
EVALUERINGSFORSKNING 
(P/B -08 s. 316 – 319) og Hamilton, G. i Lorensen (red.) 1998, s.226-246 
 
Evaluering er en alminnelig aktivitet i dagliglivet. Det er en naturlig del av enhver operativ 
virksomhet. Det velges ofte å skille mellom evaluering og evalueringsforskning, selv om 
begge former har en lokalisert tilhørighet (virksomheten). I forskningen er hensikt tydeliggjort 
og datasamling systematisk og kontrollert, mens evaluering ofte er mer omfavnende og 
mindre systematisk. Innenfor begge former regner en ikke med at måloppnåelse som sådan er 
tilstrekkelig for å konkludere innsatsens fortreffelighet. Det er også nødvendig å studere de 
prosesser som er involvert i måloppnåelse, og hva som skal til for at endring skal være varig. I 
så måte er det mange likeheter med aksjonsforskning 
 
Vanlig fokus for evalueringsforskning (og også evaluering) er følgende: 
 
Prosess analyse/gjennomføring av et program 

• Utføres programmet i samsvar med planen? 
• Hvilke er styrker og svakheter 
• Hvilken intervensjon utgjør den virksomme komponenten og hvordan skille dette seg 

fra den tradisjonelle praksis 
• Hvilke barrierer, som forsinker implementering kan identifiseres 

 
For å svare på disse spørsmålene brukes ofte en blanding av datatyper og metoder 
 
Resultatanalyse er opptatt av å identifisere netto konsekvens av et program 

• Er eksperimentell eller kvasieksperimentell i karakter 
• Er årsak-virkning orientert (kausal i natur)  
• Krever baseline data for sammenlikningens skyld (er det bedre nå?) 

 
Kostnadsanalyse tar for seg mange elementer ved gjennomføring av programmet 

• Kostnad/nytte analyse. Her er det verdt å merke seg at det alltid er en debatt omkring å 
drøfte verdi av penger opp mot menneskelige verdier 

• Kostnads-effektivitet sammenlikner resultater (helsevariabler for eksempel) med 
utgifter 

• Kostnad-brukbarhet, knyttes ofte til en justering av forventninger. Et godt eksempel er 
at pasienter som faktisk er dårligere justerer sin forventning til livskvalitet, slik at de 
til tross for dårligere tilstand skårer likt med tidligere (og bedre) tilstand. P/B (s. 318) 
gir et godt eksempel på forventningsjustering fra studien av Raftery et al. (2005) 

 
 
I kostnadsanalyse vil det i forskningen være viktig å klargjøre og å sammenlikne eksisterende 
program versus alternativt program. I ethvert program er det flere parter. Ofte er det som er 
godt for noe(n) det motsatte for andre. Det enkleste: Livskvalitet vs. Kostnader 
(skattebetalere) tilsier at alle fasetter av slike samspill må analyseres og sammenliknes 
 
Sykepleiere har i løpet av de siste tiårene blitt tvunget inn i en tankegang knyttet til 
økonomisk variabler når de skal argumentere for endret praksis eller for oppstart av 
intervensjonsstudier. Etter hvert er sykepleiere også blitt blant de flinkeste i klassen når det 
gjelder å gjøre ”cost-benifit” analyser. 
 
Lykke til med resten av kurset fra Randi Nord 


