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Kriittinen tarkastelu

Julkaistu tieto voi olla väärää tai harhaanjohtavaa:

• Koska viitataan julkaistuun tietoon alkuperäisen tutkimuksen sijaan

• Koska hyväksytään ja referoidaan tutkmuksen päätelmät ilman
metodien ja tilastojen arviointia

• Koska tietoa tulkitaan henkilökohtaisia käsityksiä tukevaksi

• Koska tietoa referoidaan ja siihen viitataan valikoivasti oman
käsityksen tai tiedon tuttuuden takia

• Koska käyetään abstraktia eikä koko tekstiä

• Koska toissijaista tietoa kuten ennustemerkkejä tulkitaan kliiniseksi
tulokseksi



Paras tutkimusnäyttö

• Kattava – käytetty näyttö voidaan tietää parhaaksi vain, 

kun kaikki näyttö on tiedossa

• Validi – kriittisellä tarkastelulla havaitaan vääristymän

mahdollisuudet

• Systemaattinen – näytön valitseminen ja arviointi

tutkimusperiaatteita noudattaen vähentää vääristymien

tutkijan ja toimittajan asenteiden vaikutusta

• Ajantasaisuus – joka päivä saadaan uutta näyttöä, joka

voi olla parasta

• Syntesointi – yksi tutkimus vs. “koko kuva”



Näyttöön perustuvuuden 

vaatimukset
“Näyttön perustuvuus” vaatii seuraavat vaiheet:

1. Kaiken soveltuvan näytön systemaattinen tunnistaminen

2. Parhaan näytön systemaattinen valitseminen kaikesta tiedossa

olevasta näytöstä

3. Valitun näytön systemaattinen arviointi (kriittinen tarkastelu)

4. Löydetyn tiedon ja näytön laadun objektiivinen raportointi

5. Useiden näyttöraporttien syntetisointi

6. Johtopäätösten ja suositusten tekeminen näyttösynteesistä

7. Johtopäätösten muuttaminen, kun uusi näyttö tuo muutoksia

parhaaseen mahdolliseen näyttöön





Näytön vahvuus 

DynaMedissa
Level 1 [likely reliable] evidence Kaikki laatuvaatimukset täyttyvät

Matala vääristymän riski

Korkea virheettömyyden

todennäköisyys

Level 2 [mid-level] evidence Näyttöä on, mutta myös merkittävä

vääristymän riski

Kohtalainen tai vähäinen vääristymän

riski

Kohtuullinen tai matala

virheettömyyden tödennäköisyys

Level 3 [lacking direct] evidence Ei vertailukelpoista näyttöä kliinisistä

tuloksista

Korkea vääristymän riski



Level of Evidence 1 (LOE1)
12 kriteeriä LOE1-tason savuttamiseksi:

1. Kokoteksti raportti saatavilla englanniksi tai muulla kielellä jota toimittaja

ymmärtää

2. Hoitotulos

3. Otanta, toimenpide, vertailu ja tulos edustavat

4. Satunnaistaminen (tutkittavat on jaettu hoitoryhmiin sattumanvaraisesti)

5. Kaikkien osallisten sokkouttaminen, jos mahdollista (potilas, hoitava

henkilökunta, tulosten arvioja)

6. Seuranta (lopptulostena arivionti) vähintään 80%:lle tutkimukseen

osallistuneista, joiden on oltava sellaisia, etteivät deurannasta pudonneet

merkittävästi muuta tuloksia.

7. Seurannasta pudonneiden huomioiminen (vaikka eivät sisältyisi

analyysiin)

8. Luottamusväli (do not include both presence and absence of clinically 

meaningful differences)



LOE1 (jatkoa)

9. Satunnaistetuissa vertailukokeissa:

•Allocation concealment

•Intention-to-treat analysis comparing groups according to randomization

10. Satunnaisetuissa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa
– 6 erityiskriteeriä (löytyvät DynaMed -verkkosivuilta)

11. Tutkimuksen keskeytyessä
– 5 erityskriteeriä (löytyvät DynaMed -verkkosivuilta)

12. Ei muita mekrkittävää harhaan johtavia tekijöitä

(esimerkkejä verkkosivuilla)



Johtopäätösten vertailu kriittisen

analyysin jälkeen; esimerkki: 

PREDIMED study conclusion

DynaMed

Conclusion



DynaMed -tiivistelmä





Näyttöön perustuva hoito-

ohje



Lähdetyypit



CINAHL ja Nursing Reference Center Plus  -

tietokantojen sisältö



Nursing Reference Center 

Plus -koekäyttö 

Ota mukaan salasana tai ota yhteyttä.



Kysymyksiä?

DynaMed Plus

http://www.dynamed.com/home/

Nursing Reference Center Plus

https://health.ebsco.com/products/nursing-reference-center-plus

Veera Mujunen

vmujunen@ebsco.com

+358407547503

Toimistolla (englanniksi ja ruotsiksi):

Andreas Wallen

awallen@ebsco.com

http://www.dynamed.com/home/
https://health.ebsco.com/products/nursing-reference-center-plus

