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Gruppeoppgave 5 minutter

Hva betyr «kunnskap» og «evidens» for deg i din 

arbeidshverdag?



Kunnskap 

Objektiv/Subjektiv
Objektiv: det finnes en enkelt virkelighet som kan oppdages
Subjektiv: virkeligheten fortolkes ut fra verdensbildet til den som observerer

Deduktiv/Induktiv
Deduktiv: utgår fra teori som brukes til å generere hypoteser som kan testes
Induktiv: utgår fra observasjoner som brukes til å generere teorier som i sin tur 
kan generere hypoteser som kan testes

Banta et al, 2003



Forskjellige syn på evidens 

Evidens er hvilken som helst informasjon som kan ligge til grunn for 
beslutninger

Relevans, anvendelighet

Evidens er vitenskapelig evidens
Vitenskapen prøver å motbevise hypoteser
Det er ingen «sannheter» i vitenskapen

Evidens er «forskningsbasert evidens»
Intern og ekstern validitet

Banta et al, 2003



Forskjellige syn på evidens

Evidens relatert til beskrivelse av risiko for sykdom

Størrelse, alvorlighetsgrad, mulighet å forhindre
«noe bør gjøres»

Evidens for effektivitet av spesifikke tiltak
«dette bør gjøres»

Evidens relatert til implementering av tiltak
Kontekstuelle faktorer, hvordan tiltaket ble mottatt

«hvordan noe bør gjøres»
Rychetnik et al, 2004



Forskning 

Primærforskning
Systematisk empirisk undersøkelse

Sekundærforskning
Akkumulering av forskningsfunn til et kunnskapsgrunnlag

Systematisk oversikt

Meta-analyse

Kvantitativ / Kvalitativ

Grunnforskning / Anvendt forskning
Banta et al, 2003



Gruppeoppgave 5 minutter

Hva legger du i begrepet «kvalitet» når det 

gjelder evidens?



«Kvalitet» hos evidens (1)

Generelle kriterier
Metodisk strenghet
Nivå

Hierarki av studiedesign
Styrke

Kombinasjon av nivå, studiekvalitet og statistisk presisjon (p-verdi og konfidensintervall)
Størrelse på effektestimatet og statistisk og klinisk signifikans
Fullstendighet 

Informasjon av betydning for implementering 
Relevans

Svarer resultatene på spørsmålet? Kan resultatene overføres?

Rychetnik et al, 2004



«Kvalitet» hos evidens (2)

Kriterier for årsakssammenheng (Bradford Hill)
Årsak går foran effekt
Styrke på sammenhengen
Dose-respons forhold
Reversibilitet
Konsistens
Samsvar med rådende biologisk forståelse
Én antatt årsak gir en spesifikk effekt
Årsakssammenhengen er allerede etablert for en lignende eksponering og/eller 
forholdet henger sammen med eksisterende teori

Rychetnik et al, 2004



«Kvalitet» hos evidens (3)
GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

Study design

Risk of bias

Inconsistency

Indirectness 

Imprecision

Publication bias

Large effect

Dose-response

All plausible residual 

confounding would result in 

underestimation of the effect

http://gradeworkinggroup.org/



Bruk av evidens i folkehelse
Barrierer Foreslåtte, ikke testede tiltak

Beslutningstakeres oppfatning om 
evidens

Avgrunn mellom forskere og 
beslutningstakere

Hvordan beslutninger tas (kultur)

Ulike aktører prøver å påvirke 
beslutninger

Praktiske begrensninger

Møte beslutningstakeres behov, 
f eks

Tydelig oppsummerte resultater
Rette in forskningsfunn i relevant policy-
kontekst
Evidens på mikro-/lokal nivå
Foreslå hvordan evidens skal 
implementeres

Kapasitetsbygging 

Orton et al, 2011



Gruppeoppgave 5-10 minutter

Hvordan bruker du «evidens» i din profesjonelle hverdag?

Hvordan brukes «evidens» av beslutningstakere?

Har du opplevd hindringer for bruk av «evidens»?
Hvilke?
Mulige tiltak for å forbedre bruk av «evidens»?


