
FOrOrD 5

Forord

Der er et udbredt krav om et evidensbaseret sundhedsvæsen. Vi 

har ønsket at skrive en dansk opslagsbog om, hvordan man kan 

gennemføre evidensbaseret praksis i hverdagen.

Bogen er skrevet af en række forfattere, der alle har beskæftiget 

sig med evidensbaseret medicin (EBM) i en årrække. Den er ment 

som en opslagsbog. Det er således ikke nødvendigt at læse den 

fra ende til anden, før man går i gang, men nybegyndere vil nok 

have gavn af i første omgang at orientere sig i de indledende 

afsnit.

 Der er anvendt kliniske eksempler fra vores hverdag til at il‑

lustrere, hvordan man fokuserer et spørgsmål, søger i databaser 

og bruger de forskellige tjeklister til kritisk læsning af artikler. 

Tjeklisterne er et redskab til hurtigt at danne sig et overblik over 

en artikels troværdighed og anvendelighed. Listerne er med an‑

dre ord indrettet til at afsløre artiklens eventuelle svagheder og til 

at hjælpe læseren med at vurdere, om resultatet er anvendeligt. 

Tjeklisterne er anført i en boks i hvert kapitel og findes elektro‑

nisk på bogens hjemmeside – se nedenfor.

 Sidst i bogen findes en ordliste, hvor vi har anført begreber fra 

EBM og statistik, som vi mener vil kunne kræve en uddybende 

forklaring.

 Fra bogens hjemmeside (www.gad.dk) kan man foruden de 

ovenfor anførte tjeklister downloade en mappe med EBM‑reg‑

neark til hurtig beregning af de hyppigst anvendte statistiske 

begreber: Absolut risiko reduktion (Arr), Number Needed to 

Treat (NNT), den positive prædiktive værdi af en test m.fl. Herud‑

over kan man downloade links til internetadresser. Adresserne 

er fordelt på to mapper – én vedrørende evidensbaseret medicin 

generelt og én med mere specifikke internetadresser, der sup‑

plerer bogens kapitler. Fra hjemmesidens forside går man via 

„Søg“ til „Evidensbaseret medicin“ og videre til „Læs mere“, og 

„E‑MATErIALE“ er lokaliseret nederst til venstre på siden. Her 

http://www.gad.dk


6  FOrOrD

vil man finde et link til de filer, man kan downloade. Bogens 

redaktører vil jævnligt opdatere og supplere med nye relevante 

internetadresser.

 I 4. udgave er indført rettelser og nødvendige opdateringer. 

Bogens kapitel 9 vedrørende kliniske retningslinjer er skrevet 

om, og som anført ovenfor er der nu tilføjet et stikordsregister 

bagerst i bogen. Vi takker for de tilbagemeldinger og ændrings‑

forslag, som vi har fået. redaktørerne og forfatterne modtager 

fortsat gerne ris eller ros og eventuelle forslag til forbedringer af 

bogen.

Maj 2014

Inger Bak Andersen Peter Matzen
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1 Introduktion til 
evidensbaseret medicin

Inger Bak Andersen og Peter Matzen

Nøglebudskaber

• Evidensbaseret medicin (EBM) kan defineres som en sy-

stematisk og afvejet brug af den bedste foreliggende evi-

dens i udredning og behandling af den enkelte patient.

• EBM sammenfatter evidens fra den kliniske forskning 

med klinikerens erfaring og patientens forudsætninger.

• EBM kan læres af alle og er et redskab til kontinuerlig 

uddannelse.

Hvorfor læse denne bog?

Bogen henvender sig til alle, der ønsker et redskab til kritisk læs‑

ning af medicinsk litteratur. Den beskæftiger sig med evidens‑

baseret medicin (EBM) i bred forstand – hvorledes man finder 

svar på kliniske problemstillinger, og hvorledes man forholder 

sig kritisk til den litteratur, man har fundet.

 De sidste 20 år er der sket en eksplosion i antallet af publice‑

rede artikler. Skulle vi fx læse alle „ny“‑publicerede artikler inden 

for intern medicin, skulle vi læse mere end 75 artikler om dagen, 

alle årets dage! Samtidig med „videnseksplosionen“ er hverdagen 

for sundhedspersonalet blevet mere fortravlet. Patienter og politi‑

kere stiller (et meget rimeligt) krav om, at der bliver anvendt den 

mest effektive diagnostik og behandling. EBM er et redskab til at 

videreuddanne sig selv og sine kolleger. Det er en metode til at si 

de dårlige og irrelevante artikler fra, så den sparsomme tid bruges 
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på artikler, der er relevante og troværdige. De arbejdsmetoder, 

der er beskrevet i denne bog, vil gøre det lettere for dig at løse 

hverdagens faglige problemstillinger.

Hvad er EBM?

EBM blev et begreb i begyndelsen af 1990’erne, hvor McMaster 

Universitetet i Canada ændrede lægeuddannelsen til et problem‑

orienteret studium (Evidence‑Based Medicine Working Group 

1992). Under uddannelsen får de studerende en række kliniske 

problemstillinger, som de skal finde svarene på. Institut for Kli‑

nisk Epidemiologi på McMaster Universitetet udviklede en række 

metoder til hurtig og effektiv litteratursøgning samt metoder til 

kritisk læsning af forskellige typer artikler. Metoderne har været 

publiceret som en artikelserie (i alt 19 „users’ guides“) i JAMA 

(Guyatt 1993).

 Siden har EBM bredt sig til store dele af verden. Den hurtige 

udbredelse skyldes formentlig flere omstændigheder: At der er 

sket en eksplosion i antallet af publicerede artikler (mere end 

2,5 millioner nye artikler om året), at der er en lettere adgang til 

computere og internet med veludviklede søgemaskiner, og at 

mange har erkendt, at de har brug for redskaber til at finde „den 

bedste“ evidens og til at forholde sig kritisk til den.

 David Sackett, en af pionererne inden for EBM, har defineret 

dét at praktisere EBM som, „at man foretager en systematisk og 

afvejet brug af den bedste foreliggende evidens fra den kliniske 

forskning kombineret med en klinisk vurdering“ (Sackett et al. 

1996). Dvs. at EBM kræver, at man finder den bedste foreliggende 

evidens for diagnostik eller behandling af en given sygdom, og 

at denne viden kombineres med ens kliniske erfaring. Eviden‑

sen kan ikke stå alene. Et eksempel – kronisk atrieflimren hos 

en 70‑årig vil ud fra evidensen give anledning til påbegyndelse 

af blodfortyndende behandling; men er patienten alkoholiker 

med et fortsat misbrug, vil man formentlig afstå fra denne ellers 

effektive behandling. risikoen for blødningskomplikationer vil 

være for stor.
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 Den første danske workshop i EBM blev afholdt i 1998. I star‑

ten var kurserne især efterspurgt af læger; men interessen har 

siden bredt sig til andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet. 

Ugeskrift for Læger har bragt flere artikler om EBM (Matzen 2000; 

Pedersen et al. 2001; Kristensen 2001) og siden 1999 har Ugeskrift 

for Læger regelmæssigt bragt evidensbaserede statusartikler.

Hvorledes kommer man 
i gang med EBM?

„EBM‑kogebogen“ indeholder de syv punkter, der fremgår af 

tabel 1.1. Kapitlerne i denne bog beskriver i detaljer, hvorledes 

man griber de enkelte punkter an. Her vil vi blot anføre nogle 

helt overordnede og generelle betragtninger.

Tabel 1.1 EBM-kogebogen.

Erkend, at du har et problem
Fokusér spørgsmålet
Søg litteraturen
Evaluér din søgning kritisk
Fremskaf den relevante litteratur
Evaluér litteraturen kritisk
Besvar dit spørgsmål, hvis det er muligt

Ifølge forfatternes erfaring med at undervise i EBM og indføre 

„evidensbaserede klinikker“ (kapitel 12) er dét at erkende sin 

egen begrænsning og behov for opdatering af viden et af kar‑

dinalpunkterne for indførelse og praktisk brug af EBM. Det skal 

være legalt at stille spørgsmål til og ønske dokumentation for en 

given behandling eller diagnostisk metode. Det tager typisk et 

halvt år fra introduktionen af „EBM‑tankegangen“, til den bliver en 

del af dagligdagen. Et typisk eksempel: „Skal vi give hjertemagnyl 

til patienter i blodfortyndende behandling, der er indlagt på mis‑

tanke om iskæmisk hjertesygdom?“ Én kardiolog siger det ene, en 

anden det modsatte. Hvad er dokumentationen egentlig? Notér 

spørgsmålet og brug det i afdelingens ugentlige „Journal Club“, 
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„evidensbaseret klinik“ eller hvad fællesundervisningen hedder 

i din afdeling. Selvom svaret i dette tilfælde ikke er entydigt, så er 

hele afdelingen blevet opdateret om den foreliggende evidens 

og om, på hvilket grundlag beslutningen om behandling træffes. 

Der er ikke noget mere inspirerende end engagerede kolleger, 

der stiller relevante spørgsmål til afdelingens rutiner.

 Når problemstillingen er afklaret, kommer næste vigtige 

punkt – at søge og finde den „bedste“ evidens. De fleste har 

sikkert prøvet at søge i de store medicinske databaser og fundet 

nul eller tusinder af artikler, som ikke rigtig var relevante for pro‑

blemet. Begge dele er yderst frustrerende. Brug tid på at fokusere 

spørgsmålet og bestem, hvilken type undersøgelse der bedst vil 

kunne give svaret på spørgsmålet, så er du meget langt og vil i 

de fleste tilfælde finde et svar på det, du søger. Kapitlerne 2, 3 

og 4 i denne bog giver en række praktiske tips til fokuseringen 

af den kliniske problemstilling, litteratursøgningen, og hvorledes 

du finder den „bedste“ evidens. I øvrigt gælder det fortsat „at 

øvelse gør mester“.

 I bedste fald har en søgning resulteret i et eller flere abstracts, 

hvor du gerne ville læse hele artiklen. I disse elektroniske tider 

er man ofte så heldig, at tidsskriftet findes i elektronisk form 

med mulighed for at downloade hele artiklen umiddelbart. Ellers 

går turen til biblioteket. Det er desværre et ofte overset punkt i 

introduktionen af nyt personale til en afdeling at informere om 

det lokale bibliotek, og hvorledes man kan rekvirere artikler fra 

Universitetsbiblioteket.

 Når artiklerne er fremskaffet og skal læses kritisk, kan det i 

starten være en stor hjælp at anvende en tjekliste. Kapitlerne 6 

til og med 11 i denne bog indeholder alle en tjekliste. Fordelen 

ved at anvende tjeklister er, selv for erfarne læsere, at fokus fast‑

holdes på undersøgelsens opbygning og validitet. Tjeklisterne 

findes i A4‑format på bogens hjemmeside (www.gad.dk under 

„Evidensbaseret medicin“, E‑MATErIALE), hvor de er lige til at 

downloade, udfylde og lægge ved artiklen.

 En tilbagevendende kommentar fra yngre og også ældre kol‑

leger er, at statistik har de ikke forstand på. De kan ikke gennem‑

skue, om der er anvendt de korrekte statistiske metoder. For det 

http://www.gad.dk
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første er artiklerne oftest fra et peer‑reviewed tidsskrift (det er 

jo den „bedste“ evidens, vi taler om), hvor kompetente personer 

(peers, herunder statistiske konsulenter) har gennemlæst og ac‑

cepteret artiklerne til publikation. For det andet kan man ved at 

anvende tjeklisterne få et overblik over de hyppigste faldgruber 

ved forskellige typer undersøgelsesdesign. Endelig har denne 

bog et kapitel „Statistik for ikkestatistikere“ (kapitel 5), hvor de 

almindeligste statistiske begreber er nærmere beskrevet. I visse 

tilfælde kan det dog være nødvendigt at konsultere en statistik‑

bog eller alternativt en statistikkyndig person i afdelingen eller 

på sygehuset (de findes altid).

 Til sidst skal du afgøre, om du kan bruge den fundne „evidens“. 

Man skal gøre sig klart, at evidens ikke træffer beslutninger, det 

gør mennesker. Her bliver det svært. Ud fra inklusions‑ og eksklu‑

sionskriterier kan man afgøre, om ens patient er væsensforskellig 

fra undersøgelsens patienter. Det er sjældent tilfældet. Derimod 

skal du afgøre med dig selv og dine kolleger, hvor effektiv en ny 

behandling skal være for at erstatte den aktuelle og ofte billigere 

behandling. „Absolute risk reduction“ (Arr) og „Number needed 

to treat“ (NNT) er to simple og let forståelige begreber, når man 

skal sammenligne behandlinger; men hvorledes får man forklaret 

sin patient, at med et NNT på 10, dvs. at én ud af ti har effekt af 

behandlingen, ja så ved vi ikke, hvem den ene ud af de 10 er. Det 

er ligeledes vigtigt at se på, hvilke bivirkninger du risikerer at 

påføre patienten ved behandlingen („Number needed to harm“, 

NNH). Endnu sværere bliver det, når „den bedste evidens“ bygger 

på ældre case‑kontrol‑undersøgelser eller beskrivelser af enkelte 

cases. Den kan stadig være interessant og relevant; men det er 

meget sværere at drage en konklusion. Svarene kommer ofte i 

gråtoner og ikke som sort/hvid.

Begrænsninger i anvendelsen af EBM

I det foregående har vi beskrevet, hvor anvendelig vi finder EBM i 

hverdagen. Det er hverken hokuspokus eller et nyt vidundermid‑

del, men et praktisk redskab, der kan anvendes af alle. For at EBM 
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kan fungere i en afdeling, kræver det, at der er en generel inte‑

resse for idéen. Typisk er det de seniore læger, der er skeptiske. 

„Skal en uerfaren yngre læge komme og sætte spørgsmålstegn 

ved den behandling, man som erfaren speciallæge har anvendt 

i mange år?“ Ja, det skal den yngre læge gerne, og er man opda‑

teret i sin viden, kan man uden større besvær forklare, på hvilket 

grundlag man behandler. Er man ikke opdateret, da grib lejlighe‑

den og bed den yngre læge undersøge, hvilken ny viden der er 

på området. Så er I begge blevet klogere.

 EBM tager tid, ligegyldigt hvor erfaren en litteratursøger og 

kritisk læser man er. Det er således ikke alle spørgsmål, man 

har tid til at undersøge. Det bliver et valg, hvilke spørgsmål der 

undersøges nærmere. Med fremkomsten af evidensbaserede ret‑

ningslinjer, flere og flere Cochrane‑reviews og evidensbaserede 

databaser, som „Clinical Evidence“, kan man trække på andres 

arbejde.

 Der har været kritiske røster fremme om, at „evidens“ og „evi‑

densbaseret medicin“ er blevet tidens løsen. Selvfølgelig er EBM 

ikke redskabet for alle. Nogle har deres egen systematiske måde 

til at holde sig opdateret om den nyere forskning på, særligt hvis 

man arbejder eller forsker inden for et mere snævert fagområde; 

men vi er enige med BMJ’s editorial i overskriften: „Not all clini‑

cians need to appraise evidence from scratch but all need some 

skills“ (Guyatt et at. 2000).

 Der har desuden været luftet frygt for overstandardisering af 

lægekunsten, hvis det danske sundhedsvæsen i videre omfang 

skal gøres evidensbaseret, og hvis kvaliteten af lægers arbejde 

skal sikres ved at sammenholde det med simple standarder (Fær‑

gemann 2002). Kritikere har korrekt anført, at patienter forventer 

at modtage en individuel behandling og ikke en standardiseret 

behandling, samt at der er en principiel begrænsning i at eks‑

trapolere fra resultaterne i en randomiseret undersøgelse, der 

gælder for en gennemsnitspatient, til at resultatet gælder for din 

patient. Disse begrænsninger skal man helt klart have in mente. 

Man må huske, at EBM er en sammenfatning af den bedste evi‑

dens, der findes i litteraturen, lægens kliniske erfaring og pa‑

tientens forudsætninger. At praktisere EBM kræver derfor altid 
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et skøn („judgement“) og en fælles forståelse mellem patient og 

læge. Har man det, mener vi, at EBM og lægekunst går fint hånd 

i hånd. Spørgsmålet er, om det går uden?
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