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• Psykiatriske patienter har krav på effektiv evidensbaseret 

behandling. Nøgternt set er kravet fornuftigt. Hvem ønsker 

ikke, at den behandling, man får, er baseret på den bedst 

mulige evidens? Dermed får man ikke blot en behandling, 

der bygger på den bedste forskning, men der er også 

mindre risiko for at modtage en behandling, som kan være 

farlig for ens helbred . 
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• Angst og social fobi 

• Tilpasningsreaktion 

• Bipolar affektiv sindslidelse 

• Depressiv enkeltepisode 

• Periodiske depression

• OCD (obsessive-compulsive disorder

• Spiseforstyrrelser, PTSD, 

• Evasiv personlighedsforstyrrelse 

• Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. 
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• Evidensbaseret praksis er en grundig, eksplicit, 

fornuftig og gennemtænkt brug af den bedste evidens 

i forbindelse med beslutninger vedrørende 

undersøgelse og behandling af den enkelte patient. 



• Gode behandlere benytter sig både af deres individuelle 

kliniske ekspertise og den bedst tilgængelige eksterne evidens. 

Uden klinisk erfaring kan evidensbaseret praksis udforme sig 

som et rigidt evidenstyranni, fordi selv udmærket ekstern 

evidens kan være irrelevant for den enkelte patient. Omvendt 

kan den kliniske praksis være forældet, ineffektiv og i værste 

fald skadelig for patienten. 
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Evidensbaseret behandling

Ekstern evidens

Klinikerens erfaring

Patients præferencer
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• I evidensbaseret praksis indgår klinikerens ekspertviden. 

Den enkelte klinikers viden om mennesker med psykisk 

sygdom bygger på overleveringer fra erfarne kollegaer, 

mentorer og supervisorer, videre- og efteruddannelse, en 

teoretisk indsigt og refleksion samt personlige erfaringer 

erhvervet gennem træning i diagnostik og behandling af 

disse patienter i forskellige sammenhænge
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• Problemer  med den kliniske erfaring:

• Regression towards the  mean

• Svært at generalisere

• Egne ”kæphester”



KLINIKERNES PROBLEMER
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• En evidensbaseret praksis sker også gennem tilpasning af 

behandlingen til patientens personlighed, styrke og svagheder, 

særlige bekymringer og ønsker til hvad behandlingen måtte 

indeholde (patientens domæne). De randomiserede kliniske 

undersøgelser tager udgangspunkt i diagnoser, men den enkelte 

patient er meget mere end sin diagnose og har særegne 

problemer. 
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• Med i patientperspektivet hører også familiesituationen og andre 

samvirkende faktorer i en behandlingsplan (samtidige 

behandlinger hos egen læge, somatik, privat-praktiserende

psykolog mv.). Med i patientens perspektiv hører desuden den 

tidsmæssige komponent, hvor meget tid kan personen rent faktisk 

være med til at investere. Ved at respektere personens behov og 

ønsker er selve grundlaget for en senere terapeutisk alliance lagt.



EVIDENSHIRARKIET – DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE 

EVIDENS
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• Det randomiseret kliniske forsøg (RCT) er det stærkeste 

forsøgsdesign, når man skal afgøre, hvorvidt en behandling er 

virksom sammenlignet med ingen behandling eller en anden 

behandling. Forsøget er kendetegnet ved, at patienter fordeles 

tilfældigt til enten at modtage en eksperimentel behandling 

eller en kontrolbehandling. Omdrejningspunktet i et 

randomiseret klinisk forsøg er, at behandlingen er den eneste 

væsentlige forskel mellem de to grupper patienter. 



Kontrol

Randomiseret klinisk forsøg

Intervention Effektmål 1

Effektmål 2
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Vurdering
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Der er udviklet flere redskaber til at vurdere kvaliteten af 

RCTs. Et af de mest kendte og anerkendte er Cochrane

Risk of Bias (ROB) tool (Higgins m.fl., 2011). Dette 

redskab vurderer risikoen for, at der kan forekomme 

systematiske fejl (bias) i forsøget. 

Man vurderer alle de vigtige 'domæner', herunder; 

randomiseringsprocessen, maskering af fordelingen af 

patienter, blinding af personale og dem, der undersøger 

effekten af behandlingen, hvordan man har forholdt sig 

til tabte data samt rapporteringspraksis. 



Kontrol

Bias kilder i et RCT

Intervention Effektmål 1

Randomisering og 

allokering

Effektmål 2

Blinding af deltagere

og personel Tabte data
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“Vested interest” bias?  Lundh

2012                                                            



Linehan:

Randsomisering=Used

a computerized

randomisation

procedure= lav risiko

Allokering= ”The 

participant 

coordinator, who was

not blinded to 

treatment condition, 

executed the 

randomisation

program =lav risiko

Bateman: 
Bateman: 

Use of a 

minimisation

method=lav 

risiko

Central 

allocation at 

the 

University=lav 

risiko



Linehan: Blinding= 

Assessment were

conducted by 

blinded

independent clinical

assessors= lav risiko

Bateman:

Blinding af 

outcome

assessor=Outco

me assessors 

were blind

=lav risiko



Linehan: Manglende 

data= A major 

limitaions of this study

is that ”CTBE subjects

dropped out of the 

entire study more 

often than DBT 

subjects.” Der blev 

lavet statistiske 

analyser for at 

udforske betydnngen

af disse manglende 

data på outcomes= høj 

risiko

Bateman: Uklar risiko



Linehan: 

Klar 

interesse

Bateman:

?





http://www.regionsjaelland.dk/ebp



EVIDENSBASERET PSYKIATRI

-ET UDVIKLINGSPROJEKT

Udviklingsprojektet inkluderer:

Udførelse af systematiske reviews

Rådgivning omkring og udførelse af randomiserede kliniske 

forsøg

Udvikling af en evidensbaseret kultur

Uddannelse/vejledning

Implementering af forskningsresultater
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• Forskningsseminar torsdag d. 25. oktober kl. 9-12. Der vil 

være bl.a. være oplæg fra professor i evidensbaseret medicin 

ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital 

Asbjørn Hrõbjartsson og forfatterne til et nyt Cochrane review

om kontrolinterventioner ved alle typer af behandlinger af 

psykiske sygdomme.


