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Abstrakt

Kliniska beslut i omvårdnad är många och svåra. Många sjuksköterskor känner 
osäkerhet i sin förmåga att fatta kliniska beslut. De senaste decennierna har vård 
och omsorgen utvecklats dramatiskt. Samtidigt som denna utveckling skett så har 
även kraven på vårdpersonal förändrats, större strävan efter kvalitet, ekonomiska 
besparingar och en strävan efter minskade vårdtider. Detta gör att dagens 
vårdpersonal måste ha en större förmåga till kritiskt tänkande. Syftet med denna 
studie var att beskriva erfarenheterna av att arbeta med kritiskt tänkande som 
förhållningssätt i omvårdnadsarbete. Metoden som användes var efter de principer 
för systematiska översikter som Goodman beskriver. Studien hade sin 
utgångspunkt i specifika frågeställningar som besvarades. De specifika 
frågeställningarna var: Hur har kritiskt tänkande som förhållningssätt påverkat 
integrering av omvårdnadsteori i praktiskt arbete? Finns det utbildningsmodeller 
för att tränas i kritiskt tänkande i omvårdnadsarbetet? Blir det bättre omvårdnad 
med förhållningssättet kritiskt tänkande?  De studier som inkluderats i 
litteraturöversikten var publicerade mellan 1999-2009 och publicerade i Nursing 
journals. Vi sökte i databaserna Pubmed och Cinahl. Analysen resulterade i 
kategorierna; omvårdnadsprocessen som ett ramverk för integrering av kritiskt 
tänkande, betydelsen av reflekterande inställning, betydelsen av att vara förankrad 
i evidens, betydelsen av att integrera kritiskt tänkande med intuition och klinisk 
erfarenhet, koncept kartor, handledning, problem baserat lärande, fallstudier, 
betydelsen av att vara förankrad i evidens, bättre kliniska beslut och bättre 
problemanalys. Genom att alltid reflektera över handlingar och teori så kommer 
den enskilda vårdpersonalen att ständigt utvecklas i kritiskt tänkande. 

Nyckelord: Kritiskt tänkande, kliniska beslut, systematisk litteraturöversikt, 
omvårdnadsprocessen, problembaserat lärande, evidens.
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Omvårdnadsarbete handlar bland annat om att kunna möta den enskilda individens behov i 

det specifika sammanhang som personen befinner sig. Att möta specifika behov på ett 

rationellt sätt kräver kunskap och kognitiva beslutsstrategier. Dessa kognitiva processer är 

någonting som vi människor kan påverka genom attityder och förändring av tankeprocesser 

(Bueno 2005). 

Facione (1990) menar att en människas tänkande är någonting komplex som innefattar både 

känslor och händelser som inte kan observeras, en kognitiv förmåga. Begreppet har 

definierats som en beslutsfattande och en problemlösande metod medan andra beskriver 

begreppet som en process som är fortgående och innefattar tanke och handling. 

Dewey (1997, s 189-196) beskriver att kritiskt tänkande ökar omdömet och att motsatsen till 

reflekterande handling är rutin.

Enligt Simpson och Courtney (2002) beskrivs begreppet kritiskt tänkande som ett paraply 

begrepp som innefattar olika förmågor och förhållnings sätt. Facione, Facione och Sanches 

(1994) menar att kritiskt tänkande innefattar både kognitiva förmågor samt en människas 

attityder. De kognitiva förmågorna innebär kunna tolka och analysera problem och data, både 

subjektiva och objektiva. Dessutom skall det finnas en förmåga att utvärdera slutsatser och 

ständigt reflektera och bedöma rimligheten. Dessa förmågor ligger till grund i kliniska beslut. 

Hynes (2004) beskriver att både individen och miljön påverkar förmågan till kritiskt 

tänkande. 

Enligt Tanner (2000) måste vårdpersonal förberedas för ett livslångt lärande och vårdyrket 

förutsätter ett kritiskt tänkande och förmågan att identifiera kliniska problem. För att kunna 

lösa unika och komplexa situationer måste vårdpersonalen hantera information på ett kreativt 

och kritiskt sätt. Banning (2006) och Brundt (2005) menar att ett kritiskt tänkande hos 

vårdpersonal innebär en förmåga att kunna omsätta den teoretiska utbildningen i det praktiska 

yrket. Personliga attribut såsom, öppenhet, förmågan att kritiskt granska egna tankar och idéer 

och modet att våga försvara sina beslut är egenskaper hos individer som anses vara kritiska 

tänkare.

På grund av att kritiskt tänkande har blivit beskrivet på så många olika sätt tillsatte American 

Philosophical Association en utredning 1987. Utredningen fick benämningen Delphi Project 

och syftade till att definiera begreppet kritiskt tänkande. Forskarna definierade begreppet som 
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en målmedveten och självreglerande tankeprocess. Där den kritiskt tänkande individen är 

intresserad, ifrågasättande och ihärdig i sitt sökande efter relevant information (Facione, 

1990). År 1995 gjorde Scheffner och Rubenfeld (2000) en likartad internationell studie. 

Studien pågick mellan 1995-1998 med syfte att definiera kritiskt tänkande. Vid en jämförelse 

av dessa två studier ser man stora likheter. Facione (1990) betonar vikten av tolkning, analys 

och utvärdering medans Scheffner och Rubenfeld (2000) påpekar vikten av att kunna se och 

dra slutsatser och inneha ett logiskt resonemang. Vid jämförelse av studierna angående de 

personliga attribut som en kritiskt tänkande person bör ha menar Facione (1990) vikten av att 

vara sanningssökande, öppensinnad, analytiskt och systematiskt. Scheffner och Rubenfeld 

(2000) beskriver vikten av att vara intellektuell, flexibel, ifrågasättande, reflekterande och ha 

en förmåga att se problem i sin verkliga kontext.

Enligt Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk och Nagle (2009) är kliniska beslut i 

omvårdnad många och svåra. De beskriver att vårdpersonal känner osäkerhet i sin förmåga att 

fatta kliniska beslut. De senaste decennierna har vård och omsorgen utvecklats dramatiskt, 

både teoretiskt och teknologiskt. Samtidigt som denna utveckling har skett så har kraven på 

vårdpersonal förändrats. Högre krav på kvalitet, ekonomiska neddragningar och en strävan 

efter minskade vårdköer. 

Kritiskt tänkande som förhållningssätt använts inom vårdutbildningar i USA och ses som ett 

viktigt kriterium för att få examensbevis (Simpson & Courtney 2002). Målet med att utbilda 

vårdpersonalen i kritiskt tänkande är blanda annat att utveckla förmågan till flexibilitet, 

problemlösningsförmåga, reflektion, och handling i  praktiska situationer (Brunt 2005; Vacek, 

2009). Vi vill undersöka hur kritiskt tänkande kan användas i omvårdnadsarbete, hur det 

påverkat innehållet och om det finns erfarenheter som kan utveckla omvårdnaden. Syftet var 

därför att beskriva erfarenheterna av att arbeta med ett kritiskt tänkande som förhållningssätt i 

omvårdnadsarbete. 
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Frågeställningar

 Hur har kritiskt tänkande som förhållningssätt påverkat integrering av 

omvårdnadsteori i praktiskt arbete?

 Finns det utbildningsmodeller för att tränas i kritiskt tänkande i omvårdnadsarbetet?

 Blir det bättre omvårdnad med förhållningssättet kritiskt tänkande?

Metod
Studien genomförs med en metod för systematisk litteraturöversikt. Enligt Goodman (1993, s 

9) finns det ingen enskild metod för att identifiera trovärdiga studier. Men han skriver att det 

bör finnas en plan för ett systematiskt arbetssätt. Vi har valt att arbeta efter det principer för 

och struktur för systematiska översikter som Goodman beskriver. Metoden användes för att 

finna de mest relevanta vetenskapliga bevisen. Studien hade sin utgångspunkt i specifika 

frågeställningar som besvarades (Jmf Goodman, 2003).

Inklusions kriterier

Ansatsen i litteraturöversikten har varit att få en bred översikt av området kritiskt tänkande 

inom omvårdnad och därför inkluderades studier som genomförts med olika metodansatser, 

både kvalitativa och kvantitativa studier. De studier som inkluderats i litteraturöversikten var 

publicerade mellan 1999-2009. Vi sökte studier som var skrivna på svenska eller engelska. 

Studierna var peer-reviewed och publicerade i omvårdnads tidsskrifter. Vi sökte och 

inkluderade relevanta systematiska litteraturöversikter och studier av god kvalitet. Studier 

med låg kvalitetsgradering exkluderades. Vi tog även med relaterade artiklar som 

presenterades i samband med sökningen i databaserna.

Litteratursökning och urval
Vi gjorde sökningen september 2009. Vi sökte i databaserna PUBMED och CINAHL. 

Sökorden som vi använde för att hitta relevanta studier var: problem-based learning, critical 

thinking, problem solving, nursing. Utifrån artiklarnas abstrakt valdes 47 ut för granskning.



5

Tabell 2 Översikt litteratursökning

Söktermer Antal

PUBMED

Sökning: Resultat:

1 nursing 96514

2 education 49159

3 critical thinking 1087

4 problem solving 1021

5 problem-based learning 600

6 "Problem-Based Learning"[MeSH Major Topic] 298

7”Problem-Based Learning"[MeSH Major Topic] AND education 298

8”Problem-Based Learning"[MeSH Major Topic] AND nursing 284

9 "Problem-Based Learning"[MeSH Major Topic] AND critical thinking 51

10 "Problem-Based Learning"[MeSH Major Topic] AND problem solving 36

CINAHL

Sökning: Resultat:

1 nursing 156280

2 education 63261

3 critical thinking 1097

4 problem solving 1040

5 (MM "Critical Thinking") AND nursing 381

6 (MM "Critical Thinking") AND education 324

7 (MM "Critical Thinking") AND problem solving 51

Kvalitetsgranskning

För att granska artiklarna använde vi SBU:s granskningsmall för systematiska översikter 

enligt AMSTAR. För artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod använde vi protokoll för 

kvalitetsbedömning (Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 1998; Letts, 

Wilkins, Law, Stewart, Bosch och Westmorland, 2007). Artiklarna graderades från ett till tre, 

där ett står för hög kvalité. Av de utvalda artiklarna kvalitetsgranskades 47 och 22 artiklar 

exkluderades då de ansågs ha för låg kvalitet eller inte svarade gentemot syftet. De utvalda 

artiklarna presenteras i bilaga 1, tabell 3. De 47 artiklarna fick poäng efter bedömnings 

formulären. 
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Analys

Båda författarna har läst och granskat artiklarnas resultat. Utifrån varje frågeställning 

markerades textenheter som svarade på de specifika frågeställningarna. Textenheterna 

markerades med 1, 2 och 3 utefter vilken fråga de svarade på. Därefter översattes texten från 

engelska till svenska och sammanställdes till kategorier. Arbetet presenteras genom att de 

olika kategorierna sammanställts under respektive specifik fråga. Därefter sammanfattades de 

olika studiernas resultat (Jmf SBU, 2006).

Resultat

Resultatet presenteras med utgångspunkt från frågeställningarna. För varje frågeområde finns 

kategorier av innehåll identifierad som presenteras tillsammans med integrerad syntes.

Hur har kritiskt tänkande påverkat integrering av omvårdnadsteori i 

praktiskt arbete

Inom detta område identifierades fyra olika kategorier av innehåll, omvårdnadsprocessen som 

ett ramverk för integrering av kritiskt tänkande, betydelsen av reflekterande inställning, 

betydelsen av att vara förankrad i evidens och betydelsen av att integrera kritiskt tänkande 

med intuition och klinisk erfarenhet.

Omvårdnadsprocessen som ett ramverk för integrering av kritiskt tänkande

Staib (2003) menar att mycket av tänkandet kring omvårdnadsprocessens är hämtat från 

forskningsprocessen och hur forskare använt vetenskapliga metoder som en metod att 

systematiskt närma sig och identifiera ett problem, samla in data, föreslå en lösning, testa 

hypoteser och komma fram till evidensbaserade lösningar. Omvårdnadsprocessen är ett 

organiserat ramverk för vårdpersonal som involverar bedömning, uppmärksamma 

förändringar och symtom, värdering, planering av åtgärder och utvärdering av resultatet. 

Omvårdnadsprocessen anses vara en modell för kritiskt tänkande även om många forskare 

hävdar att kritiskt tänkande är mer än bara omvårdnadsprocessen. Både Staib (2003) och 

Chabeli (2006) menar att kritiskt tänkande är, förutom den struktur som omvårdnadsprocessen 

innehåller också medvetna tankeprocesser där omvårdnadsproblemen måste ses ur flera 

perspektiv och utifrån det specifika sammanhanget. 
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Paul och Heashp (1995) lyfter fram att kritiskt tänkande i omvårdnadsprocessen innebär att 

det också måste finnas en vårdfilosofisk tanke, ett etiskt resonemang och en förståelse av 

beslutstagande i processen. Detta innebär att teori och praktik integreras i en medveten 

process. Forskarna menar att kritiskt tänkande är en kontrollerad kognitiv process som 

övervakar beslutstagande, reflekterar från flera perspektiv och kontinuerligt utvärderar 

processen.

Betydelsen av reflekterande inställning

Reflekterande inställning är en del av kritiskt tänkande och betraktas som ett av verktygen för 

att integrera teori med praktik (Paul och Heashp, 1995). Reflektion är en metod att identifiera 

områden av styrka så väl som områden som kräver förbättring för att kunna utvecklas från 

novice till expert. Kritiskt tänkande är en process som är ständigt pågående och består av 

reflektion och där av ständig utveckling. Kritiskt tänkande utvecklas när vårdpersonal 

ifrågasätter sig själv och kontinuerligt upprepar frågan där man inte nöjer sig med det enkla 

svaret (Crowe & O´Malley, 2006; Cody, 2002; Matarasso & Cooke, 2005).

Kritiskt tänkande används för att tillämpa kunskap, förmågor och attityder i olika situationer 

genom att reflektera över tidigare kunskaper och förmågor och göra meningsfulla 

anknytningar med ny kunskap för att få nya insikter. Kritiskt tänkande är en tänkande process 

som använder sig av fakta och observationer för att sedan genom reflektion dra slutsatser. 

(Chabeli, 2006). 

Kritiskt tänkande är en komplex process, en sorts reflektion som både medvetet och 

omedvetet som inkluderar både kognitiva och handlande förmågor. Människans attityder 

kommer att influeras i tankarna och antaganden som görs. Utan de personliga drag som är 

nödvändiga kommer inte ett kritiskt tänkande infinna sig (Worrell & Profetto-Mcgrath, 2006).

När ett problem inte kan lösas per automatik måste sjukvårdspersonal använda ett 

reflekterande tänkande. Först måste de inse problemets omfattning och sedan bestämma sig 

för alternativen som står till buds. Genom reflektion erhålls en förmåga att bedöma situationer 

och förstå logiken i den givna situationen. Reflektion ger vårdpersonal möjligheten att 

utforma sunda värderingar och ger dem en bas för att kunna fatta förnuftiga och vettiga beslut 

(Turner, 2003).
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Det bästa sättet att utveckla sitt och andras förmåga till kritiskt tänkande genom reflektion är 

att kritiskt ifrågasätt det som sker. Målet med ifrågasättande är att tvinga människan att 

reflektera över sitt beteende eller slutsats. Detta skapar en atmosfär där vårdpersonal skapar 

vanor att kritiskt granska sina handlingar eller beteende (Riddell, 2007).

Reflektion är ett arbetssätt som fyller ett meningsfullt syfte och har en själv övervakade 

funktion vilket innebär att ens handlingar och slutsatser övervakas av medvetande. Det är en 

process att analysera, söka och finna alternativ, agera och sedan utvärdera. Genom reflektion 

bildar vårdpersonal en förmåga att se vad som behöver göras i en given situation  

(Cirocco, 2006).

För att öka den professionella kunskapen så måste sjuksköterskor öppet diskutera den kritiskt 

tänkande processen så att andra kan observera, utvärdera och lära sig av den. Den 

reflekterande delen i kritiskt tänkande kan förhindra att vårdpersonal tar förhastade beslut 

(Chabeli, 2006).

Betydelsen av att vara förankrad i evidens

Professionen har förändrats de senaste år tionden, från att sjuksköterskan kan lita på välkända 

institutionaliserade procedurer för det kliniska beslut som tas till nu mera vara tvungen att 

ständigt ta evidensbaserade beslut för att förbättra vården kring den sjuke människan (Allen, 

Rubenfeld & Scheffer, 2004; Chabeli, 2006). På grund av detta så krävs det att dagens 

vårdpersonal har ett starkt kritiskt tänkande en förmåga och ett beteende som präglas av en 

strävan att ta det bästa möjliga beslut för att gynna den sjuka människans bästa (Fineout-

Overholt, Stillwell & Kent, 2008).

Kritiskt tänkande i vården är beskrivet som en effektiv problemlösnings förmåga och utkomst 

baserad tänkande, baserat på de sjuka människornas behov där besluten vilar på en 

vetenskapligt driven omvårdnadsprocess (Wilgis och McConnell, 2008). Genom att stärka 

förmågan till analytiskt tänkande om förhållandet mellan patientens sjuklighet, insamlad data 

och behandling så utvecklas vårdpersonalens förmåga att bedöma patientens hälsotillstånd på 

ett bättre sätt och kunna basera på åtgärder som kommer att resultera i förväntade resultat 

(Callister, Matsumura, Lookinland, Magnum, och Loucks, 2005).
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Betydelsen av att integrera kritiskt tänkande med intuition och klinisk erfarenhet

Vårdpersonalen möts varje dag av situationer som inte kan baseras på tidigare erfarenheter 

utan måste använda sin intuition. Staib (2003) menar att studenter inte kan läsa sig till allt, 

man kan inte förbereda sig för alla de situationer som kan tänkas uppkomma. Men genom 

praktisk erfarenhet och utformning av den kliniska blicken samt ett kritiskt tänkande så 

skapas förutsättningar för en djupare praktisk kunskap och förståelse. 

Vårdpersonalen själva har svårt att beskriva sin tanke process utan mycket sker bara 

automatiskt. Intuitionen är en synonym för att kunna beskriva igenkännandet av mönster. 

Kritiskt tänkande är en vane process, som består av en intuition av vissa specifika mönster. 

Kritiskt tänkande är förmågan att övervaka det vi tänker genom att kritiskt kontrollera om vi 

är på rätt spår, om vi har rätt i vår bedömning (Cirocco, 2007). Den kritiskt tänkande 

vårdpersonalen är alltid på alerten för ovanliga omständigheter eller avvikelser från det 

normala. Genom att konstant omvärdera nödvändig information för korrekthet och relevans i 

nya situationer och uppfattar det unika i andra människors behov, därigenom undviker 

störningar och generaliseringar baserat på miss antaganden och förutbestämda uppfattningar. 

Vårdarbete involverar automatik och intuition men inget får ske automatiskt och oreflekterat. 

Vårdpersonal måste föra en dialog med sig själv och instinktivt vara på alerten för avvikelser 

och konstigheter i diagnoser. De ska automatiskt lyssna på den sjuke människan och ta in 

viktig data och ha ett öppet sinne. De kan dock inte vara överallt, hela tiden och ta in all 

information utan de måste ha förmågan att fokusera på det som är viktigt i situation och att 

tänka på det som är kritiskt. Vad är kritiskt i denna människas situation? Vad är kritiskt i 

denna diagnos? Vad är kritiskt om denna medicin och behandling? Vårdpersonalen som kan 

besvara dessa frågor har utvecklat en intellektuell kapacitet att resonera kritiskt (Paul & 

Heashp, 1995).

Syntes

Studierna visar att kritiskt tänkande som förhållningssätt påverkar integrering av 

omvårdnadsteori i praktiskt arbete på flera sätt. En viktig del av kritiskt tänkande som 

förhållningssätt är en kritisk reflektion. Det kritiska förhållningssättet skall integrera fakta, 

evidensbaserad kunskap, intuition och klinisk erfarenhet. Reflektionen inom kritisk tänkande 

som förhållningssätt i omvårdnadsarbetet sker i den struktur som omvårdnadsprocessen ger.
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Utbildningsmodeller för att träna kritiskt tänkande
Inom detta område identifierades fyra kategorier, koncept kartor, handledning, problem 

baserat lärande och fallstudier. 

Konceptkarta

Konceptkartor är en metod för att organisera tankar och koncept som gör att man kan 

visualisera data och på så sätt underlätta tankeprocessen. Konceptkartor hjälper vårdpersonal 

att se hela bilden och identifiera länkar och bekymmer som kan påverka den sjuka människan. 

För läraren så innebär ett användande av koncept mappar en bra metod för att identifiera 

elevers utvecklings behov (Hicks-Moore & Pastirik, 2006).

Ellermann, Kataoka-Yahiro och Wong (2006) menar att koncept kartor är ett instrument för 

att introducera och stimulera kritiskt tänkande som en multidimensionell process. Studenter 

får en större förståelse av hur många olika aspekter som kan påverka ett beslut samt en bättre 

förmåga att identifiera dessa aspekter.

Enligt Wilgis och McConnel (2008) har ett flertal studier gjorts vid användning av koncept 

kartor och de visar på en förbättring av studenters förmåga till kritiskt reflektion. Studierna 

visar att förmågan att organisera en stor mängd fakta och länka samman den har ökat vilket 

gör studenternas förmåga till kliniska beslut ökar.

Clayton (2006) menar att dagens sjukvård är så komplex att man inte kan ha alla fakta i 

minnet när det är dags att planera eller ta beslut. Forskaren menar vårdpersonal är i behov av 

hjälpmedel så som konceptkartor. Vidare menar forskaren att vårdutbildningarna behöver 

utexaminera vårdpersonal som är kritiskt tänkande. Att använda sig av koncept kartor är ett 

bra stöd för nå de målen.

Handledning

Studenter som inte utvecklat förmåga till kritiskt tänkande behöver handledning att kritiskt 

granska information på ett sådant sätt att informationen de får blir till ny kunskap. De behöver 

assistans att sortera, analysera, kategorisera, tvivla och syntetisera information för att kunna 

skapa kunskap som de kan använda i det praktiska arbetet. Denna process börjar när de får 

möjligheter att diskutera om händelser. En handledares uppgift måste vara att vägleda 
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studenten i de praktiska situationer som uppkommer. Förklara, ifrågasätta och tvinga 

studenter att reflektera över sina handlingar (Wagner, Bear & Sander, 2009).

Under handlingen skall studenter ges möjligheten att observera och diskutera de kliniska 

problem som finns och detta ses som en viktig och nödvändig aspekt av inlärningsprocessen. 

(Frank, Merritt & Elstein, 2003).

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande kräver att studenterna söker lösningar på problem, resonerar och tar 

beslut utifrån olika alternativ. Det gör att studenterna utvecklar ett bättre kritiskt tänkande och 

att de får en bättre problemlösnings förmåga. Studenterna utvecklar ett ansvarstagande och en 

känsla av personligt ansvar (Yuan, Williams & Fan (2008); (Callister, Matsumura, 

Lookinland, Magnum & Loucks (2005); Fineout-Overholt, Stillwell & Kent (2008).

Problem baserad lärande skapar situationer där studenter delar sina erfarenheter och tankar 

med andra studenter och analyserar situationer på ett annorlunda sätt, de finner fler 

möjligheter at lösa problem. Yuan, Kunaviktikul, Klunklin & Williams (2008) beskriver att 

problem baserat lärande stimulerade och förstärkte studenters förmåga till kritiskt tänkande 

genom att de förstärkte studenters förmåga till att analysera situationer, problem och finna 

meningsfulla lösningar. Matarasso och Cooke (2005) menar att en reflekterande vårdpersonal 

kommer att utvecklas både i kontakten med den sjuke människan men den största skillnaden 

kommer vara deras egen känsla av att göra gott. Forskarna menar att problembaserat lärande 

är en metod som skall användas för att träna studenter att tänka själv, en metod som länkar 

samman det teoretiska med den kliniska uppgiften.

Fallstudier

Enligt Staib (2003) är fallstudier som är presenterade i klassrummet den mest effektiva tänka 

högt metod som används. Med denna metod ges minimal information i början och mer 

information om fallet ges endast då eleverna ber om det. För att eleverna skall få information 

om fallet så måste de först förklara varför de vill ha den informationen. Eleverna måste alltså 

öppet reflektera över fallet. Detta skapar ett tillfälle för studenten att få en djupare kunskap 

men framförallt tränas i att praktiskt använda dess kunskaper.

Ellermann, Kataoka-Yahiro och Wong (2006) beskriver en metod där eleverna först skapar 

koncept mapps över en fall studie för att sedan använda den gentemot fallsenariot. 
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Skådespelaren som är patient i detta fall sitter inne med nödvändig information men svarar 

bara på de frågor som ställs av studenten. Genom detta så lär sig studenterna i klassrummet 

ställa de rätta frågorna för att sedan ta beslut om en intervention. 

Monteiro-Cruz, Pimenta och Lunney, (2009) menar att kurser i kritiskt tänkande och kliniskt 

resonemang borde innehålla specifika strategier för att använda sig av kunskap och 

möjligheter att använda sig av kognitiva strategier i simulerade kliniska situationer. Specifika 

strategier för att använda sig av kritiskt tänkande inkluderar att hjälpa deltagarna att 

identifiera möjliga diagnoser från en fallstudie, inte bara en enklaste diagnos, uppfatta 

skillnader mellan högrisk faktorer och låg risk faktorer och analysera styrkan i de eventuella 

diagnoserna. 

Syntes

Det finns flera olika metoder att träna kritiskt tänkande. Vad dessa metoder har gemensamt är 

att utveckla förmågan till att ta in data, sortera, analysera och att kunna förmedla resultatet. 

Det är metoder som tvingar studenten till att omvandla teori till praktik och sedan presentera 

en lösning.

Omvårdnad med förhållningssättet kritiskt tänkande
Inom detta område identifierades tre olika kategorier, betydelsen av att vara förankrad i 

evidens, bättre kliniska beslut och bättre problemanalys.

Betydelsen av att vara förankrad i evidens

Om sjukvårdspersonal tänker kritiskt om antaganden som styr deras handlingar, kritiskt 

granskar information genom att försäkra sig att evidens genomsyrar omvårdnadsarbetet 

kommer det att, påverka deras handlande på ett sådant sätt att en säkrare vård erbjuds (Hicks-

Moore & Pastirik, 2006). Forskaren påpekar vikten av att inte arbeta rutinmässigt utan att det 

unika i varje situation kräver reflektion. Att sjukvårdspersonal som jobbar i en komplex 

tillvaro aldrig får glömma de konsekvenser som kan tänkas uppkomma genom okunskap och 

rutinmässigt förfarande. 

För att vara en kompetent vårdpersonal så måste denne ha utvecklat sin förmåga att använda 

evidensbaserad kunskap och ta kliniska beslut i omvårdnad. Enligt Crowe och O´Malley 
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(2006) är meningen med evidensbaserad vård att försäkra sig om att den sjuke människan 

erbjuds säker och effektiv vård. 

Dagens sjukvård är komplex och avancerad och ställer höga krav på personalen och genom en 

ökad vård belastning och minskad bemanning så ökar riskerna för att misstag sker. Dock kan 

ett kritiskt tänkande resultera i att öka validiteten och säkerheten i handlandet genom att 

vårdpersonalen reflekterar över sina handlingar (Lunney, 2003).

Bättre kliniska beslut

Enligt Frank, Merritt & Elstein, (2003) innehåller kritiskt tänkande en rad förmågor som 

påverkar beslutsfattande processer som kognitiva förmågor såsom analys, slutsats och 

utvärdering. Vid en jämförelse mellan en kritiskt tänkande sjuksköterska och en erfaren 

sjuksköterska så jobbar den kritiskt tänkande sjuksköterskan mer analyserande och inte lika 

oreflekterad och rutinmässig som den erfarna sjuksköterskan. Författaren beskriver dock att 

den kliniska erfarenheten är viktigt och att sköterskestudenter skall handledas av en erfaren 

sjuksköterska så att de får träna sig i olika situationer under handledning. Genom detta så är 

det möjligt att anta att vårdpersonal genom ett kritiskt tänkande har möjligheten att kunna ta 

bättre kliniska beslut. 

Genom att utveckla en förmåga till kritiskt tänkande så skapas en förutsättning till att lyckas 

fatta bra kliniska beslut på grund av att det finns så mycket data att använda sig av vilket 

ställer krav på en högre förmåga till analys och tänkande förmåga (Lunney, 2003).

Bättre problemanalys

Det kritiska tänkandet används av sjukvårdspersonal då de presenteras för ett problem som 

behöver analyseras innan någon lösning kan presenteras. Tolkning, analys och utvärdering av 

data genomförs och slutsatser och förklarningar görs. Dessa förmågor tillåter 

sjukvårdspersonal att använda vetenskapligt baserade beslut. Vårdpersonal som är effektiva 

kritiska tänkare kan erbjuda en avancerad sjukvård, identifiera problem som både gynnar 

patienten, vårdpersonal och avdelningarna. Genom att granska, ifrågasätta och undersöka 

handlingar, företeelser eller situationer så kommer vårdpersonal städigt utveckla 

omvårdnaden runt den sjuke människan men också bidra till en bättre och säkrare arbetsplats 

(Rogal & Young, 2008). 
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Syntes

Genom att utveckla förmågan till kritiskt tänkande så påverkas en rad kognitiva förmågor som 

påverkar beslutsfattandet. Sjukvårdspersonalens förmåga att ta in och analysera rätt data, att 

säkerhetsställa att arbetet är evidensbaserat, innebär att vården som erbjuds blir säkrare och 

förmågan att ta kliniska beslut ökar.

Diskussion

Syftet var att beskriva erfarenheterna av att arbeta med ett kritiskt tänkande som 

förhållningssätt i omvårdnadsarbete. Den brist vi har uppmärksammat under studiens 

gång är att forskare har svårt att definiera begreppet kritiskt tänkande. Det finns ingen 

effekt studie som bevisar att det blir bättre omvårdnad med förhållningssättet kritiskt 

tänkande. Kritiskt tänkande som förhållningssätt påverkar integrering av 

omvårdnadsteori i praktiskt arbete genom att skapa en grund för lärande och reflektion. 

Resultaten av vår studie visar att det är möjligt att anta att omvårdnad med 

förhållningssättet kritiskt tänkande ger en säkrare och tryggare vård. Forskare menar att 

man kan dra likheter mellan omvårdnadsprocessen och kritiskt tänkande. Walsh och 

Seldomridge (2005) menar att det kritiska tänkandet i vården är en problemlösnings 

metod, att ha förmågan att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. 

Beslutsfattande innebär en förmåga att använda kunskap och ha förmågan att förutse 

problem och händelser. Den diagnostiska förmågan genom att kunna se problem och 

kunna använda sig av tankeprocesser som sorterar bort information som inte passar in i 

sammanhanget. En del av processen kritiskt tänkande är reflektion, genom reflektionen 

så skapar vårdpersonal förutsättningar för en ständig utveckling. Reflektionen gör det 

möjligt att anknyta erfarenheter med ny kunskap. Genom att vårdpersonal använder 

kritiskt tänkande som en metod så hjälper de varandra till utveckling och att 

säkerhetsställa att professionell vård ges. Den reflekterande delen i det kritiska 

tänkandet skapar en arbetsmetod som innebär att de beslut som tas är väl genomtänkta. 

Price (2004) menar att ett kritiskt tänkande innebär en förmåga att konstruera och 

dekonstruera situationer, att kunna reflektera över händelser som hänt eller som 

eventuellt kommer att inträffa. Reflektion innehåller en retroprospektiv och en 
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prospektiv sida och kritiskt tänkande länkar samman dessa till ny kunskap. Genom att 

använda sig av kritiskt tänkande så reflekterar vårdpersonal över nya situationer, vad 

som hände och varför. Vad skulle ha gjorts annorlunda för att få ett annat resultat. 

Besluten som tas med hjälp av kritiskt tänkande ska vila på en vetenskaplig omvårdnads 

grund genom att knyta ihop gammal kunskap med ny kunskap. Metoden kritiskt 

tänkande skapar en attityd där vårdpersonal arbetar med bästa tillgängliga forskning och 

beslut baseras på fakta. 

I vårdyrket möts sjukvårdspersonalen av komplexa situationer där erfarenhet, intuition 

och kritiskt tänkande skapar möjlighet att ta bra beslut. För att säkerhetsställa att de 

beslut som tas är korrekta använder sig vårdpersonal av kritiskt tänkande. Det räcker 

inte att enbart använda sig av erfarenhet och intuition. Riskerna med att arbeta endast 

med erfarenhet och intuition är att arbeta rutinmässigt, generalisera och inneha 

förutbestämda uppfattningar. Fero, Witsberger, Wesmiller, Zullo, och Hoffman (2008) 

menar att det inte räcker att endast arbeta efter en problemlösningsförmåga när kliniska 

beslut skall tas, utan ett kritiskt tänkande måste användas för att kunna förstå och se 

olika situationen och sammanhang.

Modeller i kritiskt tänkande används för att uppmana studenter att söka, värdera, 

organisera och använda information för att lösa komplexa problem. Vittrup & Davey 

(under tryckning) menar att skolans ansvar är inte bara att förmedla kunskap utan att ge 

studenter de verktyg och metoder de behöver för att hämta in ny kunskap. Genom 

förhållningssättet kritiska tänkande får studenterna en utforskande attityd och en 

förståelse av att ha en djup kunskap för att kunna komma till vetenskapligt grundade 

beslut. 

Vår studie har visat på att det kritiska tänkandet skapar en länk till det livslånga lärandet 

eftersom det är en central del i processen. Enligt Hicks-Moore (2005) och Gul och 

Boman (2006) utvecklas det kritiska tänkandet då olika metoder används i syfte att 

utveckla förmågan till reflektion, kommunikation och förmågan till att ta beslut. 

Konceptkartor är ett arbetssätt som tillåter vårdpersonal att sammanlänka information 

och strukturera information för att sedan kunna ta ett välgrundat beslut. Genom att en 

större mängd data bearbetas så utvecklas förmågan till reflektion.
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Vittrup & Davey (under tryckning) och Profetto-McGrath (2005) menar att dagens 

nyexaminerade sjuksköterskor förväntas kunna lösa komplexa praktiska situationer. 

Genom att öka studenternas förmåga att lösa problem, resonera, och se på fakta 

förbereds studenterna för att kunna möta de krav och situationer som uppstår. Genom 

problembaserat lärandet utvecklas kunskaper, erfarenheter och personliga förmågor. 

För att träna den kommunikativa delen i det kritiska tänkandet kan fallstudier användas. 

Genom att ta in information, reflektera och ställa frågor så skapas situationer där teori 

omsätts till verkliga fallbeskrivningar. Enligt Horan (2009) räcker det inte med teori för 

att utveckla förmågan att ta kliniska beslut. Studenterna måste ges möjligheten att träna

praktiskt. Genom fallstudier ges studenter möjlighet att träna sin förmåga att ta kliniska 

beslut. 

Studien har visat genom att sjukvårdspersonal använder kritiskt tänkande som 

förhållningssätt så erhålls en säkre vård. Profetto-McGrath (2005) skriver att dagens 

sjukvård förutsätter ett evidensbaserat arbetssätt och ett kritiskt tänkande som 

förhållningssätt för att skapa effektivare och säkrare vård. Hockenberry, Walden, Brown 

och Barrera (2007) skriver att förmågan att tänka kritiskt bygger på förmågan att kunna 

ta kliniska beslut och att det hjälper sjukvårdspersonal att tänka strukturerat. Författaren 

skriver att förhållningssättet kritiska tänkandet är nära relaterat till begreppet 

evidensbaserad vård. Genom vår studie har vi klargjort betydelsen av kritiskt tänkande i 

omvårdnad. Studien har visat på fördelar med att lära ut kritiskt tänkande till studenter 

för att minska kunskapsluckan mellan erfaren sjukvårdspersonal och ny examinerade 

vårdpersonal. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den ny examinerade 

vårdpersonalen och minska risken för att de ska ta fel beslut i praktiska situationer, så 

kan utbildningen förbereda studenterna genom att utveckla deras förmåga att ta kliniska 

beslut. Bueno (2005) och Fero, et al (2008) menar att dagens vårdutbildningar satsar 

mer på att lära ut fakta vilket gör att möjligheten till djupinlärning minskar. Vidare 

menar författaren att användandet av kritiskt tänkande som förhållningssätt ökar 

elevernas förmåga att ta bra kliniska beslut. 

Vår studie visar på vikten av att vårdpersonal utvecklar en förmåga att se, tolka, 

utvärdera information. Sorensen och Yankech (2008) och Distler (2006) menar att 

dagens sjukvård har utvecklats på ett sådant sätt att det ställs högre krav på 

vårdpersonal. Nya möjligheter till behandling gör det viktigt att uppmärksamma tidiga 
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tecken på förändringar så att rätt behandling kan påbörjas så snabbt som möjligt. 

Författarna skriver att utbildningen inte har utvecklats i samma takt som sjukvården när 

det gäller kravet på den kliniska förmågan. Ifall vårdutbildningarna skulle använda sig 

av kritiskt tänkande som förhållningssätt skulle gapet mellan utbildning och praktisk 

verksamhet minska.

Metoddiskussion

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s 91) kvarstår en subjektivitet i samband 

med urval och kvalitets granskning av artiklar trots att sökning och granskning varit 

systematiskt genomförda. Systematiska litteraturöversikter syftar till att sammanställa 

och beskriva forsknings bevis. Litteraturöversikter försöker att använda samma 

noggrannhet och trovärdighet som original forskning. Till vår studies fördel hör att vi 

tagit vår bristande erfarenhet i beräkning och att problemen har diskuterats. Den stora 

mängden litteratur som hittades vid sökning skapade problem på så sätt att det var svårt 

att handtera. Sökningen begränsades därför till omvårdnad tidskrifter. Det är möjligt att 

anta att det finns mer om ämnet i lärande och pedagogiska tidskrifter. 

Enligt Hemingway och Brereton (2009) brukar systematiska litteraturöversikter få kritik 

för att vara en aning missledande därför att de många gånger inte blir utförda med stor 

noggrannhet vilket sänker trovärdigheten.  Författarna skriver att fördelen med 

litteraturgenomgångar är att de sammanfattade resultaten är lätta att göra överförbara då 

de ofta finns lättillgängliga genom att de ofta publiceras i databaser och tidskrifter. Det 

stora problemet var att hantera det faktum att kritiskt tänkande är ett begrepp som 

behöver definieras samt att bedöma artiklarnas resultat mot svensk vård och att en del 

av resultatet syftar på utbildning och forskning.  

Enligt Polit och beck (2004, s 423) innebär giltighet ett mått på ett instruments riktighet. 

Det innebär att när systematiska litteraturgenomgångar genomförs måste de ingående 

studierna granskas med tanke på vilka instrument och vilka metoder som blivit använda 

när original forskningen genomfördes.  Författarna menar att studiers trovärdighet ökar 

om studierna har blivit gjorda med stor noggrannhet och att de är av hög kvalitet. 
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I vår studie användes gransknings formulär för att identifiera och ta ut studier av hög kvalitet. 

( Jmf Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 1998; Letts, Wilkins, Law, 

Stewart, Bosch och Westmorland, 2007). Det innebär därför att vår studie var ett visst mått av 

trovärdighet fast vi har bristande erfarenhet i att genom föra systematiska 

litteraturgenomgångar.

Slutsats

Vår studie har belyst kritiska tänkande som metod som kan ses som ett hjälpmedel för att 

skapa en effektivare och säkrare vård. Genom vårt arbete har vi visat på att genom kritiskt 

tänkande så ökar vår förmågal att ta kliniska beslut vilket både gynnar patienten och är i det 

långa loppet även positivt ur ett samhällsekonomiskt plan. I vårt arbete har vi lyft fram hur 

dagens sjukvård har utvecklats och ställer höga krav på sjukvårdspersonal och vi anser att 

utveckla studenters förmåga till att ta kliniska beslut är en viktig del i denna utveckling.

Det går att anta att det kritiska tänkandet som metod utvecklar förmågan till ständig reflektion 

för vårdpersonal vilket kan ses som en viktig del i ett livslångt lärande. Genom att skapa en 

vana att alltid reflektera över ens handlingar och kunskap så kommer den enskilda 

vårdpersonalen att ständigt utvecklas och söka ny kunskap. Genom vår studie har vi visat på 

metoder som kan användas för att utveckla det kritiska tänkandet hos studenter i ett led för att 

hjälpa studenten att knyta an teorin till praktiska situationer. Vilket man kan anta minskar 

kompetens skillnaderna mellan den erfarne vårdpersonalen och den ny examinerade.

Vi tycker att vårdutbildningar kan på ett mer utbrett sätt låta eleven stå i centrum i 

utbildningen, att studenten får möjligheter att knyta an sin teori med praktik. Att låta studenter 

träna sin förmåga till att ta kliniska beslut genom att öka förmågan till att ta in relevant 

information, bearbeta denna samt presentera en lösning. På detta sätt har studenten fått 

möjlighet att själv reflektera och analysera data. Lärarna får på detta sätt en stor inblick i hur 

studentens kunskapsnivå och kan lättare anpassa kunskapen till individen.
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Rekommendationer  

 Vi anser att det behövs mer forskning för att klargör betydelsen av kritiskt 

tänkande i omvårdnad.

 Det finns flera olika metoder för att träna kritiskt tänkande. Vi har valt att inte 

utvärdera ifall någon metod är bättre än de andra då vårt syfte med studien varit 

att göra en litteraturgenomgång av det aktuella kunskapsläget.

 Vi tycker att vård studenter skall tränas i kritiskt tänkande för att utveckla 

förmågan att fatta kliniska beslut. 

 Det går att anta att kritiskt tänkande som förhållningssätt i omvårdnad ökar 

patient säkerheten. 

 Sjukvårdspersonal bör reflektera över sitt eget handlande och ofta ställa sig 

frågor som Vad är problemet? Vad gör vi åt problemet? Vad blev resultatet av 

åtgärden?
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Bilaga 1. Tabell 3 Översikt av artiklar till analysen (n=25)

Författare/å

r

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

Allen, G. 

Rubenfeld, 

G. Scheffer, 

B. 2004

Kvalitativ . Frågeformulä

r med långa 

beskrivande 

svar

Visade att endast 

information 

angående kritiskt 

tänkande räcker inte 

för att öka förmågan 

till kritiskt tänkande.

1

Callister, L. 

Matsumura, 

G. 

Lookinland, 

S. et al. 2005

Litteraturöversikt Litteraturstud

ier

Visar på metoder för 

att öka 

sjuksköterske-

studenters 

ifrågasättande och 

förmåga till 

evidensbaserat 

förhållningssätt

1

Chabeli, M. 

2006

Litteratur översikt Litteratur 

studie

Tar upp aspekter av 

kritiskt tänkande och 

dess betydelse i den 

praktiska yrkesrollen

2

Clayton, L. 

2006

Litteraturöversikt Litteratur 

studie

Koncept mappar  ger 

positiva effekter på 

studier, ökar kritiskt 

tänkande

2

Cirocca, M. 

2006

Kvantitativ Frågeformulä

r

Vikten av att låta 

studenten reflektera 

över praktiska 

ställningstaganden 

för att öka förmågan 

till ett kritiskt 

tänkande.

2

Crowe, M. 

OMalley, J. 

2006

Litteratur översikt . Litteratur 

studier

Vikten av erbjuda en 

chans till djupare 

kunskap hos 

studenten. Vikten av 

att hela tiden ha det 

praktiska arbetet i 

fokus.

1
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Författare/å

r

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalite

Cruz-

Montinero, 

D. Pimenta, 

C. Lunney, 

M. 2009

Kvantitativ 39 Pre och post 

test efter 

utbildning

Studien visar på hur 

kritiskt tänkande 

ökar förmågan att 

hitta svar i komplexa 

fall

2

Cody, W. 

2002

Litteraturöversikt Litteratur 

studie

Forskaren försöker 

klargöra förhållandet 

och sambandet 

mellan omvårdnad 

och kritiskt tänkande

1

Ellerman, C. 

Kataoka-

Yahiro. 

Wong, L 

2004

Litteraturöversikt . Litteraturstud

ie

Vikten av att 

använda sig av 

logiska modeller vid 

inlärning av kritiskt 

tänkande

1

Fineout, E. 

Stilwell, S. 

Kent, B 2008

Litteraturöversikt . litteraturstudi

e

Identifierade 

problem vid 

evidensbaserad 

utbildning på klinik

2

Hicks, F. 

Merrit, S. 

Elstein, A. 

2003

Kvantitativ 54 Frågeformulä

r

Studien visar att 

samband mellan 

utbildning och 

erfarenhet inte 

behöver ge en ökad 

förmåga till kritiskt 

tänkande.

1

Hicks-

Moore, S. 

Pastirik, P 

2006

Kvantitativ och 

kvalitativ

18 av 24 

studenter

Frågeformulä

r och intervju 

Studien visar att ett 

användande av 

kontroll mapping 

ökar förmågan till 

kritiskt tänkande

1
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Författare/å

r

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalite

Lunney, M 

2003

Litteraturöversikt Litteratur 

studie

Forskaren menar att 

dagens 

sjuksköterskor har ett 

komplext jobb vilket 

ställer krav på en 

förmåga till kritisk 

förmåga

3

Mangena, A. 

Chabeli,M. 

2005

Kvalitativ 19 Focus grupp 

intervjuer Studien påpekar 

skolans vikt när det 

gäller intresse över 

att utbilda studenter i 

kritiskt tänkande och 

inte vara nöjda när 

man examinerar 

sjusköterskor som 

arbetar rutinmässigt

1

Paul, R. 

Heaslip, P. 

1995

Diskussion Visar på vikten av 

den kritiska tanken 

och möjligheten till 

reflektion hos 

studenter

3

Riddell, T. 

2007

Diskussion Diskuterar 

definitionen kritiskt 

tänkande  

3

Rogal, S. 

Young, J. 

2008

Kvantitativ Pre posttest 

efter 

utbildning

Visar på en liten 

ökning av kritiskt 

tänkande efter 

utbildningen, dock 

kunde lärarna 

uppmärksamma 

större skillnad i 

praktiska färdigheter.

1
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Författare Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalite

Staib,S 2003 Litteraturöversikt Litteratur 

studier

Metoder att lära ut 

kritiskt tänkande 

involverar  

institutionens 

entusiasm och 

kreativitet

2

Turner, P. 

2002

Litteraturöversikt Litteratur 

studie

Forskaren försöker 

klargöra för vad 

kritiskt tänkande står 

för att öka 

förståelsen.

Wagner, D. 

Bear, M. 

Sander, J. 

2009

Kvalitativ Praktiskt 

experiment Visar på vikten av 

praktisk erfarenhet 

och problemlösning 

för studenter.

3

Wilgis, M & 

McConnel, J 

2008

Kvantitativ 14 Pre och 

posttest efter 

utbildning

Studien visar på 

positiva effekter på 

det kritiska tänkandet 

vid användning av 

koncept mappar

2

Worrell, J. 

Profetto-

McGrath. 

2006

Litteraturöversikt Litteratur 

studie

Visar på att det inte 

finns nog hög kvalite 

studier som visar på 

sambandet mellan 

pbl och kritiskt 

tänkande.

2

Yuan, H. 

Williams, B. 

Fan, L. 2007

Litteratur översikt Litteratur 

studier

Upptäkten av dåligt 

antal hög kvalite 

studier som visar på 

samband mellan pbl 

och kritiskt tänkande

1
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Författare/å

r

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalite

Yuan, H. 

Kunaviktikul

, W. 

Klunklin, A. 

Williams,B. 

2008

Kvantitativ 46st 

studenter 

vid 

sjuksköter

skeprogra

m

Quasi 

experiment

Studien visar på 

vikten av ett kritiskt 

kunnande hos 

studenter men också 

att pbl är en metod 

som förbättrar det 

kritiska tänkandet.

1


