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Etablering internationalt

 Først etableret inden for det medicinske 

område. 

 Reviewarbejde og medicinske 

teknologivurderinger som to sideordnede 

ideer.

 Senere adopteret på velfærds- og 

uddannelsesområdet nogenlunde samtidig.
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i Danmark
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Etablering i Danmark

 Det internationale mønster genfindes i Danmark: 

Det medicinske område er tidligere end de øvrige 

områder. 

 Institutionaliseringen af reviewpraksis på 

områderne velfærd og uddannelse blev dekoblet i 

to forskellige procesforløb.



Adoption og organisation af evidens -

hovedpunkter
 Først på sundhedsområdet, derefter social og uddannelse

 Ideen initieret af internationale fagprofessionelle netværk. 

Enkeltpersoner har været markante entreprenører

 Bottom-up start på sundhedsområdet, mere top-down på social-

og uddannelsesområdet

 EU har været tilbageholdende

 Cochrane, CRD og Campbell er mest centrale i det 

organisatoriske netværk (netværksanalyse)



Evidens-organisationer

Netværksdiagram



Netværksdiagram – sundhedsområdet



Netværksdiagram – socialområdet





Reflektioner 

 Start på sundhedsområdet: tæt kobling mellem 

lægevidenskab og fagprofessionelle på 

sundhedsområdet – og monoparadigmatisk 

videnskabelig orientering.

 På social- og uddannelsesområdet er der flere 

professioner og flere paradigmer i spil

 Svært at forklare at evidens-organisationerne 

primært er lokaliseret i nordvest Europa (og USA) 


