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EVIDENSBASERET
L E D E R T E A M U D V I K L I N G
Synsningernes tid er ovre. Evidensbølgen er over os. Og vi hilser den velkommen! Klart kan vores
fag da løftes ved at invitere evidenstilgangen indenfor. Alt andet ville da være fagligt arrogant. Vi
har gennem den seneste tid arbejdet med at integrere en evidensbaseret tilgang i vores daglige arbejde, og vores erfaringer er faktisk tankevækkende positive. Vi vil med denne artikel derfor demonstrere, hvordan man kan anvende en evidenstilgang i vores felt, og hvordan dette kan skabe
værdi i praksis. Både i relation til de konkrete opgaver og via praksisbaseret evidens også i relation
til egen professionalisme og dygtiggørelse. Vi gennemgår lederteamudvikling som eksempel på,
hvordan vi via en evidenstilgang kan styrke effekten af vores arbejde.
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