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Indledning 
Evidens er blevet et hverdagsbegreb, som i dag anvendes bredt i befolkningen, og også blandt politikere og 
meningsdannere som et styringsredskab for velfærdssamfundet (1–3). I sundhedssektoren stilles stigende 
krav om, at forebyggelse, pleje og behandling er baseret på evidens, hvilket stiller vedvarende krav til de 
fagprofessionelle. Men hvad er evidens? Hvad er væsentlige kriterier for at vurdere evidens? I dette bag-
grundspapir giver vi en kort indføring i begrebet evidens i en sundhedsfaglig sammenhæng. Vi håber, at 
baggrundspapiret vil bidrage til at kvalificere diskussionen om evidens, og at flere får lyst til at gå ind i de-
batten om fremtidig evidensbaseret praksis og organiseringen af denne, herunder indgå i yderligere imple-
mentering af og udvikling af evidensbaseret klinisk praksis. 

Hvad er evidens? 
Når ordet evidens bruges i videnskabelig sammenhæng, kan det overordnet set forstås som viden, der er 
skabt og sandsynliggjort gennem forskning, som er gennemført efter stringente og velegnede metoder. Me-
toder, der hver især skitserer en planlagt og systematisk måde at undersøge et fænomen på. 

Selvom evidence direkte oversat betyder ’bevis’, er det vigtigt at huske, at forskning ikke leverer beviser. 
Klinisk forskning foregår ofte i stikprøver af befolkningen, og der kan derfor kun fremsættes mulige sam-
menhænge baseret på sandsynligheder. Eller, sagt på en anden måde, veludført forskning kan være med til 
at sandsynliggøre sammenhænge eller skabe en bedre forståelse af f.eks. et fænomen. Der kan være tungt-
vejende evidens, dvs. overvejende sandsynlighed for f.eks. effekten af en given behandling eller retnings-
linje – men forskeren kan reelt aldrig bevise noget (4). Dertil er der mange muligheder for fejlkilder i forsk-
ning. Hvis et studie f.eks. har alvorlige metodeproblemer eller er fejlbehæftet på anden vis, bliver resulta-
terne upålidelige og bør ikke indgå i evidensgrundlaget for en anbefaling for klinisk praksis. Eller, hvis det 
inddrages, bør metodemæssige problemer i studiet trække ned i den samlede vurdering af, hvor stærk den 
endelige anbefaling er. 

Hvis den viden, der genereres gennem god forskning, skal komme borgerne til gavn, skal den implemente-
res i praksis. Der findes imidlertid ikke regler for, hvor tungtvejende evidensen skal være, eller hvilke for-
mer for evidens det er rimeligt at forlange, før man går ud med anbefalinger eller iværksætter forebyg-
gende eller sundhedsfremmende indsatser. Derfor indgår etiske vurderinger også som et vigtigt element i 
forbindelse med nye anbefalinger og indsatser. Centralt herudover er borgernes perspektiv. Der kan godt 
være stærk evidens for at en given behandling virker, men hvis den samtidig medfører ulemper f.eks. bi-
virkninger for borgeren, kan det bevirke at borgeren, uagtet behandlingseffekt, takker nej. Og ofte indgår 
også økonomiske, juridiske, politiske og organisatoriske hensyn (5,6).   

Forskning kategoriseres ofte overordnet set i tre videnskabstraditioner: den natur-, samfunds- og humanvi-
denskabelige, og i to overordnede metodekategorier: den kvantitative og den kvalitative metodetilgang. 
Evidensbegrebet diskuteres løbende inden for de forskellige videnskabelige retninger og disse imellem.  

Evidensbegrebet er oprindeligt udviklet inden for lægevidenskaben og tager afsæt i en naturvidenskabelige 
videnskabstradition, hvor kvantitativ forskning historisk set har været dominerende. Archie Cochrane var i 
begyndelsen af 1970’erne med til at sætte evidensbegrebet på dagsordenen. Han påpegede, at lægelige 
beslutninger i tiden i høj grad hvilede på den enkelte klinikers erfaringer, og at der blev brugt mange res-
sourcer på behandlinger uden dokumenteret effekt (7,8). Cochranes arbejde udviklede sig efter hans død til 
Cochrane samarbejdet, et internationalt samarbejde, der i dag bl.a. driver The Cochrane Database of Syste-
matic Reviews. Cochrane samarbejdet indførte systematiske forskningskriterier og arbejdede for, at viden-
skabelig viden særligt fra lodtrækningsforsøg (randomized controlled trial/RCT-studier) systematisk blev 
inddraget i praksis. Ved at samle RCT-studier af høj kvalitet og derudfra udarbejde systematiske oversigtsar-
tikler og metaanalyser blev det muligt at skabe overblik over den samlede viden fra disse studier indenfor 
et givent område (9). Op gennem 1980’erne blev begrebet evidensbaseret medicin (EBM) udviklet og be-
skrevet i litteraturen i 1991 (10). I 2000 formulerede David Sackett m.fl. den ofte citerede definition på 
EBM: ”the integration of best available evidence, clinical expertise and patient preferences and values”(11). 
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Sackett er således kendt for at løfte forståelsen af, at kliniske beslutninger bør træffes på baggrund af bedst 
foreliggende evidens i et samspil mellem de fagprofessionelle og patienten. I dag arbejdes der forsat for at 
forbedre implementering af en fælles beslutningstagning for at sikre en evidensbaseret klinisk praksis.    

Viden fra forskellige forskningsretninger og -metoder 
Indenfor naturvidenskaben er RCT-studiet det stærkeste design til at undersøge sandsynlige effekter af en 
given intervention (12). Men RCT-studier kan ikke stå alene, da både patienter og det sundhedsfaglige om-
råde er komplekse størrelser, og mange forskningsspørgsmål og kliniske problematikker kan derfor ikke be-
svares, eller besvares alene, ud fra RCT-studier. Der kan også være etiske eller praktiske hindringer, f.eks. 
inklusionsproblematikker, i vejen for gennemførelse af RCT-studier.  

De kvalitative metoder, der stammer fra de human- og samfundsvidenskabelige traditioner, bibringer andre 
vinkler end de kvantitative. F.eks. vil forståelse for, hvordan man informerer og inddrager borgeren forud 
for en behandling, eller hvordan en ny behandling bedst implementeres, ofte kunne undersøges bedst i et 
kvalitativt forskningsdesign.  

Med andre ord er forskellige metoder egnede til forskellige typer forskningsspørgsmål. En metode og dens 
resultater kan således sjældent stå alene, som grundlag for at træffe beslutninger i klinisk praksis. De for-
skellige metoder udgør et vigtigt supplement til hinanden, hvis vi f.eks. vil kende effekten af en given be-
handling og forstå betydningen af at have indført den. I arbejdet med at forstå et fænomen står vi derfor 
stærkere ved at inkludere både kvantitative og kvalitative metoder.  

Det kan derfor være et problem, hvis vi i sundhedsfaglig forskning kun fokuserer på forskningsspørgsmål, 
der kan besvares via RCT-studier. Vi risikerer derved, at det alene er det, vi kan få svar på via RCT-studier, 
der bliver styrende for praksis, og ikke et bredere spektrum af spørgsmål, som kræver andre videnskabelige 
tilgange. Ligesom det kan være et problem hvis der, for at et forskningsprojekt kan bevilges midler, stilles 
krav om brug af en bestemt metode. Det er også problematisk, hvis kravene til den viden der ønskes, for at 
en bestemt procedure kan indføres eller ændres, er funderet alene på én tradition og én bestemt metode. 
Når det er nødvendigt at påpege dette, skyldes det, at velegnede og brugbare analyser, der trækker på an-
dre naturvidenskabelige metoder end RCT-designet eller på metoder fra human- og samfundsvidenska-
berne, ofte har været overset i forbindelse med sundhedsfaglige beslutninger og ved udformningen af ret-
ningslinjer.  

Der er dog ændringer på vej. F.eks. var Cochrane reviews tidligere begrænset til kun at omfatte RCT-studier, 
men er nu udvidet til også at inddrage f.eks. observationelle kvantitative studier, kohorte- og case-kontrol-
studier, og kvalitative studier (13). Der arbejdes også på at udvide det vidensgrundlag, der ligger til grund 
for metaanalyser, retningslinjer og anbefalinger (14,15).  

Evidenshjulet er et eksempel på en model, der anerkender, at kvaliteten af de analyser, der ligger til grund 
for tiltag i klinisk praksis, bygger på evidens tilvejebragt fra forskellige forskningsretninger og med brug af 
forskellige metoder. Figur 1 viser en version, som er  inspireret af Jeffrey Aronsons model i British Medical 
Journal (14): 
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Det er derfor afgørende, at de forskningsspørgsmål, der stilles i forbindelse med udarbejdelse af kliniske 
retningslinjer, besvares ved at hente viden fra alle relevante forskningsdesigns og videnskabelige traditio-
ner (15). 

Vurdering af forskningskvalitet 
Til ethvert forskningsdesign, kvantitativt som kvalitativt, er der specifikke kriterier for, hvordan kvaliteten 
sikres. Dertil er det vigtigt at huske, at alle forskningsdesign har indbyggede svagheder og styrker. Når man 
vurderer forskningslitteratur, skal hvert studie derfor vurderes individuelt i forhold til de kriterier, der til-
lægges det respektive design.  

Til overblik over overordnede forskelle mellem kvantitativ og kvalitativ forskning henvises til Bilag 1.  

Fortolkning og formidling af forskningsresultater  
Resultater fra det samme kvantitative eller kvalitative studie kan tolkes forskelligt afhængigt af fagperso-
ners erfaring og forståelsesramme. Dette betegnes confirmation bias eller interpretive bias, og det er der 
også eksempler på fra fødselsområdet (16).  Det er altså f.eks. ikke sådan, at fordi et studie anvender kvan-
titative data fra f.eks. et RCT-studie, en kohorteundersøgelse eller et sundhedsregister, så er resultaterne 
og konklusionerne objektive og neutrale. Der ses lignende udfordringer ved tolkningen og formidlingen af 
kvalitative data, f.eks. at kvalitative data generaliseres i kvantitativ forstand. 

Resultaterne fra det samme kvantitative studie kan tillige opfattes forskelligt, alt efter hvordan tallene op-
gøres. Ved formidling af f.eks. risiko, opfattes en risiko ofte som mere tungtvejende, når den præsenteres i 
relative tal (f.eks. relativ risiko eller odds ratio) sammenlignet med absolutte tal (f.eks. absolut risiko-øgning 
eller number needed to treat) (17,18). F.eks. i et studie om igangsættelse fandt forskerne bl.a., at der var 
større risiko for lav pH hos barnet i den gruppe, hvor kvinderne blev sat i gang ved gestationsuge 41+0/6, 
sammenlignet med afventende regime (og igangsættelse 42+0/6 hvis ikke fødsel forinden). Den relative ri-
siko blev beregnet til 1,90. Præsenteres den i relative termer, kan det formuleres som en 90 % forøget ri-
siko eller en næsten fordoblet risiko. Omregnet til absolutte tal ville informationen imidlertid være, at an-
tallet af børn med lav pH var øget med 4 % i igangsættelsesgruppen, eller at der for hver 25 igangsatte 

Figur 1 Evidenshjulet 

Modellen illustrerer, hvordan 

viden genereret via forskel-

lige metoder kan bidrage til 

en samlet analyse af en kon-

kret problemstilling. 

Den grønne ring viser for-

skellige forskningsretninger 

og studier med forskellig evi-

densforståelse.  

Den blå ring viser nogle af de 

forskellige metoder disse be-

nytter sig af.  
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fødsler ville være ét ekstra barn med lav pH. Det er nemt at forestille sig, at en 90 % forøget risiko opfattes 
anderledes end en 4 % øgning i børn med lav pH – men begge tal er lige korrekte og baseret på de samme 
data. Sundhedsstyrelsen opgør derfor også hvis muligt risici i både relative og absolutte tal. 

 
I evidensbaseret praksis bør klinikeren være bevidst om og opmærksom på betydningen af, hvordan tal og 
viden formidles. 

Viden fra borgere, viden fra praksis erfaring og viden fra forskning 
Med udviklingen af EBM, og her særligt Sacketts definition på EBM, kom patientens værdier og præferen-
cer som led i den kliniske beslutningstagen på dagsordenen (10,19). Sackett var således med til at henlede 
opmærksomheden på behovet for en forbedring af klinisk beslutningstagning som et uomtvisteligt led i en 
evidensbaseret klinisk praksis. Figur 2 viser en model, hvor de evidensbaserede kliniske beslutninger - base-
ret på borgerens viden, værdier og præferencer, den fagprofessionelles praksiserfaring og viden fra forsk-
ning - dertil er sat i en ramme  af de juridiske og organisatoriske forhold, de finder sted indenfor (20): 

 

 

Viden fra forskning omsættes imidlertid ofte i kliniske retningslinjer, som har det indlejrede problem, at de 
potentielt kan risikere at mindske fagprofessionelles tilskyndelse til at bruge deres kliniske skøn (21,22). Det 
kan således være væsentligt at diskutere både udarbejdelsen og ikke mindst også anvendelsen af retnings-
linjer i forbindelse med succesfuld implementering af evidensbaseret praksis. 

I den kliniske hverdag og i faglige diskussioner opleves det til tider, at der refereres til evidensbaseret prak-
sis på baggrund af enkeltstående RCT-studier, og hvor inddragelse af alle valide studier, klinikerens eksper-
tise og/eller borgerens præferencer, ikke vægtes i samme grad. En sådan praksis vil være en tilbagegang 
idet der indirekte vejledes ud fra egen individuelle overbevisning. Veludførte kliniske retningslinjer er der-
for nyttige og understøttende arbejdsredskaber i klinikken.  

Tidligere blev Oxford Centre for Evidence-Based Medicine evalueringsredskab, OCEBM Levels, primært 
brugt til at omsætte litteraturen på et givent område til en faglig anbefaling (21,23). I dag benyttes i sti-
gende grad GRADE (Grading of Recommendations Asessment, Development and Evaluation) til at udvikle 
og formulere faglige anbefalinger. I Danmark har man i Sundhedsstyrelsen valgt at benytte GRADE, når der 
skal udarbejdes Nationale Kliniske Retningslinjer. Fordelen ved at benytte GRADE er, at der modsat andre 
metoder skal være transparens i de valg, der tages i såvel processen, som i vurderingen af litteraturen. Der-

Figur 2 
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til skal borgerens perspektiv inddrages.  Der henvises til mere uddybende information om GRADE i Metode-
håndbogen fra Sundhedsstyrelsen (6). GRADE egner sig bedst til vurdering af kliniske spørgsmål, der kan 
besvares med forskningsdesigns baseret på kvantitative metoder. Der arbejdes dog også på at udvikle en 
tilsvarende transparent metode (GRADE-CERQual) til at aggregere date fra kvalitativ forskning og integrere 
denne i udarbejdelsen af retningslinjer (24).  

Fælles beslutningstagning i evidensbaseret praksis 
Det er ved dansk lov bestemt, at borgere skal informeres og afgive samtykke i forbindelse med deres sund-
heds- og sygdomsforløb i sundhedsvæsenet (25). Når borgeren involveres aktivt i eget forløb, øges kvalite-
ten af forløbene, fejl reduceres, og borgerne oplever deres forløb som mere sammenhængende (26). Invol-
vering i eget sundheds- eller sygdomsforløb kan ske ved fælles beslutningstagning. Da det ikke altid er tyde-
ligt for borgeren, hvornår der skal træffes en beslutning, skal den fagprofessionelle altid være opmærksom 
på at inddrage borgeren (27). Den fagprofessionelles informationer om muligheder, herunder også alterna-
tiver til f.eks. aktiv behandling, fordele, ulemper og risici forbundet med forskellige valg, skal formidles i et 
passende sprog (25). Oplysninger om risici, herunder sammenlignende risici eller meget sjældne risici, er 
både vanskelige at formidle og forstå, og den fagprofessionelle bør være særlig opmærksom på sin kommu-
nikationsform i disse tilfælde (28). Fælles beslutningstagning foregår ideelt set i en tillidsfuld relation mel-
lem borgeren og evt. pårørende og den fagprofessionelle, og understøttes af systematisk inddragelse af vi-
den fra borgeren herunder dennes værdier og præferencer, den bedste tilgængelige viden fra forskning, og 
den fagprofessionelles ekspertviden og skøn – med andre ord en model for at sikre borgerens inddragelse i 
evidensbaseret praksis. 

Implementering i praksis 
Det er afgørende for evidensbaseret klinisk praksis, hvordan ny viden omsættes i praksis, så den kommer 

borgerne (og de fagprofessionelle) til gavn. Implementeringen af ny viden i klinisk praksis er imidlertid kom-

pleks og kræver bl.a. forståelse for at vurdere den faglige viden, borgernes rettigheder og præferencer, og 

erkendelse af egen position. Implementering af evidens i klinisk praksis er ikke fokus for dette baggrundspa-

pir, men arbejdsgruppen anbefaler, at DJS prioriterer udarbejdelse af et selvstændigt baggrundspapir om 

netop dette emne. 
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Bilag 1 
Oversigten viser overordnede og væsentlige forskelle mellem kvalitativ og kvantitativ forskning. Tabellen 

stammer fra McGill Qualitative Health Research Group, Canada (forfatternes oversættelse) (29). 

 Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning 
Mål • Søger at opnå forståelse af fæ-

nomener (dvs. menneskelig ad-
færd eller kulturel eller social 
organisation) 
 

• Har ofte fokus på mening (dvs. 
hvordan skaber mennesker me-
ning med deres tilværelse, deres 
oplevelser og deres forståelse af 
verden?) 
 

• Kan være deskriptiv: Forsknin-
gen beskriver komplekse fæno-
mener såsom sociale eller kultu-
relle dynamikker eller indivi-
duel opfattelse   
 

• Søger forklaring eller kausalitet 

Forsknings-
spørgsmål 

• Kvalitative undersøgelser bru-
ges ofte til at besvare eksplora-
tive spørgsmål, som f.eks. Hvor-
dan? eller Hvorfor? spørgsmål. 
 

Eksempler: 

• Hvordan tilvænner personer 
opereret for brystkræft sig til 
deres ændrede krop? 

• Hvordan opleves sorg af hen-
holdsvis mødre og fædre? 
 

• Kvantitativ forskning efterstræ-
ber konklusioner og er relevant 
for større populationsundersø-
gelser, til besvarelse af spørgs-
mål som Hvad? Hvornår? 
Hvor?  
 

Eksempler: 

• Hvornår bør kvinder få udført 
deres første mammografi? 

• Hvad er forholdet mellem sorg 
og klinisk depression? 
 

Data • Kan bestå af ord, adfærd, bille-
der 
 

• Målet er data, der kan øge for-
ståelsen af et fænomen 
 

• Kan håndteres numerisk 
 

• Målet er præcise, objektive, 
målbare data, der kan analyse-
res med statistiske metoder 
 

Design • Fordi målet er udforskende, ved 
forskerne ofte kun omtrent, 
hvad de søger efter. Derfor vil 
projektdesignet kunne udvikle 
sig undervejs i forskningspro-
cessen. Dette for at sikre den 
nødvendige fleksibilitet til at 
opnå en dybere forståelse af det 
undersøgte fænomen 
 

• Et centralt princip i kvantitativ 
forskning er det strengt kontrol-
lerede forskningsdesign, hvor 
forskerne på forhånd klart angi-
ver, hvilke data de vil måle på, 
og hvilken fremgangsmåde, der 
vil brugt til at indhente data 
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Dataindsamling 
Instrumenter 

• Gennem metoder som dybdegå-
ende interviews eller deltager-
observation, anvender forskerne 
sig selv som instrument til data-
indsamling. Data er således me-
dieret gennem mennesket som 
instrument 

 

• Data indsamles ofte ”i felten”: 
Forskeren observerer eller note-
rer adfærd eller interviewer del-
tagerne i deres egne daglige om-
givelser (f.eks. en klinik eller 
hjemmet)  
 

• Forskellige værktøjer anvendes 
til at indsamle numeriske data 
(f.eks. surveys, spørgeskemaer 
eller måleudstyr) 
 

• Forskningsrammen er ofte en 
kontrolleret model af virke-
ligheden 
 

Informant 
Udvælgelse 

• Almindeligvis udvalgt fra små 
ikke-tilfældigt udvalgte grupper 
(f.eks. formålssampling, be-
kvemmelighedssampling, snow-
ball sampling) 
 

• Ikke ’målbar’ på en kvantitativ 
eller matematisk måde 

 

• Målet er at sikre, at den ud-
valgte stikprøve er repræsenta-
tiv for den population, hvorfra 
den er trukket 
 

• Den gyldne standard er en til-
fældig stikprøve 
 

Analyse • Ofte induktiv: Forskeren kon-
struerer abstraktioner, begre-
ber, hypoteser og teorier ud fra 
de indsamlede data 
 

• Er ofte afhængig af kategorise-
ring af data (ord, sætninger, be-
greber) i mønstre 
 

• Nogle gange bliver data derefter 
indlejret i større kulturelle eller 
sociale observationer og analy-
ser 
 

• Ofte efterstræbes kompleksitet 
og pluralitet (mangfoldighed af 
stemmer) 
 

• Ofte deduktiv: Præcise målin-
ger, matematiske modeller, test 
af hypoteser 

Resultater • Målet med kvalitativ forskning 
er at forstå deltagernes egne 
perspektiver indlejret i deres so-
cial kontekst 
 

• Kontekstbaseret og efterstræber 
derfor ikke generaliserbarhed 
på samme måde som kvantitativ 
forskning 
 

• Målet er forudsigelser, kausali-
tet, generaliserbarhed 

 


