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FAGLIGT

I denne og næste artikel vil jeg give nog-

le anvisninger på, hvad et godt, klinisk 

spørgsmål består af, og hvordan man, 

via litteratur og grundig gennemgang af 

denne, kan finde nogle af disse svar. 

En forudsætning for at få noget at 

vide er nysgerrighed. Således forholder 

det sig også med evidens.

Det gode, pålidelige svar kræver et 

godt og velformuleret spørgsmål. Et 

godt, klinisk spørgsmål er andet og 

mere end blot hvorfor eller hvordan. 

Det allervigtigste at få slået fast er, 

om det, man vil spørge om, tager ud-

gangspunkt i (egen) praksis.

Den mest berømte og citerede defi-

nition på evidensbaseret medicin kom-

mer fra David Sackett: 

“The conscientious, explicit and ju-

dicious use of current best evidence in 

making decisions about the care of the 

individual patient. It means integrating 

individual clinical expertise with the 

best available external clinical evidence 

from systematic research.” (Sackett D, 

1996).

Her bliver det tydeliggjort, at beslut-

ninger om varetagelse af den enkelte 

patients behov for intervention, vur-

deres udfra den enkelte praktikers eks-

pertise - og den bedste viden, der kan 

skaffes i forskningslitteraturen.  

REGLER FOR SPØRGSMÅL

Dernæst er der en del forhold, som skal 

tages i betragtning, når man vil stille 

brugbare spørgsmål, og som giver ”reg-

lerne” for disse.

En hel del spørgsmål kan forskningen 

ikke besvare, eller måske kun delvist 

besvare, fordi de ovennævnte grund-

læggende regler ikke er fulgt.

Et godt, klinisk spørgsmål tager ud-

gangspunkt i praksis, ved at have en 

konkret intervention som objekt:

Det kan for eksempel være ”tryk-

aflastning til behandling af tryksår”, 

”COPM til alkoholikere” eller ”hjæl-

pemiddeludlevering i X-købing kom-

mune”.

Disse temaer kan være daglig praksis 

for ergoterapeuter, som måske synes, 

det ville være godt at have et mere vel-

informeret grundlag at arbejde ud fra. 

Ud fra ønsket om at blive bedre in-

formeret kan problemstillinger eller 

spørgsmål rejses. Her er det vigtigt at 

gøre sig følgende klart:

• Hvem og /eller hvad handler det om?

•  Hvilke målemetoder vil jeg gerne 

have inddraget i besvarelsen?

• Hvorfor vil jeg spørge?

FORMULERING AF SPØRGSMÅL

Hvad angår spørgsmålet, ”hvem og 

hvad handler det om”, er det vigtigt, at 

den søgning, man senere skal lave, be-

skriver den population, som spørgsmå-

let handler om, så tæt som muligt.

Hvis temaet omkring trykaflastning 

er opstået på et plejehjem, hvor der er 

mange fast sengeliggende beboere, bør 

man så vidt muligt prøve at finde lit-

teratur, der tager udgangspunkt i den 

samme type af patienter.

Med hensyn til målemetoder, skal 

man være opmærksom på, at den me-

tode, der anvendes (for eksempel spør-

geskema, afprøvning og registrering af 

effekt), kan påvirke svaret.

Hvis man ønsker at registrere ef-

fekt af en intervention i forhold til en 

anden, skal de målepunkter, der anven-

des, også være SANDT målelige.

Registrering af effekt som i et for-

søg er gjort med at spørge patienten 

om ”flere eller færre smerter” eller 

”tilfredshed med behandlingen”, er 

ikke brugbare, hvorimod et konkret 

målepunkt som ”dødelighed” eller ” 
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FAGLIGT EVIDENS
Læs her anden artikelserien på fire om evidens.
Artiklerne beskæftiger sig med evidens inden for disse overskrifter:
• Februar 2005: indføring i begrebet evidens.
• Marts 2005: Det gode kliniske spørgsmål.
• April 2005: Læs kritisk – om faglitteratur, analyse, validitet.
•  Maj 2005: Hvordan fremmer vi evidens – gennemgang af: Klinisk 

forskning, medicinsk teknologivurdering og kvalitetsudvikling.

varighed af indlæggelse/interven-

tionsbehov” vil kunne give mere sikker 

viden om effekten af den pågældende 

behandling.

SEKS KATEGORIER

Det sidste område, som handler om, 

hvorfor man ønsker at stille spørgsmå-

let, er vigtigt, fordi forskning prøver at 

besvare spørgsmål på forskellige måder.

Generelt kan man sige, at spørgsmål 

falder inden for seks kategorier:

•  Patologi og ætiologi. Hvad består 

denne lidelse af, og hvordan opstår 

den?

•  Intervention. Intervention X i forhold 

til invention Y, eller uventede bivirk-

ninger ved en intervention.

•  Effekt. Hvor godt virker denne inter-

vention?

•  Brugererfaringer. Hvad siger de men-

nesker, som har fået denne interven-

tion?

•  Brugbarheden af måleredskaber. Må-

ler dette redskab det, jeg tror det må-

ler, når jeg bruger det på denne måde?

•  Evidens, som kan støtte afgørelsen af 

økonomiske dilemmaer. Hvilken tek-

nologi giver den bedste behandling, 

og er samtidig billigst i indkøb og 

drift? (Se skema side 32.)

DET GODE, KLINISKE SPØRGSMÅL

Formuleringen af et godt klinisk 

spørgsmål falder i to tempi: 

•   Som baggrundsspørgsmål, der tager 

udgangspunkt i en konkret overve-

jelse fra det daglige arbejde, men som 

ikke er skarpt nok til at lave informa-

tionssøgning på.

•  Som forskningsspørgsmål, hvilket 

principielt er en spidsformulering af 

baggrundsspørgsmålet.

Eksempelvis kan en ergoterapeut i psy-

kiatrien overveje, om de ergoterapeuti-

ske tilbud, der findes til patienterne, er 

effektive. Hun kan stille spørgsmålet: 

”Er det, jeg gør, mon det bedst mulige, 

for de patienter jeg har med at gøre?”.

Dette spørgsmål afspejler jo sund 

fornuft, og er bestemt ikke uinteres-

sant, men i denne form ikke brugbart 

til at søge viden på.

For at det skal blive det, er det nød-

vendigt at få temaet præciseret:

•  Hvilke patienter er der tale om?

•  Hvad er et muligt mål for effekt?

•  Hvilken intervention kunne være 

sammenligningsgrundlag i forhold til 

det, der allerede sker? 

Sådanne spørgsmål er faktisk allerede 

formuleret og besvaret på hjemmesiden 

www.otcats.com. (Se boks ”Formule-

ring af spørgsmål” side 31). 

HVAD SÅ?

Når man har fundet ud af at formulere 

et godt klinisk spørgsmål, er næste 

skridt at finde et sted at stille det. Et 

godt sted at gøre det, er i forskningslit-

teraturens databaser.

I den første af artiklerne (Ergotera-

peuten nr. 2, red.) angav jeg en række 

mulige ressourcer, som giver adgang til 

sådanne databaser.

Der er imidlertid forskel på, hvad den 

enkelte arbejdsplads kan tilbyde med 

hensyn til dette, men alle har via inter-

net fri adgang til The Cochrane Library, 

som rummer henvisninger til et stort 

antal videnskabelige artikler af forskel-

lige typer.

En anden mulighed er at søge via 

DNLB, som alle kan koble sig op til via 

internet med et lånernummer og en 

pinkode. På DNLB kan man også som 

registreret låner, via fjernadgang klikke 

sig ind til de kliniske databaser. Det 

drejer sig blandt andet om Pubmed, 

Medline, Embase, Cinahl samt nogle 

mindre kendte databaser.

Disse databaser rummer abstracts fra 

adskillige tusinde forskningsartikler, 

og i mange tilfælde vil det endog være 

muligt at downloade artiklerne direkte 

til sin computer. 

I andre tilfælde kan man få leveret 

fotokopier til døren fra bibliotekets 

beholdning af tidsskrifter. Er man for 

eksempel ansat i H:S, er dette en gratis 

service, mens man som privatperson 

skal betale et mindre beløb. Spørg din 

arbejdsgiver om, hvordan det forholder 

sig for dig. 

FIND INFORMATIONER

 Når det præcise spørgsmål er formule-

ret, skal man i gang med at få det besva-

ret. I forhold til eksemplet fra tidligere, 

er det første skridt at få oversat det til 

engelsk, der er sproget i databasesøg-

ning i international sammenhæng.

I praksis betyder det, at man skal ud-

drage søgetermer og finde de korrekte 

oversættelser, samt eventuelle synony-

mer for disse.

I det konkrete eksempel handlede 

søgningen således om social færdig-

hedstræning (Social Skills Training, 

Vocational Skills), skizofreni (Schizo-

phrenia, Mental illness), arbejdsmar-

kedstilknytning (employment, job, 

work, carreer). Samt et kontrolele-

ment som er refereret som ”standard 

behandling”(standard care on an outpa-

tient basis). Disse ord og deres synony-

mer er medtaget i forskellige konstella-

tioner, i de søgninger der er foretaget.

Det næste trin er at foretage selve 

søgningen.

I ”vores” tilfælde blev der foretaget 

søgninger på adskillige databaser med 

forskellige sammenstillinger af søgeter-

mer, men der var kun bid to steder:

Hos Cochrane Library og på databa-

sen Cinahl. (Cochrane kan findes på 

www.etf.dk/244). I Cochrane anvend-

tes ”Vocational AND Social Skills AND 
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Schizophrenia”, hvilket gav tilsammen 

17 hits, fordelt på syv systematiske 

reviews (som er en oversigt over flere 

sammenlignelige artikler) og 10 rando-

miserede, kontrollerede undersøgelser 

(RCT).

I Cinahl anvendtes flere forskellige 

enkeltstående søgetermer og konstel-

lationer, men det var først, da man 

anvendte sammenstillinger af søgeter-

merne, at søgningen blev effektiv.

AND, NOT OG OR

For eksempel gav søgeordet “schizo-

phrenia” 3013 hits, mens søgning på 

“Vocational AND Social skills AND 

schizophrenia AND employment” ind-

snævrede feltet til otte hits.

Bemærk i øvrigt ordet AND. Dette 

betyder i denne sammenhæng ”søgnin-

gen resulterer i alle artikler, der inde-

holder alle disse termer”.

Andre tilsvarende ord, der kan an-

vendes, er NOT, som frasorterer nogle 

ord og begreber, og OR som sidestiller 

begreber. 

EVIDENSSTIGEN

Det næste trin i processen er at vurdere 

den fundne litteratur kritisk.

I denne artikel beskæftiger jeg mig 

kun overordnet med dette, men henvi-

ser til den næste artikel i rækken, som 

vil handle om at kvalitetsbedømme og 

vurdere fund.

Vores ønske var helt fra start at kom-

me til at udøve vores fag på lidt mere 

sikker grund.

For at kunne definere dette, har man 

i naturvidenskabelig sammenhæng ud-

arbejdet en såkaldt ”evidensstige” hvor 

de enkelte trin i stigen afspejler graden 

af pålidelighed til litteraturen og den 

forskning, der ligger bag.

Der er faktisk forskellige udgaver 

af sådanne evidensstiger, men deres 

formål og principper er ofte tæt på hin-

anden: 

Nogle opererer med fem trin og an-

dre med syv. Nogle medregner eksper-

ters erfaring, andre gør ikke. Nogle har 

indsat en styrkeskala for de forskellige 

trin.

Således er evidensen i ”vores” ek-

sempel vurderet til at være ”niveau 

2B”, hvilket betegner ”rimelig evidens 

på baggrund af en RCT”.

Grunden til at den ikke rangerer hø-

jere på evidensstigen er, at undersøgel-

sernes kvalitet trods alt ikke giver hol-

depunkt for andet, og at der ikke er flere 

artikler, der understøtter den valgte.   ●

● ● ●

FORMULERING AF SPØRGSMÅL
På hjemmesiden www.otcats.com har en ergoterapeutstude-
rende brugt informationssøgning til at finde ud af, at arbejds-
relateret socialfærdighedstræning i et 10-ugers program med 
opfølgning efter tre måneder, er mere effektivt til at tilknytte 
og fastholde skizofrene på arbejdsmarkedet, end ”traditionel 
ergoterapi”. 
Yderligere inspiration kan findes i særnummeret af Norsk Ergo-
terapeuten fra 2004, hvor Randi Wågø Aas opstiller en række 
eksempler på sådanne gode kliniske spørgsmål.  

RESUME
Det gode kliniske spørgsmål er udgangspunktet for al evidens-
baseret praksis. Artiklen søger derfor at give læseren indsigt i, 
hvad der menes med denne formulering, og nogle af de områ-
der, man bør sikre sig i forbindelse med formulering af disse. 
Artiklen vil give en præsentation af de mest almindelige typer 
af spørgsmål og de forskellige typer af forskning, der kan give 
svar på dem. 
Evidensstigen vil også blive omtalt som optakt til næste artikel.
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Randomiserede kontrollerede 

forsøg

Kohorte-studier

Case-control studier

Tværsnitsundersøgelser

(spørgeskemaundersøgelser)

Case-beskrivelser

RANDOMISEREDE KONTROLLEREDE FORSØG

Egnet til interventionsstudier, f.eks. ”Er der 

bedst effekt af psykoedukation med eller 

uden inddragelse af pårørende?”, eller ”Får 

demente patienter bedret MMSE-score, 

ved reminiscensbehandling i forhold til 

ingen behandling?”

Egnet til studier hvor man laver sam-

menligninger mellem to eller flere grupper 

af individer for at afgøre, om en bestemt 

påvirkning afspejles i bestemte sygdomme, 

eksempelvis ”Er rygning sundhedsskade-

ligt?”, og prognostiske studier hvor man vil 

undersøge, hvordan en sygdom udvikler 

sig over år.

Egnet til ætiologiske studier, hvor man ved 

hjælp af journaler, patientens egne beret-

ninger og beretninger fra andre kilder, vil 

undersøge årsagen til at en given sygdom 

er opstået. F.eks. ”Er der sammenhæng 

mellem mobiltelefoni og bestemte typer af 

hjerneskade, set hos fem 13-årige i Nord-

jylland?”

Egnede til at indsamle data vedrørende en 

gruppe menneskers opfattelse af et eller 

flere synspunkter. F.eks. ”Hvordan mener 

ergoterapeuter, at effekten af Kugledynen 

er på demente patienter?”

Egnede til at beskrive forskellige observa-

tioner, som er gjort i forhold til bestemte 

patienter, og hvor der f.eks. er mistanke 

til noget som har været gældende for alle 

patienter. F.eks. 3 personer der udvikler 

bestemte bivirkninger, og som alle har fået 

et bestemt præparat i kombination med et 

andet præparat.

Uegnet til validitetsstudier vedrørende 

f.eks. tests, prognostiske studier (hvad 

er prognosen for dette, hvis...?) og til 

studier hvorfor succes ikke kan fastslås 

utvetydigt, f.eks. tilfredshed med be-

handling, målt med en subjektiv metode.

Interventionsstudier, validitetsstudier, 

befolkningsscreeninger og kvalitative 

undersøgelser.  

Interventionsstudier, validitetsstudier, 

Befolkningsscreeninger og kvalitative 

undersøgelser, samt visse prognostiske 

studier.

Interventionsstudier, validitetsstudier, 

befolkningsscreeninger og kvalitative 

undersøgelser, samt visse prognostiske 

studier.

Faktisk kun egnede til at motivere til 

yderligere undersøgelser af de pågæl-

dende forhold.

Kilde: ”How to read a paper- the basics of evidence based medicine”  Trisha Greenhalgh, BMJ publishing group, 1997.

Randomiserede betyder tilfældigt udvalgt. (red).


