetenskapsstudier:

Not: Sökningen genomfördes 2012-11-26. Söksträngarna var följande:
Triage system: jmf. tabell 1.
Utan fokus på kvantitativa studier: (((”emergency service, hospital”[MeSH Terms] OR ”emergency medical services”[MeSH
Terms] OR ”emergency department”[Title/Abstract] OR ”emergency room”[Title/ Abstract] OR ”accident and
emergency”[Title/Abstract] OR trauma center*[Title/Abstract]) AND (”triage”[MeSH Terms] OR ”emergency nursing”[MeSH
Terms] OR ”emergency care”[Title/Abstract] OR ”triage”[Title/Abstract] OR ”emergency nursing”[Title/ Abstract] OR
”ats”[Title/Abstract] OR ”ctas”[Title/Abstract] OR ”mts”[Title/Abstract] OR ”esi”[Title/Abstract] OR ”cts”[Title/Abstract] OR
”metts”[Title/Abstract])) NOT (”military”[Title] OR ”disaster”[Title] OR ”disasters”[Title])))

I den kontrafaktiska sökningen i PubMed blev skillnaden en nästan 200-procentig ökning
av antalet publicerade rapporter. I Triagerapporten görs dock en entydig avgränsning till
kvantitativ forskning. Även när man använder sig av den kvalitativa ”snöbollsmetoden”, som
innebär att man via referenslistor försöker hitta andra relevanta artiklar, utesluter man ar-

•

•

Inte bättre avspeglingar av verkligheten

•

… men kunskapsproduktionen
standardiseras

•

det skapas en “mekanisk objektivitet”

•

Osynliggör antaganden och annat som
uppfattas som subjektivitet eller
godtycklighet

Vad förlorar vi om vi inte tar hänsyn till mer
kvalitativa studier?

Disclaimer
•

All vetenskap görs av
människor!

•

Människor har intressen och
idéer om verkligheten.

Avslutande reflektion
•

Inte nödvändigtvis felaktiga val

•

…men en avspegling av praktiska urval

•

Valen görs av specifika aktörer med specifika
intressen

•

All forskning har gränsarbete

•

Detta betyder inte
forskningsfusk

•

“Relevant forskning” är inte en självklar sanning

•

Det här är inte “internal affairs”

•

“Fullständig” eller “objektiv” kunskap är ett ideal
som är i stort omöjligt att uppnå.

Några frågor
•

Vad händer med “beprövad erfarenhet” om all
kunskap måste kvantifieras?

•

Vad händer kunskap som inte går att kvantifiera?

•

Vilka problem kan uppstå om synen på kunskap
blir för rigid?

•

Vilka problem kan uppstå om synen på kunskap
blir för flexibel?

