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Hva	  er	  kunnskapsbasert	  praksis?	  
	  

-  ”Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige 
 avgjørelser basert på systematisk innhentet 
 forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 
 kunnskap og pasientens ønsker og behov i den 
 gitte situasjonen”, innenfor en kontekst knyttet til 
 ”kultur, forståelsesramme, ressurser, etiske forhold, 
 politikk og prioriteringer” (Nortvedt et al. 2012: 19).  
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En	  modell	  
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Kunnskapsbasert	  praksis	  innen	  psykologi	  og	  
medisin	  	  
-  Norsk definisjon: ”Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige 

avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov 
i den gitte situasjonen” (Nortvedt et al. 2012: 19). 

 
-  Psykologi: ”Evidence-based practice in psychology is the 

integration of the best available research with clinical expertise in 
the context of patient characteristics, culture and preference” (APA 
Presidential Taks Force on Evidence-based practice 2006).  

 
-  Medisin: ”Evidence-based practice is the integration of the best 

research evidence with clinical expertise and patient preferences 
and values” (Barlow 2004: 871).  
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Kunnskapsbasert	  lærings-‐	  og	  
mestringspraksis  
-  Profesjonskunnskap er heterogen (Grimen 2008) 
 
-  Utgangspunkt i bredden i kunnskapsgrunnlaget innen læring og 

mestring  
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Kunnskapsbasert	  lærings-‐	  og	  
mestringspraksis	  
-  Evidence-based practice in psychology is the integration of the best 

available research (forskningsbasert kunnskap)…  
 
-  Innen læring og mestring: Ensartet vs mangfoldig? 
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Kunnskapsbasert	  lærings-‐	  og	  
mestringspraksis	  	  
-  Evidence-based practice in psychology is the integration of the best  

 available research (forskningsbasert kunnskap) with clinical  
 expertise (erfaringsbasert kunnskap) … 

 
-  Innen læring og mestring: enkel vs komplisert? 
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Kunnskapsbasert	  lærings-‐	  og	  
mestringspraksis	  	  
-  Evidence-based practice in psychology is the integration of the best  

 available research (forskningsbasert kunnskap) with clinical  
 expertise (erfaringskunnskap) in the context of patient 
characteristics,culture and preference (brukerkunnskap og 
brukermedvirkning) 

 
-  Innen læring og mestring: Likestilt vs førende? 
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Kunnskapsbasert	  lærings-‐	  og	  
mestringspraksis	  
-  Definisjon innen læring og mestring: Smal vs bred? 
 
-  En bred eller vid definisjon av kunnskapsbasert lærings- og 

mestringspraksis, hvor varierte forskningsdesign, helsepedagogisk 
ekspertise og en bred og fordypet kunnskap om brukere, pasienter 
og pårørende, er byggesteiner 
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Takk	  for	  oppmerksomheten!	  

Besøk	  www.mestring.no	  
og	  meld	  deg	  på	  nyhetsbrev!	  


