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Evidensbegrebet har været behandlet i en række artikler i  
Ergoterapeuten i foråret 2005. De fremfører vigtigheden af,  
at ergoterapeuter tager kravet om evidensbaseret praksis al-
vorligt En måde at gribe det an på kan være at nedfælde kli-
niske retningslinjer for det praktiske arbejde baseret på, hvad 
vi allerede ved. Det rejser straks følgende spørgsmål:
• Hvad er kliniske retningslinjer?
• Hvad ved vi?

Hvad er kliniske retningslinjer?
Kært barn har mange navne. Oversættelser af clinical guideli-
nes til dansk har resulteret i begreberne faglige retningslinjer, 
kliniske vejledninger og vejledende retningslinjer, som alle er 
synonymer for kliniske retningslinjer.

Kliniske retningslinjer er ”systematisk udarbejdede retnings-
linjer, der kan anvendes af klinikere og patienter, når de skal 
træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig 
ydelse i en specifik klinisk situation.(7)”

Mange arbejdspladser har arbejdet med at beskrive den er-
goterapeutiske arbejdsproces i patientforløbet, eksempelvis i 
forbindelse med akkreditering. Men til forskel fra forløbsbe-
skrivelser, som fastlægger, hvem der gør hvad og hvornår, 
angiver de kliniske retningslinjer, hvorfor og hvordan opgaven 
skal løses.

Det er således en naturlig følge af forløbsbeskrivelser at ud-
arbejde kliniske retningslinjer, som beskriver og begrunder det 
ergoterapeutiske arbejdes indhold. 

Kliniske retningslinjer bør baseres på den til enhver tid gæl-
dende bedste evidens. Evidensbaseret Praksis (EBP) er ba-
seret på integration af individuel klinisk erfaring med bedst til-
gængelig evidens fra systematisk forskning.

Ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer er der derfor tale 
om vurdering af den forskningsbaserede evidens op imod eg-
ne eller evt. velestimerede eksperters erfaringer.

Hvad ved vi?
Mange tror, at det ikke nytter at søge, for der findes ikke evi-
dens i relation til ergoterapi. Der foretages ofte kobling til den 
manglende forskningstradition og fagets humanistiske forank-
ring som baggrund for det.

Imidlertid forholder det sig ikke sådan. Situationen er snare-
re, at der endnu ikke findes så mange randomiserede klinisk 
kontrollerede studier, at man kan foretage store metaanalyser 

og dermed tale om evidens på højeste niveau på ”karakter-
skalaen” på ret mange områder af faget endnu.

Men en hurtig søgning på den ergoterapeutiske evidensda-
tabase www.OTseeker.com giver alligevel et indtryk af, at helt 
skidt står det ikke til.

Ved søgning på ergoterapi og apopleksi fremkommer i alt 
40 artikler, hvoraf de seks er systematiske gennemgange af 
evidens på området. En tilsvarende for ergoterapi og skizofre-
ni giver 10 artikler, hvoraf tre er systematiske gennemgange. 

Flere søgninger samme sted afslører, at der er foretaget  
systematiske gennemgange af evidens for ergoterapi i relation 
til: Parkinson, Sclerose, Cerebral parese, Reumatoid arthrit, 
ældre, hjælpemiddelbrugere. 

For dem, som føler sig parate til at gå i gang med at læse 
og vurdere den forskningsmæssige litteratur, er der ingen 
grund til at vente.

Gør det overkommeliGt

Imidlertid behøver man ikke starte arbejdet med at udvikle kli-
niske retningslinjer i de store forskningsdatabaser. De er bare 
en af mange mulige kilder til at søge viden om, hvad der lige 
nu anbefales, som det bedste at gøre. 

Man kan også hente anbefalinger i danske materialer som 
MTV-rapporter, referenceprogrammer og nyere faglitteratur, 
som i stigende grad forsøger at anlægge en evidensbaseret 
tilgang, og deltage i konferencer og kurser for at lytte til eks-
perternes erfaringer og viden.

Og hvis det uoverkommelige skal blive bare lidt mere over-
kommeligt, så kan man starte med at omsætte de anbefalin-
ger, som de danske materialer giver, til kliniske retningslinjer. 

danske anbefalinGer

Der findes nationale initiativer til at øge evidensbaseret praksis 
i sundhedsvæsnet. Således varetager Center for Evaluering 
og Medicinsk Teknologi Vurdering (CEMTV) under Sundheds-
styrelsen både arbejdet med beskrivelse af eksisterende viden 
i form af referenceprogrammer og evaluering af sundheds-
væsnets ydelser via Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV)(8). 

Det er Sekretariatet for Referenceprogrammer (SfR) under 
CEMTV, som står for at fremme udarbejdelsen af reference-
programmer.

Ved referenceprogrammer forstås en ”systematisk beskri-
velse af de elementer, som bør indgå i undersøgelse, behand-
ling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af en bestemt syg-
dom eller kompleks af symptomer på grundlag af dokumen-
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teret viden(9).” Referenceprogrammerne er kendetegnede ved 
at være udarbejdede efter et fælles koncept, herunder blandt 
andet at de er evidensbaserede og tværfaglige.

Der er foreløbig udarbejdet otte referenceprogrammer, og 
indtil nu har der kun været ergoterapeutisk deltagelse ved ud-
arbejdelse af referenceprogrammet for apopleksi, selvom det 
også kunne have været særdeles relevant ved programmerne 
for skizofreni, epilepsi og knæartrose.

MTV rapporter er evalueringer på sundhedsområdet. De 
består af en systematisk vurdering af sundhedsvæsenets ind-
sats med hensyn til behov, strukturer, processer, gennemfø-
relse, resultater og udbredelse.

Aktuelt findes der MTV rapporter af relevans inden for ergo-
terapi på områderne:
• Hjemmetræning af apopleksipatienter
• Leddegigt
• Apopleksibehandling i Vejle amt.

Både referenceprogrammer og MTV-rapporter giver anbefalin-
ger til praksis, som kan danne grundlag for udvikling af klini-
ske retningslinjer. Et eksempel vises i faktaboks nederst på  
siden. Materialerne kan downloades gratis på CEMTVs hjem-
meside (8,9,10).           ●  

Hør Eva Wæhrens tale om evidens og kliniske retningsli-
nier på Etf's faglige konference Ergo 05 i Fredericia den 
5. oktober. Sidste frist for tilmelding er 5. september.

Kravet om evidens er kommet for at blive, men begrebet kan virke så uoverskueligt,  
at man taber pusten på forhånd. En måde at gribe det an på kan være at nedfælde  
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fra anbefalinG til retninGslinje – eksempel

Af referenceprogrammet for Apopleksi fremgår tre anbefalinger 
i forbindelse med tidlig mobilisering og start på genoptræning:
B*  Systematisk vurdering og udarbejdelse af tværfaglig 

plan for lejring, mobilisering og genoptræning bør fore-
ligge hurtigst muligt efter indlæggelse. (Ib)

B*  Alle patienter bør mobiliseres, så snart almentilstanden 
tillader det. (Ib)

B*  Genoptræning startes hurtigst muligt efter indlæggelse. 
(Ib) 

Disse tre anbefalinger kunne eksempelvis resultere i klinisk ret-
ningslinjer for ergoterapi til tidlig apopleksibehandling som ly-
der;
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Ergoterapeuten vurderer via observation/samtale dagligt fra 
indlæggelsens første dag, hvorvidt patientens almentilstand til-
lader iværksættelse af undersøgelse og behandling (fordi; der 
er evidens for at en tidlig indsats under hensynstagen til al-
mentilstanden, forbedrer resultatet)
Når patientens tilstand tillader det, foretages ergoterapeutisk 
undersøgelse og udarbejdelse af bidrag til tværfaglig genop-
træningsplan inden for 2 arbejdsdage (fordi; der er evidens for 
at hurtig tilvejebringelse af tværfaglig genoptræningsplan for-
bedrer resultatet). Herefter kan retningslinjerne efterhånden 
yderligere udbygges og suppleres ex. med beskrivelse af, hvil-
ke undersøgelser, der bør anvendes og hvad bidraget til gen-
optræningsplanen skal bestå af. 

Evidensbegrebet har været behandlet i en række artikler i  
Ergoterapeuten i løbet af foråret 2005. Her er fremført vigtighe-
den af, at ergoterapeuter tager kravet om evidensbaseret prak-
sis alvorligt (1,2,3). Nogle artikler giver bud på, hvordan man 
kommer i gang med at stille kliniske spørgsmål, søge databaser 
og vurdere evidens (4,5). Andre formidler erfaringer med at om-
sætte klinisk evidens og forskningsevidens til praksis (6).
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