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Abstrakt 
Dagens sjuksköterskeutbildning går under akademisk skolning och om-
vårdnad ska enligt lagar och författningar grundas på vetenskapliga meto-
der och beprövad erfarenhet. För att kunna möta dessa krav fordras att 
forskning och implementering av forskning kan genomföras i sjuksköters-
kans dagliga arbete. Forskningsresultat ska vara evidensbaserade och är 
därigenom ett bevis på hög kvalité. Syftet med denna litteraturöversikt och 
tillika frågeställningen var att beskriva sjuksköterskors möjlighet till im-
plementering av evidensbaserad omvårdnad. Studien omfattas av nio na-
tionella och internationella artiklar där resultatet visade att sjuksköterskans 
förutsättningar för implementering av evidens i omvårdnaden underlätta-
des av fyra faktorer: stöd och uppmuntran, kunskap, samarbete och tid. 
Den akademiska skolningen i dagens sjuksköterskeutbildning har bidragit 
till en mer positiv forskningskultur inom sjuksköterskeprofessionen. Dock 
kvarstår det vissa negativa attityder och värderingar från annan vårdperso-
nal, vilket påverkar sjuksköterskestuderande samt nyutexaminerade sjuk-
sköterskor.  
 
 
 
Nyckelord: Evidensbaserad, omvårdnad, implementera, stöd, uppmuntran, 
kunskap, tid, samarbete. 
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Dantotsu – Det bästa av det bästa 

Japanskt ordspråk 

 

Omvårdnad är ett vetenskapligt ämne och i sjuksköterskans profession ingår ett ansvar för att ut-

öva evidensbaserad omvårdnad. Krejsler (2005) anser att en profession, till exempel sjuksköters-

keprofessionen, karaktäriseras av att kunskap och utövande av omvårdnad skall baseras på sys-

tematisk teori. Vidare beskrivs att personer inom en profession är de som har störst kunskap men 

även formell och informell kontroll över utvecklingen av kunskapen inom sitt yrkes- eller äm-

nesområde. Professionen har en etisk kod och de, exempelvis sjuksköterskan, inom professionen 

har förståelse för gemensamma normer, symboler och språk. 

 

Evidensbaserad omvårdnad är, enligt Willman och Stoltz (2002), ett begrepp som lanserats för att 

betona att omvårdnadsinsatserna så långt som möjligt bör vila på vetenskaplig grund men det är 

även ett förhållningssätt och en process. Omvårdnadsvetenskap är ett område för befintliga teori-

er, begrepp och metoder för teoribildning samt resultat av forskning, det vill säga den befintliga 

vetenskapliga kunskapen. Den process som evidensbaserad omvårdnad innebär, är att använda 

sig av omvårdnadsforskningens vetenskapliga resultat som komplettering till andra kunskaper. 

Dock måste poängteras att den kunskap som kommer fram från relevanta forskningsresultat inte 

ger svar på hela frågan om vad som är god omvårdnad. Detta kan göras genom att komplettera 

och sammanställa den vetenskapliga kunskapen med enskilda patienters, personers och familjers 

behov och upplevelser samt de organisatoriska och ekonomiska premisserna som föreligger inom 

vården (s. 13, 16, 23, 125, 127). 

 

Omvårdnadens syfte är enligt SOSFS 1993:17 att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa och bibehålla hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidan-

de samt att ge möjlighet till en värdig död. Inom hälso- och sjukvård avses omvårdnad att hjälpa 

personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att ordna och/eller fullfölja hand-

lingar som sammanhänger med deras dagliga liv. Det är viktigt att all vårdpersonal ser människan 

i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina åtgärder på sjukdomstillståndet. Detta innebär 

att patienten och de närstående ges möjlighet till samråd med personal samt tar till vara på de 

egna resurserna. Willman och Stoltz (2002) anser att användandet av evidensbaserad omvårdad i 
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kliniskt arbete bygger på att sjuksköterskan samordnar de bästa befintliga bevisen för att tillsam-

mans med patienten fatta beslut om vilka omvårdnadsinsatser som skall nyttjas (s. 24).  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är sjukskö-

terskan verksam inom flera olika områden och vårdformer med varierande arbetsuppgifter där 

professionen kräver ett återkommande krav på självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, 

mångkulturell kunnighet och professionellt ansvar. Utöver detta har sjuksköterskan dels ansvar 

för att utöva god omvårdnad, dels att ansvara för att utvecklingen av verksamhetens system. En 

av hörnstenarna i förbättringsarbetet i den kliniska verksamheten är att ta del av forskningsbase-

rad kunskap genom kritiskt tänkande och granskande av befintliga metoder. I sjuksköterskans yr-

kesutövande fordras en förmåga att granska förekommande rutiner och metoder samt inspirera till 

diskussion runt införande av ny kunskap. I samhället ställs krav, till exempel av patienter och 

professioner inom hälso- och sjukvård, att evidens kommer till praktisk användning. Van Achter-

berg et al. (2006) anser att sjuksköterskor bör ta en aktiv roll i främjandet av evidensbaserad vård 

eftersom de har en central funktion som gör det möjligt att demonstrera användandet av evidens i 

hälso- och sjukvård. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan skall söka, analy-

sera och kritiskt granska relevant litteratur och utifrån den implementera ny kunskap. Därmed 

verkar sjuksköterskan till att omvårdnaden överensstämmer med vetenskap och beprövad erfa-

renhet. 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] har som mål att kvalitetsutveckla hälso- och sjukvården, att 

systematiskt tillvarata de förbättringsmöjligheter som föreligger för att vårdtagaren skall få om-

vårdnad av rätt kvalitet. Dessa mål kan bland annat tillgodoses genom att främja en introducering 

och nyttjande av forskningsbaserad kunskap i klinisk verksamhet genom att sprida kunskap om 

evidensbaserad omvårdnad och ge stöd för forskning om kvalitetsutveckling (2005). 

 

Rycroft-Malone et al. (2004) beskriver att evidens kan uppkomma från fyra olika källor: forsk-

ning, klinisk erfarenhet, människor (patienter och vårdare) samt ur miljön. Framforskad kunskap 

har antagits komma i första hand gällande evidensbaserad vård. Förutom detta tenderar framfors-

kad evidens att tillhandahålla hållbara svar på de frågor som forskarna lagt fram, men dock upp-

når evidensen inte full säkerhet eftersom den kan komma att förändras när ny forskning framträ-
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der. Evidens är viktigt för omvårdnad men samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan vid imple-

mentering av evidensbaserad och personcentrerad vård, är medveten om att evidensen kan vara 

mindre säker än vad som bekräftats. Den evidensbaserade omvårdnaden innebär enligt Willman 

och Stoltz (2002) att sjuksköterskan känner till befintliga bevis men samtidigt måste han/hon ut-

föra många insatser som saknar bevis för potentiella positiva effekter (s.16). 

 

Vidare beskriver Rycroft-Malone et al. (2004) att klinisk erfarenhet, så kallat ”know-how” är 

dold kunskap som i praktiken kan upplevas som hänsynsfull och instinktiv. Klinisk erfarenhet 

kan vara förvärvad genom forskning men kan även fås genom att andra inom professionen delar 

med sig av sina kunskaper. Evidens från människor, den personliga kunskapen/erfarenheten från 

patienter och vårdare bidrar till den kliniska erfarenheten. Trots att etiska och moraliska erfaren-

heter borde vara grundläggande delar i arbetet med evidensbaserad omvårdnad, finns det idag 

bara lite kunskap om detta. Rycroft-Malone et al. (2004) menar att det från patienter finns två va-

rianter av evidens: Dels patientens kunskap om sin kropp och liv, dels den vård patienten tidigare 

erhållit. Omgivningen har stor betydelse för utvecklingen av evidensbaserad samt patientcentre-

rad vård men kunskapen om hur omgivningen kan integreras med annan evidens. 

 

Enligt Rycroft-Malone et al. (2004) är framforskad evidens kraftfullare när den matchar med den 

kliniska erfarenheten, till skillnad från när ingen överensstämmelse finns, vilket kan leda till ett 

varierande resultat i vården. Det krävs professionell kunskap samt förmåga till resonemang för att 

integrera de olika typerna av evidens och på så sätt tillämpa individualiserad evidensbaserad 

vård. För att evidensen ska anses som trovärdig ska den vara tydlig, analyserad samt kritiserad. 

Implementering av evidens kan dock vara invecklad då den sällan följer en bestämd, logisk eller 

rak väg (Rycroft-Malone et al., 2004). 
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Figur 1 Illustration av evidensbaserad omvårdnad i vårdsitua-

tioner (Rycroft-Malone et al., 2004). 

 

 

Klinisk er-
farenhet 

Forskning Lokal data 
och infor-
mation 

Person/patientcentrerad evidensbaserad vård 
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önskemål och 
förväntningar 

Utmaningen för dagens sjuksköterskor ligger i att försäkra sig om att varje typ av evidens är så 

hållbar som möjligt, vilket samtidigt även försäkrar att individualiserad vård kan ges. Det kan 

vara en utmaning för sjuksköterskor men även ett hantverk att blanda vetenskap med människor 

(Rycroft-Malone et al., 2004). 

 

Enligt Willman, Forsberg och Carlsson (2005) sker spridning av aktuella omvårdnadsmetoder 

långsamt. Därav anser vi att det behövs en sammanställning som visar vilka förutsättningar sjuk-

sköterskor behöver för att möjliggöra implementering av evidensbaserad omvårdnad. 

 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors möjlighet till implementering av evi-

densbaserad omvårdnad. 

Följande frågeställning studerades för att uppnå studiens syfte: 

• Vilka faktorer i organisationen möjliggör för sjuksköterskan att implementera evidensba-

serad omvårdnad? 

 

Metod 
Systematisk litteraturöversikt 

Vi gjorde en systematisk litteraturöversikt över sjuksköterskans förutsättningar att implementera 

evidens i omvårdnad. Detta är en metod för att samla, granska och sammanfatta befintlig kunskap 

inom ett specificerat område. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan den systematiska litte-

raturstudien vara den bästa metoden att använda vid bestämning om vad som fungerar bäst och 
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vad som är effektivast. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att frambringa en samman-

ställning av data från tidigare genomförda empiriska studier. Genom att sjuksköterskan tar del av 

resultat från olika vetenskapliga studier, vägs flera resultat in för att få säkrare kunskap inom ett 

område (s. 22, 29-30).  

 

Strategin för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur baserades på Goodmans modell:  

1. Precisera problemet för utvärderingen. 2. Precisera studiernas inklusions- och exklusionskrite-

rier. 3. Formulera en plan för litteratursökningen. 4. Genomför litteratursökningen och samla in 

de studier som möter inklusionskriterierna. 5. Tolka bevisen från de individuella studierna. 6. 

Sammanställ bevisen (Willman & Stoltz, 2002, s. 51). 

 

Specificering av frågställning 

Vi genomförde en ostrukturerad pilotstudie med syfte att se vad som tidigare skrivits i ämnet in-

nan beslut om studiens frågeställning specificerades. Pilotstudien visade att det fanns faktorer 

som var hindrade och underlättade när evidensbaserad omvårdnad skulle implementeras. Vi insåg 

vikten av att lyfta fram de förutsättningar som fanns vid implementering av evidensbaserad om-

vårdnad. 

• Vilka faktorer i organisationen möjliggör implementering av evidensbaserad omvårdnad?  

 

Specificering av inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att de artiklar som ingick i studien var granskade och godkända 

(peer-reviewed) samt att de skulle beskriva förutsättningar för implementering av evidensbaserad 

omvårdnad. I några artiklar förekom andra professioner inom hälso- och sjukvården, som ingår i 

omvårdnadsarbetet. Vi valde att inte exkludera dessa artiklar eftersom majoriteten av deltagarna 

var sjuksköterskor samt att artiklarna besvarade studiens syfte. 

 

Litteratursökning 

Databaserna för denna litteratursökning var Academic search och CINAHL. Sökorden som an-

vändes var: care, evidence*, facili*, factors, implement* och nurs* i kombinationer med var-

andra. Sökning begränsades till svenska, norska och engelskspråkiga artiklar. För att erhålla 
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största möjliga antal artiklar gjordes ingen tidsbegränsning av artiklarnas utgivningsår, dessutom 

valdes vissa ord att trunkeras (*) då en bredare träffbild kunde utvinnas (Tabell 1). 

 
Tabell 1 Sökträffar 
Databas Sökord Antal träf-

far 
Antal läs-

ta 
Antal in-
kludera-

de 
Academic Se-
arch 
2006 09 27 
 

Evidence* (Ab), implement* (Ab), facilit* (Ab) och nurs* 
(Ab) 

49 12 3+ 2* 
 

CINAHL 
2006 09 27 
 

Evidence* (Ti), implement* (Ti), nurs* (Ti) 23 5 1 

CINAHL 
2006 09 27 
 

Care (Ab), nurs* (Ab), implement* (Ab), factors (Ab), evi-
dence* (Ab) 

48 6 2 + 1* 
 

Ab = Abstract, Ti = Titel, *=manuell sökning utifrån referenslista 
 

En första sondering gjordes genom att vi läste igenom alla 120 titlar. Av de artiklar som vi be-

dömde svara mot syfte och frågeställning lästes även abstrakt, vilket resulterade i 23 artiklar som 

skrevs ut. Dessa artiklar läste vi noggrant igenom för att bedöma om de svarade mot syftet, vilket 

resulterade i sju artiklar som bedömdes vara relevanta för studien. Utifrån de funna artiklars refe-

renslistor gjordes manuell sökning varvid ytterligare tre artiklar bedömdes vara relevanta för stu-

dien. Totalt valde vi till denna studie tio artiklar för vidare granskning inför analys. 

 

Kritisk granskning 

Granskningen i denna studie bestod av två huvuddelar. En första undersökning utifrån gransk-

ningsprotokoll (SBU), för bedömning av artiklarnas kvalité. Därefter gjordes en bedömning av 

studiernas bevisvärde och evidensstyrka utifrån Brittons modeller. Britton (2000) anser att studi-

ers bevisvärde ligger till grund för hur väl de avspeglar den aktuella frågeställningen. Vid be-

dömning av evidensstyrka ska alla inkluderade studier vara kritiskt granskade, bevisvärdet vara 

bedömt och fakta extraherats. Vi valde att använda oss av Brittons modeller gällande bevisvärde 

och evidensstyrka för att försäkra oss om studiernas vetenskaplighet. Artiklar i denna studie som 

inte uppnådde medel eller högt bevisvärde exkluderades, vilket resulterade i att en av artiklarna 

uteslöts från studien. Totalt valdes nio artiklar för analys. 
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Sammanställning 

De vetenskapliga artiklarna lästes vi igenom flertalet gånger och de artiklar som bedömdes mot-

svara syftet fördes in i en översiktstabell (Tabell 2). Inkluderade artiklar bestod av sju kvantitati-

va studier, en kvalitativ studie och en systematisk litteraturöversikt. Fyra av artiklarna bedömde 

vi vara av hög kvalité och resterande fem av medel kvalité. 

 

Analys 

Utifrån resultatdelar i funna vetenskapliga artiklar, grupperade vi de textenheter som svarade på 

studiens frågeställning. Denna gruppering resulterade till en början i flera kategorier. Textenhe-

terna i kategorierna som liknade varandra sammanfördes vilket resulterade i fyra faktorer.  

 

Resultat 
Tabell 2 Översiktstabell av inkluderade artiklar (n=9) 
Författare, år, 
land 

Metod/Deltagare Syfte Resultat Kvalitet 

Clark, F H., 
Bradley, C., 
Whytock, S., 
Handfield, S.,  
Wal, R, & Gun-
dry, S. (2005)  
Canada 
 
 

Kvantitativ studie  
Projekt som pågick 
under två års tid. 
Enkätundersökning 
med en eller flera 
öppna frågor 
 
Sjuksköterskor vid 
sju olika vårdin-
rättningar. 
 

• Fastställa och välja strategier 
för implementering av CPG 
(Clinical Practice Guidelines) 

• Utvärdera flera beståndsdelar 
och dataassistans (strategier) 
för implementering av evi-
densbaserad klinisk praktisk 
omvårdnad.  

• Jämföra allmän förekomst 
och förekomst, inom de olika 
organisationerna, av trycksår 
före och efter implementering 
av CPG.  

• Identifiera faktorer som möj-
liggör eller hindrade imple-
mentering 

• Sjuksköterskornas uppfatt-
ning av effektiviteten i pro-
grammet/projektet. 

I studien kom det fram 
att användandet av ut-
bildning och utvärdering 
kring specifika kliniska 
frågor. Konstant stöd 
från överordnade var vik-
tigt för framgångsrik im-
plementering av evidens. 
Det var viktigt att få assi-
stans och mentorer. 
Att få uppmuntran att ar-
beta efter nya riktlinjer 
och ej falla tillbaka på 
det gamla. 
Att utbilda personalgrup-
pen så att alla följer 
samma riktlinjer.  
Att få tillgång till forsk-
ningskoordinator   

Medel 
 
Bristfällig 
beskrivning 
av metod 
 
 

Glacken, M.,& 
Chaney, D.  
(2004)  
Irland 

Kvantitativ studie 
Enkätundersökning 
men en öppen frå-
ga. 
 
169 sjuksköterskor 

Att förvissa sig om vad sjukskö-
terskor i Irland uppfattade som 
hinder vid implementering av 
forskningsrön i praktiken och för 
att undersöka vad de skulle upp-
leva underlätta för att använda 
forskningsrön i det dagliga arbe-
tet. 

Underlättande faktorer 
delades upp i fyra kate-
gorier: Situationen i kli-
nik, resurser, forskning 
och utveckling av kun-
skap. 

Medel 
 
Stor studie 
men med 
brister i ur-
valsförfa-
rande samt 
något högt 
bortfall av 
deltagare.. 
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Tabell 2 Forts. Översiktstabell av inkluderade artiklar 
Författare, år, 
land 

Metod/Deltagare Syfte Resultat Kvalitet 

Hutchinson, A 
M., & Johnston, 
L. 
(2004) 
Australien 

Kvantitativ studie 
Enkätundersökning 
 
317 sjuksköterskor 

Få en förståelse over upp-
fattat inflytande på sjuk-
sköterskors användande av 
forskning samt att under-
söka vilka skillnader eller 
likheter som finns i forsk-
ningsrönen som kommit 
fram de senaste 10 åren i 
olika länder. 

Underlättande faktorer för im-
plementering var: tillgång till 
material, tid för genom-
gång/undersökning samt im-
plementering av forskning, att 
få ta del av klinisk och relevant 
forskning. Utveckling av kun-
skapsbas genom vidareutbild-
ning. Ökat stöd från överord-
nad vid implementering. Fler 
sjuksköterskor med kunskap 
inom forskning som förebild 
och förenklade/förståeliga 
forskningsrapporter. 

Medel 
 
Stor studie 
men har 
brister i ur-
valsförfa-
randet, samt 
högt bort-
fall av del-
tagare. 

Kajermo, K; N., 
Nordström, G., 
Krusebrandt, Å., 
& Björvell, H. 
(1998) 
Sverige 

Kvantitativ studie 
Enkätundersökning 
men en öppen fråga 
 
237 sjuksköterskor 
 

Att beskriva sjuksköters-
kors uppfattning om vad 
de upplever som hindrande 
eller underlättande faktorer 
i användandet av evidens. 

I insamlat material uppstod 5 
kategorier: Kunskap, kommu-
nikation, resurser, stöd och atti-
tyder samt forskning. 

Hög 
 
Tillräckligt 
stor studie, 
väl genom-
förd, upp-
fyller på 
förhand 
uppställda 
kriterier 

Oranta, O., Rou-
tasalo, P., & Hu-
pli, M.  
(2002) 
Finland 
 

Kvantitativ studie 
Enkätundersökning  
 
316 sjuksköterskor 
 

Att identifiera och beskri-
va hinder och vad som un-
derlättar användandet av 
forskning för finska legi-
timerads sjuksköterskor. 

Underlättade faktorer var: Posi-
tiva attityder hos sjuksköters-
kor samt kunskap i forskning. 
Stöd och uppmuntran från ar-
betskamrater och överordnade. 
Samarbete med kollegor. 

Medel 
 
Tillräckligt 
stor studie, 
väl genom-
förd, finns 
dock brister 
i urvalsför-
farandet. 

Parahoo, K. 
(2000) 
Irland 

Kvantitativ studie  
Enkätundersökning 
med en öppen frå-
ga. 
 
1368 sjuksköters-
kor 
 

Syfte att svara på två frå-
gor: Vilka faktorer uppfat-
tar sjuksköterskor som 
hinder i användandet av 
evidensbaserad vård? 
Vilka faktorer uppfattar de 
(sjuksköterskor) underlätta 
för användning av evi-
densbaserad vård? 

Resultatet presenteras i tabell-
form samt under 6 kategorier: 
Tid, stöd från överordnade, 
tillgångar/resurser, stöd från 
kollegor, utbildning och trä-
ning samt forskning. 

Hög 
 
Stor studie 
som uppfyl-
ler på för-
hand upp-
ställda kri-
terier. 

Ring, N., Mal-
colm, C., Coull, 
A., Murphy-
Black, T. & Wat-
terson A.  
(2005)  
England 

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
15 sjuksköterskor 

Undersöka implemente-
ringen av ett flertal av de 
bästa evidensgrundande 
påståenden inom 5 områ-
den. 
 

4 huvudteman kom fram ut-
ifrån intervjuerna:  
variationer i BPS (Best Practice 
Statement) användandet, pati-
entens fördel med BPS, ut-
övarnas fördel med BPS, hin-
der och förmågor att använda 
BPS 

Hög 
 
Tillräckligt 
stor studie, 
väl genom-
förd och 
analyserad. 
Brett inter-
vention-
sområde. 
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Tabell 2 Forts. Översiktstabell av inkluderade artiklar 
Författare, år, 
land 

Metod/Deltagare Syfte Resultat Kvalitet 

Roe, B., Watson, 
N. M., Palmer, 
M. H., Mueller, 
C., Vinsnes A. G. 
& Wells , M.  
(2004)  
England  

Rådande litteratur, 
inom området; 
överförande av 
evidensbaserad 
forskning in i kli-
nik, analyserades.  
 
Sjuksköterskor från 
52 olika vårdhem. 

Syftet var att identifiera 
faktorer som påverkar bris-
ten av överförande av evi-
densbaserad forskning in i 
klinik, samt presentera 
viktiga internationella stu-
dier om överförande av 
evidensbaserad forskning 
in i klinik 

Tilltro och attityder, engage-
mang i forskning, utbildning, 
informationssökning och eko-
nomi ses vara avgörande tillva-
rataganden föra att sjukskö-
terskor skall använda evidens. 

Medel 
 
Ofullstän-
dig be-
skrivning 
av metod 

Wallin, L., Bo-
ström,  
A-M., Wikblad, 
K. & Ewald U.  
(2003)  
Sverige 

Kvantitativ studie 
Enkätundersökning 
 
154 sjuksköterskor 

Undersöka relationen mel-
lan att upprätthålla arbetet 
med kvalitativ förbättring 
och faktorer relaterade till 
tillvaratagandet av forsk-
ning/evidens hos en grupp 
sjuksköterskor. 

• öronmärkt tid under arbets-
veckan för aktiviteter inom 
forskning samt frekventa 
utbildning/kurs i använd-
ning av forskning 

• tillgång till rådande tidskrif-
ter och böcker 

• behörighet till internet och 
hjälp från bibliotekarie vid 
litteratursökning 

 

Hög 
 
Stor studie 
med olika 
sjukskö-
terskor i di-
verse hälso- 
och sjuk-
vårds orga-
nisationer.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskans förutsättning för implementering av evidensbaserad om-

vårdnad grundades på fyra faktorer: Stöd och uppmuntran, tid, kunskap och samarbete.  

 

Stöd och uppmuntran 

Studier (Clark et al. 2005, Glacken & Chaney, 2002; Hutchinson & Johnston, 2004; Kajermo et 

al. 1998; Oranta et al, 2002; Parahoo, 2000; Ring et al. 2005) visade att sjuksköterskor upplevde 

att stöd och uppmuntran från kunniga kollegor och forskningsmedvetna överordnade var viktigt 

vid implementering av evidens. Clark et al. (2005) och Glacken och Chaney (2004) beskrev i sina 

studier att sjuksköterskor vid implementering av evidens fann stöd i att ha forskningskoordinato-

rer eller mentorer som gav dem assistans. I en studie av Hutchinson och Johnston (2004) fram-

kom att sjuksköterskor upplevde det viktigt att ge andra forskande sjuksköterskor stöd. Parahoo 

(2000) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde stöd och erkännande genom kollegor och 

överordnandes uppmuntran genom att de till exempel säger ”tack”. Hutchinson och Johnston 

(2004) fann att 82 % av sjuksköterskorna i studien ansåg att en underlättande faktor vid imple-

mentering av evidens, var ett utökat stöd och uppmuntran från överordnanden. 
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En studie fann att 84,8 % av sjuksköterskorna ansåg att de fick stöd av varandra genom nätverk 

(Hutchinson och Johnston, 2004). Men även genom forum och studiegrupper kunde sjuksköters-

kor uppleva stöd, då de fick möjlighet att diskutera med andra sjuksköterskor om forskning och 

metoder, vilket underlättade implementering (Hutchinson & Johnston 2004; Glacken & Chaney, 

2004; Ring et al., 2005). I studier beskrev sjuksköterskor att de upplevde ett stöd i kollegor och 

överordnade som hade positiv och gynnsam attityd samt lyssnade på sjuksköterskors åsikter, men 

även att överordnade visade engagemang, gav tid till forskning inför implementering samt att de 

gav uppmuntran till att gå olika kurser (Oranta et al., 2002; Parahoo, 2000). I en studie av Clark 

et al. (2005) framkom att sjuksköterskor fann stöd i att bli uppmuntrad till att hålla sig till nya 

riktlinjer för att inte falla tillbaka på det gamla. Genom att andra professioner och myndigheter 

visade respekt och sporrade sjuksköterskor till implementering av evidens upplevde sjuksköters-

korna ett stöd (Glacken & Chaney, 2002; Kajermo, 1998). 

 

I studier framkom att finansiellt stöd var en faktor som gav sjuksköterskor förutsättningar att 

kunna tillvarata och implementera evidens. På motsvarande sätt upplevde sjuksköterskor att eko-

nomin bidrog till att de kunde hålla sig ajour med forskning (Parahoo, 2000; Kajermo et al., 

1998; Roe et al., 2004). Ekonomiskt stöd från organisationen kunde bidra till att sjuksköterskor 

gavs förutsättning till att forska med bibehållen lön och på så sätt utveckla omvårdnaden (Kajer-

mo et al. 1998).  

 

Kunskap 

Det framkom i Parahoos (2000) studie att ett flertal sjuksköterskor beskrev att den förändring 

som sjuksköterskeutbildningen genomgått, att den blev akademisk, gett större förutsättningar i 

närmandet av implementering av evidensbaserad omvårdnad. I flera studier (Clark et al., 2005; 

Glacken & Chaney, 2004; Hutchinson & Johnston, 2004; Kajermo et al., 1998; Oranta et al., 

2002; Parahoo, 2000; Roe et al., 2004) framkom att sjuksköterskor kunde bredda sin kunskapsbas 

genom studiedagar, konferenser, kurser eller vidareutbildning i forskningsprocessen. I studierna 

framkom att sjuksköterskor ansåg att utbildning inom forskning var en avgörande förutsättning 

för att kunna implementera evidens. I en studie av Hutchinson och Johnston (2004) framkom att 

82,3 % av sjuksköterskorna ansåg att de behövde högre utbildning för att öka sin kunskapsbas 

inom forskning. 
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Vårdteam består av flera yrkeskategorier och för att alla i vårdteamet ska kunna följa samma rikt-

linjer och delta vid implementering av evidens, framkom i Parahoos (2000) och Clarks et al. 

(2005) studier vikten av att sjuksköterskor informerar vårdpersonal som inte hade kunskaper 

inom forskning, så att även de kunde delta i implementeringsprocessen Detta resulterade i bättre 

vårdresultat för patienter, närstående och för hälso- och sjukvården. 

 
Glacken och Chaney (2004), Hutchinson och Johnston (2004), Parahoo (2000) och Wallin et al. 

(2003) fann att sjuksköterskor upplevde att implementeringsprocessen underlättades när de hade 

tillgång till datorer med Internet, välsorterade bibliotek samt tillgång till material, artiklar och 

forskningsrapporter.  

 

Tid 

Flera studier (Hutchinson & Johnston, 2004; Kajermo et al., 1998; Parahoo, 2000) visade att 

sjuksköterskor upplevde det viktigt att få tid avsatt för genomgång av forskning och implemente-

ring av evidens, då det kan ta tid att genomföra förändringar. Parahoo (2000) ansåg även att det 

bör avsättas tid för sjuksköterskor att sprida forskningsresultat. I en studie av Hutchinson och 

Johnston (2004) framkom att 89,6 % av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att få mer tid 

för genomgång och implementering av evidens. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att ökad tid för genomgång av senaste evidens samt möjlighet att få lära 

sig om forskningsprocessen gav dem bättre förutsättning för implementering av evidensbaserad 

om vårdnad (Glacken & Chaney, 2004). I studier av Kajermo et al. (1998), Parahoo (2000) och 

Wallin et al. (2003) framkom att sjuksköterskor ansåg att arbetstid som var avsatt till forskning 

bidrog till högre grad av implementering av evidens i omvårdnad. Tid avsatt för informations-

sökning, diskussion och utvärdering av implementerad evidens beskrevs av sjuksköterskor som 

betydelsefullt (Glacken & Chaney, 2004; Kajermo et al., 1998). 

 

Samarbete  

I studier (Kajermo et al., 1998; Oranta et al., 2002; Parahoo, 2000) framkom att regelbundna träf-

far och ett samarbete mellan kollegor var nödvändigt för implementering av evidens i omvård-

nad. Arbetsrotation och delad arbetsledning sågs av sjuksköterskor som ett sätt att samarbeta och 
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på så sätt upplevde sjuksköterskor att de gavs en större möjlighet att implementera evidens 

(Glacken & Chaney, 2004).  

 

Sjuksköterskor såg möjligheter att få delta i studier och samarbeta med forskare som en tillgång, 

då forskarna kunde klargöra vad de forskade inom (Glacken & Chaney, 2004; Hutchinson & 

Johnston, 2004). Roe et al. (2004) beskrev att det var av central betydelse om sjuksköterskor fick 

möjlighet att engagera sig i forskning och därigenom gavs möjlighet att tillvara evidens. I studier 

(Glacken & Chaney, 2004; Parahoo, 2000) beskrev sjuksköterskor att det vara en oerhörd till-

gång, när det gäller implementering av evidens i omvårdnad, att samarbeta med kompetent och 

utbildad personal samt att ha överordnade med vidareutbildning i forskning. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa faktorer som ger sjuksköterskor förutsätt-

ning för implementering av evidens i omvårdnad. I analysen identifierades fyra faktorer; stöd och 

uppmuntran, kunskap, tid samt samarbete, som förutsättningar för sjuksköterskan att implemen-

tera evidens i omvårdnad.  

 

Att som sjuksköterska bedriva vård på rutin gör att de givna omvårdnadsåtgärderna sällan blir pa-

tientcentrerade och därmed uppnås inte alla gånger önskvärt resultat. I resultatet på denna littera-

turstudie framkom att kunskap är en viktig förutsättning för sjuksköterskor när det gäller imple-

mentering av evidensbaserad omvårdnad. Edwards, Chapman och Davis (2002) menar att vård 

som bedrivs rutinmässigt är en slags kultur som socialiserar till exempel sjuksköterskestuderande 

och nyutexaminerade sjuksköterskor in i den rutinmässiga vården, då de ännu inte har utvecklat 

förmågan att värdera forskning och bedöma situationer kritiskt. Flertalet av dagens sjuksköters-

kor har utbildat sig innan sjuksköterskeprofessionen fick en akademisk kompetens, vilket ger ett 

glapp mellan det kliniska arbetet och forskningen. Edwards et al. (2002) menar att majoriteten av 

sjuksköterskor inte aktivt använder sig av forskningsaktiviteter eftersom de anser det som oför-

delaktigt. Denna okunskap begränsar forskning och implementering av evidens. Bahtsevani, 

Willman, Rohlin och Levi (2006) menar att det är som enskild sjuksköterska lätt att resignera in-

för allmänhetens och myndigheters krav på att använda tillgänglig vetenskaplig information då 

mängden av information är enorm. Istället bör sjuksköterskor finna strategier för att hantera all 
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denna kunskap så att den kan användas på ett tillfredsställande sätt. West (2000) anser att hälso- 

och sjukvårdens ledning bör uppmuntra till ett avståndstagande till den rådande kulturen som ba-

seras på kritik och ”att lära sig från sina misstag”.  

 

Edwards et al. (2002) menar att det är viktigt för sjuksköterskestuderande och legitimerade sjuk-

sköterskor att dels utveckla förmågan att tänka kritiskt dels förmågan att distansera sig själv så att 

de kan ta självständiga beslut innan socialiseringen har inträtt. För att kunna förbättra patienters 

omvårdnad är det viktigt att utveckla forskningskulturen. Genom att sjuksköterskestuderande in-

troduceras tidigt i utbildningen om grundläggande begrepp och färdigheter i evidensbaserad om-

vårdnad, leder detta till att de bland annat lär sig att kritiskt granska, söka information och utvär-

dera forskning. Dagens akademiska sjuksköterskeutbildning ger därmed blivande sjuksköterskor 

en positiv forskningskultur som går över alla delar i omvårdnadsarbetet. Forskningskulturen inte 

bara är beroende av dem som engagerar sig i forskning utan även de som tar del av forskning. 

 

I denna studie framkom att organisationen kunde ge stöd genom att låta sjuksköterskor bedriva 

forskning på betald arbetstid och på så sätt kunde organisationen bidra till ökad forskning och 

implementering av den. Edwards et al. (2002) och West (2000) anser att det är en nödvändighet 

att sjuksköterskor baserar sin verksamhet på forskning då det finns ett behov och krav att få hög 

kvalitet på omvårdnad och kostnadseffektivitet för hälso- och sjukvårdsorganisationen. I denna 

litteraturöversikt framkom att sjuksköterskor ansåg att utbildning inom forskning var en avgöran-

de faktor för att kunna implementera evidens och eftersom många sjuksköterskor i dagens verk-

samhet saknar denna akademiska kompetens kan det finnas en negativ inställning till forskning 

vilket kan påverka hela arbetsgruppen och därmed också studerande i verksamhetsförlagd utbild-

ning.  

 

Edwards et al. (2002) menar att det förutom den officiella utbildningsplanen finns en dold och 

oförmodad del; som består av värderingar och attityder, vilken visar sig i andra inlärningsmiljöer, 

till exempel på verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Denna oförutsedda del influeras av sjuk-

sköterskor, läkare samt andra hälso- och sjukvårdsprofessioner på vad sjuksköterskor gör i det 

kliniska arbetet, först som studerande och senare som legitimerade sjuksköterskor. Arbetsplatser-

nas värderingar och attityder tenderar att ha starkare påverkan på sjuksköterskestuderande än vad 
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den officiella utbildningsplanen har. Detta leder till att många av de värderingar, attityder och 

övertygelser som internaliseras i klassrummet tenderar att förändras på arbetsplatserna. På grund 

av arbetsplatsernas stora inflytande över studerande och nyutexaminerade sjuksköterskor har de 

ansvar att förbereda och uppmuntra sjuksköterskor att bedriva omvårdnadsforskning. Betydelsen 

av stöd från ledning och kollegor sågs resultera i en ökad motivation för sjuksköterskor att bedri-

va forskning vilket i sin tur kan öka vårdkvalitet. Enligt Davidson, Elliot och Daly (2006) har 

överordnade en outtalad funktion bland annat som klinisk ledare, mentor samt en stödjande roll 

och källa till inspiration för kollegor. West (2001) menar att en organisation som skall bli evi-

densbaserad i sin kliniska praktik måste ha överordnade som vägleder och värdesätter att forsk-

ningskunskaper omsätts i praktik. Edwards et al. (2002) anser att den oförutsedda delen i utbild-

ningsplanen skulle försvinna om fler frågor ställdes, inte bara frågor om vad som görs, utan frå-

gor ställda om varför det görs, hur det görs samt hur det kan förbättras.  

 

I denna studie framkom att avsatt tid för genomgång och spridning av forskning var av betydelse. 

Lauren (2006) menar att dagens ledare i hälso- och sjukvård ofta är funktionsinriktade på grund 

av tidsbrist. Detta ger inte förutsättningar att granska och tillvarata det forskningsresultat som 

presenteras. Vi anser att sjuksköterskan som ledare i omvårdnad inte alltid ges de villkor som be-

hövs på grund av prioriteringar. Vidare säger Lauren (2006) att ledare i vården har att växande 

ansvarstagande att reflektion verkställs och ett införande av senaste evidens verkställs.  

 

De olika faktorerna som kom fram i denna studie beskrev separat men många gånger så är det 

tydligt att de går ihop. I denna studie framkom att sjuksköterskor behövde stöd och uppmuntran 

från bland annat överordnade vid implementering evidensbaserad omvårdnad. Davidson et al. 

(2006) menar att alla involverade bör uppskatta och förstå vad som driver till förändringar i det 

kliniska arbetet. På alla nivåer inom hälso- och sjukvård är det de sociala, ekonomiska och poli-

tiska faktorerna som påverkar den praktiska utvecklingen.  

 

Vi har använt oss av ett systematiskt tillvägagångssätt för att eftersträva en hög vetenskaplig kva-

lité på examensarbetet. De analyserade studierna har noggrant granskats och översatts för att 

undvika feltolkningar. Vi vill poängtera att artiklars originalspråk var engelska varvid vissa nyan-

ser i översättningen kan ha gått förlorade. Denna studie baserades till största delen av kvantitativa 



16

artiklar vilket kan ha haft viss betydelse för studiens resultat då kvantitativ forskning kan vara 

generaliserbar till skillnad från kvalitativ forskning som vill söka förståelse för det upplevda (Po-

lit och Beck, 2004, s. 15-16).  

 

I de flesta av de kvantitativa studierna som ingår i denna studie har vi använt oss av BARRIERS 

scale, en skala som synliggjort hindrande och underlättande faktorer vid implementering av evi-

dens. Vi ställer oss frågan om resultatet kunde ha sett annorlunda ut om studien baserats enbart 

på kvalitativa studier eftersom Holloway och Wheeler (1996) menar att en kvalitativ innehålls-

analys visar deltagares erfarenheter och uppfattningar inom ett specifikt område (s. 2-3). Valet av 

metod, att göra en systematisk litteraturöversikt, grundades på syftet att få fram faktorer som var 

sjuksköterskans förutsättningar för implementering av evidens i omvårdnad. Hade vi haft sjuk-

sköterskors upplevelser som mål hade metoden istället varit att göra en kvalitativ innehållsanalys. 

Bathsevani et al. (2006) menar att systematiska litteraturöversikter kan vara till hjälp för enskilda 

sjuksköterskor i deras arbete för att skapa evidensbaserad vård, eftersom litteraturöversikterna 

kan besvara frågeställningar angående omvårdnad vid behandling. 

 

Denna studies begränsningar ligger dels i våran kunskapsnivå och erfarenhet i utförande av ve-

tenskapliga studier, dels till tidsaspekten, då arbetet begränsades till tio arbetsveckor. Stoltz, Ud-

én och Willman (2004) menar att det kan finnas begränsningar i det valda antalet databaser och 

sökordskombinationerna eftersom dessa kanske inte identifierar alla relevanta källor. Genom att 

studien har utförts av två författare har artiklarna granskas ur två perspektiv och på så sätt ökat 

studiens trovärdighet. För att få andra forskares synpunkter och därmed kunna utveckla och för-

bättra arbetet har denna studie granskats vid tre olika seminarier. 

 

Slutsatser 
För att sjuksköterskeprofessionen i framtiden kunna ge en bättre och mer personcentrerad om-

vårdnad är det viktigt att organisationen ger sjuksköterskor de förutsättningar som krävs för 

forskning och implementering av forskning. Det är också av stor vikt att sjuksköterskor utan den 

akademiska skolningen får förståelse för men även erbjudan om utbildning inom forskning vilket 

kan leda till ökad förståelse och förändrade attityder mot forskningskulturen. Detta kan i framti-

den leda till en bättre och mer kvalitativ vård som också kan vara mer kostnadseffektiv, vilket i 
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slutändan kan leda till att alla parter, patienter, vårdpersonal och organisation, blir nöjda. Vi före-

slår ytterligare forskning om sjuksköterskans förutsättningar för implementering av evidens i 

omvårdnad fast ur ett kvalitativt perspektiv för att få sjuksköterskors subjektiva upplevelsen. Vi 

föreslår även framtida forskning om hur organisation kan ge tid för sjuksköterskor för forskning 

och implementering. 
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