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BOGANMELDELSE

ANMELDELSE AF 

FORSKNINGSMETODE FOR 
SUNDHEDSPROFESSIONELLE, 
FRYDENLUND, 2021

AF STEEN SCHYTTE OLSEN, 
PRIVATFOTO

flere gode eksempler, at der er stor forskel på 
ukontrolleret og forskningsbaseret viden – og 
deraf fremføres det, at man bør stræbe efter at gå 
fra ukontrolleret viden og tilfældige erfaringer 
til mere sikker viden som afsæt til god praksis. 
Derfor bør både studerende og færdiguddannede 
praktikere have kompetencer til kritisk læsning 
af forskningsartikler.

DEL 2: Kvantitativ forskning
Et centralt spørgsmål og svar i denne del lyder 
således: Kan man kvantificere sundhed og syg-
dom? Ja, det kan man godt, men der er mange 
faldgruber.

De kvantitative metoder har igennem flere 
århundreder været brugt til at afdække risi-
kofaktorer og sammenhænge mellem ekspo-
nering og udfald, og de overordnede principper, 
begreber og datakilder er stadig en del af de 
moderne epidemiologiske forskningsdesign, 
såsom kohorte- og interventionsstudier.

Der gives et overblik over kvantitative meto-
der og begreber – og det understreges, at hver 
metode har både styrker og svagheder. Et inter-
ventionsstudie kan give viden af høj kvalitet om 
årsagssammenhænge, men nogle steder vil en 
sådan metode passe mindre godt af forskellige 
grunde. Et af hovedbudskaberne er, at læseren 
skal bruge viden om kvantitative metoder til 
at kunne læse og forstå et metodeafsnit i en 
forskningsartikel.

Det er fint skrevet og med en god balance 
mellem overblik og detaljer. Det er veletable-
rede begreber og metoder, og læseren får en god 
forståelse for styrker og svagheder – både for 

Bogen er skrevet af Bente Appel Esbensen (red.), 
Mette Juhl og Jesper Kjærgaard, som har forskel-
lige sundhedsfaglige uddannelser og baggrunde 
med mange års erfaring fra klinisk arbejde, forsk-
ning og formidling.

Bogen er rettet mod studerende samt allerede 
uddannede sundhedsprofessionelle, og den til-
byder læseren indsigt i, hvordan viden skabes 
gennem forskning, og hvordan forskningsre-
sultater kan bruges i arbejdet med patienter og 
borgere. En sådan nysgerrighed og viden er ifølge 
forfatterne en forpligtelse for alle ansatte i sund-
hedsvæsenet.

Ved min læsning af bogen, men også suppleret 
med en snak med en af forfatterne til bogen, er 
det blevet klart for mig, at bogens overordnede 
ambition er at forbinde hhv. videnskabsteori, kon-
krete forskningsmetoder og klinisk praksis. Det 
er hver især (meget) store emner, som der findes 
en del bøger om, men her lykkes det på en både 
grundig og overskuelig måde at trække tråde fra 
videnskabelig viden til praksis. Det er en styrke 
ved bogen, at den fremfører denne overordnede 
sammenhæng. 

Bogen er på ca. 250 sider og består af fire dele, 
som jeg vil præsentere nedenfor.

DEL 1: Forskning og 
forskningsperspektiver
I denne del handler det overordnet om følgende 
spørgsmål: Hvad er forskning, og hvorfor har vi 
brug for videnskabelig viden?

En pointe her er, at videnskab skaber ny 
erkendelse i ordnet form og ikke blot ophober 
tilfældigt sammenstykket viden. Der vises med 
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hver af de udvalgte design samt for principper 
og kvalitetskriterier.

DEL 3: Kvalitativ forskning
Over en række kapitler behandles disse spørgs-
mål: Hvad kendetegner kvalitativ forskning, og 
hvordan kan man udføre kvalitativ forskning 
af høj kvalitet?

Der fokuseres på tre forskellige tilgange – et-
nografi, grounded theory og fænomenologi – men 
det fælles tema er, at kvaliteten skal være høj; det 
handler om relevans, pålidelighed, transparens, 
overførbarhed og validitet. Både ved dataind-
samling og analyse skal der være systematik 
og gennemsigtighed. Der er referencer til in-
ternational forskningslitteratur og mange gode 
anvisninger på, hvordan man kan øge kvaliteten 
af kvalitativ forskning, fx ved at bruge standarder 
og tjeklister – i stil med hvordan man gør i den 
kvantitative forskning.

Ud over at få viden, så man kan forstå et me-
todeafsnit, vil jeg mene, at studerende kan bruge 
en del af informationen fra denne del, når de skal 
udføre projekter på uddannelsen.

Anvendelse af kvalitetskriterier og systema-
tik for det kvalitative område kan styrke denne 
forskningstilgang, og forfatterne påstår ligefrem, 
at der er sket så meget på dette område i de se-
neste årtier, at det ikke længere er nødvendigt at 
forsvare sin brug af kvalitativ metode inden for 
sundhedsvidenskabelig forskning.

DEL 4: Fra videnskabelig viden til 
klinisk praksis
Spørgsmålet for denne afsluttende del er: Hvor-
dan finder videnskabelige forskningsresultater 
vej ud i klinisk praksis?

Helt overordnet kan det være en kringlet vej 
med bump, men det er en nødvendig proces for, at 
den videnskabelige viden om behandlingsformer 
kan komme befolkningen til gode.

Denne del handler om, at et enkelt studie ikke 
kan stå alene – uanset kvalitet – og at sammen-
fatning af forskning, fx som kliniske retnings-
linjer, kan bruges som beslutningsværktøj i det 
daglige arbejde.

Figur 4.1 fra bogens s. 211

Jeg vil også fremhæve det korte, men gode afsnit om 
evidens. Det påpeges, at evidenstankegangen er ud-
viklet primært inden for det medicinske område, og 
at det såkaldte evidenshierarki sætter studiedesign 
op efter, hvor velegnede de er til at vurdere kausalitet. 
Forfatterne foreslår, at ’kausalitetshierarki’ ville være 
en mere passende benævnelse, da rangordenen bygger 
på studiernes egnethed til at bestemme årsagssam-
menhænge, og den siger faktisk intet om deres kvalitet. 

Dels kan alle typer af studier, også de højest range-
rende, være gennemført med alvorlige fejlkilder, dels er 
der nogle forskningsspørgsmål, som ikke egner sig til 
at blive undersøgt i de højest rangerende studiedesign. 
Derfor bør det altid være den kliniske problemstilling, 
der bør styre valget af metode. 

Min vurdering
Som afrunding vil jeg fremhæve bogens succes med 
at vise sammenhængen mellem forskning og praksis. 
På en måde kan man se del 1 og 4 som bogens hoved-
argument: fra kontrolleret viden fra god forskning til 
bedst mulig klinisk praksis. Det kan både studerende 
og professionelle have gavn af at få understreget og ud-
dybet – og det er i denne bog tydeligere end andre steder.

Desuden har bogen, som nævnt, gode beskrivelser 
af forskningsmetoder med fremhævelse af systematik 
og kvalitetskriterier. Det giver grundlag for en god 
forståelse og vil faktisk også kunne bruges af stude-
rende, som skal lave projekter på deres uddannelse. 

Primære studier Sammenfatning af 
eksisterende viden

Kliniske 
retningslinjer Klinisk praksis
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