
”We have the common goal of turning as much philosophy as possible into science”. 

Edward O. Wilson (Wilson, 1999, s.12) 

 

Evidens i et vitenskapsteoretisk perspektiv 
Cato Brunvand Ellingsen, eksamensoppgave i vitenskapsteori, november, 2013  

 

Evidens og evidensbasert praksis har fått en sentral plass i helsetjenestene. Dette til tross for 

tydelige kritiske stemmer og at forståelsen av evidensbegrepet ikke nødvendigvis er entydig 

(Grimen & Terum, 2009). Særlig er dette gjeldende om en knytter begrepet til en klinisk 

kontekst, eksempelvis knyttet til begrepene evidensbasert- eller kunnskapsbasert praksis.   

 

Det er viktig å skille mellom evidensbasert kunnskap og evidensbasert praksis. Hvordan man 

kommer frem til gjeldende kunnskap er en faktor, hvordan man anvender denne kunnskapen 

en annen. Samtidig er det nødvendig å forholde seg til begge deler om man skal se på hvordan 

evidensbegrepet anvendes innenfor rehabiliteringsfeltet. Rehabilitering handler nettopp om 

”tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar 

samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best 

mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet” 

(St.meld. nr.21 (1998-99), 1998, kap. 2.1) Rehabilitering handler om praksis. Det er derfor 

grunnleggende viktig å se evidensbegrepet i lys av praktisk anvendelse i det direkte arbeidet 

for tjenestebrukere.  

 

En av grunnene til at evidensbegrepet har blitt møtt med kritikk kan finnes i en 

vitenskapsteoretisk ramme. Forståelsen av hvilken kunnskap fokuset på evidens frembringer, 

og hvordan en skal forstå denne kunnskapen er avgjørende for hvordan en forholder seg til 

temaet. Hvilken vitenskapsteoretisk tradisjon står evidensbegrepet egentlig i? Ikke bare er en 

drøfting av dette viktig som et teoretisk rammeverk for profesjonsutøvelse, men en drøfting 

av evidensbegrepet i en vitenskapsteoretisk kontekst kan få praktisk og anvendt betydning. 

Her kommer også etiske betraktninger til sin rett.  

 

I denne oppgavebesvarelsen vil jeg først redegjøre for begrepet evidens, særlig i en anvendt 

kontekst innen rehabiliteringsfeltet. Deretter vil jeg drøfte evidensbegrepets 

vitenskapsteoretiske tradisjon. Jeg vil også kort fremheve noen etiske dilemma som kan være 

aktuelle knyttet til evidensens plass i rehabilitering.  
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Hvordan kan vitenskapsteoretiske og etiske betraktninger om evidensbegrepet være viktig for 

rehabiliteringspraksis? 

 

Evidens og evidensbasert praksis i rehabiliteringsfeltet 

Evidensbegrepet diskuteres innen en rekke områder, fra politikk og utdanning til helsefag. 

Særlig har forholdet mellom fag og politikk ført til evidensbevegelsens 1 utbredelse. 

Eksempelvis var Blair-regjeringens fokus på at politikken skulle utformes på bakgrunn av 

kunnskap om hvilke virkemidler som virker, en viktig katapult for utviklingen av 

evidensbevegelsen i Europa (Hansen & Rieper, 2009).    

 

Det er vanlig å se til medisinen når man skal belyse fremveksten av evidensbegrepet innen 

helsefag. Bakgrunnen finner man fra 30- og 40-tallet, men ble først på begynnelsen av 1990-

tallet mer institusjonalisert gjennom artikler og organisasjoner. Sentralt er lanseringen av 

begrepet evidensbasert medisin gjennom en artikkel i Journal of the American Medical 

Association i 1992 og etableringen av det internasjonale Cochrane- samarbeidet i 1993 

(Hansen & Rieper, 2009). Evidensbasert medisin har forgreinet seg til andre helsefaglige 

områder, og det er store likhetstrekk mellom begrepene evidensbasert medisin og 

evidensbasert praksis.   

 

Ordet evidens 

Ordet evidens kommer fra latin, ex videre – å se ut fra. Begrepet peker på det som er tydelig, 

gyldig eller det som er innlysende (Utdanningsforbundet, 2008). Med dette utgangspunktet 

kan evidens sees på som det som er grunnlaget for beslutningstaking, men kan i praksis også 

sees på som det som er selvfølgelig eller udiskutabelt eller hevet over enhver diskusjon. 

Begrepet evidens framstilles ofte som motsatsen til synsing.  

 

Bruken av ordet evidens kan i seg selv ha frembrakt noe av grunnlaget for den diskusjonen, 

og mulige uklarheter, som er knyttet til hva evidens egentlig er. Noen vil blant annet oversette 

evidens med bevis, men som Edgard Marthinsen skriver så er dette i beste fall unyansert:  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jeg velger å bruke begrepet evidensbevegelsen som en generell betegnelse på ulike forhold knyttet til evidens 
og evidensbegrepet. Evidensbevegelsen inneholder mer enn snevre definisjoner av evidens, evidensbasert 
kunnskap og evidensbasert praksis. Med evidensbevegelsen mener jeg her både den økende tendensen til bruken 
av disse begrepene og personer og institusjoner som fremmer temaet. 
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Det engelske ordet for bevis er proof. Bevis (proof) brukes innen juss og 

naturvitenskap om fakta en forestiller seg som ugjendrivelige og er således mye 

sterkere enn ordet evidence som viser til det en bygger argumentene på. Evidence kan 

ikke i seg selv betraktes som bevis. (Marthinsen, 2004, s. 292)  

 

Også Kari Martinsen, som er en kjent kritikker av evidensbevegelsen, peker på at ordet i seg 

selv er mer nyansert enn det mange synes å mene: ”Hvis kunnskaper og erfaringer er til å 

stole på og det er belegg for dem, er de gyldige eller evidente.” (Martinsen, 2009, s. 1) Videre 

skriver hun at det ikke er ”noe galt i å bruke evidensbegrepet. Det er ikke noe galt med en 

forskning som produserer evident kunnskap, det skal jo forskningen gjøre.” (Martinsen, 2009, 

s. 2) 

 

Samtidig er det flere som stiller seg kritiske til bruken av ordet evidens, også blant dem som i 

stor grad fremhever viktigheten av evidensbaserte metoder i fagutviklingen innen 

velferdstjenestenes profesjoner. Løkke & Løkke skriver blant annet i en debattartikkel at de er  

skeptiske til begrepet ”evidens” fordi begrepet har røtter til ”evident” som innebærer at 

noe er helt klart for sansene og nærmest selvinnlysende og evig sant. Vi ville heller 

foretrukket at sammenstillingen ”empirisk støttede tiltak” ble benyttet.  Empirisk 

antyder vekt på data og ikke ”synsing”. Støttet innebærer kritisk tenkning og en 

pågående prosess med vekt på å finne feil og mangler ved det som hevdes og kan 

støttes frem til nå. (Løkke & Løkke, 2013) 

Disse ulike utgangspunktene for bruken av begrepet evidens er en viktig faktor for å forstå 

utbredelsen og ikke minst diskusjonene knyttet til evidens og evidensbasert praksis. 

 

Gullstandard 

En viktig grunn til det økende fokuset på evidens og evidensbasert praksis er den økende 

mengden kunnskap som finnes og mulig tilgang på denne. I en teknologisk og globalisert 

verden er mulighetene større for faktisk å innhente den kunnskapen som produseres andre 

steder i verden. Samtidig gir dette komplekse utfordringer i å sikre at man får med seg ny og 

valid kunnskap. En av de grunnleggende elementene i evidensbevegelsen en rangering av 
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metodene for kunnskapsproduksjon og kunnskapsinnhenting (Goldenberg, 2006). Her rager 

RCT, randomized controlled trials, øverst som selve gullstandarden. Studier gjennomførte 

med tilfeldig valgte utvalg og kontrollgrupper sikrer den best troverdige kunnskapen.  

 

Systematiske kunnskapsoppsummeringer er også en viktig del av evidensens fremvekst. Disse 

oppsummeringene gjør det lettere for politikere, yrkesutøvere og andre som skal ta i bruk 

kunnskapen. Satsningen på slike oppsummeringer har ført til en institusjonalisering av 

evidensbevegelsens virke. Ofte i egne organisasjoner, utenfor de tradisjonelle 

kunnskapsinstitusjonene (Hansen & Rieper, 2009).   

 

Evidens og evidensbasert praksis 

Til nå har jeg i stor grad pekt på generelle trekk ved evidens og evidensbevegelsen. Trekk 

som i stor grad springer ut fra medisinen, men som er gjeldende på de fleste områder der 

evidensbegrepet i økende grad har hatt fokus. Så også innenfor rehabilitering. Som sagt er 

rehabilitering en prosess, og for å belyse evidens i et rehabiliteringsperspektiv må jeg knytte 

kunnskapsproduksjon til praktisk anvendelse. Her kommer skillet mellom evidensbasert 

kunnskap og evidensbasert praksis frem.  

 

Senere skal jeg diskutere evidens i et vitenskapsteoretisk perspektiv, men som vi har sett 

handler evidensbevegelsen mye om å bringe frem troverdig og gyldig kunnskap. Kunnskap 

som skal legges til grunn for den praktiske anvendelsen i hverdagens velferdstjenester. 

Hvordan anvende kunnskapsoppsummeringer og RCT i det daglige rehabiliteringsarbeidet? 

Ofte vil dette innebære utvikling av behandlingslinjer, pasientforløp og andre retningslinjer 

som sikrer at den evidensbaserte kunnskapen blir tatt i bruk i praksis. Evidensbevegelsen 

avviser ikke det faglige skjønnet, men legger stor vekt på viktigheten av standardiserte 

behandlingsforløp som er bygget på den kunnskapen som er best tilgjengelig (Grimen, 2009).  

Både i internasjonal og nasjonal litteratur blir ofte evidensbasert praksis utvidet til å gjelde 

ikke bare forskning, men også erfaringsbasert kunnskap og tjenestebrukeres kunnskap og 

verdier. Her i landet blir denne nyanseringen lagt til grunn for begrepet kunnskapsbasert 

praksis (Jamtvedt & Nortvedt, 2008), og gir en utvidet forståelse for dette feltet enn det 

opprinnelsen i medisinen gir. Dette er kanskje særlig viktig innen rehabilitering der 

brukerkunnskapen i økende grad har blitt en sentral faktor.  
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Kritikken 

Som nevnt har det kommet kritikk til utviklingen av evidensfokuset i helsetjenestene. Dijkers, 

Murphy & Krellman (2012) peker på en rekke utfordringer knyttet opp mot praksis innen 

rehabiliteringsfeltet. Det mest paradoksale er kanskje at det hevdes at det ikke finnes evidens 

på at evidensbasert praksis virker. I hvilken grad vet vi at innføring av evidensbasert praksis 

øker befolkningens helsestatus? Ikke minst er det grunn til å spørre seg om det er 

kostnadseffektivt å satse på dette. Dette peker på spørsmålet om overføring av evidensbasert 

kunnskap til evidensbasert rehabilitering. Vil kunnskap på et nivå kunne gi gode indikasjoner 

for den kliniske praksis overfor den enkelte tjenestebruker? Det hevdes at evidens ikke hjelper 

i den kliniske beslutningsprosessen. Det er blant annet ikke noe slikt som en gjennomsnittlig 

tjenestebruker, og ingen vil kunne passe godt nok inn i beskrivelsene i RCT og 

kunnskapsoppsummeringer. Det er rett og slett vanskelig å overføre evidensbasert kunnskap 

til praktisk rehabilitering.  

 

Derfor peker Dijkers et al. (2012) på at det viktigste arbeidet fremover er å nettopp sikre 

overføring til klinisk praksis: 

Indeed, in the coming years, rehabilitation professionals will have to oversee and facilitate 

the next major paradigm shift in the rehabilitation sciences: the redefinition of evidence 

from an inconsistent combination of basic science research findings and the experientially 

derived opinions of individual professionals, to findings derived from clinical research 

conducted using designs appropriate to answer the question(s) at hand. Only then will 

rehabilitation researchers and clinicians truly be engaging in EBP. (Dijkers et al., 2012, s. 

172) 

 

Vitenskapsteori 

I det foregående har jeg kort redegjort for evidensbegrepet, med særlig fokus på anvendelse 

innen rehabilitering. Jeg har blant annet pekt på at begrepets opphav kan ha skapt uklarheter, 

samt at det er fremkommet kritikk mot evidensbegrepets stilling i dagens helsetjenester.  For å 

få en videre forståelse av diskursen rundt evidens og evidensbasert praksis kan en drøfting av 

begrepets vitenskapsteoretiske tradisjon være viktig. 
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Noen vil kanskje hevde at evidensbevegelsen er ateoretisk (Ekeland, 2009). At dens eneste 

formål er å frembringe gyldig kunnskap uavhengig av hvilken vitenskapstradisjon 

kunnskapen er fremkommet i. Dette er i beste fall unyansert. Særlig om en vitenskapsteoretisk 

drøfting av evidens skal være til praktisk nytte i profesjonsutøvelse innen rehabilitering. 

Vitenskapsteorien drøfter jo nettopp hva som er gyldige veier til sannhet, og for yrkesutøvere 

vil dette være viktige spørsmål både for å vite hvilken forskning en skal legge til grunn for sitt 

virke og hva som er det riktige forholdet mellom teori og praksis (Aadland, 2011). 

Evidensbegrepet har kanskje nettopp fått slik slagkraft da det for det første søker å svare på de 

store vitenskapsteoretiske spørsmålene, hva er gyldig kunnskap og hvordan kommer man 

frem til dette, og for det andre gir noen veier til hvordan man kan nytte denne kunnskapen i 

praktisk yrkesutøvelse.  

 

Samtidig er det også viktig å påpeke at et av formålene med vitenskapsteorien er kritisk 

tenkning og kritisk distanse til egne handlinger (Aadland, 2011). Hvis man legger til grunn et 

evidensbegrep som beskriver det som er evig sant eller ugjendrivelige fakta, kan dette 

vanskeliggjøre profesjonsutøveres kritiske tenkning til egen yrkespraksis. Også derfor kan det 

være nyttig å sette evidensbevegelsen inn i en vitenskapsteoretisk ramme.  

 

Det er naturlig å trekke frem empirismen i en slik drøfting. Empirismen legger vekt på 

erfaringskunnskap. Kun det man kan erfare er gyldig kunnskap. Empirismen er grunnlagt i en 

kritikk mot myter og overtro og dermed er den tro mot opplysningstidens ønske om 

vitenskapeliggjøring av erkjennelsen. Kritikken mot empirismen har blant annet hatt fokus på 

at det ikke finnes noe slikt som ren erfaringskunnskap. Erfaringene er kontekstuelle, de må 

settes inn en sammenheng, og de er også avhengig av blant annet et begrepsapparat som 

bidrar til en fortolkning av erfaringene (Flyvbjerg, 1992).  

 

Evidensbevegelsen kan både sees på som en videreføring av empirismens grunnleggende 

forståelse av kunnskap, men også som en kritikk mot empirismens erfaringskunnskap. Begge 

er tydelig på sin avvisning av myter og overtro, eller ”synsing” som grunnlag for 

vitenskapelig, politisk og faglig utvikling. Samtidig bidrar evidensbevegelsen med et sett av 

retningslinjer, metoder og institusjoner som skal sikre at den kunnskapen som produseres er 

gyldig. På den måten kritiserer evidensbevegelsen den rene erfaringskunnskapen og særlig 

hvordan denne frembringes. Innen evidensbevegelsen er det strenge kriterier for hva som kan 
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regnes som gyldig kunnskap, og dette er kriterier som forventes at også profesjonsutøvere 

innen rehabilitering har kunnskap om. Den enkelte yrkesutøvers erfaringer er ikke godt nok.  

 

Mange, både tilhengere og kritikere, har plassert evidensbevegelsen inn i en positivistisk 

tradisjon. Positivismen vokste frem som en vitenskapsteoretisk retning bygget på den 

klassiske empirismen. Positivismen la til grunn at kun teorier avledet av systematisk 

innsamling av empiri kan gi vitenskapelig erkjennelse (Holm, 2011). Vitenskapelig utvikling 

fremkommer kun av å undersøke det som er konkret eller faktisk (positivt) forekommende. 

Samtidig er det viktig å påpeke, særlig i en diskusjon om evidens, at positivismen ikke er en 

deskriptiv vitenskapsteori. August Comte kalles gjerne for vitenskapsteoriens grunnlegger, og 

var den ledende filosofen bak utvikling av den klassiske positivismen. Comte og positivismen 

nøyde seg ikke med å beskrive vitenskapelig arbeid, men ønsket å utvikle en teori om hva 

som faktisk skal til for å definere noe som vitenskap. Her ser vi klare likhetstrekk mellom 

positivismen og evidensbevegelsen.  

 

Fra 1920-tallet utviklet den såkalte Wienerkretsen positivismen til å bli den ledende 

vitenskapsteoretiske retning, nå under begrepet logisk positivisme. Under deres arbeid ble 

positivismen en mer stringent teori. De var også svært tydelige på at vitenskapen var 

verdiobjektiv. Vitenskapen skulle bare frembringe rett kunnskap. Det var opp til politikere å 

finne ut hva denne vitenskapen skulle kunne anvendes til (Grimen, 2009).  Her ser vi igjen 

noen likhetstrekk med diskusjonen om evidens. Særlig kan man trekke frem synet på 

kunnskap og vitenskap som verdinøytralt. At evidens er den allmenngyldige kunnskapen, det 

som skal legges til grunn for beslutningstaking som ikke er til diskusjon. Et annet likhetstrekk 

er videreutviklingen av et sett av metoder for å definere hva som er gyldig kunnskap og ikke 

minst hvordan man kan overføre dette til praksis (Grimen, 2009).  

 

Samtidig kan det påpekes at noe av kritikken mot evidensbevegelsen nettopp har vært at den 

tar for stor plass. At den hevder at fokuset på evidens gjennomsyrer ikke bare vitenskapelig 

arbeid, men også praktisk yrkesutøvelse og politikk. At det blir for liten plass tilbake til 

normative vurderinger og skjønn. Som Kari Martinsen skriver:  

Det kan synes som om evidensbegrepet i denne betydningen er blitt et totaliserende 

begrep. Et totaliserende begrep som gjør alle katter sorte. Et utjevnende begrep, der 

det unike, personlige og forskjellige avvikles. Et begrep som det utelukkende er 
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knyttet noe positivt til. Det er da en får en mistanke om at en står overfor en ny 

ideologi med visse totalitære trekk, eller i det minste noe som begynner å minne om en 

ny –isme. (Martinsen, 2009, s. 2) 

Dette er kanskje en berettiget kritikk, men muligens mest mot evidensbevegelsen og ikke like 

mye mot evidensbegrepet som sådan. 

 

En annen relevant diskusjon når vi drøfter den vitenskapsteoretiske bakgrunnen for 

evidensbegrepet, er diskusjonen om enhetsvitenskapen. At alle vitenskapelige retninger kan 

bruke samme metodiske innfallsvinkler, og da gjerne med vekt på de tradisjonelle 

naturvitenskapelige metodene. Denne diskusjonen henger også sammen med positivismen og 

ikke minst positivismestriden som dominerte de vitenskapelige debattene på 60- og 70-tallet 

(Grimen, 2009). Den logiske positivismen ble særlig kritisert for at den hadde et 

enhetsvitenskapelig program. At det kun var de tradisjonelle naturvitenskapelige metodene 

som produserte gyldig kunnskap. Dette ble kritisert både ut i fra et vitenskapsteoretisk ståsted 

og knyttet til konsekvensene for praksis. Blant annet var Skjervheims kritikk sentral der han 

påpekte at en instrumentell overføring fra positivistisk kunnskapsproduksjon til pedagogisk 

praksis var problematisk. Pedagogiske handlinger kunne og skulle ikke være teknikk 

(Skjervheim, 2002). Igjen ser vi at kritikken mot positivismen er tilnærmet lik den kritikken 

som er rettet mot evidensbevegelsen.    

 

Det er her på sin plass å påpeke at selv om to tradisjoner er påvirket av samme utgangspunkt, 

og er gjenstand for samme kritikk, betyr ikke det at de tilhører samme tradisjon. Selv om 

positivismen og evidensbevegelsen har til dels samme opprinnelse i sin kritikk mot det 

metafysiske betyr ikke det at en kan sette likhetstegn mellom positivismen og 

evidensbevegelsen. Blant annet er det i følge Grimen (2009) vanskelig å se et 

enhetsvitenskapelig prosjekt i evidensbevegelsen. Evidensbevegelsen utvikler blant annet 

kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, ikke bare forskning med opprinnelse fra en ren 

naturvitenskapelig tradisjon. Med dette som utgangspunkt kan det i det minste være 

nødvendig å nyansere debatten om enhetsvitenskapen utover den kritikken som kom mot 

positivistene. Kanskje kan evidensbevegelsen bidra til en tilnærming mellom 

samfunnsvitenskapene og naturvitenskapene gjennom å sikre at det som produseres 

uavhengig av teoretisk bakgrunn kan regnes som gyldig kunnskap.  
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Muligens kan en se til to andre eksempler som kanskje står evidensbevegelsen nærmere enn 

det positivismen gjør. Edward O. Wilson, en av de fremtredende biologene, har blant annet 

argumentert for en tilnærming mellom vitenskapstradisjonene. Han har fremhevet behovet for 

en ny måte å utvikle vitenskapen. Vitenskap der man utnytter den enkeltes tradisjons 

innfallsvinkel på en positiv måte, for sammen å komme til ny viten og utvikling av nye 

problemstillinger, Consilience (Wilson, 1998).  

 

Gjennom sin forskning på kvantefysikk har Niels Bohr fremhevet 

komplementaritetsprinsippet (Sandaker, 2006). Utgangspunktet var at ulike måleinstrument 

kom til forskjellige resultater. Alle funnene var like gyldige. På denne måten kan ulike 

resultat utfylle hverandre til ny viten. De er komplementære. Gjennom å snakke om 

komplementaritet kan man få en annen type enhetlig vitenskap. Her utnyttes ulike 

innfallsvinkler til fenomener. Skal man få dette til, er det helt nødvendig å sikre at man vet 

hvilke reduksjonsnivå man analyserer fenomenet på. Mye av konfliktene mellom ulike 

vitenskapelige tradisjoner kan begrunnes i at man analyserer fenomener på ulike 

reduksjonsnivå, uten at man avdekker dette. Funn på ulike reduksjonsnivå kan ikke være rett 

eller feil i forhold til hverandre, men vil ofte kunne være komplementære i forhold til å belyse 

fenomenet som undersøkes. Det er kanskje i et slikt lys en vitenskapsteoretisk diskusjon av 

evidensbegrepet må sees i, og at evidens kan bidra til å styrke en slik komplementaritet.  

 

Etiske dilemma? 

Gjennom hele denne teksten har jeg implisitt pekt på ulike etiske dilemma ved 

evidensbevegelsens fremvekst innen rehabilitering. Særlig ved å fremheve kritikken som er 

frembrakt mot evidens og evidensbevegelsen. Debatten om evidens fremmer både 

forskningsetiske problemstillinger og profesjons- og yrkesetiske problemstillinger.  Ekeland 

(2009) peker blant annet på manglende forståelse for at ikke alle fenomener lar seg innpasse i 

en metodisk gullstandard, og at dette gir sterke utfordringer i overgangen til praksis.  

 

Det er kanskje nettopp knyttet til overgangen til praksis det er viktig å peke på etiske dilemma 

ved at krav om evidens fremmes innenfor rehabilitering som fagområde. Er fokuset på 

evidens med på å skyve etikken i bakre rekke, som det kan synes som om Ekeland vil hevde? 

Blir det for lite fokus på behandlingsrelasjonen og den faglige skjønnsutøvelsen og hva gjør 

dette i så fall med forholdet mellom fagperson og tjenestebruker? Hvis det blir automatikk i 

overgangen fra evidensbasert kunnskap til evidensbasert praksis er det stor fare for at de 
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normative spørsmålene blir for lite vektlagt. Her er Djikers et al. (2012) sine påpekninger om 

viktigheten av et forsterket fokus på hvordan man oversetter evidensbasert forskning til 

rehabiliteringspraksis ikke bare et rent faglig spørsmål, men kan også være et viktig moment 

knyttet til de etiske dimensjonene ved evidens.  

 

At manglende normative spørsmål er noe som spesielt hefter ved evidensbevegelsen er 

riktignok tvilsomt. Løkke & Salthe (2012) har blant annet påpekt viktige mangler ved bruken 

av normative spørsmål i vanlige arbeidsmodeller innen helse- og sosialfaglig arbeid. Grimen 

påpeker også at ”evidenshierarkiet er et epistemisk, ikke et moralsk hierarki, og man kan ikke 

uten videre slutte fra hva som har best dokumenterte virkninger til hva som bør gjøres”. 

(Grimen, 2009, s. 215) Dette synes også jeg er et viktig poeng. Det er vanskelig å se at 

evidens i seg selv er etisk problematisk, men det er selvsagt avhengig av hva man legger i 

begrepet og hvordan den såkalte evidensen er fremkommet. Det er overføringen til praktisk 

anvendelse som bør være hovedmomentet i en etisk diskusjon om evidens.  

 

Avslutning 

I denne oppgavebesvarelsen har jeg satt fokus på fremveksten av evidensbegrepet generelt og 

da særlig innen rehabilitering. Selv om det i en slik oppgave ikke er rom for en inngående 

redegjørelse har jeg valgt ut viktige moment for å forstå både evidensens plass i rehabilitering 

og kritikken som er kommet frem i kjølvannet av fremveksten. Særlig har jeg lagt vekt på 

forskjellene og overgangene mellom evidensbasert kunnskap og evidensbasert praksis. Det er 

kanskje i dette skjæringspunktet forståelsen av evidensbegrepet og kritikken mot dette blir 

viktig, og ikke minst her en vitenskapsteoretisk drøfting av begrepet blir sentralt. Uten slik 

kritisk tenkning som vitenskapsteoretiske betraktninger gir, vil det nettopp være en stor fare 

for at evidensbegrepet enten blir værende som en akademisk faktor uten relevans for praksis, 

eller at det blir en unyansert instrumentell overføring til praksis som både utfordrer 

yrkesetikken og heller ikke gir bedre tjenester for tjenestebrukerne.  
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