
 

 

 

 
  

Sjuksköterskors upplevelser 

av evidensbaserad vård 
En litteraturöversikt 

  
  

 

 

  

 

Författare: Emilia Karlsson & Torbjörn Ljung 
Handledare: Emil Danehorn 
Examinator: Gunilla Lindqvist 
Termin: HT18 
Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2VÅ61E 

C-uppsats 



 
 

 
 

Abstrakt 

Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård, 

som handlar om att kritiskt bedöma om vården är den bästa tillgängliga 

baserat på dagens aktuella evidens. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

evidensbaserad vård.  

Metod: För att besvara syftet användes en litteraturöversikt med 

innehållsanalys.  

Resultat: Två kategorier med tillhörande underkategorier framkom. Den 

första kategorin var Attityder till evidensbaserad vård. Huvudfyndet var att 

de flesta sjuksköterskor insåg fördelarna med evidensbaserad vård men 

implementeringen är begränsad på grund av inneboende hinder hos individen 

som rädsla inför nya arbetsmetoder, lågt engagemang och kunskapsluckor. 

Motivationen till evidensbaserad vård ansågs som drivkraften, men att 

sjuksköterskan även påverkas av avdelningskulturen och ledningen. Den 

andra kategorien som framkom var Kunskapsutveckling som visar att 

sjuksköterskor har olika förutsättningar att ta till sig kunskap på grund av 

varierande utbildningsnivå. Men att fortbildning genom kurser, mentorer och 

förebilder kan vara stödjande. När ett vårdproblem uppstår vänder 

sjuksköterskans sig inte i första hand till vetenskapen för kunskap, 

anledningen ansågs vara bland annat kunskapsbrist och svag tillit. 

Slutsats: En av sjuksköterskans största utmaningar är att förhålla sig till de 

olika delarna av evidensbaserad vård, och med en ökad kunskap och 

medvetenhet kring fenomenet kan motivation och attityder förändras. 
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1 Inledning 

Studenter på sjuksköterskeprogrammet får en bred utbildning där både 

praktiska och teoretiska moment ingår. En viktig aspekt av yrket som 

studenter får lära sig under utbildningen är att en sjuksköterska aldrig får slå 

sig till ro med sina kunskaper och vara nöjd. Examen närmar sig snabbt och 

det kan vara skönt att tänka att skolan äntligen tar slut, men en annan typ av 

lärande ska ta vid efter examen. Som sjuksköterska förväntas man att hela 

tiden utveckla vården till det bättre, och ett hjälpmedel till detta är att ta del 

av vetenskapliga artiklar och översikter. Att tillämpa evidensbaserad vård 

handlar om att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska ge vård som är 

baserad på den senaste tillgängliga vetenskapliga evidensen. 

 

När författarna var ute på den verksamhetsförlagda utbildningen noterades 

rakt igenom en hög arbetsbelastning där det knappt fanns tid över till att ta 

lunch. Frågan väcktes åtskilliga gånger hur sjuksköterskor mitt i allt detta 

finner tid till sitt egna lärande och utveckling. Vi noterade också att 

Vårdhandboken, som är en så viktig del i utbildningen i de praktiska 

momenten, hade en ytterst begränsad användning ute i verksamheten. 

Vårdhandboken ska vara en översikt över det bästa kunskapsläge just nu, och 

är en ovärderlig hjälp till sjuksköterskan i det kliniska arbetet, men den tar tid 

att läsa och det gäller att lära sig vad som står i den. För att spara tid kan det 

vara enklare att gå och fråga en kollega om ett problem uppstår. Men om nu 

den kollegan har slagit sig till ro med sin kunskap kan det resultera i att den 

överförda kunskapen och den vård patienten får baserat på denna inte är den 

bästa tillgängliga. 
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Vi insåg att det finns stora utmaningar att arbeta med evidensbaserad vård 

och att det vore intressant att ta reda på vad sjuksköterskan upplever om 

fenomenet. Vad upplevs som hinder och vad finns det för möjligheter till att 

bedriva evidensbaserad vård var några av de frågor vi ställde oss. Att lära sig 

nya saker är roligt och kan kännas belönande. Kan vi med den här samlade 

kunskapen öka medvetenheten om evidensbaserad vård så har vi vunnit 

något. 
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2 Bakgrund 

Sjuksköterskeyrket innefattar fyra ansvarsområden; att främja hälsa, 

förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande. Yrket ska 

genomsyras av respekt för mänskliga rättigheter, rätten till livet och egna val 

oavsett tycken och bakgrund. För att kunna uppfylla detta gäller det att 

sjuksköterskan förhåller sig till sitt personliga ansvar att kontinuerligt 

upprätthålla sin professionella kompetens, för att kunna erbjuda bästa 

möjliga vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a) 

2.1 Vägen mot akademisering  

Högskolereformen som genomfördes 1977 innebar att 

sjuksköterskeutbildningen skulle utgå från en vetenskaplig grund. Detta satte 

krav på att högskolornas lärare att de skulle vara forskningsutbildade. 

Ytterligare en högskolereform genomfördes 1993, där det bestämdes att all 

högskoleutbildning skulle leda till både en yrkesexamen och en 

högskoleexamen. Vårdområdet har sedan dess sammanstrålat med 

forskningen, och det relativt unga vetenskapsområdet vårdvetenskap har 

snabbt utvecklats. (Vetenskapsrådet, 2006). I området vårdvetenskap ingår 

det flera professioner, bland annat sjuksköterskan som är verksam i ämnet 

omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2009). 

2.2 Kompetens och kunskap 

Svensk sjuksköterskeförening har sammanställt vad som ingår i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Sjuksköterskan har eget ansvar att 

kontinuerligt analysera sina egna styrkor och svagheter i professionen samt 

att fördjupa och utveckla sin professionella kompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Kompetens kan definieras på många olika 

sätt, men vi väljer att fokusera på vad begreppet har för innebörd inom vår 

egen kommande profession. Furåker och Nilsson (2013) förklarar kompetens 
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som ett övergripande begrepp som handlar om att man som sjuksköterska har 

krav på sig att kunna utföra sina arbetsuppgifter, som att ge god och säker 

vård, på ett kompetent och skickligt sätt. Men för att kunna utföra sitt arbete 

på ett kompetent sätt krävs kunskap. Socialstyrelsen (2009) menar att en 

förutsättning för att kunna ge god vård på bästa och säkraste möjliga sätt är 

att den är kunskapsbaserad. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är 

förbättringskunskap. Förbättringskunskap betyder att man som anställd inom 

vården ska skaffa sig kunskap från bland annat forskning för att kunna 

medverka till att skapa förändringar inom hälso- och sjukvården, vilket ska 

leda till bättre förutsättningar för patienter att uppnå hälsa (Elg & Olsson, 

2013). 

 

Det finns olika former av kunskap beskrivna. Praktisk kunskap är kunskapen 

som en sjuksköterska behöver för att kunna utföra en handling. Teoretisk 

kunskap nämns ofta i samma ordalag som vetenskaplig kunskap vilket är den 

kunskap som erhålls genom forskning och anses som sann och säker. Den 

kan baseras på mätvärden eller tolkningar av människors tankar och 

berättelser (Furåker och Nilsson, 2013). 

 

Tidigare forskning visar att det kan finnas hinder för kompetensutveckling 

hos sjuksköterskor. Det yttersta ansvaret ligger hos sjuksköterskan själv att 

förnya och fördjupa sin kunskap. Drivkraften till detta har funnits vara störst 

hos nyutexaminerade och de som arbetar deltid. Problemen som forskningen 

pekar mot är att arbetsbelastningen hos sjuksköterskor är hög, vilket i sin tur 

med tiden medför en insikt om arbetsbördan och ansvaret hos 

sjuksköterskan, som då tappar motivation till att utveckla sin kompetens. 

Arbetsbelastningen innebär även att det är svårt att avsätta tid till 

vidareutbildning. Forskningen visar även på att det kan förekomma 

organisatoriska hinder så som en låg status av yrket, personalbrist och 
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begränsade lärandetillfällen (Drey, Gould & Allan, 2009; Tabari-Khomeiran, 

Kiger, Parsa-Yekta & Ahmadi, 2007) 

2.3 Vad är evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård definierades av Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes och 

Richardson, (1996) som en vård given baserat på den bästa och säkraste 

evidens som finns i dagsläget, och ska bestå av en integrering mellan den 

professionella erfarenheten och evidens från systematisk forskning. Fyra år 

senare definierades begreppet till att även innefatta patientens delaktighet 

(Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg & Haynes, 2000). Evidensbaserad 

vård innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska besluta om 

insatser med hjälp av den senaste vetenskapliga evidensen och den 

beprövade erfarenheten (Willman, 1998). Själva syftet med integreringen av 

evidens i vården är att det är associerat med en ökad vårdkvalitet till ett lägre 

pris, och i slutänden ett bättre resultat för uppnådd hälsa för patienten 

(McGinty & Anderson, 2008; Melnyk, Fineout, Giggleman, & Cruz, 2010; 

Melnyk, Fineout, Gallagher & Kaplan, 2012; Wallen, Mitchell, Melnyk, 

Fineout, Miller, Yates & Hastings, 2010). International Council of Nurses 

(ICN), översatt av Svensk Sjuksköterskeförening (2017a), har utarbetat 

etiska koder för världens alla sjuksköterskor, som ska fungera som 

vägledning och förenat förhållningssätt oberoende av nationella lagar. 

Sjuksköterskan förväntas att ständigt vara mottaglig för lärande och 

utveckling av sin kunskap, vilket ska kunna användas i praktiken. 

 

Enligt Rycroft-Malone et al. (2004) består evidens av olika delar, utförande, 

omvårdnad, riktlinjer, beslutsfattande och att informera patienterna om olika 

val. Gemensamt med evidensbaserad vård är strävan efter att ge den bästa 

möjliga personcentrerade vården till patienten. Det råder delade meningar om 

vad evidens är och hur man inhämtar och värderar den. Historiskt sett är 

forskningsevidensen den som har värderats högst. Kvantitativa studier ansågs 
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vara den bästa evidensen, följt av systematiska översikter eller meta-

analyser. Trycket har enligt Rycroft-Malone et al. funnits att producera 

forskningsevidens, vilket har tryckt undan andra typer av evidens. Vad som 

är viktigt att belysa är att själva vårdandet sker och uttrycks i en relation 

mellan vårdaren och patienten. 

 

Nilsson Kajermo och Wallin (2014) skriver att evidensbaserat 

förhållningssätt innebär att man som sjuksköterska är villig att använda de 

bästa vetenskapliga kunskaperna som ett underlag i ett vårdbeslut. Enligt 

Rycroft-Malone et al. (2004) bör vårdgivaren förhålla sig kritisk och 

reflektiv till olika typer av kunskapskällor. 

2.4 Implementering av evidensbaserad vård 

Tidigare studier visar på en rad utmaningar som sjuksköterskor ställs inför 

vid implementeringen av evidensbaserad vård. Utmaningar som tidsbrist, 

både i arbetet och på fritiden, personalbrist och hög arbetsbelastning är väl 

kända (Bonner & Sando, 2008; Brown, Wickline, Ecoff & Glaser, 2009). 

Men det fanns indikationer på att sjuksköterskor inte använde sig av 

evidensbaserad vård på grund av en negativ attityd, bristfälliga kunskaper 

och akademisk kompetens (Melnyk et al., 2004). Ytterligare studier menade 

på att implementeringen av evidensbaserad vård var mycket komplext, och 

innefattade inte bara sjuksköterskans kunskap, kompetens, uppfattningar och 

attityder, utan även den organisatoriska beredskapen (Harrison & Graham, 

2012; Matthew, Ploeg, Dobbins & Jack, 2013; Wallen et al., 2010). För en 

enskild sjuksköterska kan det bli problematiskt att själv söka efter 

vetenskapliga originalartiklar och göra egna översikter för att kunna avgöra 

vad som är den bästa evidensen just nu. Inte nog med att det är en 

tidskrävande uppgift, utan sjuksköterskan måste även ha goda kunskaper i 

hur man analyserar, jämför, sammanställer och utvärderar. För att det över 

huvud taget ska vara möjligt att arbeta evidensbaserat, så krävs att det finns 
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antingen riktlinjer från exempelvis Socialstyrelsen eller redan gjorda 

forskningsöversikter (Gerrish, Ashworth, Lacey & Bailey, 2008). Nilsson 

Kajermo, Johansson och Wallin (2014) menar att det kan vara riskabelt att 

bara lita på riktlinjer och översikter utan hålla sig kritisk till dessa. Till 

exempel måste frågan lyftas om gruppen individer som ingår i studien går att 

överföra på den egna gruppen patienter. Wangensteen, Johansson, 

Björkström och Nordström (2011) menar att trots att attityden till forskning 

är positiv, speciellt hos nyutexaminerade sjuksköterskor, tillämpas 

kunskapen sällan i praktiken. Författarna belyser vikten av att behålla och 

förstärka kritiskt tänkande både i grundutbildningen och inom 

yrkesverksamheten, då kritiskt tänkande är en av grundförutsättningarna för 

att använda sig av forskning inom professionen. 

 

Studier visar att det brister i användandet av evidensbaserad vård, även i 

länder där begreppet är väletablerat (Boström, Ehrenberg, Gustavsson & 

Wallin, 2009; Breimaier, Halfens & Lohrmann, 2011). En litteraturöversikt 

av Squires et al. (2012) som var sammanställd av artiklar från de senaste 40 

åren visade på måttlig till hög användning. Och det fanns ingen säkerställd 

skillnad mellan äldre och nyare data. Eriksson, Nordman och Myllymäki 

(1999) uttryckte oro för den svenska utvecklingen av evidensbaserad vård. 

Det läggs för stor vikt på att söka evidens, så att det verkliga innehållet och 

substansen går förlorad. Evidens i vården ska inte bara uppnås i den 

vetenskapliga teoretiska kunskapen som de kallar huvudet, utan de vill 

kombinera den med handen och hjärtat som står för det praktiska och 

tekniska, samt det etiska och moraliska. 

2.5 Personcentrerad vård  

Sjuksköterskan ska sätta personen som är i behov av vård i centrum, och se 

denne som en värdefull och jämbördig individ i själva vården och omsorgen. 

Personen sätts således framför sin sjukdom. För att kunna uppnå detta måste 
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sjuksköterskan visa öppenhet, vilja och intresse av att lyssna på personen 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Under de senaste två decennierna har 

personcentrerad vård blivit alltmer integrerad med evidensbaserad vård, som 

tidigare till stor del utgick ifrån standardiserade metoder. För att uppnå den 

bästa möjliga personcentrerade vården bör det finnas klinisk expertis och 

stöd för personen, vilket underlättar att kunna fatta beslut om sin egen vård 

(Romana, 2006). 

2.6 Patientsäkerhet  

Patientsäkerhet definieras av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som att 

den ska verka som ett skydd mot vårdskada. En vårdskada uppstår när 

patienten, efter kontakt med hälso- och sjukvården, råkat ut för ett lidande, 

skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas. Enligt Emanuel et 

al. (2008) är patientsäkerhet ett eget kunskapsområde inom hälso- och 

sjukvården, som ska sträva efter att minska antalet vårdskador. Att arbeta 

patientsäkert betyder att man exempelvis använder vetenskapliga metoder 

och förändringsarbete av exempelvis kulturen på avdelningen. Rasmussen 

(1999) beskriver patientsäkerhet som ett dynamiskt system från 

regeringsbeslut ända ner till beslut som rör patienten. För att systemet ska 

kunna fungera måste det ske en samverkan och förståelse mellan olika 

professioner och kompetenser. Det är hela systemet som ansvarar för att inga 

vårdskador inträffar. Enligt Eriksson (1994) uppstår ett vårdlidande som en 

följd av ett vårdande som ofta har baserats på ett omedvetet agerande styrt av 

kunskapsbrist eller bristande reflektion i arbetet. 

2.7 Teoretisk referensram 

Rycroft-Malone et al. (2004) menar att källan till evidens kan delas in i fyra 

grupper, där alla grupper bör samspela för att skapa den bästa 

evidensbaserade vården. Dessa grupper presenteras här nedan: 
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- Kunskap från forskningsevidens – Tenderar att vara den evidens som 

värderas högst, och att det ska kunna ge vattentäta svar, även om så 

sällan är fallet. Något som är under ständig utveckling och inte fri 

från en kontext. Problemet med denna typ av evidens är att det inte 

går att bara tvinga på forskningsevidensen på vårdgivaren och hoppas 

att det ska förbättra vården. Det måste ske en översättning och 

precisering av evidensen för att den ska bli gripbar i kontextet för den 

individuella patienten. 

- Kunskap från klinisk erfarenhet - Kunskap kommer från sin egen 

eller andras erfarenheter, och beslut fattas därefter. Denna typ av 

evidens är individuell och föremål för partiskhet, och saknar därmed 

kredibilitet, men individbaserad vård kräver kunskap från klinisk 

erfarenhet. För att kunna öka kredibiliteten på klinisk kunskap bör 

den kunna utvärderas på liknande sätt som prövningar för 

forskningsevidens; bli kritiserad, analyserad och verifierad från olika 

källor av data. 

- Kunskap från patienter – Består både av patientens evidens om 

tidigare erfarenheter och evidens om sig själv, sin kropp och sitt liv. 

Kunskap som genereras via kvantitativa studier används ofta, men 

den kunskapen behöver placeras i individens kontext, till exempel 

kan kompressionsbandage förebygga venösa bensår, men patienten 

kan känna ett obehag för dessa på grund av tidigare erfarenhet. För att 

kunna göra det behövs förståelse för båda typerna av patientens 

evidens, vilket är komplicerat. Här behövs det bra bemötande och 

kommunikation från vårdgivaren till patienten, för att kunna utmynna 

i bästa möjliga vård för patienten. Mötet ska genomsyras av ett 

förhållningssätt som lyfter patientens värderingar och egna 

erfarenheter. 

- Kunskap från lokal kontext - Kunskap utifrån organisationens kultur 

och dess individer, patientberättelser, sociala- och professionella 
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nätverk samt lokala och nationella riktlinjer. Detta är den senaste 

typen av evidens, uppnår inte samma kredibilitet som de andra 

typerna. Det kan röra sig om olika sorter av kvalitetsgranskningar och 

utvärderingar som insamlas på ett lämpligt och systematiskt sätt, 

vilket kan anses vara en källa till evidens.  

  

Rycroft-Malone et al. (2004) menar att problemet är när dessa fyra typer av 

evidens ska sammanföras. Som nämnts tidigare, har störst fokus lagts på 

forskningsevidens, men sättet forskningsevidens påverkar den kliniska 

erfarenheten, kontextuella faktorer och patienters erfarenheter har 

försummats. Det finns en oro att vård som ej lutar sig mot det vetenskapliga 

blir ineffektiv och har sämre utfall. Enligt Rycroft-Malone behövs alla typer 

av evidens vägas in för att säkerställa bästa möjliga personcentrerade vård 

för patienten (se figur 1). 

  

Figur 1. Fyra källor till kunskap, samt hur de bör samspela för att uppnå 

bästa möjliga vård. Inspirerad av Rycroft-Malone et al. (2004). 
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Detta möjliggör en interaktion mellan det vetenskapliga och det 

experimentella. Svårigheten ligger i att sammanfoga en kunskap med en 

annan. Ytterligare en svårighet är att säkerställa att all typ av evidens är lika 

robust och trovärdig. Yrkesutövare uppmanas att medvetet samla evidens 

från alla fyra kunskapskällor, och fundera över hur de själva kan använda sig 

av evidensen mer effektivt, för att sedan utvärdera utfallet (Rycroft-Malone 

et al., 2004).  
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3 Problemformulering 

Det är sjuksköterskan som ansvarar för att bästa möjliga personcentrerad 

vård ska erbjudas patienten, genom att inhämta evidens från olika 

kunskapskällor, vilket har visat sig vara komplext. Tidigare forskning har 

visat att inhämtandet och användandet av evidens kräver viss tidigare 

kunskap, avsatt tid samt förståelse av vad evidensbaserad vård innebär. Detta 

kan ses som en utmaning att övervinna till varför inte sjuksköterskan 

använder sig av evidensbaserad kunskap i större utsträckning, trots att arbetet 

har pågått under flera årtionden. 

Sjuksköterskan har i sin yrkesbeskrivning ansvar att driva kvalitetsarbetet 

framåt för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård. I denna uppsats var 

målet att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

evidensbaserad vård, för att skapa en medvetenhet om problemet samt som 

ett verktyg för sjuksköterskan att fortsätta utveckla sitt förhållningssätt för en 

ökad patientsäkerhet. 

3.1 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

evidensbaserad vård. 
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4 Metod 

Författarna till uppsatsen har valt att genomföra en litteraturöversikt med 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2015). Metoden valdes för 

att skapa en lättillgänglig överblick av forskningsläget. Dels som grund för 

vidare forskning, men också som material för sjuksköterskor att tillgå, 

eftersom det finns svårigheter att på egen hand ta del av och sammanställa 

den senaste forskningen.  

4.1 Datainsamling 

Första steget i datainsamlingen var att skapa en lämplig sökstrategi. Enligt 

Kristensson (2014) är det viktigt att ha en strategi från början för att kunna 

avgöra vad man letar efter, hur man letar och var man kan hitta det. 

Databaser valdes ut utifrån uppsatsens syfte och fokus och valet föll på 

Cinahl och PubMed som är två vedertagna databaser inom 

omvårdnadsforskning. Inklusions- och exklusionskriterier formulerades, 

vilket innebar att studier som fokuserade på olika specialistinriktningar inom 

sjuksköterskeyrket, specifika kontexter samt medicinsk inriktning valdes 

bort. Inklusionskriterierna var fokus på sjuksköterskans upplevelse, i 

huvudsak kliniskt verksamma samt att studien publicerats i en 

engelskspråkig tidskrift. Nästa steg handlade om att identifiera och göra en 

lista på lämpliga sökord som hade sitt ursprung från nyckelbegrepp i syftet, 

men även utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Ämnesord i respektive 

databas identifierades baserat på nyckelbegrepp som kombinerades med 

närliggande begrepp och synonymer, men även trunkerade fritextord för att 

inte tappa artiklar som ännu inte indexerats i databaserna. I några fall 

saknades rena ämnesord, och då användes enbart fritextord med tillhörande 

synonymer. Dessa ord valdes med stor känslighet och eftertanke. Först 

genom att fokusera på syftets olika delar, och sedan genom att läsa artiklar 

och hitta synonymer. Antalet fritextord hölls ner till det minimala för att 
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begränsa mängden irrelevanta artiklar i sökresultatet (Kristensson, 2014). 

Sökorden sorterades sedan in i block (se bilaga A) för att få en tydlig 

överblick av vilka ord som skulle kombineras med de booleska operatorerna 

OR och AND. När sökningen genomförts valdes vilka ytterligare 

avgränsningar som skulle göras. För att lägga fokuset på den senaste 

forskningen, sattes en tidsperiod på maximalt fem år. I Cinahl användes 

begränsningen peer-reviewed men i PubMed fanns inte den begränsningen, 

istället användes Ulrichweb på de artiklarna som användes i resultatet. Det 

slutgiltiga sökresultatet presenteras i bilaga B. 

4.2 Urval 

Antalet funna artiklar i Cinahl räknades till 215 stycken och PubMed till 139 

stycken. Enligt Forsberg och Wengström (2015) börjar gallringen av artiklar 

utifrån att läsa titlar, för att sedan läsa abstrakts på de utvalda artiklarna för 

att ytterligare kunna gallra ut relevanta artiklar. Ett stort antal artiklar hittades 

som var litteraturstudier, dessa valdes bort. Efter gallringen av abstrakts 

kvarstod 13 artiklar i PubMed och 16 artiklar i Cinahl, varav tolv av de 

senare var dubbletter som återfanns i båda databaserna. Av dessa valdes 17 

artiklar ut att läsas i fulltext, för att se om artiklarnas resultat svarade på 

uppsatsens syfte. För att minska risken att påverka resultatet utfördes alla 

ovan beskrivna steg enskilt, där författarna till uppsatsen oberoende av 

varandra kom fram till resultat för att sedan mötas upp mellan stegen och 

diskutera utfallet. 

4.3 Kvalitetsgranskning 

Elva artiklar ansågs relevanta, och kvalitetsgranskades utifrån en modifierad 

version av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandströms (2016) 

granskningsmall (se bilaga C). Mallen modifierades genom att ta bort frågor 

som författarna ansåg vara för djupgående och svårhanterliga för ramen av 

uppsatsen. Då mallarna enbart var utformade utifrån kvalitativ- eller 
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kvantitativ ansats gjorde författarna tillägg med relevanta kvalitativa frågor 

till den studien som bestod av mixad metod. Då mallen saknade fråga om 

studierna hade använt sig av etiskt övervägande, lades detta till då det är ett 

av inklusionskriterierna för uppsatsen. Mallen bestod av frågor för att avgöra 

studiens validitet, tillförlitligt resultat, studiens överförbarhet samt valet av 

lämplig metod. Två olika granskningsmallar användes för kvantitativa- 

respektive kvalitativa studier, och de skilde sig i sin utformning då olika 

kvalitetsmått bör användas för respektive ansats. Artiklarna värderades med 

antingen hög, medel eller låg kvalitet. Utfallet blev att två artiklar ansågs ha 

låg kvalitet, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) innebär att de inte 

ska inkluderas i en litteraturöversikt. Nio artiklar återstod som antingen höll 

medel eller hög kvalitet som skulle gå vidare till analysen (se bilaga D). 

Triangulering användes även i detta steg. 

4.4 Dataanalys 

Analys av data genomfördes enligt en enkel form av innehållsanalys 

beskriven av Forsberg och Wengström (2015). Enligt första steget i 

innehållsanalysen lästes texterna ett flertal gånger för att förstå helheten av 

artiklarna. Sedan valdes stycken ut som svarade på uppsatsens syfte, vilka 

delades in i koder. Därefter kunde snarlika koder kategoriseras genom att 

jämföra likheter och skillnader. Dessa kallades underkategorier och formades 

sedan till två övergripande kategorier, en ny helhet, som representerar 

resultatet av uppsatsen. Innehållsanalys lämpar sig väl för kvalitativa artiklar 

men uppsatsen baserades även på kvantitativa artiklar. Dessa artiklar bestod 

av enkätfrågor och svarsfrekvensen översattes till löpande text till exempel 

>50% så användes ordet majoritet. 

4.5 Forskningsetiska övervägande 

Innan uppsatsen påbörjades gjordes noga forskningsetiska överväganden 

enligt Forsberg och Wengström (2015). Uppsatsen följde god vetenskaplig 
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sed enligt Vetenskapsrådet (2017), med särskild tonvikt på att det inte får 

förekomma plagiat, att refereringen är korrekt till angivna källor och att 

misstolkningar i analysen inte får förekomma. Vidare valdes endast artiklar 

där det tydligt framgick att de fått godkänt av en etisk kommitté, eller där 

etiska överväganden hade gjorts. Alla artiklar och dess resultat som 

påträffades under uppsatsen gång redovisas. 
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5 Resultat 

I analysen framkom två kategorier; Attityder till evidensbaserad vård och 

kunskapsutveckling. Dessa kommer beskrivas mer ingående nedan, 

strukturerat utifrån respektive tillhörande underkategori. 

5.1 Attityder till evidensbaserad vård  

Sjuksköterskan upplevde olika svårigheter med att arbeta med 

evidensbaserad vård. Denna kategori innehåller tre underkategorier som alla 

behandlar olika perspektiv om vad dessa svårigheter kunde bestå av. De 

inneboende egenskaperna hos den enskilda sjuksköterskan visade sig vara 

viktig med olika hinder och möjligheter. Men sjuksköterskan påverkades 

även av kulturen på avdelningen och i vilken utsträckning medarbetare och 

chefer uppmuntrade till att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. 

5.1.1 Sjuksköterskans möjligheter och hinder till evidensbaserad vård 

Det skiljde sig hur sjuksköterskan såg på evidensbaserad vård, och de 

inneboende egenskaperna hos sjuksköterskan som individ, styr 

förutsättningarna. De goda intentionerna uppmärksammades som att 

kvaliteten på vården ökar och blir till gagn för patienterna i slutänden 

(Friesen-Storms, Moser, Loo, Beurskens & Bours, 2015; Patelarou et al., 

2017; Skela-Savič, Pesjak & Lobe, 2016; Yoder et al., 2014). Minoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg sig ha svårigheter med att kunna avgöra vad 

evidensbaserad vård var (Yoder et al., 2014; Warren et al., 2016). 

Majoriteten tyckte det var viktigt att vården som gavs skulle grunda sig på 

vetenskap och att det kunde leda till att statusen på professionen och den 

enskilda sjuksköterskan stärktes. Men även att graden av professionalitet 

kunde stärkas gentemot patienten (Patelarou et al., 2017; Pericas-Beltran, 

Gonzales, De Pedro, Morales & Bennasar, 2014; Yoder et al., 2014). 
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När det kommer till själva implementeringen och användandet av 

evidensbaserad vård råder det variation i sjuksköterskornas uppfattning om 

man hade tillräckligt med kunskap och engagemang för detta (Patelarou et 

al., 2017). En rädsla upplevdes inför nya arbetssätt, en rädsla av att göra fel 

(Pericas, Gonzalez, De Pedro, Morales & Bennasar, 2014). Oavsett hur 

sjuksköterskorna personligen kände inför evidensbaserad vård, så tydde det 

på att majoriteten av sjuksköterskorna var begränsade i sin användning av 

evidensbaserad vård (Skela-Savič et al., 2016, Warren et al., 2016, Yoder et 

al., 2014). 

Motivationen hos den enskilda sjuksköterskan ansågs vara själva drivkraften 

för att utveckla den evidensbaserade vården och att se till att den alltid är den 

bästa tänkbara (Bennasar-Veny, Gonzalez, De Pedro, Morales & Pericas, 

2016). Viktiga personliga egenskaper när man arbetar evidensbaserat ansågs 

vara flexibilitet, vara villig att lära sig nya saker, ha ett öppet sinne, vara 

reflekterande och ifrågasättande samt att se kritiskt på det arbetssättet som är 

standarden för tillfället (Bennasar-Veny et al., 2016; Friesen-Storms et al., 

2015). Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan positiv attityd till 

evidensbaserad vård och trivseln på arbetet i största allmänhet (Skela-Savič 

et al., 2016). 

5.1.2 Sjuksköterskan påverkas av avdelningskulturen 

Som ensam sjuksköterska kommer man sällan framåt i förändringsprocessen 

på en avdelning och det ansågs vara avgörande för resultatet om det fanns en 

stödjande avdelningskultur där alla medarbetare strävade åt att hålla ett 

evidensbaserat förhållningssätt (Bennasar-Veny et al., 2016; Pericas-Beltran 

et al., 2014; Schuessler et al., 2018). Sjuksköterskor uppmuntrade sällan 

varandra med utvecklingen av evidensbaserad vård (Skela-Savič et al., 

2016). Det fanns arbetsplatser där det fanns ett motstånd till att ändra sättet 

man var van att arbeta (Schuessler et al., 2018). Detta motstånd kunde 

baseras på att vissa sjuksköterskor hade ett alltför traditionellt icke-



 
 

19 
 

evidensbaserat förhållningssätt, att man kände sig allmänt skeptisk till nya 

arbetssätt eller att man hade svårigheter med att bli ifrågasatt. Vissa 

sjuksköterskor kunde även uppleva att den vetenskapliga evidensen 

underminerade den egna expertisen (Farokhzadian, Khajouei & Ahmadian, 

2015; Friesen-Storms et al., 2015; Pericas-Beltran et al., 2014). 

 

Motivationen kunde påverkas om kollegor som förespråkade och 

praktiserade evidensbaserad vård uppmärksammades (Pericas-Beltran et al., 

2014), genom till exempel förebilder som visade vägen och som hade satt en 

standard för vilket förhållningssätt som skulle råda på en avdelning 

(Schuessler et al., 2018). Det kunde bidra till en positiv arbetsmiljö, där 

möten genomsyrades av till exempel entusiasm, kritiskt tänkande, 

reflekterande förhållningssätt och en öppenhet inför förändringar (Friesen-

Storms et al., 2015, Patelarou et al., 2017). Sjuksköterskan befann sig dock 

ofta i en bekymmersam situation där de i många fall varit tvungna att få 

godkännande från andra professioner inför en vårdinsats. Läkare i synnerhet 

nämndes där deras kunskap ofta rankades högst och därmed kunde det vara 

svårt att få sin röst hörd (Bennasar-Veny et al, 2016; Schuessler et al., 2018). 

Det fanns också brister i kommunikationen mellan professioner som 

försvårade arbetet för sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat (Bennasar-

Veny et al., 2016). Delaktighet i beslutsprocessen rörande vårdåtgärder var 

också en brist (Warren et al., 2016). Ökad autonomi kunde vara en viktig 

faktor för att underlätta för evidensbaserad vård (Yoder et al., 2014). Det 

fanns ett säkerställt samband mellan attityd till evidensbaserad vård och den 

rådande kulturen på avdelningen, där avdelningskulturens inställning 

påverkade den enskilda individen (Patelarou et al., 2017). 

5.1.3 Sjuksköterskans behov av en stödjande ledning 

Förväntningar som fanns på chefer handlade om att de skulle ha det yttersta 

ansvaret att styra alla medarbetare i arbetsgruppen till ett evidensbaserat 
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förhållningssätt, och genom att skapa intresse, motivation och entusiasm 

(Pericas-Beltran et al., 2014). Ledningen måste även ansvara för att 

informera och ge klara direktiv om förändringar, speciellt till de 

sjuksköterskor som inte visar något intresse för evidensbaserad vård (Yoder 

et al., 2014). Det kunde också underlätta för den enskilde sjuksköterskan och 

för teamet om ledningen visade uppskattning och uppmuntran, men också 

möjligheten till ekonomisk ersättning och ökade resurser som öronmärkt tid 

(Bennasar-Veny et al., 2016). Det fanns begränsad tid till att hålla sig 

uppdaterad med den senaste forskningen eftersom mycket av arbetstiden 

användes till att vårda patienter (Yoder et al., 2014). Det fanns indikationer 

från sjuksköterskorna att de upplevde motstånd från ledningen när det gäller 

förändringar. En ledning som inte visade något stöd eller intresse för 

förändringsarbete skapade sämre förutsättningar för den evidensbaserad 

vården att lyckas (Pericas-Beltran, et al., 2014). Fanns det stöd från 

ledningen underlättade det när nya saker skulle provas och utvärderas, och 

det verkar finnas en begränsad kännedom hos sjuksköterskor vilka stöd det 

går att få (Yoder et al., 2014). 

5.2 Kunskapsutveckling 

Det fanns svårigheter och underlättande möjligheter inom både utbildning, 

forskning och inhämtandet av kunskap. Underkategorierna som presenteras 

här är sjuksköterskans förutsättningar att ta till sig kunskap samt förståelsen 

och tilliten till forskning och kunskap. 

5.2.1 Sjuksköterskans förutsättningar att ta till sig kunskap 

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna förstå vad evidensbaserad 

vård innebär och vara beredd att driva arbetet framåt, är att ha en 

universitetsutbildning med akademisk examen. Genom utbildningen 

förbereds sjuksköterskan och får verktyg att kunna använda sig av i sin 

yrkesroll (Farokhzadian et al., 2015; Patelarou et al., 2017; Schuessler et al., 

2018). Det råder skillnad inom utbildningsnivå och kännedom om 
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evidensbaserad vård hos sjuksköterskepopulationen. Då en positiv 

korrelation mellan sjuksköterskors utbildningsnivå och en positiv inställning 

till evidensbaserad vård visats, kan ökad kunskap om evidensbaserad vård, 

driva vården framåt och förbättra resultatet av vårdinsatsen (Farokhzadian et 

al., 2015; Schuessler et al., 2018; Skela-Savič et al., 2016; Warren et al., 

2016). 

 

Majoriteten av sjuksköterskor ansåg att genom att erbjudas möjlighet till 

vidare utbildning efter påbörjad anställning ökades kunskapen och tilltron till 

evidensbaserad vård. Det erbjuds inte alltid workshops och kurser i den 

utsträckning som sjuksköterskor önskar (Friesen-Storms et al., 2014). Andra 

sjuksköterskor visade enbart ett måttligt intresse att utbildas vidare inom 

hanteringen av forskningresultat som presenterades i artiklar (Farokhzadian 

et al., 2015). Vidare menar sjuksköterskor att om de erbjuds kurser inom 

evidensbaserad vård ökas deras förmåga till kritiskt tänkande. 

Evidensbaserad vård beskrivs som något teoretiskt och svårgreppbart i en del 

av fallen, men med hjälp av specifikt inriktade kurser upplevde 

sjuksköterskor sin förmåga större att kunna använda sig av evidensbaserad 

vård och förstå dess innebörd (Frisen-Storms et al., 2014). Några 

sjuksköterskor upplevde det positivt att hålla i utbildningar inom 

arbetsgruppen. Dels kan experter delta, men utbildningen kan även hållas i 

av personal på avdelningen som har fördjupat sin kunskap inom något 

område och vill dela med sig till sina kollegor (Pericas-Beltran et al., 2014). 

Ett annat förslag som lyfts är mentorer och förebilder som kan bidra med 

stöd och hjälp för den sjuksköterska som är nyfiken på att bidra till 

utvecklingen (Farokhzadian et al., 2015; Schuessler et al., 2018). 

 

Genom att själva få utföra en handling och omforma konceptet utifrån 

arbetsplatsens egna behov, upplevde sjuksköterskorna större säkerhet att luta 

sig åt evidensbaserad vård då nya rutiner skulle utformas (Friesen-Storms et 
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al., 2014). En viss osäkerhet kan ändå kvarstå, rädslan finns att göra fel trots 

träning och utbildning innan en ny rutin ska införas (Pericas-Beltran et al., 

2014; Skela-Savič et al., 2016). 

5.2.2 Sjuksköterskans förståelse och tillit till forskning och kunskap 

Kunskap kan komma från olika källor, vilket många sjuksköterskor lyfter 

upp (Bennasar-Veny et al., 2016; Pericas-Beltran et al., 2014; Yoder et al., 

2014). Det beskrivs att när ett problem uppstår tenderar sjuksköterskor att 

först vända sig till sin egen erfarenhet eller att rådfråga en kollega. Andra 

föredrar att använda sig av databaser, sökmotorer eller specialistsidor på 

internet (Pericas-Beltran et al., 2014; Yoder et al. 2014). Då mycket 

forskning publiceras på engelska upplevdes det som ett hinder av 

sjuksköterskor som inte har engelska som modersmål. Att få läsa forskning 

på sitt modersmål underlättade (Frisen-Storms et al., 2014; Skela-Savič et al., 

2016). Vad som efterfrågas är ett strukturerat sätt att arbeta för att inhämta 

den kunskap som behövs. Några sjuksköterskor menade att det saknas 

struktur för detta och att bibliotekarier i sjukhusbiblioteken eller lokala 

utbildare inte används på ett optimalt sätt (Bennasar-Veny et al., 2016; Yoder 

et al., 2014), samt att vissa sjuksköterskor saknar kunskap att tidseffektivt 

hitta studier och att avgöra kvalitén på dessa (Farokhzadian et al., 2015; 

Skela-Savič et al., 2016). Genom att få stöd att utföra litteratursökningar och 

diskutera fynden ökades användandet av forskningresultat på arbetsplatsen 

(Patelarou et al., 2017). 

 

En åsikt som splittrar sjuksköterskor är huruvida ansvaret för att inhämta den 

senast tillgängliga vetenskapliga kunskapen bör ligga på alla sjuksköterskor 

eller ansvaras av sjuksköterskor som enbart arbetar med det ovannämnda. 

Vissa sjuksköterskor menar att om man enbart skulle arbeta med att inhämta 

kunskap, tappar man greppet om vad som händer i det kliniska arbetet. 

(Bennasar-Veny et al., 2016). Medan andra menar att om samma 
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sjuksköterska håller på med både inhämtandet av vetenskaplig evidens och 

klinisk verksamhet, riskerar vårdkvalitén att bli sämre (Yoder et al., 2014). 

 

Flertalet sjuksköterskor ansåg att de möttes av motstånd då de inhämtade den 

senaste kunskapen inom ett område och försökte introducera fynden på sin 

arbetsplats. Ett av hindren beskrevs vara svag tillit till nya projekt baserat på 

tidigare negativa erfarenheter eller tron om att sakna auktoritet (Friesen-

Storms et al., 2014; Yoder et al., 2014). Ytterligare ett problem som tas upp 

av många sjuksköterskor är att kunskap som introduceras i de nya 

checklistorna var svår att överföra i den dagliga verksamheten, och att det 

ifrågasattes hur det verkligen kan göra något bättre (Bennasar-Veny et al., 

2016; Schuessler et al., 2018). Ändå visades det att majoriteten av de fynd 

som görs när sjuksköterskor får möjlighet att ta del av forskning, används till 

att lära sig själva, patienter och sina kollegor samt till att ändra 

standardrutinen på arbetsplatsen (Yoder et al., 2014; Warren et al., 2016). 
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6 Diskussion 

Nedan presenterar och diskuteras valet av metod, dess lämplighet, 

forskningsetiska överväganden samt huvudfynden från resultatet med fokus 

på sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med evidensbaserad vård.  

6.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen är skriven enligt en litteraturöversikt beskriven av Forsberg och 

Wengström (2016). Kristensson (2014) menar att en uppsats på denna nivå 

inte behöver uppfylla alla krav som ställs på en systematisk översikt, utan 

vissa steg kan utelämnas. Svagheten blir att uppsatsen inte blir lika 

omfattande och heltäckande som en systematisk översikt bör vara, och håller 

inte en tillräcklig hög kvalitet för att kunna användas som originalkälla. 

Kristensson (2014) menar ändå att en sekundärkälla som denna kan tjäna 

som viktig kunskapskälla för sjuksköterskor som har begränsat med tid att 

hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen. Urvalen från de olika 

artiklar som användes till analysen bestod uteslutande av legitimerade 

sjuksköterskor som antingen var verksamma på sjukhus, i kommuner eller i 

primärvård. Det skiljde sig geografiskt var sjuksköterskorna var verksamma i 

världen. Tanken med ICN:s etiska koder är att sträva efter ett gemensamt 

förhållningssätt för alla världens sjuksköterskor oavsett nationella lagar. Men 

det skiljer sig åt hur långt olika länder har kommit i den processen. I länder 

som Iran och Slovenien exempelvis var det inte så länge sedan som det 

evidensbaserade förhållningssättet anammades på allvar (Farokhzadian et al., 

2015; Skela-Savič et al., 2016). Därmed kan det finnas en brist i resultatet 

när det gäller både generaliserbarhet mellan olika länder, men också mellan 

olika kontexter då resultatet inte gör någon skillnad i vilket område 

sjuksköterskorna var verksamma inom. 
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Det fanns brister med sökstrategin som användes eftersom den genererade ett 

stort antal artikelträffar. Beslutet togs ändå att inte gå vidare med ytterligare 

begränsningar utan irrelevanta artiklar skulle manuellt rensas bort. Detta 

visade sig bli ett omfattande arbete som tog mycket tid i anspråk. Det finns 

alltid en risk för att relevanta artiklar rensas bort av misstag, men för att 

minimera antalet så arbetade författarna metodiskt var för sig för att sedan 

diskutera och jämföra innan beslut togs om vilka artiklar som skulle gå 

vidare. Kvalitetsgranskningen av valda artiklar utfördes med hjälp av en 

modifierad granskningsmall. En del frågor togs bort på grund av irrelevans 

för uppsatsen syfte. Det fanns ingen poängskala på frågorna utan, de skulle 

besvaras utifrån ett objektivt förhållningssätt, för att sedan väga frågorna mot 

varandra för att avgöra kvaliteten. Här finns en brist i uppsatsen då denna del 

i metoden ansågs som svår och abstrakt när delar av artiklar skulle bedömas 

så objektivt som möjligt för att vägas mot varandra. För att stärka upp detta 

arbetade författarna var för sig för att sedan gemensamt diskutera och besluta 

kvalitetsnivå på utvalda artiklar. På så sätt kunde eventuella subjektiva inlägg 

uppmärksammas och elimineras. 

 

För att stärka kvaliteten i analysen och resultatet har författarna strävat efter 

att i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) beskriva fenomen så som 

de verkligen framkommer oberoende av författarnas förförståelse, kunskap 

eller teorier. Strävan fanns att i de fall där flera nyanser inom ett fenomen 

uppmärksammades, skulle samtliga nyanser presenteras. Författarna strävade 

även efter att resultatet skulle presenteras på ett strukturerat sätt, för att 

underlätta för läsaren att följa den röda tråden, och att det som presenteras 

ska förbli närliggande med data. 

Då uppsatsen styrdes av tidigare beskrivna avgränsningar kan frågan ställas 

hur säker trovärdigheten för uppsatsen är. För att stärka trovärdigheten 

utfördes samtliga moment utifrån trianguleringens premisser, vilket styrker 

fynden då båda författarna arbetade enskilt igenom processen, för att sedan 
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stråla samman och diskutera de vidare stegen. Utav nio valda studier 

återfanns sju i båda valda databaserna, vilket kan anses stärka trovärdigheten 

genom att sökningen genererade samma resultat trots olika struktur och 

sökord i respektive databas. Författarna är medvetna om att överförbarheten 

kan vara begränsad, då samtliga analyserade studier uttryckte det som en 

begränsning inom sin egen ram. Men då resultaten i studierna pekade åt 

liknande håll, trots att de är utförda i olika länder där processen med 

evidensbaserad vård kommit olika långt, kan ändå uppsatsens fynd anses 

användbara i den egna kontexten. Problemområdet är beforskat och etablerat, 

och genom att luta de nya fynden åt tidigare forskning och teori, anses 

uppsatsen ändå hålla en god trovärdighet. Med resultatet, och diskussionen 

som anknyter till tidigare forskning, är förhoppningen att en ny tankegång 

ändå kan väckas, problemet uppmärksammas och att åtgärder på den egna 

arbetsplatsen kan vidtas. 

6.2 Diskussion av forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2015) menar att vid en litteraturöversikt är det på 

författarens ansvar att förhålla sig etiskt till det material som bearbetas och 

presenteras. Författarna har strävat efter att följa dessa riktlinjer och har 

därmed valt att enbart inkludera studier som har fått godkänt av en etisk 

kommitté. Författarna har även valt att presentera hur urvalsprocessen gått 

till, vilket anses hålla god etik. Genom att presentera samtliga studier, 

inklusion- och exklusionskriterierna får läsaren en möjlighet att själv göra en 

rimlig bedömning om författarna har hållit sig till de etiska riktlinjerna som 

presenteras i uppsatsen. Något som författarna till en början ansågs var lite 

problematiskt var att inte urvalet av artiklar skulle färgas av personliga 

intressen. Styrkan som ändå finns i uppsatsen är att arbetet följde tydliga 

riktlinjer, samt att författarna arbetade med triangulering. Den modifierade 

kvalitetsgranskningsmallen från Willman et al. (2016), bidrog även till att 

författarnas möjliga subjektiva influenser över urvalsprocessen kunde 
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minimeras. Vad som ytterligare lyfts av Forsberg och Wengström (2015) är 

att alla resultat ska presenteras, även om de inte stödjer forskarens egen åsikt. 

Detta var något författarna tänkte på under analysens gång, och genom att 

koda allt material som svarade på syftet minimerades risken att bortfall av 

fynd skulle förekomma. 

6.3 Resultatdiskussion 

Huvudfynden från resultatet fokuserade på sjuksköterskans motivation att 

arbeta med evidensbaserad vård, betydelsen av en stödjande avdelningskultur 

och ledning samt vikten av utbildning och samspel mellan olika typer av 

evidens. 

6.3.1 Motivation 

Resultatet visade att sjuksköterskor var begränsade att arbeta med 

evidensbaserad vård. Viktiga förutsättningar som kunde leda till ökad 

användning var motivation och positiv attityd till evidensbaserad vård hos 

den enskilda sjuksköterskan. 

Motivation spelar en viktig roll i alla beslut vi människor tar. 

Förändringsarbete kan vara omfattande och ta mycket tid och energi i 

anspråk och då är en hög motivation en viktig förutsättning både för att 

påbörja men också för att slutföra en uppgift. Motivation kan komma om det 

finns tydliga gemensamma mål och vinningar att sträva efter. Det måste 

finnas en belöning som kommer efter att allt jobb som ska utföras. En 

belöning kan vara vetskapen om att patienten tillfrisknar och uppnår hälsa 

snabbare vilket studier har visat att evidensbaserad vård kan leda till 

(McGinty & Anderson, 2008; Melnyk et al., 2010; Melnyk et al., 2012; 

Wallen et al., 2010). Tidsbrist, personalbrist och hög arbetsbelastning är 

utmaningar som sjuksköterskor ställs inför i arbetet (Bonner & Sando, 2008; 

Brown et al., 2009), och tidigare studier har visat att evidensbaserad vård kan 

vara ett omfattande arbete i sig (Harrison & Graham, 2012; Matthew-Maich 

et al., 2013; Wallen et al., 2010). En hög arbetsbelastningen har visat sig 
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kunnat ha ett samband med låg motivation hos sjuksköterskan (Drey et al. 

2009; Tabari-Khomeiran et al. 2007).  

Även om det finns motivation hos den enskilda sjuksköterskan att skapa 

förändring så måste även tiden räcka till så att inget annat moment blir 

lidande. Utmaningar finns för framtiden att minska sjuksköterskans 

arbetsbelastning. Mer tid behöver frigöras så att sjuksköterskorna har 

möjlighet att ägna sig åt kunskapsutveckling och få känna sig belönade 

efteråt. 

6.3.2 Avdelningskultur och ledning 

Resultatet visade att det var av betydande vikt att ha en stödjande 

avdelningskultur och ledning omkring för att arbeta med evidensbaserad 

vård. 

Medarbetare och chefer som är motiverade och har ett förhållningssätt som 

förespråkar förändring kan påverka avdelningskulturen så pass att det börjar 

smitta av sig på medarbetare runt omkring. Kommunikation mellan två eller 

flera sjuksköterskor måste präglas av ett ifrågasättande och reflektivt 

förhållningssätt. För att kunna ha en sådan kommunikation måste alltid 

patientsäkerheten komma först i alla lägen och personliga intressen eller 

attityder sist. Att vara alltför principfast i egna värderingar kan vara en fara 

för patientsäkerheten.  

Att arbeta patientsäkert betyder att man bland annat ska använda 

vetenskapliga metoder och förändringsarbete av kulturen på avdelningen 

(Emanuel et al. 2008). Tidigare studier har visat att den rådande 

sjuksköterskekulturen utgör ett visst hinder till att arbeta med evidensbaserad 

vård (Penz & Bassendowski, 2006). En litteraturöversikt sammanställd av 

Bianchi et al. (2018) kom fram till att sjuksköterskor i chefsställning har en 

betydande roll i arbetet med evidensbaserad vård, genom att vara med att 

skapa en stödjande kultur och miljö men även att ge resurser som till 

exempel tid. Rycroft-Malone et al. (2004) menar att det kan uppstå problem 
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när olika kunskapskällor ska vävas samman. Läggs ett för stort fokus på det 

vetenskaplig så kan sjuksköterskornas erfarenheter undermineras och därav 

kan det uppstå motstånd till evidensbaserad vård som sjuksköterskor 

beskriver. Inte att förringa är patienternas erfarenheter. Patientens önskemål 

och vilja väger tungt, men sjuksköterskans uppgift är då att informera 

patienten om den rådande vetenskapliga evidensen och sin erfarenhet för att 

möjliggöra för patienten att ta ett korrekt beslut där all evidens är 

inkluderade. 

Kulturen som råder hos sjuksköterskorna på en avdelning verkar kunna ha en 

bidragande roll i arbetet med evidensbaserad vård. Cheferna har ett ansvar så 

att rätt kultur utvecklas hos sina medarbetare. Evidensbaserad vård består av 

en kedja där alla delarna påverkar varandra och ger ökad patientsäkerhet som 

slutresultat. Ledningen som ger avdelningscheferna stöd och resurser, 

avdelningscheferna som ska utveckla kulturen hos sjuksköterskorna och 

sjuksköterskorna som måste hitta sin motivation att vilja utföra den 

evidensbaserade vården. Vilken del som är den viktigaste, sjuksköterskan, 

kulturen eller ledningen är omöjligt att säga utan lika stort fokus och ansvar 

måste läggas på samtliga. 

6.3.3 Utbildning och olika typer av evidens 

Resultatet visade att graden av utbildning hos sjuksköterskor spelar en 

avgörande roll för sjuksköterskans möjlighet att ta till sig konceptet 

evidensbaserad vård och att förhålla sig positivt till detta. 

Sjuksköterskeutbildningen har drivits åt att utgå ifrån en vetenskaplig grund 

(Vetenskapsrådet, 2006) och att förbättringsarbetet ska byggas på bland 

annat forskningsresultat för att öka patienters förutsättningar att uppnå hälsa 

(Elg & Olsson, 2013) Kopplat till de fyra olika typerna av evidensbaserad 

kunskap (Rycroft-Malone et al. 2004) kan antagandet göras att i de fall där 

högre utbildningskrav ställs på sjuksköterskan blir även förståelsen för 

kunskap från forskningsevidens mer betydande. Risken som då kan uppstå, 



 
 

30 
 

enligt Rycroft-Malone et al., är att trycket på att producera och ta till sig 

forskningsevidens kan trycka undan de andra typerna av evidens. Det behövs 

ändå finnas en interaktion mellan det praktiska och det vetenskapliga.  

Ytterligare åtgärder bör tas för att akademisera sjuksköterskeutbildning och 

att erbjuda vidare utbildning till de redan kliniskt verksamma 

sjuksköterskorna, utan att tappa tillit till den egna kunskapen. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor blir säkrare på att forma nya 

rutiner om de får anpassa fynd från olika kunskapskällor till sin egen praktik. 

Trots detta visade det sig att majoriteten av sjuksköterskorna tenderar att 

vända sig till sig själva och sina kollegor för att grunda sina beslut i kunskap 

från den kliniska erfarenheten. För att kunna uppnå bästa möjliga 

personcentrerade vård krävs det att sjuksköterskan kan bidra med klinisk 

expertis och stöd till patienten, och inte bara förlita sig på standardiserade 

metoder (Romana, 2006), samt att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

beslutar om vilka vårdinsatser som kan vara lämpliga baserade på den 

senaste evidensen (Willman, 1998). Historiskt sett har den vetenskapliga 

evidensen värderats högst (Rycroft-Malone et al. 2004), men uppsatsens 

resultat pekar på att det är evidens från klinisk erfarenhet som används i 

störst utsträckning av sjuksköterskor. Enligt Rycroft-Malone et al. är det inte 

en självklarhet vad evidens är och hur den bör inhämtas och värderas.  

Detta kan vara en anledning till att sjuksköterskorna först söker sig till sig 

själva och sin beprövade kunskap. För att alla typerna av evidens ska kunna 

samspela på ett optimalt sätt, bör sjuksköterskan själv vara medveten om att 

samla evidens från alla fyra typerna av kunskapskällor, och värdera dem 

likvärdigt. Detta leder förhoppningsvis till en bättre balans mellan de olika 

typerna av evidens. 
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7 Slutsats 

Det ligger på sjuksköterskans ansvar att driva sin egen kunskap och 

kompetens framåt för att öka patientsäkerheten, men detta har visat sig vara 

problematiskt av flera anledningar. Dels saknas tillräckligt med förkunskap 

och utbildning och dels upplevs begreppet evidensbaserad vård komplext och 

något som är svårt att förankra till den praktiska verkligheten. Evidens bör 

byggas på olika typer av kunskap, där ett samspel dem emellan är det 

optimala för att uppnå en personcentrerad och patientsäker vård. Resultatet 

visade att hinder för att driva den evidensbaserade vården framåt ligger dels 

hos sjuksköterskan som individ, som kan bottna i rädslor, osäkerhet och brist 

på tillit till forskning. Dels framkommer hinder hos en avdelningskultur som 

inte gynnar nytänkande, och dels en ledning som inte stöttar i form av tid och 

resurser. Utvecklingen pågår ständigt, och större krav ställs på 

utbildningsnivå hos sjuksköterskan, vilket har visat sig vara en underlättande 

faktor till att förstå och omsätta evidensbaserad vård. Men ytterligare 

problem finns att övervinna, då inhämtande av ny kunskap och att omsätta 

kunskapen i praktiken har visat sig vara svårt. Önskemål finns från 

sjuksköterskor att stötta varandra gällande beslut och intresse att införskaffa 

och omsätta ny kunskap för att driva den evidensbaserade vården framåt. 

Med en tung arbetsbelastning och stort ansvar kanske det är just denna 

mellanmänskliga uppmuntrande position som är startskottet i rätt riktning. 

Motivationen och den positiva inställningen finns hos många sjuksköterskor, 

men rädslor och misstro kan medföra att arbetet framåt inte drivs så som det 

hade kunnat göras.  
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7.1 Kliniska implikationer 

Nedan föreslagna kliniska implikationer är byggda på huvudfynden som lyfts 

i resultatet och resultatdiskussionen. Författarna anser att det är dessa 

huvudområden där huvudfokus bör ligga. 

Som enskild sjuksköterska kan man påverka avdelningskulturen genom att 

hålla ett positivt förhållningssätt till evidensbaserad vård. Att medvetet verka 

som en förebild genom öppna och reflektiva möten med medarbetare kan 

öppna upp för viljan till förändring. Det är viktigt med en medvetenhet att 

kulturen påverkas i både positiv och negativ riktning, oavsett vilken typ av 

evidens som den enskilda sjuksköterskan förlitar sig mest på. 

Kunskapskraven för sjuksköterskor såg olika ut beroende på var och när man 

anställdes. Högre utbildningsnivå visade sig ha positiv inverkan på hur 

sjuksköterskor upplever evidensbaserad vård. Förslagsvis bör högre krav 

ställas på utbildningsnivå vid nyanställning samt att redan anställd personal 

ska få möjlighet att vidareutbilda sig upp till kandidatnivå. 

Den viktigaste punkten är enligt författarna, att bli medveten och att 

uppskatta varandras kunskap. Ingen kunskap är finare än den andra, det ska 

handla om ett samspel. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsen har valt att belysa sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med 

evidensbaserad vård. Mycket forskning har utförts inom detta område, men 

ändå kvarstår problemet att tillämpningen är begränsad. Författarna föreslår 

att vidare forskning skulle kunna bredda perspektivet och fokusera på 

avdelningskulturen samt ledningen, med fokus på vilken attityd och 

inställning som råder där. Den enskilda individen kan inte själv ansvara för 

att förändring sker, bara driva den framåt. För att kunna utvecklas vidare med 

fokus på patientsäkerheten, behövs det samarbete mellan professionerna. 
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ATLAS.ti 

Fem teman: 
kunskap och 
utveckling av 
evidensbaserad 
vård, 
evidenssökning, 
spridning av 
evidens, fördelar, 
hinder vid 
implementering 

Hög 

Friesen, S. 
J. H.,  
Moser, A., 
Loo, S.,  
Beurskens, 
A. J., &  
Bours, G. J. 

Neder-
ländarna 
2014 

Kval. Beskriva 
processen hur 
implementeringen 
av evidensbaserad 
vård systematiskt 
kan gå tillväga i en 
klinisk verksamhet  

Alla sjuksköterskor 
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evidensbaserad 
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språket. 
Sjuksköterskor är 
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högkvalitativ 
vård och öppna 
och innovativa 

Hög 

Schuessler, 
Z.,  
Castillo, L.,  
Fessler, S., 
Herrmann, 
R.,  
Kuntz, D., 
&  
Spencer, B. 

USA 
2018 

Kval. Få en inblick i 
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erfarenheter i hur 
man får tillgång 
till, värderar och 
implementerar 
forskningresultaten 
i det kliniska 
arbetet 

Storsjukhus i USA 
och ett sjukhus i 
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Engelskspråkiga 
sjuksköterskor 
med fil.kand. exam. 
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verksamma 
sjuksköterskor 

Ändamålsenligt 
urval 
13 deltagande 
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Semi-
struktuerade 
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Kvalitativ 
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Hög 
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E.,  
Laliotis, A.,  
Brokalaki, H.,  
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Koukia, E. 

Grekland 
2017 

Kvant. Förklara 
sjuksköterskors 
beredskap och 
identifiera 
förutsägelser 
för 
evidensbaserad 
vård 

Universitetssjukhus 
och vanliga sjukhus 
i Grekland, Aten 
och Kreta 
Sjuksköterskor 

Randomiserat urval 
477 deltagande 
sjuksköterskor 

Enkäter 
Analys i SPSS 

Positiv 
beredskap för 
EBV och 
gynnsamma 
attityder och tro 
på 
evidensbaserad 
vård 

Hög 

Warren, J. I.,  
McLaughlin, 
M.,  
Bardsley, J.,  
Eich, J.,  
Esche, C. A.,  
Kropkowski, 
L., &  
Risch, S. 

USA2016 Kvant. Beskriva 
attityder, 
övertygelser 
och 
uppfattningar 
om 
beredskapen 
för 
evidensbaserad 
vård 

6800 sjuksköterskor 
anställda i mid-
Atlantic-regionens 
sjukhussystem 

Bekvämlighetsurval1608 
deltagande 
sjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 
i form av 
enkäterAnalys i 
SPSS 

Positiv tro på 
evidensbaserad 
vård, men 
förmåga till 
implementering 
var extremt låg. 
Yngre 
sjuksköterskor 
hade mer 
sannolikt en 
positiv syn. SSK 
med högre 
utbildning och 
chefer hade 
högre tro på 
evidensbaserad 
vård. 

Medel 

Skela-Savič, 
S. B.,  
Pesjak, K., &  
Lobe, B. 

Slove-
nien 
2016 

Kvant. Identifiera i 
vilken 
utsträckning 
ssk använder 
sig av 
evidensbaserad 
vård, 
uppfattningar 
och möjliga 
faktorer som 
påverkar 

27 sjukhus i 
Slovenien 
Sjuksköterskor med 
högre utbildning 
Mer än 3 års 
erfarenhet 

Total- populationen 
534 deltagande 
sjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 
i form av 
enkäter 
Analys i SPSS 

SSK hade en 
positiv 
uppfattning om 
evidensbaserad 
vård (p.g.a. 
kunskapsnivå, 
nöjd med jobbet 
och längden på 
anställning) men 
förmågan till 
implementering 
var låg  

Hög 

Farokhzadian, 
J.,  
Khajouei, R., 
&  
Ahmadian, L. 

Iran 
2015 

Kvant. Bestämma 
attityder, 
förmågan , 
hinder och vad 
för stödjande 
faktorer som 
finns för 
evidensbaserad 
vård 

Fyra lärandesjukhus 
i Kerman, Iran 
Sjuksköterskor med 
en akademisk 
examen 
Minst 1 års 
erfarenhet 

Stratifierat slumpmässigt 
urval 
182 deltagande 
sjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 
i form av 
enkäter 
Analys i SPSS 

Ingen gynnsam 
attityd och låg 
kunskap om 
evidensbaserad 
vård. Vikten av 
mentorer och 
största hindret 
var svårigheter 
att 
kvalitetesbedöma 
artiklar. 

Medel 

Yoder, L. H.,  
Kirkley, D.,  
McFall, D. 
C.,  
Kirksey, K. 
M.,  
StalBaum, A. 
L., &  
Sellers, D. 

USA 
2014 

Kvant. 
Kval. 

Vilka faktorer 
som hindrar 
eller 
underlättar för 
användadet av 
forskning 

10 sjukhus i 
Texasområdet 
Sjuksköterskor 
kliniskt verksamma 
minst 50 %  

Total-populationen och 
ändamåls-enligt urval 
794 deltagande 
sjuksköterskor 

Tvärsnittsstudie 
i form av 
enkäter med 
öppna frågor 

Kunskapskällor, 
tidsbrist, 
resursbrist, 
kunskapsbrist. 
Positiv attityd för 
evidensbaserad 
vård men 
sjuksköterskor 
hade 
förväntningar att 
specialister 
försåg dem med 
forskning. 

Medel 

 
 


