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Ulik klinisk praksis fører til

Variabel kvalitet i 
behandligstilbud

Dyrere
behandlingstilbud

Potensiell 
feilbehandling 

kan være skadelig



Tid fra forskning 
publiseres til 
implementering

Tar laaang tid

Og faren er at når man 
har implementert 

praksis jfr. Forskning 
har man funnet ut noe 

nytt og bedre ... 



Kunnskapsbasert praksis

En prosess der kliniske beslutninger gjøres gjennom:

• Best tilgjengelige evidens

• Klinisk ekspertise

• Pasientens preferanser



Kunnskapsbasert
praksis

• Kommer fra godt utført
forskning, og helst i klinisk
kontekst.

• Publisert i fagfellevurderte
tidsskrifter (eks Cochrane 
library) 

• Klinisk ekspertise og
brukerstemme presentert
gjennom for eksempel
kvalitativ forskning og
brukererfaringer. 



kunnskapsbasert
praksis

Har tilstrekkelig forskning blitt
utført på området?

Kan praktikeren på en god måte
tolke forskningen?

Er det faktisk mulig å
implementere forskningen for 
den enkelte kliniker?



Best tilgjengelige

evidens

Pasientens vurdering, 

karakteristikker, og

situasjon

Klinisk

ekspertise

Klinisk beslutningstaking



For å jobbe 
evidensbasert

Identifisere praksisproblemer 
eller ny kunnskap

Finne relevant 
forskningslitteratur

Kritisk evaluere forskningsfunn 
ut fra forskningsstandarder 

Velge intervensjoner og tiltak 
som har høyest validitet 

Overføre til praksis gjennom 
endringsprosesser 



Hva 
trengs for få 
til kontinuerlig 
prosesser der 
evidensbasert 
praksis er 
målet? 

Holde seg oppdatert

Forskere og klinikere i kontinuerlig samarbeid (ikke 
bare en konferanse eller to i året, det er ikke nok)

Arbeidsplass, system må rigges 

De som jobber tettest på pasientene må prioriteres 
mer

Tverrfaglighet må til for helhetlige tiltak og tilbud. 



Overføre forskning til praksis



Problemer 
med 
overføring av 
forskning

Forskning er generelt 
utilgjengelig (eks. Tidsskrifter)

Forskning er skrevet på en 
utilgjengelig måte

Forskere er ofte dårlige 
formidlere (og forskere 
nedprioriterer formidling)



Problemer 
med 
overføring av 
forskning

Forskning er 
situasjonsavhengig

Forskning har ofte høy 
grad av kontroll

Efficacy vs Effectiveness



Problemer 
med forskning 
(og forskeren)

Forskere er subjektive 
men redelige (som 

oftest)

Det finnes både god og 
dårlig forskning 

publisert

• Ubevisst ved f.eks misforståelser 
av statistikk

• Bevisst ved f.eks p-hacking

Forskere kan framstille 
forskning feil 

Minimale effekter 
funnet i forskning kan 

blåses opp av forskeren 
selv eller media





Klinisk/praktisk signifikans: 
eks. Reliable Change Index



Hva er best 
evidens og 

hvordan finne 
den?

All forskning, uansett 
metode og design kan 

være av interesse

Men innen 
evidensbasert 

kunnskap og praksis har 
visse metoder og 

design forrang
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Styrken på evidens

Nivå 1– systematic review, meta-analyser,  RCT

Nivå 8- Svigermor



Randomisert klinisk/kontrollert Trial (RCT)

Minst to grupper

En får «ny treatment» en får Treatment as usual (TAU)

Forbedres treatmentgruppa tydelig mer enn TAU-gruppa 
er ny treatment antagelig grunnen 



Reviews

Finnes en rekke ulike reviews

Sentralt for evidensbasert praksis 
er: 

• Systematic reviews

• Helst med meta-analyse (alle RCTer 
samlet I en undersøkelse)

Meta-analyser kan minimalisere 
“bias” ved ulike teknikker



Meta-
analyse



http://scholar.google.com/


Ressurser reviews 
og trials: 

• https://www.cochranelibrary.com

• https://www.campbellcollaboratio
n.org

• https://clinicaltrials.gov/ct2/home

• Og ellers kjente tidsskrifter

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.campbellcollaboration.org/
https://clinicaltrials.gov/ct2/home


Et problem 
... 





Oppsummert

‘...Evidence based practice is not simply a 
pragmatic, logical process, involving access to, 
and the subsequent use of best research 
evidence. There is an interplay of multiple factors 
that influence decisions about patient care; an 
amalgam of evidence, context, expert 
practice/experience and patients’ preferences and 
wishes…’ (Closs & Cheater, 1999)



Rødvin er
bra for helsa


