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Sammanfattning    
 

Anestesisjuksköterskors huvudsakliga arbetsuppgift är anestesiologisk omvårdnad. De 

ska även verka för att den anestesiologiska vården blir evidensbaserad genom att ta 

initiativ till och verka för omvårdnadsforskning. Idag sker omvårdnadsforskningen i en 

accelererande takt och det krävs av anestesisjuksköterskan att hålla sig a´jour med vad 

resultaten visar. Tidigare forskning visar att det är oklart om 

omvårdnadsforskningsresultat idag används av anestesisjuksköterskor i den kliniska 

verksamheten. Syftet med studien är därför att ta reda på hur anestesisjuksköterskan 

upplever att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet. En 

kvalitativ metod med en induktiv ansats har använts. Åtta intervjuer har genomförts och 

analyserats. Resultatet visar att anestesisjuksköterskors försök att införliva 

omvårdnadsforskning på arbetsplatsen styrs av begränsningar och möjligheter. 

Begränsningarna upplevs vara: att inte riktigt förstå innerbörden av begreppet 

omvårdnadsforskning, att inte ha tid till att diskutera, utvärdera eller tillämpa 

omvårdnadsforskningsresultat, att omvårdnadsforskning prioriteras lågt i organisationen 

och brist på forskningsmetodik. Möjligheterna upplevs å andra sidan vara: En vilja att 

hålla sig ajour, tillgång och tid till att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning samt 

att ha kunskaper kring forskningsmetodik.  

 

 

Nyckelord:  Nurse Anesthetist, Evidence based Nursing, Research Utilization, Nursing 

Research, Research Methodic, Experience, Profession  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Anestesisjuksköterskans utveckling ___________________________________________ 1 

Utbildningen till anestesisjuksköterska på 2000-talet ____________________________ 2 

Omvårdnadsforskning ______________________________________________________ 3 

Evidensbaserad vård _______________________________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Urval ____________________________________________________________________ 7 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 

Etiska aspekter ____________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Möjligheter _______________________________________________________________ 9 
En vilja att hålla sig ajour _________________________________________________________ 9 
Att kunna ta till sig och införliva omvårdnadsforskning _________________________________ 10 
Kunskaper kring forskningsmetodik ________________________________________________ 11 

Begränsningar ___________________________________________________________ 11 
Att inte riktigt förstå innerbörden av begreppet omvårdnadsforskning ______________________ 11 
Att inte ha tid till att diskutera, utvärdera eller tillämpa omvårdnadsforskningsresultat _________ 12 
Omvårdnadsforskning prioriteras lågt i organisationen __________________________________ 12 
Brist på forskningsmetodik _______________________________________________________ 13 

DISKUSSION _______________________________________________________ 14 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 14 
Ansats _______________________________________________________________________ 14 
Datainsamling _________________________________________________________________ 14 
Analys _______________________________________________________________________ 15 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 16 
Implikationer __________________________________________________________________ 18 

REFERENSLISTA ___________________________________________________ 19 

Bilaga I _____________________________________________________________ 23 

Bilaga II ____________________________________________________________ 26 



 1 

INLEDNING 

Omvårdnadsforskning och evidensbaserad vård är två begrepp som idag är aktuellt 

omtalade och diskuterade i hälso- och sjukvården, under utbildningen samt i media. 

Omvårdnadsforskning har fått en allt större roll i anestesisjuksköterskeutbildningen 

under de senaste åren vilket hänger samman med det ökade trycket på att evidensbasera 

vården. Intresset hos författarna ligger främst i att omvårdnadsforskning har en stor roll 

i utbildningen vilket har väckt ett intresse att ta reda på hur tillämpningen av 

omvårdnadsresultat ser ut i praktiken. 

 

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans utveckling 

 

I Sverige är anestesisjuksköterskeyrket relativt ungt och utbildningar har omvandlats 

och utvecklats mycket de senaste åren (Larsson- Mauleon & Ekman, 2002). Först på 

1940-talet blev anestesilogi en enskild specialitet och på 50-talet kunde de första 

sjuksköterskorna börja skola sig inom anestesi. Utbildningstiden var ca 3.5 år och i 

samråd med rektorn fick studenten välja specialistutbildning. När det var brist på 

anestesiologer kunde sjuksköterskor ofta ansvara själva för anestesin (Hovind, 2006, 

HSV, 2010). Idag är anestesisjuksköterskans väsentliga arbetsområde anestesiologisk 

omvårdnad. Utöver omvårdnaden krävs kunskaper inom, arbetsmiljö, medicinsk teknik, 

morallära, vetenskapsteori, lagar- och förordningar och hur man arbetar vid olyckor och 

katastrofer (SSF, 2008). Förväntningarna är likaså höga när det gäller säkerhet, hygien, 

utveckling, funktion och produktion (Larsson- Mauleon & Ekman, 2002). En av 

anestesisjuksköterskans mest centrala uppgifter är att kunna skapa och upprätthålla fria 

luftvägar hos patienten under anestesi och operation. Att vidare inneha kunskaper i att 

värdera och bevaka luftvägarnas tillstånd samt kontrollera olika tekniker för att assistera 

eller helt överta ansvaret för andningen (SSF, 2008).  

År 2005 offentliggjorde Socialstyrelsen ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska”. I denna saknades beskrivning av kompetensen för 

specialistsjuksköterskor i Sverige. I och med detta formade Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening år 2008 

”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård”. I detta dokument 

framgår det vilken kompetens som specialistsjuksköteexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård förväntas ha efter utbildningen. I denna presenteras bland annat att 

anestesisjuksköterskan skall ha kunskap i att reflektera över, initiera, medverka i 

och/eller bedriva utvecklings- och forskningsarbete. De skall även verka för att den 

anestesiologiska vården blir evidensbaserad genom att ta initiativ till och verka för 

omvårdnadsvetenskaplig forskning (SSF, 2008). Omvårdnadsforskningens plats i 

kompetensbeskrivningen är tydlig och hur viktig den är för professionen framgår även i 

flertalet studier. McAuliffe och Henry (2000) har till kommit fram till att 

anestesisjuksköterskor utför det huvudsakliga arbetet när det kommer till att 

administrera läkemedel i samband med anestesi. Trots en nyckelroll på arbetsplatsen har 
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det dock visat sig att deras arbete lätt blir osynligt. För att kunna påverka sin utveckling 

och på så sätt stärka sin profession anges åtgärder som dokumentation av 

arbetsuppgifter och ett större deltagande i forskningssammanhang vara avgörande 

(McAuliffe & Henry, 2000). En studie redovisar att antalet anestesisjuksköterskor som 

forskar ökar. Det påpekas dock att beskrivningarna av trovärdighet och tillförlitlighet i 

nya omvårdnadsstudier är knappa varför fler anestesisjuksköterskor som kan 

forskningsmetodik efterfrågas (Connelly, Schretenthaler & Taunton, 2002). Det framgår 

också i studien att forskningens fokus på senare år legat på utbildning i 

forskningsmetodik och vikten av sådan (Connelly m.fl., 2002). 

 

Utbildningen till anestesisjuksköterska på 2000-talet 

 

Utbildningen till anestesisjuksköterska leder till yrkesexamen för 

specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och blev en skyddad yrkestitel år 2001 

(SSF, 2008). Utbildningen kom att förändras år 2007 i och med att högskolor och 

universitet anpassades till Bolognaprocessen. Processen innebar att alla program 

placeras in i tre olika nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Genom 

införandet uppstod förändringar i specialistsjuksköterskeexamen vilket resulterade i att 

samtliga studenter skall ha fullgjort ett examensarbete inom ramen för 

utbildningsplanerna på lärosätet. I samband med detta riktade Sveriges kommuner och 

landsting, Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening kritik mot utbildningen 

genom att hävda att det finns för få specialistsjuksköterskor med rätt kompetens för 

dagens vård. De ville att specialistutbildning skulle ha högre krav på bland annat 

relevant forskning på lärosätet De har också påpekat att en översyn skulle göras av 

relevans, behov av inriktningar och nivåanpassning till examenssystemet. Idag ingår 

forskningsmetodik i specialistsjuksköterskeprogrammet och omvårdnadsforskning har 

fått en allt större plats i kursplanen (HSV, 2010). 

Forskare har kommit fram till att det är positivt att omvårdnadsforskning får en större 

plats i utbildningen. Att anestesisjuksköterskor skriver en uppsats på avancerad nivå är 

något som har kopplats samman med ett i arbetslivet större forskningsdeltagande av 

bland annat Cowan, Vinayak och Jasinski (2002). De menar att om utbildningen kräver 

en magisteruppsats kommer tonvikten på omvårdnadsforskning att etableras tidigt vilket 

är grundläggande för en framtid för bland annat den evidensbaserade vården. I studien 

framgår även att de anestesisjuksköterskor som inte deltar i forskningssammanhang 

undviker dessa på grund av brist på kunskap i forskningsmetodik (Cowan m.fl., 2002). 

Sorgenfrei, Viby-Mogensen och Swiatek (2005) uppmärksammar även i sin studie brist 

på kunskaper i forskningsmetodik hos anestesisjuksköterskor. De kritiserar 

utbildningsansvariga och avdelningschefer, vars uppgift de anser är att lära ut 

forskningsmetodik och kunskaper om evidensbaserad vård. Det är framförallt viktigt att 

anestesisjuksköterskor upprätthåller en aktuell kunskapsbas och känner till 

forskningsprocessen för att kunna urskilja forskning med god metodologisk kvalite från 

forskning med låg metodologisk kvalite, som trots sina brister ofta publiceras idag 

(McAuliffe & Henry, 2000). Att forskningen har fått en allt mer betydande roll i dagens 

hälso- och sjukvård medför att personal måste hålla sig ajour med den forskning som 

produceras inom yrkesområdet för att kunna leverera en kvalitetssäker omvårdnad 

(Kitson, Harvey, McCormack, 1998, Tunajek, 2006). Björkström & Hamrin, 2001 



 3 

förtydligar i sin artikel att det finns mycket ny forskning att tillämpa i 

omvårdnadsarbetet. Bahtsevani, Willman, Rohlin och Levi (2006) styrker detta och 

menar att det dels beror på den snabba vetenskapliga utvecklingen som frambringar en 

stor ström av publikationer årligen samt att de nya tekniska förutsättningarna gör 

informationen lättillgänglig. Mängden information ses mer som ett hinder än en tillgång 

för den som söker ett tillförlitligt och trovärdigt underlag. Det framkommer även att det 

råder stor brist på kompetens i att söka nya rön bland kollegor vilket medför svårigheter 

att diskutera forskning kollegor emellan (Bahtsevani m.fl., 2006). En artikel skriven av 

Wren (2001) skriver att det är viktigt att anestesisjuksköterskor uppdaterar sig och tar 

del av ny forskning i kombination med att använda sig av problemlösning på 

arbetsplatsen. Vidare belyses vikten av att hålla kvar tankar, lärdom och kunskap kring 

ett livslångt lärande. 

Omvårdnadsforskning 

 

Omvårdnadsforskningen har sina rötter i tidigt 1900-tal då Florence Nightingale började 

dokumentera omvårdnadshandlingar. Trots detta skulle det dröja 50 år tills den första 

vetenskapliga tidningen för sjuksköterskor kom att ges ut i USA (Cowan m.fl., 2002). I 

Sverige började uppmärksamheten kring omvårdnadsforskning i klinisk verksamhet 

först under 70-talet (SSF, 2008; SSF, 2002; Willman & Stoltz, 2002). Utveckling var till 

en början långsam kring omvårdnadsforskning men har genom åren expanderat. 

Willman & Stoltz beskriver i sin bok ”Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet” (2002) att omvårdnad i Sverige tidigare har 

uppfattats mer som en yrkesutövning medan det idag ses som ett ämne, ett 

kunskapsområde och ett forskningsområde (Willman & Stoltz, 2002). 

Omvårdnadsforskningens mål är att arbeta fram och bidra med ny kunskap som syftar 

till att patienter ska få professionell omvårdnad genom hela vårdförloppet. Det är känt 

att all vård idag skall ha vetenskaplig grund vilket betyder att den skall grundas på 

forskning och beprövad erfarenhet (SSF, 2008).  

Brown, Tanner och Padrick (1984) föreslog på 1980-talet vilka kriterier som behövs för 

att kunna utveckla en kunskapsbas för en praktisk profession som 

anestesisjuksköterskans. Kriterierna innebär bland annat att det måste förekomma 

”egen” forskning inom professionen samt att forskningen bör vara relevant för praktiska 

ändamål. Fokus bör ligga på kliniska problem som berör de patienter som 

anestesisjuksköterskan vårdar. Vidare måste forskning ha sin utgångspunkt i en 

teoretisk kunskapsram som passar för anestesisjuksköterskans praktik, för att den sedan 

ska kunna återskapas och omskapas (Brown m.fl., 1984). Omvårdnadsforskning är ett 

måste för att forskningsbaserad klinisk verksamhet skall kunna växa och utvecklas mot 

evidensbaserad vård (Cowan m.fl., 2002).  

Det finns flertalet studier gjorda både nationellt och internationellt 

på allmänsjuksköterskans uppfattningar och tillvaratagande av omvårdnadsforskning i 

praktiken (Holmgren & Eriksson, 2009; Aita, Richer, Heon, 2007; Welch, Jeffries, 

Lyon, Boland & Backer, 2001; Adamsen, Larsen, Bjerregaard & Madsen, 2003). Bland 

annat visar en svensk studie att allmänsjuksköterskor tycker det är viktigt med 

omvårdnadsforskning, samtidigt som de inte uppfattar den vara tillräckligt relevant för 

att medvetet användas i praktiken (Holmgren & Eriksson, 2009). 



 4 

Efter noggrann genomsökning i databaser framkommer att endast fåtalet studier går att 

finna där anestesisjuksköterskor och deras förmåga att ta till sig och införliva 

omvårdnadsforskning i verksamheten undersöks. Cowan m.fl. (2002) kommer i sin 

studie fram till att en liten andel anestesisjuksköterskor involverar sig i 

forskningsprocesser under sina yrkesverksamma år (Cowan m.fl., 2002). Ett resultat 

som styrks av en dansk studie av Sorgenfrei m.fl. (2005). I deras studie har frågan om 

anestesisjuksköterskan använder evidensbaserad omvårdnad ställts med utgångspunkt i 

en specifik omvårdnadsåtgärd, och den visar att det är en väsentlig skillnad mellan de 

omvårdnadsmetoder som anestesipersonalen använder sig av i praktiken och de metoder 

som är evidensbaserade. Anledningen till att evidensbaserad omvårdnad inte tillämpas i 

praktiken är enligt samma studie bristande kunskap hos personalen, inte bristande 

resurser eller på grund av en dålig attityd (Sorgenfrei m.fl., 2005).  

Evidensbaserad vård 

 

En av vårdens största utmaningar idag är att åstadkomma en evidensbaserad vård 

(Rycroft- Malone, Harvey, Seers, Kitson, McCormack & Titchen, 2004). Begreppet 

evidensbaserad hälso- och sjukvård definieras dock på olika sätt i olika nationer 

(Willman, 2001). Det engelska ordet för vetenskapliga bevis eller belägg, evidence, har 

gett namn åt inriktningen som på svenska kallas evidensbaserad vård (SBU, 2010). På 

engelska används termerna EBM (evidence-based medicine) och EBHC (evidence-

based health care) (SBU, 2010). 

 

Evidensbaserad vård betyder en medveten och systematisk strävan att bygga vården på 

bästa möjliga vetenskapliga grund, det vill säga evidens (SBU, 2010; EBM, 2010; 

Rohlin, Aspelin & Levi, 2005). Den definieras enligt Willman och Stoltz (2002) både 

som ett förhållningssätt och som en process. Vidare säger de också att det förekommer 

oklarheter när det gäller evidensbaserad omvårdnad på så sätt att denna skulle upplevas 

ersätta personalens kunskaper, erfarenheter, etiska förhållningssätt eller förmåga till 

empati. Ett resonemang de menar är felaktigt då den istället bör ses som ett komplement 

till redan befintlig kunskap och erfarenhet. Flertalet studier (Tunajek, 2006; Larsson- 

Mauleon & Ekman, 2002; Pelligrini, 2006) betonar att om kompetensen inom yrket ska 

utvecklas måste spridningen av forskningsbaserad utveckling, däribland evidensbaserad 

vård, främjas för att stärka anestesisjuksköterskors yrkesroll. 

 

Att vården skall bygga på bästa möjliga vetenskapliga grund är för många som arbetar 

inom vårdsammanhang rendan en självklarhet (SBU, 2010). Enligt SBU (2010) 

utnyttjas trots detta inte de forskningsresultat som idag finns tillgängliga och en del nya 

åtgärder har fått snabb spridning utan att vare sig nyttan, riskerna eller kostnaderna har 

granskats kritiskt eller prövats vetenskapligt. SBU menar också att andra metoder som 

är föråldrade fortsätter användas endast av den anledning att de blivit rutin på 

vårdinstanser. Studier gjorda i USA och Nederländerna visar tydligt att detta stämmer 

då resultaten i studierna säger att cirka 30-40% av patienterna idag inte får vård som 

bygger på senaste forskningsresultaten (Grol & Grimshaw, 2003).  

 

För att kunna urskilja vilka metoder som är bäst behövs vetenskaplig utvärdering, både 

av redan befintliga omvårdnadsmetoder och nya åtgärder (SBU,2010; EBM, 2010). I 
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Sverige i dag är det SBU,  Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, som har fått i 

uppdrag av regeringen att utvärdera olika metoder i vården (SBU, 2010). De gör detta ur 

ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. SBU analyserar 

metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk 

vårdpraxis. De beskriver på så sätt vilka metoder som gör störst nytta och minst skada, 

och visar på hur hälso- och sjukvården bäst kan hushålla med tillgängliga resurser. SBU 

identifierar också metoder som används men som inte gör nytta, inte har studerats eller 

som inte är kostnadseffektiva (SBU, 2010). Det ska dock nämnas att syftet med 

evidensbaserad vård inte är att i första hand sänka kostnader utan att ge patienter bästa 

möjliga behandlingar (EBM, 2010).  

 

Arbetet med att ta fram evidens om omvårdnadsmetoder kräver systematik och 

noggrannhet (SBU, 2010). Miljontals vetenskapliga artiklar publiceras varje år i 

tidskrifter över hela världen (SBU, 2010; EBM, 2010). Enligt SBU (2010) gäller det att 

hitta alla viktiga studier och att analysera dem kritiskt då deras resultat ofta är tvetydiga 

och saknar tillförlitlighet. Kvalitetsgranskning uppges vara mycket viktigt, liksom 

databassökningar, då forskningsresultat som publiceras i vetenskapliga tidskrifter 

registreras i olika databaser. Vidare är studiekvalitet och evidensstyrka av vikt i arbetet 

med att kvalitetsgranska studier. Med studiekvalitet menas den vetenskapliga kvaliteten 

hos en studie samt dess förmåga att besvara en viss forskningsfråga på ett tillförlitligt 

sätt (SBU, 2010). För att kunna granska studiekvaliteten på vetenskapliga resultat 

använder SBU den så kallade AMSTAR- mallen. (se bilaga 1) (SBU, 2010; Shea, 

Grimshaw, Wells, Boers, Andersson, Hamel, Porter, Tugwell, Moher & Bouter, 2007).   

 

För att bedömma evidensstyrkan tillämpar SBU (2010) idag det internationellt 

utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE för att gradera styrkan i det 

vetenskapliga underlaget i en studie. Evidensstyrkan uppges vara en bedömning av hur 

starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss fråga på ett 

tillförlitligt sätt och utgör på så sätt ett mått på hur mycket man kan lita på en studies 

slutsats. Enligt SBU är en slutsats som har evidensstyrka 1 säker och det är mycket 

osannolikt att framtida forskning kommer att utfärdas för att ändra på den. En slutsats 

med evidensstyrka 3 däremot är inte lika säker och framtida forskning kan leda till att 

slutsatsens trovärdighet stärks eller att slutsatsen ändras. Om den samlade evidensen är 

ännu svagare, så kan man inte dra några slutsatser alls. (SBU, 2010) 

 

GRADE- systemets fyra nivåer är: 

 

Starkt vetenskapligt underlag: Bygger på studier med hög kvalitet utan försvagande 

faktorer vid en samlad bedömning. 

 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag: Bygger på studier med hög kvalitet med 

förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

  

Begränsat vetenskapligt underlag: Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 

med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
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Otillräckligt vetenskapligt underlag: När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 

studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det 

vetenskapliga underlaget som otillräckligt. (SBU, 2010) 

 

PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskor har enligt styrdokument krav på sig att tillämpa 

omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet. I ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård” står bland annat tydligt att de ska verka för att den anestesiologiska 

vården blir evidensbaserad och att de ska ta initiativ till och verka för 

omvårdnadsvetenskaplig forskning. Omvårdnadsforskning är också viktigt för att 

anestesisjuksköterskan ska kunna påverka professionens utveckling och styrka sin 

yrkesroll. Detta har medfört att omvårdnadsforskning har fått en större plats i 

specialistutbildningen som i sin tur har medfört att alla studenter idag behöver skriva ett 

examensarbete, där de erhåller kunskap kring bland annat forskningsmetodik. Alltså 

borde kunskapen för att tillämpa omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet vara stor 

bland dagens anestesisjuksköterskor. Tidigare studier visar dock att det är oklart om 

anestesisjuksköterskor faktiskt tillämpar omvårdnadsforskning i praktiken. Flertalet 

studier har gjorts på allmänsjuksköterskans uppfattningar som bland annat visar att de 

tycker det är viktigt med omvårdnadsforskning, men att de tycker inte den är tillräckligt 

relevant för att användas i praktiken. De få studier som gjorts på anestesisjuksköterskan 

är dock mer än fem år gamla vilket medför att resultaten känns förlegade och däför kan 

ha blivit motsägelsefulla. Då att det saknas aktuella studier kring fenomenet anser 

författarna att det är av vikt och intresse att studera detta för att se om styrdokument och 

utbildningen har nått fram till anestesisjuksköterskor. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskors upplevelser av att ta till sig och 

införliva omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. 

 

METOD 

En kvalitativ metod har använts för att nå syftet med studien. Den Kvalitativa metoden 

fokuserar på tolkning av texter och används ofta inom vårdvetenskap. En induktiv 

ansats tillämpades, vilket innebär att analysen av texten utfördes förutsättningslöst 

(Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vidare använde 

sig författarna av intervjuer där anestesisjuksköterskorna fick fritt berätta om sina 

erfarenheter  och upplevelser av att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning i 

arbetet. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades.  
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Urval 

 

Åtta anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västsverige deltog. Skriftlig information 

skickades först ut till avdelningscheferna med förfrågan om tillstånd att genomföra 

studien. Klinikerna kontaktades också via telefon för ytterligare information om studien.  

 

På ett av sjukhusen där intervjuer genomfördes identifierade en anställd sju stycken i 

personalen som uppfyllde urvalskriterierna och de skrevs ner på en lista som författarna 

fick. Anestesisjuksköterskorna på listan tillfrågades sedan personligen av författarna i 

slumpmässig ordning. När fyra tackat ja frågades inte resterande tre om intresset fanns 

att delta. På det andra sjukhuset valde en anställd ut fyra anestsisjuksköterskor som 

uppfyllde kriterierna. Varför dessa valdes ut vet inte författarna.  

 

Urvalskriterierna för att delta var innehav av: En kandidatexamen i omvårdnad eller en 

vidareutbildning inom anestesiologiskomvårdnad, dock inte nödvändigtvis en 

magisterexamen.  

 

Tre män och fem kvinnor intervjuades. Deltagarnas ålder togs ingen hänsyn till då det 

viktiga för att uppnå syftet var att deltagarna hade en kandidatexamen och därmed 

kunskaper kring forskningsmetodik.  

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna ägde rum i februari och mars månad år 2010. Först gjordes en prov intervju 

för att se om materialet höll för studien. Sedan gjorde författarna fyra intervjuer vardera 

varav fyra av dem ägde rum i Skövde och resterande i Borås och Skene. Deltagarna fick 

själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum. De flesta utfördes i lokaler i 

anslutning till arbetsplatsen på sjukhusen. En av deltagarna valde att bli intervjuad i 

biblioteket på Högskolan i Borås, och en i sitt hem. 

Först fick deltagarna ta del av skriftlig information angående studiens syfte och sedan 

användes samma inledande fråga vid alla intervjuer. Frågan löd: ”använder du dig som 

anestesisjuksköterska utav omvårdnadsforskning i ditt dagliga arbete?” Intervjuerna 

fortlöpte sedan med att deltagarna fick berätta fritt om sina upplevelser kring hur det är 

att ta till sig och använda omvårdnadsforskning i praktiken. Följdfrågor användes för att 

leda deltagarna vidare i deras resonemang. Varje intervju varade i 30–40 minuter och 

spelades in digitalt för att sedan skrivas ut ordagrant.    

 

Etiska aspekter 

 

Etiska aspekter har beaktats under hela forskningsprocessen enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Intervjuerna genomfördes först efter att avdelningschefen och deltagarna fått 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt om frivilligheten att delta. 

Deltagarna informerades också om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan 

motivation. Detta innebär att samtycke har inhämtats från arbetsgivare och deltagare (se 

bilaga 2). 
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All information har behandlats konfidentiellt. Eventuell privat data som kunnat 

identifiera deltagarna redovisas därför inte och allt material är avidentifierat. 

 

Dataanalys 

 

Dataanlaysen som använts i studien har genomförts enligt Granskärs och Höglund-

Nielsens (2008) kvalitativa innehållsanalys. Det transkriberade materialet lästes igenom 

upprepade gånger av båda författarna tillsammans för att skapa en uppfattning om vad 

texten handlade om i stort. Två större områden, så kallade domäner, kunde urskiljas och 

benämndes som ”möjligheter” och ”begränsningar”. Med syftet i åtanke plockades 

sedan meningsenheter ut ur texten. Meningar och hela texter som hörde ihop på grund 

av sitt innehåll behölls medan sådant som inte motsvarade syftet togs bort. 

Meningsenheterna kondenserades sedan varpå alla överflödiga ord togs bort och det 

väsentliga, centrala innehållet behölls. Sedan abstraherades och kodades de 

kondenserade meningsenheterna. Kortfattat eller med ett ord beskrevs innehållet och 

jämfördes mot kondenserad text för att testa giltigheten. Innehållet lyftes på så sätt till 

en högre logisk nivå och fick etikett med lämplig benämning, en kod. Koderna 

diskuterades mellan författarna för att sedan kategoriseras efter innehåll. Då 

kategorierna bestod av möjligheter och begränsningar användes också underkategorier 

för att göra resultatet mer överskådligt. 
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RESULTAT 

Anestesisjuksköterskor upplever att införlivandet av omvårdnadsforskningsresultat 

på arbetsplatsen handlar övergripande om begränsningar och möjligheter (se tabell 1).  

 

Tabell 1: presentation av huvudkategorier och underkategorier. 

       

Möjligheter  

 

I följande stycke presenteras möjligheter så som en vilja att hålla sig ajour, tillgång till 

att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning samt kunskaper kring 

forskningsmetodik. 

 

En vilja att hålla sig ajour 

 

En del anestesisjuksköterskor i studien har ett eget intresse för att stärka professionen 

vilket får som resultat att de oavsett begränsningar på arbetsplatsen håller sig 

uppdaterade i takt med att yrket utvecklas. Uppdateringen kan ske på så sätt att de söker 

artiklar eller försöker starta projekt på egen hand på arbetsplatsen. Projekt som går ut 

på att exempelvis ta del av varandras magisteruppsatser, starta diskussionsgrupper eller 

team-möten. 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier  

Möjligheter  En vilja att hålla sig ajour.  

 

Att kunna ta till sig och införliva 

omvårdnadsforskning.  

 

Kunskaper kring forskningsmetodik. 

 

Begränsningar  Att inte riktigt förstå innerbörden av 

begreppet omvårdnadsforskning. 

 

Att inte ha tid till att diskutera, utvärdera 

eller tillämpa 

omvårdnadsforskningsresultat. 

 

Omvårdnadsforskning prioriteras lågt i 

organisationen. 

 

Brist på forskningsmetodik. 
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En del av anestesisjuksköterskorna i studien ser det som ett personligt ansvar att hålla 

sig uppdaterade, finns inte den möjligheten på arbetstid får det ske på fritiden. De anser 

även att verksamheten måste utvecklas vilket har gjort att de vid tillfällen tagit egna 

initiativ till att implementera ett omvårdnadsforskningsresultat i praktiken. De kan ha 

diskuterat med kollegor på rasten, e-postar dem eller i praktiken visat någon någonting 

nytt. De tycker att omvårdnadsforskning är viktigt för professionen och lyckas på olika 

sätt kringgå begränsningarna. En anestesisjuksköterska yttrar:  

 

”Det hör ju till ens profession att hålla sig a´jour och hänga med liksom, och veta vad 

som händer” 

 

De flesta deltagarna i studien använder sig av erfarenhetsbaserad kunskap som bygger 

på kollegors erfarenheter och rutiner. Samtidigt är de medvetna om att mycket av den 

här kunskapen aldrig blivit ifrågasatt och därför saknar tillförlitlighet. De har också ett 

intresse och en vilja att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som är baserade 

på evidens. Detta anses vara av vikt för både patientens och personalens säkerhet. 

Många av anestesisjuksköterskorna upplever således att det egna intresset i samband 

med att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten 

står över de begränsningar som finns på arbetsplatsen. De flesta tror också att 

yrkeskåren kommer att bli mer positiv till forskning i framtiden när en ny generation tar 

vid.  

 

Att kunna ta till sig och införliva omvårdnadsforskning  

 

Anestesisjuksköterskorna som intervjuades upplever att möjligheten att ta till sig och 

införliva omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten ökar i samband med 

tillgänglighet. Detta är dock ovanligt och flertalet påpekar att de skulle söka och läsa 

fler artiklar om de hade en större tillgång till detta på arbetsplatsen. Några menar att om 

klinikcheferna till exempel lade fram en artikel någon gång i bland, skulle intresset hos 

både dem själva och kollegorna öka. Ett annat sätt att uppdatera sig och sprida kunskap, 

upplever många av deltagarna är möjligheten till reflektion och diskussion under 

arbetstid. Att få ta del av andras kunskaper i omvårdnadsforskning, eller att få någon 

annans syn på till exempel en artikel, upplevs som viktigt för att nya rön skall kunna 

tolkas och spridas på arbetsplatsen. Om det införlivas nya rön på avdelningen är det av 

vikt att sprida och uppmuntra varandra till att följa dessa, därför finns det önskemål om 

fler tvärprofessionella dialoger kollegor emellan. En anestesisjuksköterska säger: 

 

”Jag tror, att lämnas inte tid och utrymme för omvårdnadsforskning och det här med 

reflektion, utvärdering och så, är det lätt att man liksom försvagar professionen” 

 

Det har också framgått av deltagarna att det finns en viss tillgänglighet i kollegialt 

utbyte som bör tas tillvara. Inte bara då litteratur och omvårdnadsforskningsresultat 

diskuteras utan även när det integreras i och med att erfarenhetsbaserad kunskap 

används och sätts ord på. Att ett arbetssätt bygger på erfarenhetsbaserad kunskap 

behöver inte betyda att det inte finns evidens för det. Men det är först när det beskrivs 

av en anestesisjuksköterska för en annan som kunskapen sprids. Många av deltagarna 

framhåller att den äldre generationen anestesisjuksköterskor sitter inne på mycket 
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erfarenhet som inte behöver vara förlegad bara för att den har hängt med länge. Det 

krävs dock att kollegor får tillgänglighet till den för att den skall kunna gynna hela 

verksamheten.  

 

Kunskaper kring forskningsmetodik 

 

Anestesisjuksköterskorna i studien upplever att den utbildning som på högskolan 

inriktar sig på forskningsmetodik, forskningsprocessen och omvårdnad påverkar synen 

på omvårdnadsforskning positivt. De som har med sig den kunskapen från utbildningen 

tycker sig ha en god förståelse för professionen. De säger sig förstå hur den utvecklas 

vilket ofta leder till en önskan att ta del av mer, lära sig mer. 

 

”Metodskolning är inte bara att man lär sig metod, utan att man läser med andra ögon, 

eh, både mer kritiskt och mer öppet kanske” 

 

De flesta av anestesisjuksköterskorna i studien tycker att kunskapen om 

omvårdnadsforskning är viktig och de tycker sig ha god nytta av sin skolning i den 

kliniska verksamheten. Framför allt tycker de sig kunna dra nytta av forskningsmetodik 

då det handlar om att sätta ord på och motivera en åtgärd för kollegor. Vidare räcker 

kunskapen till att hitta de artiklar de kan behöva för att styrka ett påstående. Att veta hur 

du söker artiklar och hur du tolkar dessa, upplevs på så sätt även bidra till att 

omvårdnadsforskning lättare införlivas i verksamheten. Likaså har 

anestesisjuksköterskor beskrivit utbildning på arbetstid som en möjlighet till detta. I de 

fall där detta har funnits har responsen varit positiv och omvårdnadsforskning har 

då uppfattats få en större och viktigare plats i arbetsteamet. 

 

Begränsningar 

 

Begränsningar som identifierades var att inte riktigt förstå innerbörden av begreppet 

omvårdnadsforskning, att inte få tid till att diskutera, utvärdera eller tillämpa 

omvårdnadsforskningsresultat, att omvårdnadsforskning prioriteras lågt i organisationen 

samt brist på forskningsmetodik 

 

Att inte riktigt förstå innerbörden av begreppet omvårdnadsforskning 

 

Det framkommer att en viss tveksamhet kring benämningen omvårdnadsforskning 

föreligger. Många tyckte att orden, såsom evidensbaserad omvårdnad och 

omvårdnadsforskningsresultat, var diffusa i den bemärkelsen att de inte riktigt förstod 

innebörden. Några beskrev omvårdnadsforskning som viktigt men att det ibland 

tenderar att handla om självklarheter som varje människa kan förstå. 

I intervjuerna beskriver deltagarna att deras kollegor med äldre utbildning ofta upplevs 

sakna kunskapen att läsa och kritiskt granska vetenskapliga rapporter och artiklar. 

Deltagarna själva anser däremot att de har grunderna till att söka forskning i medicinska 

databaser, men tyckte att det var svårt att urskilja och hitta relevanta artiklar att 

införskaffa i verksamheten. En anestesisjuksköterska uttrycker sig: 
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”Det är mer tur än skicklighet att man hamnar på ett guldkorn, faktiskt” 

 

Deltagarna i studien trodde att målet med att läsa forskningsmetodik under utbildningen 

var att fler dörrar skulle öppnas i arbetet. Många upplevde dock att detta inte skett. 

Flertalet av deltagarna hade inte sökt en artikel sedan de avslutat sin utbildning. Å andra 

sidan framkom att en negativ attityd samt ointresse om omvårdnadsforskning rent 

generellt kunde bidra till okunskap.  

 

Att inte ha tid till att diskutera, utvärdera eller tillämpa 

omvårdnadsforskningsresultat 

 

Flertalet av de anestesisjuksköterskor som deltog i studien upplevde att det fanns dåligt 

med tid till att inhämta och använda omvårdnadsforskning på arbetet. Det fanns heller 

ingen tid till att diskutera, utvärdera eller tillämpa omvårdnadsforskningsresultat vilket 

beskrivs av de flesta som något potentiellt betydelsefullt. De upplever på grund av 

mycket pressade dagsprogram att det inte finns tid att leta i databaser mellan 

operationerna. Oftast finns det tid efter ett arbetspass med då finns ingen glädje, endast 

trötthet efter en lång arbetsdag. Att söka och leta artiklar upplevs av de flesta som 

jobbigt och tidsödande. Finns det tid över är den oftast avsatt för något annat, som att 

äta eller gå på toaletten, inte till att leta efter nya omvårdnadsforskningsresultat eller 

uppdatera sig. En anestesisjuksköterska säger: 

 

”Det finns sällan någon tid att sitta vid datorn och leta artiklar eller något sådant” 

 

Många anestesisjuksköterskor menar att om tiden fanns skulle de gärna ta del av nya 

rön gällande omvårdnadsforskning. 

 

Omvårdnadsforskning prioriteras lågt i organisationen 

 

Anestesisjuksköterskorna i studien upplever att omvårdnadsforskning inte utnyttjas 

tillräckligt vilket de uttryckte ofta berodde på brister i ledning och organisation. 

Flertalet av anestesisjuksköterskorna ansåg att det var en ledningsfråga att bedriva och 

öka intresset för omvårdnadsforskning på avdelningen. Enligt deltagarna står inte  

omvårdnadsforskning högt i fokus på arbetsplatsen och det finns oftast ingen 

uppmuntran varken från chefer eller högre ledning, då de inte har några ambitioner när 

det gäller att implementera nya rön. Enligt deltagarna i studien beror detta på att chefer 

och ledning oftast inte besitter kunskapen som anestesisjuksköterskorna gör eller har 

förståelsen för detta. Produktion anses viktigare än omvårdnadsforskning som ofta blir 

bortprioriterad. Många av anestesisjuksköterskorna upplever sig pressade i dagens läge 

då det förekommer en låg bemanning som leder till att det skall produceras mycket och 

helst till så låg kostnad som möjligt. Faktorer som spelar roll är ekonomi, knivtid samt 

tid på arbetsplatsen och det medför avsaknad av utrymme till omvårdnadsforskning. En 

anestesisjuksköterska säger: 

 

”Är det något man trampar på, så är det omvårdnaden, inte de medicinska åtgärderna” 
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Deltagarna i studien upplever också att de inte har mycket att säga till om. Vill man 

driva igenom nya metoder på avdelningen krävs det en stor vilja samt praktiska 

tillgängliga bevis som måste lyftas till en högre nivå, det vill säga till läkarnivån. Det är 

läkarna som i slutändan upplevs bestämma vad som är rätt och fel samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som behöver införlivas. Anestesisjuksköterskorna i studien tycker 

att det är viktigt att få alla i olika personalgrupper att bli mer intresserade av forskning. 

Då ambitionsnivåerna ser olika ut är upplevs det svårt att ensam införliva nya rön i 

verksamheten. En anestesisjuksköterska förmedlar: 

 

”Läkarna kan ha min omvårdnadsåsikt i beaktande, eller så stoppar de bara undan den 

någonstans” 

 

Det framkom att det finns ett fåtal anestesisjuksköterskor som är forskningsanslutna i 

den kliniska verksamheten. Att de finns och delar med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper upplevs som positiv, men samtidigt finns vetskapen om att det varken finns 

tid eller pengar att satsa på forskning. Det är också allmänt bland 

anestesisjuksköterskorna att det krävs många års erfarenhet inom yrket för att få vara 

delaktig i dessa sammanhang. 

 

Brist på forskningsmetodik 

 

Studien tyder på att de som varit verksamma inom yrket under många år har mindre 

kunskap kring forskningsmetodik. Det är också de som oftast är kritiska till nya rön 

samt saknar förståelse när det gäller omvårdnadsforskning. Detta gör det svårare för 

nyutbildande anestesisjuksköterskor att påverka gamla invanda rutiner då det finns 

många starka viljor. Deltagarna i studien säger att genom automatik följs samma 

invanda rutiner, dels för att man inte vill ha hela yrkesgruppen emot sig och dels för att 

nya förslag oftast blir nedröstad. En del i studien upplever att de som varit verksamma 

på anestesikliniken i många år sätter normen för hur arbetet skall bedrivas. Det kan 

därför ibland enligt deltagarna upplevas som inte lönsamt att komma med något nytt. 

Många är trygga med sina rutiner och de har inte förståelse för hur det kan leda till 

förbättring både för patienten och anställda. Detta leder till att de oftast har en 

negativare inställning och ett ointresse för omvårdnadsforskning. De anser kanske inte 

att forskningsarbete är till det bättre utan tycker snarare att man skall ägna sig åt det 

praktiska. En anestesisjuksköterska upplever att den äldre generationen anser att: 

 

”Din profession ligger i att söva och inte i att forska” 

 

Deltagarna i studien upplever att de som har varit verksamma inom yrket i flera år har 

svårt att motivera kollegor samt tycker det är svårt att leta och söka ny fakta. De flesta 

nyfärdiga anestesisjuksköterskorna upplever att det är av vikt att få bort den negativa 

stämpel kring omvårdnadsforskning som finns på arbetsplasten. De menar att det är 

viktigt att göra omvårdnadsforskningen till något positivt, då blir det lättare att påverka 

personalgrupperna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats 

 

Studien har en kvalitativ ansats där författarna har gått in förutsättningslöst och försökt 

möta varje situation som ny. Detta för att få en så fullständig bild som möjligt av 

anestesisjuksköterskors upplevelser av att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning 

på arbetet. Att forska kring detta fenomen valdes då författarna har en förkunskap kring 

omvårdnadsforskning från utbildningen och vill vidare se hur och om den tillämpas i 

verkligheten. Forskningen fyller en stor del av specialistsjuksköterskeutbildningen 

varför ett intresse väckts. En kvalitativ referensram kändes som den bästa 

utgångspunkten då ett induktivt tänkande skulle användas, för att få en fördjupad 

förståelse kring hur anestesisjuksköterskor upplever fenomenet som helhet. Kvalitativa 

studier kategoriseras som holistiska, där det holistiska betraktelsesättet utgår från 

helheten av en företeelse och inte från dess delar (Olsson & Sörensen, 2001). 

Författarna har alltså utgått från att anestesisjuksköterskans upplevelser är komplexa 

och att den enskildes syn på verkligheten avgörs av händelser såsom den enskilde 

upplever dem. 

 

Datainsamling 

 

Deltagarna i studien hittades med hjälp av personal på operationsavdelningar, av den 

anledningen att det var det enklaste tillvägagångssättet. De slutgiltiga deltagarna 

tillfrågades personligen av författarna. Fem kvinnor och tre män valdes ut vilket ses 

som positivt ur ett könsperspektiv. Åldrarna på deltagarna varierade vilket även det ses 

som positivt för bredden på svaren. Författarna ansåg att deltagarna skulle ha samma 

förkunskap i forskningsmetodik och omvårdnadsforskning för att kunna diskutera ämnet 

på en akademisk nivå. Verkligheten ser dock ut som så att en del anestesisjuksköterskor 

läst sin grundutbildning utan att få en kandidatexamen, men läst in den flera år senare, 

vilket kan tänkas påverka attityden till omvårdnadsforskning. Likaså hade resultatet 

med stor sannolikhet sett annorlunda ut om anestesisjuksköterskor utan någon som helst 

forskningsmetodik tagits med. Det hade varit intressant att ta del av deras erfarenheter 

och resonemang kring fenomenet för att sedan jämföra med den aktuella urvalsgruppen. 

Författarna har utfört hälften av intervjuerna var på grund av den tidsram som funnits 

för arbetet. Detta tros dock inte ha påverkat deltagarnas berättelser då de pratat fritt 

utifrån en och samma utgångsfråga. Den inledande frågan fungerade bra för att 

få deltagarna att tänka till kring hur de tar till sig och sedan eventuellt använder 

omvårdnadsforskning. Valet gjordes att fråga om omvårdnadsforskning som ett 

övergripande ämne för att underlätta för deltagarna. Idag är ett övergripande mål inom 

sjukvården att evidensbasera omvårdnaden, men att begränsa frågan till evidensbaserad 

forskning ansåg författarna skulle kunna begränsa svaren. Det upplevdes också finnas 

en risk för att deltagarna skulle uppfatta frågan som ett test på deras kunskaper. Något 
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som kunde lett till att många tankar och funderingar kring fenomenet gått förlorat. 

Huruvida författarnas förförståelse kring fenomenet har påverkat det färdiga resultatet 

lämnas osagt.   

 

Det finns idag enligt författarna en uppfattning hos många på högskolan att 

omvårdnadsforskning är ”flummigt” och till viss del tråkigt i jämförelse med den 

medicinska delen av utbildningen. En uppfattning som författarna tror även kan 

förekomma hos blivande kollegor ute i verksamheten. Det finns en möjlighet att detta 

resonemang tagits med till intervjuerna, vilket kan ha påverkat interaktionen mellan 

författarna och deltagarna. 

 

Det upplevdes av författarna som svårt att ställa ”rätt” följdfrågor och en del viktigt 

information kan ha förlorats på grund av att författarna saknar tidigare erfarenheter av 

att intervjua. Det var även i många fall svårt att under intervjuernas gång hålla fokus 

på syftet med studien då det var lätt att ryckas med i deltagarnas berättelser som inte 

alltid handlade om fenomenet i fråga. Författarna tror också att förutfattade meningar 

om svaren kan ha styrt deltagarnas berättelser i vissa fall. Efter ett par intervjuer anade 

författarna vilka områden som skulle beröras och kan därför ha format följdfrågor efter 

det. Det anses dock inte ha påverkat så mycket att intervjuerna blev oanvändbara. 

Studien kan också tänkas ha fått ett högre mått på trovärdighet om antal deltagare varit 

fler än åtta stycken. Detta var dock inte möjligt på grund av den tidsram som fanns för 

arbetet. Att välja deltagare från fler och större sjukhus hade kanske också bidragit till ett 

annorlunda resultat då fokusering på omvårdnadsforskning troligtvis ser olika ut 

på olika kliniker. Det hade därför varit intressant att jämföra den här studien med en 

annan liknande studie gjord i andra delar av Sverige. 

 

Analys 

 

Innehållsanalysen som använts är Granskärs och Höglund-Nielsens (2008) modell. Den 

användes då syftet med studien var att ta reda på anestesisjuksköterskors upplevelser av 

att ta till sig och införliva omvårdnadsforskning på arbetet, och upplevelserna 

förmodades variera. En kvalitativ innehållsanalys kan identifiera variationer med 

avseende på likheter och skillnader i en text (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Intervjuerna som spelades in digitalt skrevs ut ordagrant och analyserades därefter. 

Författarna tolkade intervjuerna enligt stegen i Lundmans och Hällgren- Granheims 

(2008) innehållsanalys. Stegen benämns: analysenhet, domän, meningsenheter, 

kondensering, kodning, underkategorier och kategorier. Benämningen på domänerna 

diskuterades fram mellan författarna varpå meningsenheterna plockades ut. Författarna 

hittade först ”egna” kategorier och jämförde sedan varandras vilket ledde fram till de 

slutgiltiga kategorierna. Kategorierna är på så sätt baserade på bådas uppfattningar 

vilket anses styrka tillförlitligheten. 
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Resultatdiskussion  

 

Det framkommer i resultatet att anestesisjuksköterskan upplever både begränsningar 

och möjligheter i samband med att ta till sig och införliva omvårdnadsforskningsresultat 

i den kliniska verksamheten. Bland annat beskrivs att omvårdnadsforskning och 

evidensbaserad vård upplevs som diffusa begrepp av anestesisjuksköterskor i studien. 

Att det är på det viset kan enligt författarna tyckas egendomligt då uppmärksamheten 

kring omvårdnadsforskning började i klinisk verksamhet redan under 1970-talet (SSF, 

2008; SSF, 2002; Willman & Stoltz, 2002). En orsak till oklarheten kan enligt 

författarna bero på definitioner som finns av begreppen. Till exempel beskriver Willman 

& Stoltz (2002) att evidensbaserad omvårdnad definieras både som ett förhållningssätt 

och som en process. Likaså har omvårdnad länge uppfattades som en verksamhet, 

istället för ett forskningsområde.  

 

Det är sedan länge känt att det finns svårigheter med att integrera omvårdnadsforskning 

med den kliniska verksamheten. Boken ”Sjuksköterskeprofessionen- Vetenskapliga 

idéer och kunskapsutveckling” beskrev redan år 1995 att det fanns en brist på balans 

mellan teoretiker och praktiker när det gällde omvårdnadsforskning. Kliniskt 

verksamma sjuksköterskor ansåg att forskande sjuksköterskor var tänkare, utan 

förbindelse till verkligheten och att de ofta var ute efter att söka nya karriärvägar. 

Vårdforskarna påstår i sin tur att den teoretiska utvecklingen hämmas av de som arbetar 

i verksamheten (Bentling, 1995). Andra forskare som studerat kopplingar mellan 

forskning och forskningsanvändning på senare år återkommer även de till att de finns en 

klyfta mellan teori och praktik (Corlett, 2000, Jerlock, Falk & Severinsson, 2003, 

Welch, Jefferies, Lyon, Boland & Backer, 2001, Granum, 2004). Resultatet i den här 

studien stödjer tidigare resonemang men det som är framträdande är att glappet idag 

tenderar att ligga i en slags generationsklyfta mellan de som har forskningsmetodik från 

utbildningen och de som inte har det. Glappet finns på så sätt idag på arbetsplatsen där 

det uppstår problem framförallt när det kommer till att införliva nya rön. De 

anestesisjuksköterskor som har kunskap om forskningsmetodik har också en större 

förståelse för omvårdnadsforskning och upplever därför att försök till att implementera 

nya rön lätt uppfattas som kritik av den äldre generationen. Glappet skulle kunna tänkas 

minska om alla anestesisjuksköterskor på arbetsplatsen hade samma teoretiska 

utbildning.  Då omvårdnadsforskning och forskningsmetodik idag är en del av 

specialistsjuksköterskeprogrammet (HSV, 2010), kommer detta troligtvis bli verklighet 

så småningom. Sedan att anestesisjuksköterskor skriver en magisteruppsats är också 

något som har kopplats samman med ett större forskningsdeltagande av Cowan med 

flera (2002).  

 

Interaktionen mellan vård, forskning och utbildning har en avgörande betydelse för om 

och hur ny kunskap integreras i den dagliga vården (Sjuksköterskornas vetenskapliga 

råd, 2008).  Författarna vill poängtera att det är viktigt att de som läser 

forskningsmetodik under utbildning också får tillämpa omvårdnadsforskning kliniskt 

redan innan de går ut i verkligheten. Detta skulle kunna gå till på så sätt att studenter 

tillsammans med utbildningsväsendet arbeta in omvårdnadsforskning i verksamheten. 

Till exempel att verksamheten kommer med förslag till forskningsområde inför 
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uppsatsen på avancerad nivå. Studenter skulle också kunna vara inblandade i att 

förbättra omvårdnadsåtgärder som används på kliniken genom att granska PM.  Ett 

arbete som skulle underlätta användandet av ny kunskap samt påverka arbete och 

kollegor efter examen.  

 

Författarna anser att det är viktigt som student att bibehålla och vidare utveckla kunskap 

om omvårdnadsforskning i yrkeslivet för att inte falla tillbaka i ett uniformstänkande 

och gå från ”expert till novis”. Det här är ett viktigt faktum för att inte professionen 

skall försvagas. För att undvika detta krävs också mer pengar till forskning. En 

Amerikansk studie från 2002 beskriver hur en ökning av stipendier till anestesiologisk 

omvårdnadsforskning resulterar i en ökning av forskningsdeltagande hos 

anestesisjuksköterskor (Conneley m.fl., 2002).  

 

I resultatet framgår att de som har varit verksamma inom yrket i många år tenderar att 

köra i gamla hjulspår och upplevs vara lite motståndare till det ”nya”. De arbetar ofta 

utifrån fingertoppskänsla, erfarenhet och vad de kallar tyst kunskap. Risken med detta 

kan vara ett oförnuftigt sätt att hantera en osäkerhet på. Å andra sidan skall det dock 

understrykas att anestesisjuksköterskor tycker det är viktigt att erfarenhetsbaserad 

kunskap tas till vara och dokumenteras. Erfarenhet måste slås ihop med nya rön för att 

undvika att kunskap går förlorad. Men så länge den erfarenhetsbaserade kunskapen står 

ensam i centrum för intresset tror författarna dock att det är svårt att få 

forskningsresultat att nå ut till verksamheten, hur lättillgänglig och undervisande den än 

är. Därför är det angeläget att samarbetet mellan de som varit aktiva inom yrket länge 

och nyutbildade sker på ett medvetet plan där ingen kunskap går förlorad. 

Grol & Grimshaw, 2003 påstår att vårdens utveckling sker i en verklighet som påverkas 

av personalens individuella kunskaper men också av politiker, organisatoriska 

förutsättningar, resurstillgång, chefskap och patienters värderingar. Författarna har 

insett att det är många delar inom organisationen som påverkar omvårdnadens position i 

verksamheten. Vilket framgår i resultatet är att anestesisjuksköterskor upplever att 

omvårdnadsforskning inte utnyttjas tillräckligt, och att det ofta beror på brister i ledning 

och organisation. Flertalet anser att det var en ledningsfråga att bedriva och öka intresset 

för omvårdnadsforskning bland de verksamma på avdelningen. Anestesisjuksköterskor 

tycker också ofta att ledningen inte har kunskap och förståelse kring 

omvårdnadsforskning. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kring verksamhetschefens 

kvaliteter finns inga formella krav på att verksamhetschefen ska ha hälso- och 

sjukvårdsutbildning (SOSFS 1997:8). Detta kan också tänkas vara en av orsakerna till 

att omvårdnadsforskning upplevs bortprioriteras på arbetsplatsen och att ingen 

uppmuntran ges till att till exempel evidensbasera vården.  

 

Vidare framkommer det i resultatet att anestesisjuksköterskorna i studien ibland 

upplever att de inte har mycket att säga till om på arbetsplatsen när det kommer till att 

införliva nya omvårdnadsmetoder. De menar att det ofta innebär en ansträngning och att 

det krävs en envishet för att driva igenom nya metoder. Det är enligt författarna lätt att 

förstå att de inte vill eller orkar lägga energi på något som upplevs vara oviktigt i andras 

ögon.  Det framkommer även i resultatet att omvårdnad inte alltid är lika viktigt som 

andra bitar inom anestesin. Författarna anser att det hade varit bra om det hade funnits 

en motsvarighet till den amerikanska ”Expert Nurse Anesthetist” på kliniken. Vars 
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uppgift enligt Wren (2001) är att bland annat uppdaterar personalen gällande ny 

forskning och fungerar som en förebild för deras kollegor. På så sätt skulle 

möjligheterna till att driva igenom nya metoder mötas av uppmuntran och känslan av att 

ha möjlighet att nå ett steg längre i sin profession skulle infinna sig. Idag krävs det som 

resultatet visar praktiskt tillgängliga bevis för att driva igenom en omvårdnadsåtgärd, 

som sedan måste lyftas till en högre nivå så som till en läkare för att få genomslagskraft. 

Detta får författarna att ställa frågan: Har inte anestesisjuksköterskor kompetens att 

avgöra vilken omvårdnadsåtgärd som lämpar sig bäst efter fyra års utbildning? 

Författarna hoppas och tror att så är fallet. 

 

Anell (2004) skriver i sin bok ”Struktur, resurser, drivkrafter – sjukvårdens 

förutsättningar” att en yrkesspecialisering medför konkurrens om rätten till ett visst 

arbete. Vidare beskrivs detta vara ett allmänt fenomen som dyker upp inom alla 

yrkeskategorier. Ett resonemang som stämmer överens med resultatet i denna studie 

som visar att anestesisjuksköterskorna tycker det är svårt att lägga sig i många av de 

komplexa överväganden som kännetecknar den anestesiologiska vården. Framförallt då 

läkarnas kompetens rankas högre. Det är därför viktigt att som anestesisjuksköterska 

upprätthålla och vidare utveckla sin kompetens. Författarna tror att läkarna till och med 

skulle uppleva det som en fördel om anestesisjuksköterskan stod upp för sin specialitet 

och på egen hand tog ansvar för att utveckla arbetet och professionen.  

 

Implikationer 

 

Genom den här studien har det klarlagts både begränsningar och möjligheter som måste 

synliggöras för att det ska kunna ske någon förändring. För att underlätta tillämpning av 

omvårdnadsforskning i praktiken har författarna kommit fram till följande 

implikationer: 

 

 De verksamma anestesisjuksköterskor som inte har utbildning inom 

forskningsmetodik måste få det. 

 Gamla erfarenheter måste integreras med nya rön i verksamheten. 

 Organisationen måste uppmuntra anestesisjuksköterskor att bedriva, utveckla 

och utvärdera omvårdnadsåtgärder. 

 

Om dessa implikationer följs tror författarna att anestesisjuksköterskan kan upprätthålla 

och vidareutveckla sin kompetens. På så sätt kan de på egen hand ta ansvar för och 

utveckla sin specialitet. Omvårdnadsforskningen får då ett uppsving, blir en ledstjärna 

för varje enskild anestesisjuksköterska och professionen stärks. 
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Bilaga I 

 

1. Was an ‘a priori’ design provided? 

The research question and inclusion criteria should be established before 

the conduct of the review. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

2. Was there duplicate study selection and data extraction? 

There should be at least two independent data extractors and a 

consensus procedure for disagreements should be in place. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

3. Was a comprehensive literature search performed? 

At least two electronic sources should be searched. The report must 

include years and databases used (e.g. Central, EMBASE, and 

MEDLINE). Key words and/or MESH terms must be stated and where 

feasible the search strategy should be provided. All searches should be 

supplemented by consulting current contents, reviews, textbooks, 

specialized registers, or experts in the particular field of study, and by 

reviewing the references in the studies found. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

4. Was the status of publication (i.e. grey literature) used as an 

inclusion criterion? 

The authors should state that they searched for reports regardless of 

their publication type. The authors should state whether or not they 

excluded any reports (from the systematic review), based on their 

publication status, language etc. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

5. Was a list of studies (included and excluded) provided? 

A list of included and excluded studies should be provided. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 
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- Not applicable 

 

6. Were the characteristics of the included studies provided? 

In an aggregated form such as a table, data from the original studies 

should be provided on the participants, interventions and outcomes. The 

ranges of characteristics in all the studies analyzed e.g. age, race, sex, 

relevant socioeconomic data, disease status, duration, severity, or other 

diseases should be reported. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

7. Was the scientific quality of the included studies assessed and 

documented? 

‘A priori’ methods of assessment should be provided (e.g., for 

effectiveness studies if the author(s) chose to include only randomized, 

double-blind, placebo controlled studies, or allocation concealment as 

inclusion criteria); for other types of studies alternative items will be 

relevant. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

8. Was the scientific quality of the included studies used 

appropriately in formulating conclusions? 

The results of the methodological rigor and scientific quality should be 

considered in the analysis and the conclusions of the review, and 

explicitly stated in formulating recommendations. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

9. Were the methods used to combine the findings of studies 

appropriate? 

For the pooled results, a test should be done to ensure the studies were 

combinable, to assess their homogeneity (i.e. Chi-squared test for 

homogeneity, I²). If heterogeneity exists a random effects model should 

be used and/or the clinical appropriateness of combining should be 

taken into consideration (i.e. is it sensible to combine?). 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

10. Was the likelihood of publication bias assessed? 
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An assessment of publication bias should include a combination of 

graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical 

tests (e.g., Egger regression test). 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 

 

11. Was the conflict of interest stated? 

Potential sources of support should be clearly acknowledged in both the 

systematic review and the included studies. 

- Yes 

- No 

- Can’t answer 

- Not applicable 
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Bilaga II 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete (magisteruppsats) där syftet är att undersöka om 

anestesisjuksköterskor använder sig av omvårdnadsforskning i sitt dagliga arbete.  

Det finns i dag mycket omvårdnadsforskning publicerad. I kompetensbeskrivningen står 

tydligt att anestesisjuksköterskan aktivt bör söka och hålla sig uppdaterad när det gäller 

aktuella forskningsresultat. Samtidigt förändras hälso- och sjukvården mot att bli mer 

kostnadseffektiv, och verksamheter frågar inte längre bara efter ”hur” och ”varför”, utan 

metoder som används skall vara evidensbaserade för att kvalitetssäkra och effektivisera 

vården. Tanken med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om huruvida 

anestesisjuksköterskor använder sig av omvårdnadsforskning samt vad de har för åsikter 

kring den. 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med sex-åtta anestesisjuksköterskor 

som har tagit sjuksköterskeexamen inefattande en kandidatexamen, vilket innebär att de 

skrivit en C-uppsats. Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under 

februari och mars 2010 på operationsavdelningarna vid sjukhuset i Borås och Sövde. 

Varje intervju beräknas ta 30-60 minuter. Deltagarna informeras både muntligt och 

skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Intervjuerna spelas 

in och skrivs ut ordagrant. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. uppgifter som kan identifiera 

deltagarna tas bort. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare  
Anders Jonsson Universitetslektor Instutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  

E-post: anders.jonsson@hb.se 
Tfn: XXX-XXXXXXX 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Elin Johansson 

Tfn: XXXX XXXXXX 

 

Anna Jägsten  

Tfn XXXX XXXXXX 

 

Godkännande Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Elin Johansson 

och Anna Jägsten genomför datainsamlingen inom ramen för vad som beskrivits ovan.  

 

Ort / 2010  

………………………………………………………  

Verksamhetschef, Anestesikliniken, XXXXXX  

mailto:anders.jonsson@hb.se

