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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Evidensbaserad vård (EBV) är ett välkänt begrepp som används för att tillförsäkra patienter 

en säker vård som vilar på bästa tillgängliga bevis, beprövad erfarenhet och patientens 

individuella preferenser. Många studier har tidigare undersökt hinder för sjuksköterskor att 

bedriva och/eller implementera EBV för att förklara gapet som kan uppstå mellan teori och 

praktik. Färre studier har undersökt vilka faktorer som främjar sjuksköterskors användande av 

EBV.  

 

Syfte 

Att genom en litteraturöversikt beskriva vilka faktorer som främjar sjuksköterskors 

möjligheter att bedriva en evidensbaserad vård. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Databaserna CINAHL, PubMed och Web of 

Science genomsöktes och 15 artiklar valdes ut (8 kvalitativa, 4 kvantitativa och 3 mixed-

method). 

 

Resultat 

Fem kategorier identifierades som främjande faktorer för sjuksköterskor att bedriva och/eller 

implementera EBV; arbetsmiljö, stöd, kunskap, sjuksköterskans inställning och organisation. 

Stöd i form utav underlättare var den mest framträdande faktorn. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan har ett individuellt ansvar att bedriva EBV och kan genom sin egen inställning 

påverka att en sådan vård bedrivs. De flesta främjande faktorer som framkom var dock 

tydligare kopplade till ledningen och chefens del i att främja användandet av EBV.  

 

Nyckelord 

Evidensbaserad vård, främjande faktorer, implementering, litteraturöversikt, sjuksköterska. 



 
 

ABSTRACT 

Background 

Evidence-based practice (EBP) is a well-known term used to ensure that patients receive a 

safe care based on the best research evidence, clinical expertise and patient individual 

preferences. A variety of studies have examined the barriers for nurses to conduct and/or 

implement EBP to explain the gap that can occur between theory and practice. Fewer studies 

have examined the factors facilitating nurses’ use of EBP.  

 

Aim  

Was to describe the factors facilitating nurses’ use of evidence-based practice through a 

literature review.  

 

Methods  

The study was conducted as a literature review. The databases searched were CINAHL, 

PubMed and Web of Science and 15 articles were chosen for the result (8 qualitative, 4 

quantitative and 3 mixed-method). 

 

Results 

Five categories were identified as facilitating factors for nurses to conduct and/or implement 

EBP; work environment, support, knowledge, nurses’ attitude and organization. Support from 

facilitators were the most emerging factor.  

 

Conclusion 

Nurses have individual responsibility to conduct EBP and can through their attitude influence 

that it’s being used, though a majority of the facilitating factors identified were more direct 

connected to the leadership and managerial part in facilitating the use of EBP. 

 

Keywords 

Evidence-based practice, facilitating factors, implementation, literature review, nurse. 
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INLEDNING 
På sjuksköterskeutbildningen lär sig studenter de senaste rönen inom sin blivande profession. 

Det läggs stor vikt vid att vården ska bedrivas evidensbaserat för att tillförsäkra att patienter 

ska få den bästa vård som finns att erbjuda. Uppsatsförfattarnas delade upplevelser efter flera 

månaders verksamhetsförlagd utbildning är dock att det finns skillnader på kunskapen de har 

med sig från högskolestudierna och den som praktiseras av legitimerade sjuksköterskor. Den 

vetenskapliga kunskapen släpar i vissa fall efter medan den erfarenhetsbaserade kunskapen 

skattas högt. Författarna resonerar att det finns en risk när sjuksköterskor börjar arbeta att en 

viktig del ifrån utbildningen glöms bort, nämligen den om att kunskap inte är statisk. Precis 

som att alla sjuksköterskor måste ges möjlighet att ta del av den erfarenhet som finns inom 

vården behöver den vetenskapliga kunskapen bibehållas och utvecklas ytterligare.  

Omvårdnadsforskning finns till för att utveckla vården och det förväntas av en 

kompetent sjuksköterska att denne känner till och praktiserar den senaste kunskapen. 

Författarna som själva är på väg ut i arbetslivet kände att de ville ta reda på vilka faktorer som 

varit behjälpliga för andra sjuksköterskor att bedriva en evidensbaserad vård. 

 

BAKGRUND 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård (EBV) benämns den vård och omvårdnad som bedrivs i enlighet med 

vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens individuella preferenser (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bedriva 

vården utifrån dessa värden (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). 

Användandet av EBV är en förutsättning för att tillgodose att patienten får bästa möjliga vård 

(SSF, 2016). Att bedriva en sådan vård handlar om att beslutsfattande inte sker enbart utifrån 

expertutlåtanden utan också baseras på aktuella forskningsresultat (Beyea & Slattery, 2013). 

Flera studier har påvisat att användandet av EBV hos sjuksköterskor är lågt och attityderna till 

EBV inte alltid positiva (Bahtsevani, Khalaf & Willman, 2005; Heydari, Mazlom, Ranjbar & 

Scurlock-Evans, 2014; Koehn & Lehman, 2007). 

 

Begreppet evidensbaserad återfinns inte bara inom omvårdnad. Evidensbaserad medicin sägs 

exempelvis ha funnits med i litteraturen sedan 1991. Det är den kanadensiske forskaren 

Gordon Guyatt som då åsyftas som grundare av begreppet, det har sedan dess utvecklats och 
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beforskats mycket och i skrivande stund finns hundratusentals titlar publicerade inom ämnet 

(Mellis, 2014). De evidensbaserade tankegångarna har dock pågått längre än de senaste 

tjugofem åren. Redan på sjuttiotalet efterfrågade läkaren Archie Cochrane ett ökat 

tillämpande av de senaste forskningsresultaten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

EBV är ett omdebatterat begrepp och kritiken har riktats mot att den 

forskningsbaserade kunskapen skulle värderas högre än andra typer av kunskap (Leufer & 

Cleary-Holdforth, 2009; Willman et al., 2011). Det är viktigt att känna till att EBV inte 

ersätter ett etiskt förhållningssätt, praktisk kunskap eller patientens erfarenheter utan ska 

enligt Willman et al. (2011) ses som ett komplement till den sammantagna kunskapen som 

vårdpersonalen besitter. 

 

Patientsäkerhet 

Direkta effekter på vården som har iakttagits efter införande av evidensbaserad vård är att 

vården blivit mer patientsäker (Teresi et al., 2011). Att arbeta patientsäkert är att undvika 

förekomst av vårdskador. Trycksår är exempel på en vårdskada som Sving, Gunningberg, 

Högman & Mahmudur (2012) menade kunde undvikas om evidensbaserade riktlinjer följdes 

för trycksårsprevention. Att få ner antalet vårdskador har också en samhällsnytta genom att 

det skulle få ned kostnader som läggs på vårdbehov som inte hade behövt finnas (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2014). 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1 §, kap. 3, är det vårdgivaren som 

ansvarar för att verksamheten fungerar så att god vård ges, men fastslår samtidigt att hälso- 

och sjukvårdspersonalen själv har ansvaret för hur deras arbetsuppgifter utförs (SFS 

2010:659, kap. 6, 2 §). Det vilar därför ett ansvar på varje enskild sjuksköterska att hålla sig 

uppdaterad om den senaste kunskapen. 

 

Sjuksköterskors utbildning 

Sjuksköterskeutbildningen är i många länder idag en akademisk utbildning och omvårdnad en 

egen profession. I Sverige har det varit en högskoleutbildning sedan år 1977 och mängden 

forskning som publiceras inom vård och omvårdnad ökar för varje år (Jacobsson & Lützén, 

2009). Att hålla sig uppdaterad men att också kunna sålla ut de relevanta nya rönen inom 

forskning är problematiskt då det publiceras över 18000 artiklar i omvårdnadstidsskrifter varje 

år varav knappt 10-15 % räknas vara värdefulla för patienterna (Rosén, 2012). Utbildningen 

till sjuksköterska skapar en grund att stå på men erhållen kunskap måste fortsätta prövas i 
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klinisk verksamhet och reflekteras över som färdig sjuksköterska (Lindberg, 2015). Den egna 

nyfikenheten och öppenheten inför att ta till sig ny kunskap uppmuntras under utbildningen. 

Att bibehålla den är en förutsättning för att kunna växa in i sin yrkesroll som sjuksköterska 

(Lindberg, 2015). 

Förmågan att söka reda på ny forskning är en viktig del i den evidensbaserade vården. 

En svensk studie av Forsman, Rudman, Gustavsson, Ehrenberg & Wallin (2010) visade att 

nyutbildade sjuksköterskor endast i liten utsträckning gjorde detta. Detta trots att den svenska 

sjuksköterskeutbildningen i hög grad poängterar vikten av att hålla sig uppdaterad och lär ut 

hur sökning i databaser går till. Det finns ett gap mellan den bästa tillgängliga kunskapen och 

vad som praktiseras och implementeringsprocessen tar ofta mycket längre tid än nödvändigt 

(Brady & Lewin, 2007).  

 

Arbetsmiljöns inverkan 

Hur arbetsplatsen och organisationen fungerar kan ha inverkan på sjuksköterskors möjligheter 

att arbeta evidensbaserat. För att kunna förändra arbetssätt och införa en mer evidensbaserad 

vård betonade Miller, Krein, Saint, Kahn, & Iwashyna (2012) att organisationen och 

ledningen behövde skapa en kultur av säkerhetstänkande. En arbetsmiljörelaterad faktor för 

EBV är hur teamarbete i olika former ser ut. Multidisciplinära team kan när de fungerar väl 

styrka hela personalgruppen och innebära att patienten erhåller en mer högkvalitativ vård men 

kan också när det inte fungerar och konflikter uppstår bidra till att vården blir sämre (Ndoro, 

2004). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013, 2015a, 2015b) har i tre 

litteraturöversikter sammanställt att vårdteam kan öka överlevnaden för äldre personer och 

minska lidande och vårdtider. SBU (2015c) konstaterade att den svenska hälso- och 

sjukvården oftast inte arbetar på det sättet men menar att multidisciplinära team behövs för att 

ge patienten god vård utifrån sina individuella behov.  

 

Implementering 

Begreppet implementering definieras som att ”’förverkliga’, ’fullborda’, ’genomföra’, ’förse 

med verktyg’” (Nationalencyklopedin, u.å., implementering). Det kan också innebära att nya 

upptäckter eller förändringar genomförs genom en planerad process (Johansson & Wallin, 

2013). En del av att arbeta evidensbaserat handlar om förmågan att implementera de senaste 

riktlinjerna för användning i konkreta vårdsituationer (SSF, 2016). 
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Det finns olika strategier utformade för lyckad implementering av evidensbaserad vård. 

PARIHS (Promoting Action on Research Implementation in Health Services) är ett ramverk 

som skapades för detta ändamål (Rycroft-Malone, 2004). Grundidén med PARIHS är att 

lyckad implementering av EBV kräver att vissa förutsättningar korrelerar: 

• Evidens – det som ska implementeras behöver äga vetenskaplig styrka, vägas samman 

med patientens önskemål och erfarenheter samt beprövad erfarenhet. 

• Sammanhang – Kontexten som implementering ska ske i behöver vara mottagligt för 

förändringen. 

• Underlättning - Bästa möjliga stöd för implementeringen behöver finnas på 

arbetsplatsen, exempelvis från interna underlättare (Rycroft-Malone, 2004). 

 

PARIHS används internationellt för att utöka användandet av EBV och har i Sverige översatts 

av SSF (2014) och getts ut som en del i deras kvalitetsutvecklingsarbete inom hälso- och 

sjukvård. 

 

Hinder för implementering och användning av evidensbaserad vård 

Många studier har genom åren fokuserat på att identifiera hinder för implementering av 

evidensbaserad vård (Breimaier, Halfens & Lohrmann, 2011; Farokhzadian, Khajouei & 

Ahmadian, 2015; Hannes et al., 2007; Mehrdad, Salsali, Kazemnejad, 2008; Stacey, Carley, 

Ballantyne, Skrutkowski & Whynot, 2015). En förutsättning för att bedriva EBV är förmågan 

att finna adekvat information. I Thorsteinsson (2013) uppgav en fjärdedel av sjuksköterskorna 

att de ofta misslyckades med att hitta den information de sökte och drygt en femtedel av 

sjuksköterskorna att de aldrig sökte i elektroniska databaser. Bristen på kunskap om hur 

sökning i databaser gick till var det vanligaste hindret enligt Thorsteinsson (2013). En iransk 

studie pekade på svårigheten att avgöra kvaliteten på den funna informationen (Farokhzadian 

et al., 2015). Stacey et al. (2015) fann att ett stort hinder till att kunna implementera EBV var 

tidsbrist och hög arbetsbelastning. Okunskap och bristande intresse för EBV var ett annat 

hinder som sågs av Breimaier et al., (2011).  

 

Underlättare som stöd för implementering 

Underlättares funktion är att finnas till för andra och hjälpa dem att inse behovet av 

nödvändiga förändringar och hur de kan lyckas med dem (Kitson, Harvey & McCormack, 

1998). Det finns många beskrivningar av underlättares roll inom litteraturen precis som 

tolkningar för vilken roll en underlättare ska ha (Harvey et al., 2002). Underlättare kan vara 
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anställda specifikt för att understödja införandet av en nödvändig förändring och benämns då 

externa underlättare (Rycroft-Malone, 2004) men det kan också syfta på någon som finns på 

avdelningen och har adekvat kunskap om ämnet som ska implementeras (Nilsson Kajermo & 

Wallin, 2009). Det kan variera från en praktisk roll där man assisterar förändring till en mer 

komplex, mångfacetterad roll (Harvey et al., 2002). SSF (2016) beskriver underlättare som 

personer med goda kunskaper i vetenskap och förbättringskunskap och menar att de är 

nödvändiga på en arbetsplats för att evidensbaserad vård ska kunna tillämpas. 

 

Problemformulering 

Evidensbaserad vård har visats sig användas i för liten utsträckning av sjuksköterskor. Det 

som lärs ut under sjuksköterskeutbildningen kring hur evidensbaserad vård bedrivs skiljer sig 

många gånger från hur det fungerar i den kliniska verksamheten. Att inte känna till den 

senaste kunskapen medför att patientsäkerheten utsätts för onödiga risker. Många studier har 

påvisat hinder som kan finnas för användande av EBV i klinisk verksamhet. Det 

uppsatsförfattarna önskar med denna litteraturöversikt är att i stället fästa blicken på 

möjligheter och belysa faktorer som visat sig främja ett evidensbaserat arbetssätt för 

sjuksköterskor. Vår förhoppning är att studieresultatet ska vara till nytta för sjuksköterskor 

och att de enklare ska kunna se möjligheter till att bedriva och kontinuerligt utveckla ett 

evidensbaserat förhållningssätt i arbetslivet. Genom att adaptera det evidensbaserade 

arbetssättet skulle också möjligheterna öka till en mer patientsäker vård. 

 

Syfte 

Att genom en litteraturöversikt beskriva vilka faktorer som främjar sjuksköterskors 

möjligheter att bedriva en evidensbaserad vård. 

 

Definition av centrala begrepp 

Främjande faktorer: Syftar på den process som förenklar implementeringen av evidens i 

praktiken (Rycroft-Malone, 2004) och stödjer förändringen av inställning, färdigheter, vanor, 

arbets- och tankesätt hos utövare (Kitson et al., 1998). 
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METOD 
Design 

Studien utformades som en litteraturöversikt. Detta gjordes för att det är ett bra sätt för att få 

kännedom om och sammanställa den forskning som finns inom ämnet i dagsläget (Friberg, 

2012). 

 

Urval av litteratur 

Databaser som användes i studien var CINAHL, PubMed och Web of Science. CINAHL och 

PubMed är databaser som är särskilt användbara vid sökning av litteratur inom 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Web of Science är en bredare databas med 

vetenskapliga artiklar inom fler ämnesområden. Urvalet av artiklar gjordes efter relevans för 

syftet, varför både artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixed-method design valdes. 

 

Inklusionskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversikten krävdes att de svarade på syftet samt 

att de var publicerade mellan år 2011-2016. Både artiklar som berörde grundutbildade och 

vidareutbildade sjuksköterskor inkluderades då författarna ansåg att det de ville undersöka var 

lika relevant oavsett utbildningsgrad inom sjuksköterskeyrket. Artiklarna skulle vara 

granskade av en etisk kommitté. De skulle finnas tillgängliga på engelska eller svenska.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte fyllde kraven på god kvalitet i kvalitetsgranskningen (<60% av 

maxpoängen) exkluderades. Artiklar som innefattade flera yrkesgrupper där det ej var möjligt 

att särskilja sjuksköterskors upplevelser från de övriga deltagarnas exkluderades. 

 

Sökord 

Evidence based, evidence based nursing, evidence based practice, facilitat*, facilitating 

factors, implement*, nurs*, strateg*. Booelska operatoren AND användes vid sökningarna. 

Sökorden kombinerades på olika sätt, se tabell 1. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna som ingick i litteraturöversikten kvalitetsgranskades med hjälp av två modifierade 

mallar (Bilaga 1 & 2) från Högskolan Dalarna. Mallarna utgick från 
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kvalitetsgranskningsverktyg skapade av Forsberg & Wengström (2008) och Willman et al. 

(2011). Artiklarnas kvalitet granskades, poängsattes och bedömdes. Maxpoäng för kvalitativa 

artiklar var 25 poäng, maxpoäng för kvantitativa artiklar var 29 poäng (Forsberg & 

Wengström, 2008). Varje ja-svar gav 1 poäng och varje nej-svar gav 0 poäng. För att 

artiklarna skulle godkännas till litteraturöversikten behövde de uppnå minst medelkvalitet 

(>60 % av maxpoängen) vilket motsvarade ≥15 poäng för kvalitativa studier och ≥18 poäng 

för kvantitativa studier. 

Tillvägagångssätt  

Författarna började med att genomföra ett antal provsökningar för att identifiera vilka sökord 

som skulle kunna inrama artiklar som svarade på syftet. Artikelsökning, läsning av titlar samt 

urval och läsning av abstrakt genomfördes tillsammans. I de fall abstrakten ansågs ha relevans 

för översikten valdes de ut. Samtliga sökningar, läsning av titlar och abstrakt på CINAHL och 

PubMed genomfördes innan artiklarna lästes. Alla artiklarna som valdes ut lästes i fulltext och 

granskades var för sig enligt aktuell granskningsmall (Bilaga 1 & 2) utifrån artikelns design. 

Detta skedde med undantag för de artiklar som i ett tidigt skede valdes bort på grund av 

antingen ett bristande etiskt förhållningssätt, att artikeln inte svarade på syftet eller att det inte 

i resultatet gick att särskilja sjuksköterskors upplevelser och åsikter ifrån övriga 

studiedeltagares. I dessa fall diskuterades detta direkt och artikeln uteslöts innan den andra 

författaren hunnit läsa artikeln. Efter att artiklar valts ut från sökningarna i CINAHL och 

PubMed gjordes ytterligare sökningar i databasen Web of Science för att få fler artiklar att 

bygga resultatet på. Efter att författarna läst samtliga artiklar och genomfört 

kvalitetsgranskningen återstod 15 artiklar som inkluderades i resultatet.  

 

Analys 

Enligt Friberg (2012) bör de artiklar som väljs ut till en litteraturöversikt genomläsas flera 

gånger för att säkerställa att författarna förstått hela innehållet. När detta har gjorts jämförs 

studierna mot varandra så det som skiljer dem åt och det som förenar dem kan identifieras och 

dokumenteras. Därefter sorteras och sammanställs resultaten under lämpliga rubriker för att 

framställa litteraturöversiktens resultat så tydligt som möjligt. 

 Vid de första artikelgenomläsningarna gjorde författarna personliga anteckningar om 

vad de ansåg svara på litteraturöversiktens syfte i respektive artikel. Efter att artiklarna 

granskats och inkluderats lästes artikelresultaten ännu en gång, denna gång gemensamt, och 

de främjande faktorer som identifierats av respektive författare jämfördes och diskuterades. 
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Varje artikels främjande faktorer fördes in i ett dokument under respektive artikelrubrik. 

Essensen av dessa anteckningar skrevs ned i resultattabellen (Bilaga 3) under rubriken 

”Främjande faktorer”. Ett nytt dokument skapades där alla de främjande faktorerna till 

resultatet delades in i sju kategorier efter deras innehåll. Efter vidare granskning och 

diskussion av artiklarna och deras resultat komprimerades de till fem kategorier med 

främjande faktorer. 

Forskningsetiska aspekter 

Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten var granskade av en etisk kommitté. God 

kännedom och förståelse för etiska principer är viktigt när forskning omfattar människor 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Artiklarnas resultat återgavs objektivt och ingen 

del av resultatet undanhölls. 

Tabell 1. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultatet, n = 15  

CINAHL 
160225 

Evidence based AND 
Nurs* AND 
Facilitat* 

31 494 
6468 
422 

0 
0 
422 

0 
0 
45 

0 
0 
8 

0 
0 
6 

CINAHL 
160229 

Evidence based nursing AND 
Facilitating factors 

5847 
20 

0 
20 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

CINAHL 
160229 

Evidence based practice AND 
Nurs* AND 
Implement* AND 
Facilitat* AND 
Strateg* 

20 889 
5396 
1160 
153 
49 

0 
0 
0 
0 
49 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

CINAHL 
160229 

Evidence based AND 
Facilitating factors AND 
Nurs* 

31 494 
73 
20 

0 
0 
20 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

PubMed 
160229 

Evidence based AND 
Facilitat* AND 
Nurs* AND 
Implement* 

121 188 
5664 
872 
104 

0 
0 
0 
104 

0 
0 
0 
17 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
1 

PubMed 
160229 

Evidence based practice AND 
Facilitat* AND 
Strateg* AND 
Nurs* AND 
Implement* 

38 495 
2438 
651 
188 
107 

0 
0 
0 
0 
107 

0 
0 
0 
0 
10 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PubMed 
160301 

Evidence based nursing AND 
Facilitating factors 

8051 
24 

0 
24 

0 
2 

0 
1 

0 
0 

PubMed 
160301 

Evidence based AND 
Nurs* AND 
Facilitating factors 

121 188 
9296 
32 

0 
0 
32 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

PubMed 
160301 

Evidence based AND 
Strateg* AND 
implement* AND 
Nurs* AND 

121 188 
15 649 
844 
189 

0 
0 
0 
189 

0 
0 
0 
15 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
2 

Web of 
Science 

Evidence based AND 
Facilitating factors AND 

149 895 
1093 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 



9 
  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultatet, n = 15  

160308 Nurs* AND 
Implement* 

90 
50 

0 
50 

0 
9 

0 
4 

0 
0 

Web of 
Science 
160308 

Evidence based AND 
Nurs* AND 
Facilitat* AND 
Strateg* 

149 895 
4725 
527 
154 

0 
0 
0 
154 

0 
0 
0 
17 

0 
0 
0 
9 

0 
0 
0 
5 

 

RESULTAT 
Resultat sammanställdes utifrån 15 artiklar. Artiklarna var genomförda i följande länder; 

England, Nederländerna, Irland, Sverige, USA, Kanada, Japan, Australien, Singapore och 

Taiwan. Flest artiklar var genomförda i Kanada. Mer än hälften av artiklarna (53,3 %) hade en 

kvalitativ design, drygt en fjärdedel (26,7 %) en kvantitativ design och en femtedel (20 %) var 

mixed method, det vill säga bestod av både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Resultatet 

kondenserades till fem olika kategorier som innehöll en varierande mängd främjande faktorer 

för sjuksköterskor att bedriva en evidensbaserad vård; arbetsmiljö, stöd, kunskap, 

sjuksköterskans inställning och organisation.  

 

Arbetsmiljö 

Att miljön på sjuksköterskornas arbetsplats var viktig för användandet av EBV var tydligt i 

flera av artiklarna. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde ha rätt förutsättningar för att kunna 

bedriva en evidensbaserad vård, t.ex. tid (Gifford, Lefebre & Davies, 2014; Majid et al., 2011; 

van der Zijpp et al., 2016), material (Ersek & Jablonski, 2014; van der Zijpp et al., 2016), 

riktlinjer (Yagasaki & Komatsu, 2011), påminnelser (Ersek & Jablonski, 2014; Kaasalainen et 

al., 2015) och att det var lätt att ta del av den senaste forskningen (Dogherty, Harrison, 

Graham, Digel Vandyk & Keeping-Burke, 2013; Majid et al., 2011). Hur arbetsklimatet såg 

ut på arbetsplatsen var en annan faktor som främjade användandet av EBV (Dogherty et al., 

2013; Dogherty, Harrison, Baker & Graham, 2012; Ersek & Jablonski, 2014; Gifford, Lefebre 

& Davies, 2014; Masso, McCarthy & Kitson, 2013; Mills, Fields & Cant, 2011; Yagasaki & 

Komatsu, 2011). I flera artiklar identifierades teamarbete (Dogherty et al., 2013; Ersek & 

Jablonski, 2014), samarbete (Masso et al., 2013; Mills et al., 2011), hur personalgruppen såg 

ut och fungerade (Dogherty et al., 2012; Ersek & Jablonski, 2014; Masso et al., 2013; 

Yagasaki & Komatsu, 2011) samt att det var en god kommunikation (Yagasaki & Komatsu, 

2011) som främjande faktorer. 
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Tid bedömdes som en viktig faktor för att kunna implementera, lära sig och bedriva 

EBV (Gifford et al., 2014; Majid et al., 2011; van der Zijpp et al., 2016). Majid et al. (2011) 

och van der Zijpp et al. (2016) menade att det var ledarens ansvar att frisätta tid åt 

sjuksköterskorna för detta. Ersek och Jablonski (2014) och van der Zijpp et al. (2016) ansåg 

att sjuksköterskorna behövde få tillgång till rätt material som till exempel broschyrer med 

information för att främja implementeringen av EBV i deras specifika kontext. Riktlinjer hade 

en viktig funktion för användandet av EBV, att kunna hänvisa till att det fanns beskrivet hur 

en åtgärd bäst skulle genomföras gjorde att sjuksköterskorna slapp argumentera för att EBV 

skulle användas (Yagasaki & Komatsu, 2011). En förutsättning var enligt Yagasaki och 

Komatsu (2011) att riktlinjerna var lättillgängliga och användarvänliga vilket gjorde att 

implementeringen inte kändes lika överväldigande. Införandet av evidensbaserade riktlinjer 

främjades också av påminnelser i olika former, exempelvis via nyhetsbrev med information 

om det som skulle implementeras (Ersek & Jablonski, 2014; Kaasalainen et al., 2015). 

Forskningsanvändandet var precis som användandet av evidensbaserade riktlinjer 

beroende av att forskning var enkel att tillgå och resultaten lätta att applicera i verksamheten 

(Dogherty et al., 2013), en främjande faktor var också att ha tillgång till databaser för att 

kunna söka den senaste forskningen (Majid et al., 2011). I Dogherty et al. (2013) utryckte 

sjuksköterskor att det var en främjande faktor att det fanns stark evidens för det som skulle 

implementeras. Implementeringen av EBV var en krävande process som kunde ta tid vilket 

kunde skapa frustration hos personalen, att då ha tillgång till ett rum där man kunde sitta ned 

och prata om uppkomna problem sågs av Dogherty et al. (2012) som en främjande faktor för 

lyckad implementering.  

Att samarbeta i multidisciplinära team främjade användandet av EBV (Dogherty et al., 

2013; Ersek & Jablonski, 2014). Vid implementering och utveckling av EBV sågs det som 

främjande om alla berörda professioner samt patienter var representerade i den projektgrupp 

som skulle införa EBV på arbetsplatsen (Dogherty et al., 2013) och att alla fick vara delaktiga 

i införandet (Yagasaki & Komatsu, 2011). Vikten av ett gott samarbete för lyckad 

implementering av EBV betonades av Dogherty et al. (2012), Masso et al. (2013) och Mills et 

al. (2011). En förutsättning för att implementeringen skulle bli framgångsrik var att hela 

personalstyrkan stod på samma grund, att alla var med och arbetade tillsammans (Masso et 

al., 2013). Att få arbeta tillsammans med forskare visade sig i Gifford et al. (2014) och 

Yagasaki och Komatsu, (2011) också vara en främjande faktor för att arbeta evidensbaserat. 

Personalomsättningen var en faktor som spelade roll för användandet av EBV där man 

kunde se att en stabil och konstant arbetsgrupp var en främjande faktor (Ersek & Jablonski, 
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2014). Vidare behövde personalen ha en god kommunikation vid införandet av nya 

evidensbaserade arbetssätt vilket i Masso et al. (2013) beskrevs som att de bästa samtalen om 

EBV ibland uppstod spontant snarare än i mer formella sammanhang. Yagasaki och Komatsu 

(2011) såg betydelsen av ett arbetsklimat där personalen dagligen pratade om hur de utförde 

evidensbaserade åtgärder främjade användandet av dessa (Yagasaki & Komatsu, 2011).  

 

Stöd 

Att sjuksköterskor var behjälpta av olika sorters stöd för att kunna bedriva en evidensbaserad 

vård var tydligt i flertalet artiklar. Stöd kom ifrån underlättare (Dogherty et al., 2012, 2013; 

Gerrish et al., 2011; Gifford et al., 2014; Kaasalainen et al., 2015; Majid et al., 2011; Yadav & 

Fealy, 2012; van der Zijpp et al., 2016), ledningen (Ersek & Jablonski, 2014; Gifford et al., 

2014; Kaasalainen et al., 2015; Majid et al., 2011; Masso et al., 2013; Mills et al., 2011) och 

kollegor (Bohman, Ericsson & Borglin, 2013; Masso et al., 2013; Mills et al., 2011). I de 

granskade artiklarna figurerade flera olika sorters sjuksköterskor som underlättare: 

• ledare i klinisk verksamhet (van der Zijpp et al., 2016). 

• avancerade specialistsjuksköterskor (Gerrish et al., 2011; Gifford et al., 2014). 

• sjuksköterskor med erfarenhet av implementering av EBV (Majid et al., 2011). 

• vidareutbildade sjuksköterskor (Kaasalainen et al., 2015). 

I Dogherty et al. (2012) benämndes underlättarna endast som lokala eller externa. Dogherty et 

al. (2013) och Yadav och Fealy (2012) skrev om underlättare utan närmre specifikation. 

 

Underlättare sågs bidra till användandet av EBV genom att ge stöd för utveckling och 

förändring av verksamheten (van der Zijpp et al., 2016; Yadav & Fealy, 2012), detta kunde 

ges bland annat i form av sammanställande av stöttande nätverk (Dogherty et al., 2012, 2013). 

EBV främjades när arbetsgrupper hade stöd av underlättare som sammanställde adekvat 

information bland annat genom att skapa riktlinjer (Gerrish et al., 2011) och distribuera 

rapporter och material till berörda (Dogherty et al., 2012). De kunde även främja 

implementeringen och användandet av EBV eftersom att de hade stor kunskap om EBV som 

sjuksköterskorna kunde få ta del av samt genom att ta rollen som mentorer och förebilder 

(Gerrish et al., 2011). Underlättare stöttade också mer specifikt genom att utbilda och träna 

sjuksköterskor i EBV (Gerrish et al., 2011; Kaasalainen et al., 2015; Majid et al., 2011). 

 Kaasalainen et al. (2015) och van der Zijpp et al. (2016) fann att implementeringen 

av EBV främjades om sjuksköterskorna fick tydliga och klara skäl av underlättare till varför 
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implementeringen var viktig. Ett sätt att visa sjuksköterskorna behovet av förändring var 

genom att underlättarna själva använde EBV på ett övertygande sätt (Gerrish et al., 2011). 

Underlättare sågs också hjälpa sjuksköterskor att bibehålla en positiv utveckling och 

entusiasm för implementeringen av EBV (Dogherty et al., 2012). Sjuksköterskor kunde också 

bli hjälpta att arbeta evidensbaserat genom att få feedback från underlättare (Kaasalainen et 

al., 2015) och ledningen (Gifford et al., 2014). Sjuksköterskor gynnades även av att ledningen 

fanns med och stöttade dem när EBV skulle införas (Kaasalainen et al., 2015; Mills et al., 

2011). Också ett kollegialt stöd främjade implementeringen av EBV (Bohman et al., 2013; 

Mills et al., 2011). Att ha kollegor som följde evidensbaserade riktlinjer på arbetsplatsen 

sporrade sjuksköterskorna att bedriva EBV (Masso et al., 2013). 

 

Kunskap 

Främjande faktorer kopplade till användande av EBV som kunde härröras till kunskap 

handlade om både utbildning och träning i EBV (Ersek & Jablonski, 2014; Friesen-Storms, 

Moser, van der Loo, Beurskens & Bours, 2014; Gifford et al., 2014; Kaasalainen et al., 2015; 

Majid et al., 2011; Weng et al., 2013) och om den utbildningsgrad sjuksköterskorna hade 

(Majid et al., 2011; Weng et al., 2013). 

Ersek och Jablonski (2014) rapporterade att utbildning i EBV var en positiv faktor 

som ökade medvetenheten om behovet av EBV på hela arbetsplatsen. Gifford et al. (2014) 

identifierade att utbildning i hur man söker, kritiskt granskar och använder sig av 

forskningsevidens var kunskaper som påverkade sjuksköterskornas användande av EBV. En 

högre utbildningsnivå förknippades med en högre användning av EBV (Weng et al., 2013), 

sjuksköterskorna med högre utbildning såg också färre hinder för användning av EBV än sina 

kollegor med lägre utbildning (Majid et al., 2011). Att ha befunnit sig länge i arbetslivet var 

inte till fördel i Bohman et al. (2013) som fann att sjuksköterskor med kortare 

arbetslivserfarenhet sökte mer kunskap och såg fler fördelar med att genomföra 

evidensbaserade förändringar. Adekvat kunskap om EBV i allmänhet främjade användandet 

(Weng et al., 2013), likaså att vara informationskompetent (Bohman et al., 2013). Masso et al. 

(2013) betonade att engelska språkkunskaper var nödvändigt för att kunna ta del av den 

senaste forskningen. 
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Sjuksköterskans inställning 

Vilken inställning som sjuksköterskan hade till EBV påverkade implementeringen och 

användandet av den (Bohman et al., 2013; Dogherty et al., 2012; Friesen-Storms et al., 2014; 

Masso et al., 2013; Weng et al., 2013). Främjande attityder som identifierades för lyckad 

implementering av EBV var att sjuksköterskan såg fördelarna med EBV, hade intresse och 

passion för patientens vård (Masso et al., 2013). Ett kritiskt förhållningssätt (Bohman et al., 

2013), öppenhet och entusiasm inför förändring samt en vilja att leverera en högkvalitativ 

vård visade sig i Friesen-Storms et al. (2014) vara positiva faktorer för sjuksköterskors 

användande av EBV. Att bedriva en evidensbaserad vård främjades om sjuksköterskorna 

också hade en positiv attityd till EBV (Weng et al., 2013). 

Dogherty et al. (2012, 2013) menade att en främjande faktor för att bedriva EBV var 

att sjuksköterskor klarade av att identifiera hinder som skulle kunna uppstå för att strategiskt 

kunna överkomma dem. För att främja användandet av EBV behövde sjuksköterskorna förstå 

konsekvenserna av implementeringen av ny kunskap, exempelvis var det stimulerande att se 

ett svårläkt sår läka med nya evidensbaserade omläggningsmetoder (Masso et al., 2013). 

Fokus behövde ligga på att implementeringen av EBV ledde till en förbättrad situation för 

patienten (Dogherty et al., 2012).  

 

Organisation 

Chefer med ett stort engagemang som uppmuntrade varandra och sjuksköterskorna till att 

hålla igång implementeringen av EBV sågs som en främjande faktor (Ersek & Jablonski, 

2014; van der Zijpp et al., 2016). Ett gott samarbete mellan ledningen och personalstyrkan 

sågs vara en viktig del för att främja användandet av EBV (Masso et al., 2013; Mills et al., 

2011; van der Zijpp et al., 2016). Ledningen hade också en främjande funktion genom att 

komma med tydliga skäl till varför EBV behövde implementeras samt att hålla igång en 

positiv utveckling (van der Zijpp et al., 2016). Det var viktigt att det fanns ett väl fungerande 

samarbete mellan ledningen och personalen för att kunna implementera EBV från teori till 

praktik (Masso et al., 2013; Mills et al., 2011). På arbetsplatser där det fanns underlättare var 

det viktigt att dessa och cheferna delade samma vision om förändring från början till slut samt 

att bägge parterna var eniga om det arbete som skulle genomföras (van der Zijpp et al., 2016).  

Problemet eller behovet av förändring behövde enligt Dogherty et al. (2013) och 

Masso et al. (2013) ha identifierats av sjuksköterskorna själva. Lyckad implementering av 

EBV var beroende av involverade personer med nödvändiga kunskaper inom området och att 
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ha en kvalificerad ledare (Dogherty et al., 2012). Att personalen strävade mot samma mål  

kunde också främja användandet av EBV (Yagasaki & Komatsu, 2011). Många 

sjuksköterskor var eniga om att lyckad implementering av EBV krävde att förändringen 

fasades in (Bohman et al., 2013; Ersek & Jablonski, 2014; Kaasalainen et al., 2015). Ersek 

och Jablonski (2014) framhöll att det gjorde implementeringen mindre överväldigande. Det 

var fördelaktigt om det som skulle implementeras passade in i den befintliga strukturen på 

arbetsplatsen (Masso et al., 2013). Dogherty et al. (2013) konstaterade att det inte fanns några 

universalmetoder för lyckad implementering av EBV; olika strategier fungerade i olika 

sammanhang. 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Att arbetsmiljön var av betydelse för sjuksköterskornas möjligheter att implementera och/eller 

bedriva en evidensbaserad vård var tydligt på många sätt och i flertalet artiklar. 

Förutsättningar som gavs personalen, ex. tid (Gifford et al., 2014; Majid et al., 2011; van der 

Zijpp et al., 2016) och användarvänliga riktlinjer (Yagasaki & Komatsu, 2011) var mycket 

viktiga resurser för användandet av EBV, likaså hur arbetsklimatet såg ut; att arbeta i 

multidisciplinära team (Dogherty et al., 2013; Ersek & Jablonski, 2014) och att samarbetet 

fungerade väl (Masso et al., 2013; Mills et al., 2011) främjade EBV. 

 Stöd från olika håll var av stor vikt. Stödet från underlättare var det som betonades 

mest och var i fokus i flest artiklar (Dogherty et al., 2012, 2013; Gerrish et al., 2011; Gifford 

et al., 2014; Kaasalainen et al., 2015; Majid et al., 2011; van der Zijpp et al., 2016; Yadav & 

Fealy, 2012) vilket gavs bland annat genom sammanhållande av gruppen och att agera 

förebilder och mentorer för sjuksköterskorna när de skulle använda sig av eller implementera 

EBV. En annan faktor som främjade var fortlöpande utbildning och träning i EBV (Ersek & 

Jablonski, 2014; Friesen-Storms et al., 2014; Gifford et al., 2014; Kaasalainen et al., 2015; 

Majid et al., 2011; Weng et al., 2013). Egenskaper hos sjuksköterskan som främjade dennas 

möjligheter att bedriva en evidensbaserad vård var att kunna identifiera hinder för att 

strategiskt överkomma dem (Dogherty et al., 2012, 2013), en vilja att bedriva en god vård 

(Friesen-Storms et al., 2014) och en positiv attityd till EBV (Weng et al., 2013). Bohman et 

al. (2013), Ersek och Jablonski (2014) och Kaasalainen et al. (2015) belyste vikten av att 

implementeringen av EBV fasades in under en tid för att bli framgångsrik. Förändringen som 
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skulle genomföras behövde också ha identifierats av sjuksköterskorna själva (Dogherty et al., 

2013; Masso et al., 2013). 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden överensstämmer med vad Socialstyrelsen (2012) nämner som viktiga faktorer 

för lyckad implementering och som SSF (2016) anser krävas för att bedriva en evidensbaserad 

vård. Resultatet stöds också av Ubbink, Guyatt & Vermeulen (2013) som i sin 

litteraturöversikt fann att kontinuerlig utbildning i EBV, stöd och aktivitet från kollegor och 

chefer samt användarvänliga, lättillgängliga riktlinjer och databaser för sökning och 

tillämpning av ny kunskap främjade sjuksköterskors användning av EBV.  Det verkar finnas 

en samlad bild av vad som krävs för att implementering och användning av evidensbaserad 

vård ska kunna fungera. Trots detta har det visat sig att patienter inte erhåller en 

evidensbaserad vård i nog hög utsträckning (Asch et al., 2006; McGlynn et al., 2003), vilket 

leder till en lägre patientsäkerhet. Flera studier har listat hinder till varför den evidensbaserad 

vård inte används i tillräcklig utsträckning (Hannes et al., 2007; Mehrdad et al., 2008) men 

oavsett så har sjuksköterskan ett ansvar att bedriva den vård som visats vara bäst för 

patienten; den evidensbaserade vården. Patientperspektivet behöver alltid finnas med. Dock 

kvarstår att det trots samlad evidens om vilka faktorer som främjar är en komplex process att 

implementera och hålla sig à jour med den senaste kunskapen. Att dra någon slutsats om 

vilken/vilka faktorer ifrån litteraturöversiktens resultat som är viktigast för att underlätta EBV 

är svårt om ens möjligt. Det är tydligt att det inte finns ett sätt som fungerar för alla, den 

evidensbaserade vården behöver anpassas till den befintliga strukturen precis som Masso et al. 

(2013) kom fram till. Det finns inga metoder för att få sjuksköterskor att arbeta mer 

evidensbaserat som fungerar överallt ansåg också Oxman, Thomson, Davies & Haynes, 

(1995). 

Den främjande faktor för att bedriva en evidensbaserad vård som påvisades i flest 

artiklar i resultatet var stödet från underlättare. SSF (2016) skriver att underlättare är en 

nödvändig del i den evidensbaserade vården. Trots att underlättare är den faktor som 

framträdde tydligast står det mycket litet skrivet i litteraturen om vilka som egentligen är 

underlättare i svensk hälso- och sjukvård. Tre studier tar dock upp exempel på underlättare i 

den svenska vården. I Nygårdh, Ahlström och Wann-Hansson (2016) var underlättarna 

personer med utbildning inom hälso- och sjukvård som hade erfarenhet inom den sektor där 

EBV skulle främjas och av ledarskap och/eller projektledning. I Määttä och Wallmyr (2010) 



16 
  

var de två sjukhusbibliotekarier och i Jansson och Forsberg (2016) kliniska sjuksköterskor. 

Att underlättare inte har en speciellt framskjuten roll i Sverige blir också tydligt genom att det 

inte finns något ord i den svenska ordlistan för begreppet. Det tycks märkligt att en sådan 

erkänt viktig funktion för lyckad implementering av EBV inte finns tydligare definierad i 

Sverige. 

Att ha tillräckligt med tid uppmärksammades som en främjande faktor för att 

sjuksköterskor skulle kunna använda evidensbaserad vård och detta påstående styrks av att 

Stacey et al. (2015) uppgav tidsbristen som ett hinder för att arbeta evidensbaserat. Nilsson, 

Skär och Söderberg (2015) visade i sin studie att denna brist på tid upplevdes som ett problem 

också av sjuksköterskor i Sverige och att de upplevde att de saknade förmågan att styra över 

problemet själva. För att främja sjuksköterskors bedrivande av en evidensbaserad vård skulle 

ledningen därför behöva tillse att personalen ges resurser för att kunna praktisera de delar som 

evidensbaserad vård består av, exempelvis avsatt tid för sökning och implementering av ny 

kunskap. 

PARIHS tre grundläggande faktorer sammanhang, underlättning och evidens som 

enligt Rycroft-Malone (2004) behöver samverka för lyckad implementering var till stor del 

överensstämmande med litteraturöversiktens resultat. Att sammanhanget är viktigt hängde 

samman med funna faktorer i resultatet kopplade till arbetsmiljö och organisation, till 

exempel låg personalomsättning (Ersek & Jablonski, 2014), att alla i personalgruppen 

arbetade mot samma mål (Masso et al., 2013) och ett gott samarbete mellan ledning och 

sjuksköterskor (Mills et al., 2011). Underlättning var även det väl representerat som 

främjande faktorer i resultatet. Främst var det genom underlättare som på olika vis bidrog till 

att klimatet på arbetsplatsen blev mer tillåtande för implementering av EBV, exempelvis 

genom att själva handla enligt evidensbaserade riktlinjer (Gerrish et al., 2011). Den tredje 

faktorn, evidens, fanns dock inte representerad i resultatet i samma utsträckning, graden av 

evidens var endast definierat som en främjande faktor i Dogherty et al. (2013). Enligt Rycroft-

Malone (2004) handlar faktorn evidens om huruvida forskningen som ska implementeras är 

genomtänkt och har erkänt god vetenskaplig styrka samtidigt som patientens erfarenheter tas 

med i beräkningen. Att räkna in patientens preferenser var dock endast i liten grad 

representerad i resultatet som en främjande faktor för att bedriva EBV. Dogherty et al. (2012, 

2013), Friesen-Storms et al. (2014) och Masso et al. (2013) fann främjande faktorer som var 

direkt relaterade till patienten och en önskan att leverera bästa möjliga vård till denne men i 

övrigt var faktorerna snarare inriktade på sjuksköterskan själv eller organisationen. Jansson 

och Forsberg (2016) visade i sin studie att sjuksköterskor i alldeles för liten utsträckning 
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involverade patienten i dennes vård och menade att sjuksköterskor behövde byta perspektiv 

till att fokusera på patienten istället för att bara se det som rör en själv. Patientdelaktighet 

behöver främjas vilket kan göras på flera sätt. I Eldh, Ekman och Ehnfors (2010) fick 

patienterna själva ranka vad de fann mest betydande rörande deras delaktighet i vården. De 

ansåg att vårdpersonalen kunde främja delaktigheten bland annat genom att lyssna på 

patienten och att ge adekvat information om vård och behandling (Eldh et al., 2010). Lyckad 

implementering av EBV är enligt PARIHS beroende av att sjuksköterskor ser patienters 

upplevelser och lyssnar på de erfarenheter de bär på och ser dem som en viktig källa till 

kunskap (Rycroft-Malone, 2004). Evidensbaserad vård är till för patienten och inte för 

sjuksköterskans skull och det är ett fokus som saknas i resultatet. En möjlig förbättring för att 

införa en vård som har patientperspektivet mer i centrum skulle kunna vara att införa bedside-

rapporter. Det innebär att rapporter sker med patienten närvarande vilket förenar 

sjuksköterskan med patienten som kommer mer i centrum än vad som är möjligt med någon 

annan rapportmetod (Bradley & Mott, 2013). Bradley och Mott (2013) visade också att 

bedside-rapporter gjorde patienterna mer delaktiga i vården, något som identifierades både av 

patienter och sjuksköterskor. I en artikel av Weilenmann (2015) berättade sjuksköterskor som 

testat denna modell på ett svenskt sjukhus att patienterna blev lugnare och tryggare när de fick 

vara mer i centrum av vården. Då en del av EBV är att räkna med patientens preferenser 

skulle införandet av bedside-rapporter kunna ses som ett steg i rätt riktning för att främja 

bedrivandet av en evidensbaserad vård och är något som skulle behöva utforskas vidare.  

 

Metoddiskussion  

Att skriva en litteraturöversikt är att sammanställa och erhålla kunskap om vad den senaste 

forskningen visat inom ett ämnesområde (Polit & Beck, 2012) och var därför ett bra val av 

metod för att få svar på valt syfte. Litteraturöversikten bestod av artiklar med kvalitativ, 

kvantitativ och mixed-method design. Det finns både styrkor och svagheter med detta. En 

svaghet är att det kan vara svårt att likställa resultaten när artiklarna har olika ansatser. I de 

kvantitativa artiklarna fick studiedeltagarna färdiga enkäter med påståenden om faktorer som 

kunde främja användande och implementering av EBV och skulle gradera hur väl de instämde 

med dem. Dessa påståenden gav inte sjuksköterskorna möjlighet att uttrycka egna tankar 

kring vad de upplevde som främjande, bara i ett fåtal fall fanns möjlighet för deltagarna att 

komplettera enkäterna med egna kommentarer. Fler faktorer kunde ha identifierats om den 

möjligheten funnits. En styrka med att resultatet hade olika ansatser var att de på så vis 
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inbegrep en större population än om resultatet enbart baserats på kvalitativa studier. Det som 

identifierats som främjande faktorer av enskilda sjuksköterskor under intervjuer i kvalitativa 

artiklar kunde också verifieras av en större grupp sjuksköterskor i de kvantitativa artiklarna. 

Det som artiklarna med mixed-method design speciellt bidrog med var att de undersökte om 

en evidensbaserad intervention hade gett effekt och fick sedan genom intervjuer 

sjuksköterskornas uppfattningar kring varför det hade fungerat; de främjande faktorerna blev 

således i de fallen mer än bara allmänna åsikter kring vad som främjar användandet av EBV.  

 Sökord som användes var evidence based, evidence based nursing, evidence based 

practice, facilitat*, facilitating factors, implement*, nurs* och strateg*. Ett sökord som dök 

upp som nyckelord i flera av artiklarna under sökningens gång var ”research utilization”. Det 

är ett begrepp som gav många sökträffar och som berör en viktig del i den evidensbaserade 

vården. Att använda det sökordet kunde ha resulterat i fler artiklar. Efter diskussion valdes 

dock att detta sökord inte skulle inkluderas i sökningarna eftersom att evidensbaserad vård är 

ett brett begrepp som berör annat än enbart forskning och risken sågs att resultatet skulle 

kunnat bli för inriktat på just forskningsanvändande. Sjuttiotre procent av artiklarna som 

inkluderades i översikten hade en hög kvalitet enligt granskningen och de resterande var av 

medelkvalitet. Det ses som en styrka i studien att artiklarna var av så god kvalitet. Resultatets 

reliabilitet ökar genom att artikelgenomläsningarna gjordes enskilt av båda uppsatsförfattarna 

först och att egna anteckningar och markeringar i texten gjordes kring vad respektive 

författare ansåg vara främjande faktorer. När artiklarnas resultat sedan lästes gemensamt och 

anteckningarna jämfördes upptäcktes fler faktorer som kunde förbisetts om artiklarna inte 

lästs var för sig.  

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar inkluderade i studien var granskade av en etisk kommitté. Medgivande 

konstaterades från studiedeltagarna i knappt hälften av artiklarna (47 %), där detta inte 

nämndes hade i de flesta fall hänsyn tagits till andra etiska aspekter rörande deltagarna 

(adekvat information om studien, anonymitet och sekretess). I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (SSF, 2014) framgår tydligt att sjuksköterskor har ett grundläggande etiskt 

ansvar att hålla sig uppdaterad om den senaste kunskapen, tillämpa evidensbaserade riktlinjer 

och arbeta aktivt för att verksamheten ska bedriva en evidensbaserad vård. I resultatet sågs en 

tydlig betoning på hur forsknings- och riktlinjeanvändning kunde stärkas för att bedriva EBV 

och ett mindre fokus på direkta patientfördelar av ett evidensbaserat arbetssätt. En del i den 
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evidensbaserade vården är att ta hänsyn till patientens preferenser genom att bland annat visa 

respekt och vara lyhörd, något som SSF (2014) menar är en del av sjuksköterskans etiska 

kompetens. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Att EBV inte används i nog hög utsträckning kan få stora konsekvenser för samhället i form 

av ökad risk för vårdskador. Det innebär ett stort lidande för patienten och stora samhälleliga 

kostnader. De identifierade faktorerna för sjuksköterskor att främja EBV som framkom i 

resultatet har stöd i tidigare forskning som kommit fram till samma eller snarlika resultat. En 

organisation och ledning som tar vara på den kunskapen och förser sjuksköterskor med till 

exempel god utbildning i EBV, underlättare och användarvänliga riktlinjer skulle kunna 

bygga en vård som ökar patientsäkerheten och stärker patientens ställning i vården. 

 

Slutsats 

Det fanns en mängd olika faktorer som främjade sjuksköterskors bedrivande av en 

evidensbaserad vård. Att involvera underlättare i arbetet med att implementera EBV, 

sjuksköterskans inställning samt utbildning i EBV var faktorer som påverkade sjuksköterskan. 

Många av de identifierade faktorerna var dock av sådan karaktär att sjuksköterskan inte själv 

styrde över dem; exempelvis ledning och chefer som bistod med nödvändiga resurser och 

stöd. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under litteratursökningen framkom att det fanns litet aktuell forskning om vilka främjande 

faktorer som påverkar nyutbildade sjuksköterskors möjligheter att fortsätta att använda den 

evidensbaserade kunskapen i praktiken som de får med sig från utbildningen. Vidare borde 

mer forskning bedrivas för att klargöra underlättares funktion och vilken roll de bör spela i 

den svenska hälso- och sjukvården. Slutligen skulle det behövas mer forskning som 

undersöker om användandet av EBV kan öka om fördelarna för patienten ställs i centrum då 

den evidensbaserade vården bedrivs för patientens skull och inte för personalens.   
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Bilaga 1  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga 

 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel  hög 



 
  

Bilaga 2 

Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 
Kvalitativa studier 

 Fråga 
 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel  hög 
 
 
 
 
 



 
  

Bilaga 3: Resultattabell 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

Bohman, D. M., 
Ericsson, T., & 
Borgelin, G. 
 
2013 
 
Sverige 

Swedish nurses’ 
perception of 
nursing research 
and its 
implementation in 
clinical practice: 
A focus group 
study. 

To explore 
nurses’ 
perception of 
nursing research 
and its 
implementation 
in clinical 
context. 

Kvalitativ 
 
Strategiskt urval. Fyra 
intervjuer i 
fokusgrupper som 
spelades in och 
transkriberades och 
tolkades med hjälp av 
innehållsanalys. 

N=16 (9 
sjuksköterskor, 
7 intensivvårds-
sjuksköterskor) 

 

Tre huvudkomponenter sågs 
påverka sjuksköterskors syn på 
forskning och implementation av 
den; Utbildning, individuellt och 
kontextuellt. Den största aspekten 
ansågs vara deras 
utbildningsbakgrund. De med 
högre utbildning hade en mer 
positiv syn på 
forskningsanvändande.  

• Informationskompetens 
• Kunskap om 

forskningsmetoder 
• Kortare arbetslivserfarenhet 
• Fasa in EBV 
• Kritiskt tänkande och 

reflektion 
• Utbildning som lär ut om 

forskning 
• Se fördelar och resultat av 

forskningsanvändande 
• Kollegialt stöd 

Hög, 
88 % 

Dogherty, E. J., 
Harrison, M. B., 
Baker, C., & 
Graham, I. D. 
 
2012 
 
Kanada 
 
 

Following a 
natural experiment 
of guideline 
adaption and early 
implementation: a 
mixed-methods 
study of 
facilitation. 

To gain a 
comprehensive 
understanding of 
the activities and 
skills of 
individuals 
actively engaged 
in facilitation and 
to describe the 
process of 
facilitation 
occurring within 
the “Partnership” 
case-series study. 

 

Mixed-method 
 
Datainsamling via 
intervjuer i 
fokusgrupper och 
enkäter. 
 
Söker bekräftelse på 
implementerings-
strategier som påvisats i 
en tidigare gjord 
litteraturöversikt. 

N=6 
(underlättare) 

Studien visade evidens för 
samtliga 46 påvisade 
implementerings-strategier. 
Utöver dessa sågs  5 ytterligare 
främjande faktorer. Deltagarna 
identifierade nyckelkomponenter 
som  främjade implementering, 
bl.a.: 
• Tonvikt på patientfördelarna 
• Identifiera en kvalificerad 

ledare 
• Belysa hinder så att de kan 

överbryggas. 

• Fokus på patientfördelar 
• Kvalificerade ledare 
• Medvetenhet om hinder 
• Underlättare som kan 

sammanställa och sprida 
information, hålla ihop 
gruppen och som arbetar nära 
ledningen. 

• Sammanställa ett stöttande 
nätverk 

• Bibehålla en positiv utveckling 
• Rätt person på rätt plats 
• Kapacitetsbyggande 
• Plats där personal kan ventilera 

sina tankar. 

Hög,  
92 % 
Kvalitativ* 
 
Medel, 
69 % 
Kvantitativ* 
 

Dogherty, E. J., 
Harrison, M. B., 
Graham, I. B., 
Digel Vandyk, A., 

Turning 
knowledge into 
action at the point-
of-care: The 

1. To determine 
how nurses 
practicing in 
Canada articulate 

Kvalitativ 
 
En interaktiv konferens 
om 

N=20 (4 
underlättare, 3 
ledare i klinisk 
verksamhet, 2 

Lyckad implementering av EBV 
kunde kopplas till: 
• Fokus på det primära 

problemet 

• Att det som ska implementeras 
har lyfts av sjuksköterskorna 
som ett problem.  

Hög, 
92 % 



 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

& Keeping-
Burke, L. 
 
2013 
 
Kanada 

collective 
experience of 
nurses facilitating 
the 
implementation of 
evidence-based 
practice. 

their role and the 
roles of others in 
facilitating EBP. 
2. To describe 
the tacit 
knowledge 
regarding 
facilitation 
embedded in the 
activities 
experienced in 
implementing 
EBP to 
synthesize their 
experiences. 

kunskapsöversättning 
hölls som sedan 
tolkades med 
djupgående analys.  
 
”Critical incident 
technique” användes för 
att samla data om 
deltagarnas upplevelser. 

biträdande 
chefer, 2 
projektledare, 2 
forskare, 1 
avancerad 
specialistsjuk-
sköterska, 1 
kvalitets-
koordinator 
samt 5 ej 
definierade) 

• Relevant evidens 
• Utveckling av strategiskt 

partnerskap 
• Användandet av olika 

strategier 
• Underlättares 

karaktärsegenskaper 
Negativa faktorer för 
implementering var: 
• Bristande engagemang 
• Resursbrist 
• Kontextuella problem 
• Brist på utvärdering och 

uthållighet 

• Att forskning är lättåtkomligt 
och lätt att applicera. 

• Multidiciplinärt samarbete, och 
att de som ska använda den nya 
kunskapen är med. 

• Medvetenhet om hinder som 
kan dyka upp och att det inte 
finns universallösningar, olika 
metoder kan behöva testas. 

• Underlättare som 
sammanställer stöttande 
nätverk 

• Att det finns stark evidens för 
det som ska implementeras 

Ersek, M., & 
Jablonski, A. 
 
2014 
 
USA 

A mixed-method 
approach to 
investigating the 
adoption of 
evidence-based 
pain practices in 
nursing homes. 

To identify 
facilitators and 
barriers that 
affected the 
success of an 
intervention 
aimed at 
promoting the 
adoption of 
evidence-based 
pain management 
protocols into 
NHs.  

Mixed-method 
 
Intervjuer i fyra 
fokusgrupper och 
utvärderingsformulär. 
Studien är en 
fortsättning på tidigare 
forskning som 
utvärderade 
effektiviteten av en 
evidensbaserad åtgärd 
för smärtlindring. 

N=24 
(kvalitativ, 22 
sjuksköterskor, 
2 omvårdnads-
personal) 
 
N=92 
(kvantitativ) 

Administrativ support, intakt 
personalgrupp, förändrade 
riktlinjer och tillvägagångssätt 
kom fram som främjande faktorer 
för adoptering av EBV. 
 
Dålig attityd, oregelbundenhet i 
personalstyrkan och misstro på 
sjuksköterskors omdömen sågs 
som hinder. 

• Aktivt engagemang och stöd 
från ledningen 

• Tillräckliga resurser 
• Utbildning 
• Stabil arbetsgrupp 
• Infasning av EBV 
• Datoriserade påminnelser 
• Multidiciplinära team 

Hög,  
92% 
Kvalitativ* 
 
Medel, 
78 % 
Kvantitativ* 

Friesen-Storms, J. 
H. H. M., Moser, 
A., van der Loo, 
S., Beurskens A. 
J. H. M., & Bours, 
G. J. J. W. 
 

Systematic 
implementation of 
an evidence-based 
practice in a 
clinical nursing 
setting: A 
participatory 

To describe the 
process of 
implementing 
EBP using 
participatory 
action research. 

Kvalitativ 
 
Djupgående intervjuer, 
fokusgruppsdiskussione
r, fältanteckningar från 
observationer och 
konversationer, 

N=32 
(16 
sjuksköterskor, 
1 chef, 1 
personal inom 
utbildning, 2 IT-
specialister, 10 

De huvudsakliga hindren för 
implementering av EBV var 
bristande kunskap, negativ attityd 
till EBV och bristande kunskaper 
i engelska. 

• Att sjuksköterskan hade en 
vilja att leverera högkvalitativ 
vård 

• Att tänka kritiskt, vara 
entusiastisk och öppen för 
förnyelse 

• Utbildning i EBV 

Hög, 
80 % 



 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

2014 
 
Nederländerna 

action research 
project.  

mejlkonversationer 
samt mötesprotokoll.  
 
Intervjuerna och 
fokusgruppsdiskussione
rna spelades in och 
transkriberades. 

patienter, 2 
vårdgivare) 

Främjande faktorer var viljan och 
lusten att bedriva en högkvalitativ 
vård samt öppenhet för förnyelse. 

Gerrish, K., 
McDonnell, A., 
Nolan, M., 
Guillaume, L., 
Kirshbaum, M., & 
Tod, A. 
 
2011 
 
England 

The role of 
advanced practice 
nurses in 
knowledge 
brokering as a 
means of 
promoting 
evidence-based 
practice among 
clinical nurses. 

To identify 
approaches used 
by APNs to 
promote EBP 
among clinical 
nurses.  

Kvalitativ 
 
Djupgående intervjuer i 
18 fallstudier och 5 
utökade fallstudier.  
I de utökade 
fallstudierna skuggades 
APNs och följdes upp 
med intervjuer.  

N=23 
(avancerade 
specialist-
sjuksköterskor) 

Avancerade 
specialistsjuksköterskor 
fungerade som 
kunskapsförmedlare för att sprida 
EBV genom att bl.a: 
• Samla och utveckla olika 

typer av evidens 
• Syntetisera, översätta, tolka 

och ta fram det väsentliga av 
evidensen 

• Utbilda sjuksköterskor och 
vara goda förebilder 

Avancerade 
specialistsjuksköterskor: 
• Är förebilder 
• Är mentorer 
• Utbildar sjuksköterskor 
• Leder utvecklingen och 

implementeringen av EBV 
• Använder EBV på ett 

övertygande sätt för att belysa 
behovet av förändring 

• Syntetiserar forskningsresultat 
och tillgängliggör den för 
sjuksköterskor 

Hög, 
88% 

Gifford, W., 
Lefebre, N., & 
Davies, B. 
 
2014 
 
Kanada 

An organizational 
intervention to 
influence 
evidence-
informed decision 
making in home 
health nursing. 

To field test and 
evaluate a series 
of organizational 
strategies to 
promote EIDM 
by nurse 
managers (NMs) 
and clinical 
leaders in home 
health care. 

Mixed method 
 
Data insamlades genom 
undersökande enkäter 
innan och efter 
interventionen och 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer efter 
interventionen.  

N=32 
(sjuksköterske-
chefer, 
föreståndare & 
sår-
sjuksköterskor) 

4 av dom 31 punkterna på 
undersökningsformulären visade 
på en signifikans efter 
interventionen för ökningen av 
organisationens kapacitet att tillse 
att deltagarna erhåller och 
använder evidens i 
beslutsfattande. Stöd från 
underlättare med goda förmågor 
att hitta och använda forskning 
var den viktigaste faktorn.  

• Utbildning kontinuerligt 
• Feedback från organisationen 
• Engagera underlättare i 

utvecklingsarbetet 
• Tid 
• Resurser 
• Arbeta tillsammans med 

forskare. 

Medel, 
72 % 
Kvalitativ* 
 
Medel, 
76 % 
Kvantitativ* 

Kaasalainen, S., 
Ploeg, J., Donald, 
F., Coker, E., 

Positioning 
clinical nurse 
specialists and 

To report on the 
role of CNS and 
NP as change 

Kvalitativ 
 

N=30 
(17 
omvårdnads-

En rad olika effektiva strategier 
för att verka för smärthantering 
användes av sjuksköterskorna, 

• Personalutbildning 
• Infasning av EBV 
• Påminnelser 

Hög, 
92 % 



 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

Brazil, K., 
Martin-Misener, 
R., Dicenso, A., 
& 
Hadjistavropoulos
, T. 
 
2015 
 
Kanada 

nurse practitioners 
as change 
champions to 
implement a pain 
protocol in long-
term care. 

champions 
during the pain 
protocol 
implementation 
process. 

Utforskande 
flerfallsstudie. 
Datainsamling genom 
dagboksanteckningar, 
observationer, 
intervjuer och 
fokusgrupper. All data 
transkriberades och 
delades in tematiskt.  

personal, 11 
sjuksköterskor, 
1 avancerad 
specialist-
sjuksköterska, 
1 specialist-
sjuksköterska) 

bl.a. utbildning av 
teammedlemmar, påminnelser, 
utbildning om förändringar i 
praktiken, utvärderingsprotokoll 
och feedback.  

• Utvärdering och feedback från 
underlättare 

• Förändring av organisationen 
så implementering underlättas 

• Vidareutbildade sjuksköterskor 
som underlättare 

• Stöd från ledning och 
underlättare 

Majid, S., Foo, S., 
Luyt, B., Zhang, 
X., Theng, Y.-L., 
Chang, Y.-K., & 
Mokhtar, I. A. 
 
2011 
 
Singapore 

Adopting 
evidence-based 
practice in clinical 
decision making: 
Nurses’ 
perceptions, 
knowledge, and 
barriers. 

To investigate 
perceptions of 
registered nurses, 
working in 
public hospitals 
in Singapore, 
towards adopting 
EBP in their 
practice. 

Kvantitativ 
 
En enkät i tre delar 
delades ut till samtliga 
tjänstgörande 
sjuksköterskor på två 
sjukhus. 

N=1486 
(sjuksköterskor) 

En positiv attityd till EBV sågs 
hos >64 % av sjuksköterskorna. 
De ansåg sig dock inte förmå 
hålla koll på den senaste 
evidensen pga. bl.a. tung 
arbetsbörda. De skattade sina 
EBV-kunskaper som medelhöga. 
Träning, tid och mentorskap 
troddes kunna underlätta 
implementering av EBV. Brist på 
tid och bristande kunskaper om 
forskning såg som hinder.  

• Undervisning 
• Avsatt tid 
• Handledning av underlättare 
• Verksamhets/ledningsstöd 
• Tillgång till att söka ny 

kunskap 
• Högre utbildning 

Hög, 
83 % 

Masso, M., 
McCarthy, G., & 
Kitson, A. 
 
2013 
 
Australien 

Mechanisms 
which help 
explain 
implementation of 
evidence-based 
practice in 
residential aged 
care facilities: A 
grounded theory 
study. 

What 
mechanisms 
influence the 
implementation 
of evidence-
based practice in 
residential aged 
care and what are 
the relationships 
between those 
mechanisms? 

Kvalitativ 
 
Strategiskt urval. 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 

N=51 (19 med 
chefsposition, 
16 från 
ledningen, 16 
underlättare/ 
sjuksköterskor) 

De fann 4 mekanismer för 
implementering av EBV: 
• Att stå tillsammans på en 

gemensam grund 
• Kunna knyta ihop  teori med 

praktik 
• Konsten att prioritera 
• Viljan att skapa förändring, 

på individ- och 
verksamhetsnivå 

• Gemensam grund, arbeta mot 
samma mål 

• God kommunikation och 
språkkunskap 

• Se fördelar och konsekvenser 
för patient och sig själv 

• Att implementering passar in i 
befintlig struktur 

• Behovet av förändring 
identifieras av personalen 
själva 

• Att få prova på 

Hög, 
88 % 



 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

• Arbetskamrater som praktiserar 
EBV 

• Samarbetsvilja 
• Ledningsstöd 

Mills, J., Field, J., 
& Cant, R. 
 
2011 
 
Australien 

Factors affecting 
evidence 
translation for 
general practice 
nurses. 

To identify the 
sources of 
evidence 
predominantly 
used by 
Australian 
practice nurses to 
ground their 
practice.  

Kvantitativ 
 
Enkäten DEPQ med 49 
huvudfrågor valdes för 
att den fångar in data 
om relationen mellan 
implementering och 
kontext. 

N=590  
(sjuksköterskor) 

De upptäckte flera områden som 
influerade sjuksköterskors 
överföring av evidens i praktiken; 
skicklighet och hinder att finna 
och värdera evidens, kunskap från 
olika källor samt barriärer och 
främjande faktorer till förändring. 

• Gott samarbete med kollegor 
och chefer 

• Stöd av kollegor och chefer 

Medel, 
72 % 
 

van der Zijpp, T. 
J., Niessen, T., 
Eldh, A.-C., 
Hawkes, C., 
McMullan, C., 
Mockford, C., 
Wallin, L., 
McCormack, B., 
Rycroft-Malone, 
J., & Seers, K. 
 
2016 
 
England, 
Nederländerna, 
Irland & Sverige 

A Bridge over 
turbulent waters: 
Illustrating the 
interaction 
between 
managerial leaders 
and facilitators 
when 
implementing 
research evidence. 

To describe the 
interaction 
between 
managerial 
leaders and IFs 
and how this 
enabled or 
hindered the 
facilitation 
process of 
implementing UI 
guideline 
recommendations 
in a local context 
in settings that 
provide long-
term care for 
older people. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer i fyra 
europeiska länder. 
 
Data analyserades 
individuellt i varje land, 
kategorier skapades 
som sedan tolkades 
gemensamt över 
landsgränserna. 

N=127  
(105 chefer och 
22 ledare i 
klinisk verksam-
het (interna 
underlättare)) 

Tre teman identifierades som 
viktiga för en god interaktion 
mellan chefer och underlättare 
som påverkade 
implementeringsprocessen: 
 
• Inse sina åtaganden 
• Förhandlingsförusättningar 
• Uppmuntran för att hålla 

igång en positiv utveckling 

• Chefer och underlättare som 
samarbetar, uppmuntrar, 
motiverar och skapar 
förutsättningar för 
implementering av EBV samt 
medverkar till att en positiv 
utveckling bibehålls.  

 
• Underlättare som är 

förutseende, uthålliga och 
motståndskraftiga.  

Hög, 
84 % 

Weng, Y.-H., 
Kuo, K. N., Yang, 
C.-Y., Lo, H.-L., 

Implementation of 
evidence-based 
practice across 

To systema 
tically assess 
how EBP is 

Kvantitativ 
 

N=6160 
(4206 
sjuksköterskor, 

Läkare och farmaceuter var mest 
medvetna om EBV. Läkare hade 
mest kunskap och skicklighet om 

• Goda kunskaper om EBV 
• Positiva attityder till EBV 
• Att ha blivit tränad i EBV 

Hög, 
83 %  
 



 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare 
(N= antal 
deltagare) 
 

Resultat Främjande faktorer Kvalitets-
grad 

Chen, C., & Chiu, 
Y.-W. 
 
2013 
 
Taiwan 

medical, nursing, 
pharmacological 
and allied 
healthcare 
professionals: a 
questionnaire 
survey in 
nationwide 
hospital setting. 

perceived among 
all groups of 
healthcare 
professionals. 

En strukturerad enkät 
mätte olika faktorer 
kopplade till 
implementeringen av 
EBV. 11 sjukhus valdes 
slumpmässig ut och 
enkäten delades ut till 
samtlig hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

645 läkare, 537 
tekniker, 430 
farmaceuter, 
179 
fysioterapeuter, 
163 övrig hälso- 
och sjukvårds-
personal) 

EBV och implementerade det 
oftare än andra; de upplevde 
också färre 
implementeringshinder. 
Implementering av EBV 
associerades med bl.a. träning, 
akademisk utbildning, 
professions-tillhörighet och 
uppfattning av EBV. 
Sjuksköterskor hade mer negativ 
attityd till EBV än andra 
professioner. 

• Högre utbildning 

Yadav, B. L., & 
Fealy, G. M. 
 
2012 
 
Irland 
 
 

Irish psychiatric 
nurses’ self-
reported barriers, 
facilitators and 
skills for 
developing 
evidence-based 
practice.  

To examine and 
describe barriers, 
facilitators and 
skills for 
developing EBP 
as reported by 
Irish psychiatric 
nurses. 

Kvantitativ. 
 
Enkäter skickades till 
ett slumpmässigt 
randomiserat urval av 
samtliga registrerade 
psykiatrisjuksköterskor 
i Irland innehållande 49 
påståenden att ta 
ställning till. 

N=145 
(sjuksköterskor 
inom psykiatri) 

Sjuksköterskorna hade inte tid 
eller kunskap för att implementera 
forskningsresultat men utryckte 
en vilja att bli bättre på detta.  
Den största hjälpen för att 
utveckla EBV fick 
sjuksköterskorna från de mer 
erfarna sjuksköterskorna med 
ansvar för utveckling. 

• Användande av underlättare 
som stöd för utveckling 

• Ålder 

Hög, 
86 % 
 

Yagasaki, K., & 
Komatsu, H. 
 
2011 
 
Japan 

Preconditions for 
successful 
guideline 
implementation: 
Perceptions of 
oncology nurses. 

To understand 
oncology nurses’ 
perceptions of 
guideline 
implementation 
and to learn their 
views on how 
their experiences 
affected the 
implementation.  

Kvalitativ 
 
Strategiskt urval. 
Intervjuer i två 
fokusgrupper. Data 
insamlades och 
analyserades med hjälp 
av ”Grounded theory”-
metoden.  

N=11 
(onkologi-
sjuksköterskor) 

4 förutsättningar för lyckad 
implementering av 
evidensbaserade riktlinjer 
identifierades: 
• Att sträva mot samma mål 
• Ett jämställt partnerskap 
• En personlig yrkesutveckling 
• Användarvänliga riktlinjer 

• Att hela organisationen strävar 
mot samma mål 

• Riktlinjer som preciserar hur 
den senaste kunskapen ska 
användas 

• Forskningssamarbete 
• Förebilder 
• Samtala om EBV 
• Utbildning 
• Lättillgängliga och 

användarvänliga riktlinjer 

Hög, 
88 % 

*På grund av mixed-method design är studien kvalitetsgranskad utifrån båda granskningsmallarna. 


