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Tabel 1. Videnshierarki   

 

Evidens er øverst i videnshierarkiet. Evidens betyder, at der er høj statistisk sikker-

hed for, at en bestemt indsats hjælper – eller ikke hjælper – en målgruppe hurtigere 

tilbage i arbejde. For at der foreligger evidens, skal der blandt effektstudier af høj 

forskningsmæssig kvalitet være en overvægt af effektstudier, der peger i samme 

retning. Der kan altså godt være effektstudier, der peger i en anden retning. Men 

der skal være en overvægt at effektstudier, der peger i den givne retning. Retningen 

kan både være, at der er positiv, negativ eller ingen effekt af en given indsats. Evi-

dens kan opdeles i stærk og moderat evidens. 

 

Studier af høj kvalitet er afgrænset til kvantitative studier, hvor der skelnes klart 

mellem en forsøgs- og en kontrolgruppe. Kontrollerede forsøg og veludførte regi-

sterbaserede effektstudier kan give viden af høj kvalitet.  I registerbaserede effekt-

studier er kontrolgruppen fiktiv og genereres på baggrund af baggrundskarakteri-

stika. 

 

Indikation er det næste niveau i videnshierarkiet. Indikation kræver, at der blandt 

effektstudier af høj kvalitet er en overvægt på ét effektstudie, som viser en effekt af 

en given indsats. Alternativt skal der være flere effektstudier af begrænset kvalitet, 

der peger i samme retning. 

 

Overordnet  

Vidensniveau 

Detaljeret 

vidensniveau Kriterier 

Evidens Stærk evidens En overvægt på tre eller flere effektstudier 

med høj kvalitet og/eller ét forskningsbaseret 

review viser resultater, der går i samme ret-

ning 

Moderat evidens En overvægt på to effektstudier af høj kvalitet 

viser resultater, der går i samme retning 

Indikation Indikation En overvægt på ét effektstudie af høj kvalitet 

eller flere effektstudier med begrænset kvali-

tet viser resultater, der går i samme retning 

Ingen viden Modstridende viden Studier viser resultater, der går i forskellig 

retning. Ingen overvægt. 

Usikker viden Ingen eller få studier med begrænset kvalitet 

viser resultater. Ingen overvægt. 
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Det laveste vidensniveau i videnshierakiet er ingen viden. Dette betyder, at studier-

nes resultater enten går i forskellig retning, eller der kun er få studier af begrænset 

kvalitet på området eller slet ingen studier. 

 


