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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans 
kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning 
att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. Att kartlägga dessa hinder baserat på 
sjuksköterskans upplevelse är ett steg mot ett förbättrat evidensbaserat omvårdnadsarbete. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av evidensbaserad 
omvårdnad.  
Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar och en kvalitativ 
metod för dataanalys. 
Resultat: Det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskans utövande av EBO. Dessa 
faktorer delas in i tre huvudkategorier, vilka är organisatoriska faktorer där resurser som 
tidsbrist, stor arbetsbelastning, utbildningsbrist, avsaknad av lämpliga lättanvända EBO-
arbetssätt samt icke-främjande arbetsklimat beskrivs som hindrande faktorer. Den andra 
huvudkategorin lägger fokus på sjuksköterskans brisande kunskap gällande kännedom om 
EBO som begrepp och metod och bristande kunskap att hitta, förstå, utvärdera och använda 
evidens. Den tredje kategorin beskriver hur sjuksköterskans inställning d.v.s. attityd gentemot 
och förhållningssätt till EBO påverkar hens utövande av EBO. 
Slutsats: Bristande resurser så som tidsbrist, otillräcklig/a personalomsättning och 
utbildningsmöjligheter hindrar sjuksköterskans utövande av EBO. Det här utövande hindras 
också av icke-främjande arbetsklimat relaterat till bristande ledning- och arbetskamratsstöd. 
Sjuksköterskans otillräckliga kunskap och inställning gentemot evidens har också sin påverka 
på hur sjuksköterskan förhåller sig till EBO.  
Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, Förbättringsarbete, Hinder, Kvalitativ, 
Sjuksköterska, Utövande. 
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Inledning 

Enligt svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, SSF, 2017) är utövandet av evidensbaserad omvårdnad 

(EBO) en bland sjuksköterskans ansvarsområde. Detta innebär att sjuksköterskan skall ha ett 

kritiskt reflekterande förhållningssätt genom att granska att litteraturen och arbetssätten som 

används i omvårdnadsarbetet har en vetenskaplig och erfarenhetsbeprövad grund. 

Sjuksköterskan måste dessutom kunna identifiera omvårdnadsproblem, undersöka bästa 

möjliga vetenskapligt beprövade lösningar, tillämpa dessa lösningar och även kunna 

utvärdera resultatet av de tillämpade insatserna (SSF, 2017). Enligt lag är sjuksköterskan 

skyldig att erbjuda patienten de olika relevanta tillgängliga omvårdnadsåtgärderna eller 

metoderna. Dessa åtgärder och metoder bör vara baserade på evidens och beprövad 

erfarenhet (SFS 2014:821; SFS 2010:659).  

 

Gerrish m.fl. (2011) och Mashiach (2011) visar att sjuksköterskans utövande av 

evidensbaserad omvårdnad brister. Dessa brister framgår vid sjuksköterskans sökning efter 

svar och lösningar för sina omvårdnadsfrågor/-problem, lika väl som vid hens användning av 

evidensbaserade arbetssätt och riktlinjer (a.a.). Bristerna kan enligt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) förhindra utvecklingen av omvårdnadsarbetet och kanske 

äventyra patientens möjlighet att få säkrare och effektivare omvårdnad. Det kan även leda till 

onödiga kostnader som många gånger kan undvikas vid användning av evidensbaserade 

arbetssätt istället för de traditionella (a.a.). För att kunna inta relevanta lösningar och insatser 

som underlättar och förbättrar sjuksköterskans utövande av EBO, är det viktigt att undersöka 

bakomliggande orsaker till varför sjuksköterskan brister i utövningen EBO (Forsberg, 2016). 

Detta genom att bland annat beskriva sjuksköterskans upplevelse av faktorer som hindrar hen 

ifrån att utöva EBO.  
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Bakgrund 

Evidensbaserad omvårdnad (EBO) 

Evidensbaserad omvårdnad 

Evidens betyder en tydlig, uppenbar, synlig och obestridlig bevis baserad på beprövad 

erfarenhet som sammanställs i forskningsresultat. EBO är ett förhållningssätt som kräver vilja 

att tillämpa EBO och en process för sökning, kritisk granskning, sammanställning, 

tillämpning och utvärdering av vetenskapliga bevis inom omvårdnad. Omvårdnaden 

utvecklas kontinuerligt tack vare forskning. Forskning har inom flera omvårdnadsgrenar 

medfört  att fler behandlingsalternativ skapats, vilket förstärkt den personcentrerade 

omvårdnaden och patientsäkerheten. EBO syftar till kontinuerlig komplettering och 

uppdatering av sjuksköterskans kompetenser efter relevanta forskningsresultat inom 

omvårdnad. Inte bara genom systematiska litteraturöversikter, utan även genom nationella 

vårdprogram, standardiserade vårdplaner och kliniska riktlinjer (Willman m.fl., 2016). 

 

Carpers (1978) indelning av kunskap inom omvårdad består av fyra pusselbitar som 

kompletterar varandra, vilka är den etiska/moraliska kunskapen, den etiska kunskapen, den 

personliga kunskapen och den empiriska kunskapen. Den empiriska kunskapen består av 

vetenskaplig, systematisk, generaliserbar och verifierbar kunskap (a.a.) och den motsvarar 

dagens evidensbaseradomvårdnad, vilket i sin mening innebär att evidensbaseradomvårdnad 

kompletterar de andra tre kunskaperna men ersätter dem inte (Willman m.fl., 2016). 

 

EBO utgör ett underlag för den kliniska beslutfattande som utgår ifrån att undersöka de bästa 

vetenskapliga bevisen, översätta dem till omvårdnadsåtgärder eller riktlinjer och tillsammans 

med patienten bestämma den bästa lämpade metoden baserat på patientens val och 

förutsättningar (Willman m fl., 2016). Hansson och Schwars (2017) förklarar att omvårdnad 

inte bara bör bygga på sjuksköterskans erfarenheter utan också på evidens. Det för att 

sjuksköterskan som människa styrs av ett automatiskt tankesystem som kan vilseleda henne i 

sitt kliniska beslutsfattande. Sjuksköterskans kunskap och erfarenheter är viktiga i 

omvårdnadsarbetet men de måste förstärkas med evidens för säkrare och effektivare insatser 

(a.a.).  
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För att evidens ska vara användbar bör följsamhet och anpassningar tillämpas. Följsamhet 

syftar till att kontrollera att ett studieresultat följs som det är beskrivet i original studie samt 

att det tillämpas på samma målgrupp det är generaliserbart för, samt utvärdera eventuella 

förändringar. Sådana förändringar är omedvetna och upptäcks vid kontroll av följsamheten. 

Anpassning däremot är medvetna förändringar i forskningsresultat som baseras på reflektion 

och eftertanke, för att det ska vara tillämpbart utifrån verksamhetens utformning, behov och 

förutsättningar (Hansson & Schwars, 2017). 

 

Sjuksköterskan och EBO 

Svensk sjuksköterskeföreningen (SSF) har utvecklat en nationell beskrivning av de 

kärnkompetenser sjuksköterskeprofessionen ska vila på för att hålla hög kvalitet, det vill säga 

de ansvarsområden och kunskaper sjuksköterskan bör inneha och jobba efter i sitt 

omvårdnadsarbete. Dessa kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad omvårdnad (EBO), förbättringskunskap, säkervård, ledarskap, pedagogik och 

informatik (SSF, 2017). 

 

För att kunna bedriva EBO krävs det att sjuksköterskan erhåller vissa kunskaper. Dessa 

kunskaper inkluderar förmåga att kunna formulera relevanta omvårdnadsforskningsfrågor, 

kunna söka relevanta forskningsbevis och inte minst kunna tolka, kritiskt granska och 

utvärdera dessa bevis. Hen bör även veta hur bevisen kan integreras i omvårdnadsarbetet på 

bästa möjliga sätt efter tillgängliga resurser och organisatoriska- samt ekonomiska 

förutsättningar, faktorer som ibland hindrar tillämpning av evidensbaserad omvårdnad 

(Willman m.fl., 2016).  

 

Sjuksköterskan visar brister i att jobba evidensbaserat och är ofta beroende av råd och 

information från kollegor hen jobbar med (Gerrish m fl., 2011). En studie som undersökte 

förhållande mellan personliga kön, ålder, utbildning, och yrkesroll och tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad utförd av Mashiach (2011), visar att kön och ålder inte hade 

någon påverkan på sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. Studien 

visade däremot att sjuksköterskor som hade högre utbildning och/eller hade ledande roll 

använde sig i större utsträckning av evidensbaserade metoder för kunskapssökande och 

omvårdnad än sjuksköterskor med grundläggande utbildning (a.a.). 
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Sjuksköterskeutbildning inkluderar numera kurser som förstärker sjuksköterskestudentens 

förmåga att själv kunna identifiera problem, söka lösningar genom att läsa och utvärdera 

vetenskapliga litteratur och metoder, välja lämpligaste lösning efter tillgängliga resurser och 

utvärdera resultatet av utförda åtgärder. Dessa kurser syftar till att förstärka sjuksköterskans 

förmåga att bedriva evidensbaserad omvårdnad i den kliniska verkligheten när hen är färdig 

examinerad (Lindahl, 2010). Trots det visar en svensk studie utförd av Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg, Boström och Wallin (2012) att nyexaminerade svenska sjuksköterskor brister i 

utövande av EBO. Då studien visar att bara 10-25 procent av dessa sjuksköterskor som cirka 

en gång i månaden under de första fem arbetsåren efter examen brukade identifiera 

omvårdnadproblem/frågor, vidare sökte svar och kunskap i vetenskapliga källor och/eller 

andra relevanta källor och kritiskt granskade dessa kunskaper. Dessa sjuksköterskor varken 

deltog i något implementeringsarbete, det vill säga förankring av bevis i verklig praktik eller 

var delaktiga i att utvärdera den vetenskapliga grunden för det kliniska arbetet där de jobbade 

(a.a.).  

 

Förbättringsarbete som kärnkompetens  

Förbättringsarbete även s.k. utvecklingsarbete liksom evidensbaserad omvårdnad är en 

kärnkompetenser d.v.s. grundläggande kompetenser hens profession skall vila på (Leksell & 

Lepp, 2013). Förbättringsarbete syftar till att utveckla vården genom systematiskt 

förändringsarbete för ökad patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och ökad kvalitet i vården 

genom att bl.a. utnyttja forskningsresultat (Hommel, Idvall & Andersson, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2011). Evidensbaserad omvårdnad och förbättringsarbetet är beroende av varandra, 

eftersom förbättringsarbete bygger ofta på tillämpning av forskningsbevis samtidigt som den 

här tillämpningen leder till kvalitetsregister. Kvalitetsregister är en process som syftar till att 

registrera uppgifter om ett omvårdnadsproblem, insatta behandlingar/åtgärder samt resultat 

och eventuella nackdelar vid användning av dessa insatser. Slutliga kvalitetsregistersuppgifter 

utnyttjas dels för utvärdering av insatta behandlingar/ åtgärder, dels för fortsatt forskning 

(Hommel m.fl., 2013). Forskningsanknytning (FoU) är ett fenomen som beskriver sambandet 

mellan forskning och utveckling. Då forskningsresultat används för utvärdering och 

utveckling av vården (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Det ligger på ledningens ansvar att framställa strategier och riktlinjer för hur 

förbättringsarbetet ska bedrivas, avsätta resurser som underlättar förbättringsarbetet, och 

organisera verksamheten så vårdkvalitén kontinuerligt förbättrats. Ledare ansvarar också för 

att säkerställa att ett förbättringsarbete leder till vinster för verksamheten. Forskning visar att 

bristande ledarskap avseende förbättringsarbete leder till bristande patientsäkerhet. Ledare 

bör även vara en bra förebild för sina medarbetare, ha god kommunikation med dem, samt 

säkerställa arbetsklimat som motiverar och uppmanar medarbetare till förbättringsarbete 

(Hommel m.fl., 2013).  

 

Lärande organisation är ett sätt som främjar förbättringsarbetet. Det syftar till att skapa en 

organisation som ger förutsättningar för spridning av kunskap, och är beredd  att ta till sig 

förändringar utan att se på förändringar som ett hot. En sådan organisation uppnår 

förbättringsarbete genom att ge medarbetare tid för reflektion, utbyte av erfarenheter och 

kunskaper och återkoppling över både negativa och positiva resultat i samband med 

användning av en metod eller behandling. Förbättringsarbete innebär alltid någon typ av 

förändring, men förändring leder inte alltid till förbättring (Hommel m.fl., 2013). Ett 

förändringsarbete främjas däremot av t.ex. förändringar i omgivningen som utlöser behov till 

förändring, kontinuerlig reflektion kring och utvärdering av tillämpade förändringar, en 

arbetsgivare som har kunskap och vill förändra, ett samarbete mellan lagmedlemmar samt 

gemensam motivation för förändring i vårdlaget (Elg & Olsson, 2013). 

 

PDSA-modellen är en modell som används för att systematiskt organisera ett 

förbättringsarbete. PDSA-modellen eller PSDA-cykeln som också kallas utgår från fyra steg. 

P står för planering d.v.s. att avsätta vilka mål skall uppnås, identifiera 

problem/frågeställningar planera lösningar/ förändringar samt fördela ansvar, alltså bestämma 

vem ska göra vad, var och när. D står för ”Do” ”göra”. I det steget genomförs de planerade 

insatserna samtidigt som eventuella problem och oväntade händelser dokumenteras samt 

dataanalys fasen påbörjas. S står för studera i det steget avslutas dataanalysen, resultatet 

jämförs med förväntningar och förutsägelser och inlärd kunskap summeras. A står för agera. 

Under den här fasen bestäms vilka förändringar ska genomföras samt påbörjas en ny PDSA-

cykel för utvärdering av genomförda förändringar (Elg & Olsson, 2013). 
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Upplevelse: 

En upplevelse enligt Nationalencyklopedin (NE, 2019) är en persons subjektiva uppfattning, 

värdering eller känsla som personen har bildat kring något genom att erfara händelsen som 

ledde till upplevelsen. Upplevelsen behöver dock inte vara logisk eller bygga på förnuft 

(a.a.). Enligt svenska synonymer (2019) är ordet uppfattning en synonym till ordet perception 

(a.a.). Perception i det latinska språket enligt Gustin (2015) är ett begrepp som bestå av två 

delar. Per som betyder ”mening” och cipere som betyder ”fånga” det vill säga att ”fånga en 

mening”. Perception handlar om den bilden/meningen som individen skapar sig av saker och 

personer hen varit i kontakt med på ett direkt- eller indirekt sätt. Perception kan vara selektive 

så att vi uppmärksammar saker baserat på vårt intresse, aktiv när vi t.ex. samlar fakta kring ett 

begrepp för att uppfatta dess mening och subjektiv så att den baserar på våra känslor och 

åsikter utan att ta hänsyn till fakta. Våra perceptioner alltså uppfattningar bygger på våra 

olika förinställningar, erfarenheter och kunskaper vi har, därför varierar uppfattning av en och 

samma händelse mellan individer (a.a.). Värdering är också en synonym till ordet uppfattning 

men det kan också betyda ”omdöme” (Svenska synonymer, 2019). Känslor är något man 

emotionellt känner i samband med en händelse. Det kan t.ex. vara rädsla för höjder, sorg vid 

död, glädje vid lycka osv. Känslor kan många gånger leda till fysiologiska förändringar 

och/eller beteendeförändringar när de väl känns som att adrenalinet stiger vid rädsla (NE, 

2019).  

   

Problematisering 

Sjuksköterskans utövande av evidensbaserad omvårdnad är en grundlig del i 

sjuksköterskeprofessionen (Finnström, 2010) och är bland sjuksköterskans ansvarsområden 

enligt den nationella beskrivningen av sjuksköterskans kompetenser (SSF, 2017). Trots det 

visar den befintliga litteraturen och forskningen att det här utövandet brister på grund av olika 

faktorer, vilket gör frågan om bakomliggande faktorer till denna brist till en fråga för 

förbättringsarbete inom omvårdnad (Forsberg, 2016).   

 

Genom att beskriva sjuksköterskans upplevelse av hinder som möter hen vid utövande av 

evidensbaserad omvårdnad kan studiens resultat utforma grund för problemformulering för 

att vidare undersöka lämpliga lösningar som kan förstärka sjuksköterskans förmåga att 

effektivt bedriva evidensbaserad omvårdnad och förbättra omvårdnadsarbetet.  
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Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av 

evidensbaserad omvårdnad.  

 

Metod 

Design 

Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Valet av en litteraturstudie som metod baseras på att en litteraturstudie kännetecknas av 

systematisk genomgång, granskning och insamling av information från aktuell beprövad 

forskning, vilket ger säker, beprövad och omfattande svar på en forskningsfråga (Polit & 

Beck, 2018). Den kvalitativa metoden ansågs vara den lämpligaste metoden för studien 

eftersom den enligt Olsson och Sörensen (2011), har ett induktivt, holistiskt förhållningssätt 

och ett naturalistiskt paradigm, vilket kännetecknas av insamlade kunskap baserad på en 

persons subjektiva verklighet och erfarenhet som hen skapar själv och som utvärderas utifrån 

trovärdighet, giltighet och pålitlighet. Den utgår från helheten utan att utelämna några delar 

av texten. Det naturalistiska paradigmen söker närheten till personens livsvärld då forskarens 

själ söker mötet med personens själ för att kunna skapa förståelse för dennes berättelse utifrån 

dennes uppfattning (a.a.) kunskaper som anses kunna besvara studiens syfte som är att 

beskriva upplevelser d.v.s. subjektiva verkligheter och erfarenheter. 

 

Urval 

Inkluderingskriterier 

Studien inkluderar vetenskapliga artiklar som beskriver de hinder sjuksköterskan upplever 

vid utövande av evidensbaserad omvårdnad, dessa artiklar skrivna på engelska, publicerade 

mellan år 2008-2018 och vara peer reviewed granskade. 

 

Artiklarna som inkluderas i studien behöver inte bara undersöka hinder vid sjuksköterskans 

utövande av EBO utan kan vara artiklar som bland annat undersöker hindren t.ex. studier som 

undersöker hinder och möjligheter, om hindren presenteras tydligt i resultatet. Artiklar som 
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inkluderar andra deltagare från andra yrkesgrupper än sjuksköterskeyrket, inkluderas om 

sjuksköterskeandelen utgör majoriteten av deltagarna. 

 

Exkluderingskriterier 

Artiklar som undersöker sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO kopplat till 

ett visst omvårdnadsområde eller fråga exkluderas. Ett exempel på sådana artiklar var artiklar 

som undersöker faktorer som hindrar sjuksköterskan ifrån att använda evidensbaserade 

arbetssätt för förebyggande och behandling av trycksår, onkologisk omvårdnad, omvårdnad 

vid diabetes etc. 

 

Etiska övervägande 

Studiens etiska övervägande utgår från att granska att de inkluderade artiklarna hade ett etiskt 

resonemang som uppfyllde de etiska krav och principer som Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver. Dessa principer är konfidentialitetskravet, vilket innebär att sekretess har beaktats 

och identiteten av de personer som inkluderas i en studie inte avslöjats eller kunnat kännas 

igen av någon obehörig till studien. Godhets- och inte skada-principen syftar till att 

respektera studiens personer och försöka göra gott av den nya kunskapen en studie resulterar. 

Rättviseprincipen innebär att alla personer/ data som en studie inkluderar ska behandlas/ 

bearbetas lika/ likadant. Samtyckeskravet betyder att de personer som inkluderas i en studie 

haft rätt att själv bestämma om de vill delta i studien och även att avsluta sin medverkan i 

studien när som helst. Vid empiriska studier krävs det även att studier har godkänt tillstånd av 

etikprövningsnämnder (a.a.). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingsprocessen inleddes med identifiering av de meningsbärande begreppen för 

studien, vilka är ”evidensbaserad omvårdnad”, ”sjuksköterska”, ”upplevelse” och ”hinder”.  

En systematisk omfattande sökning utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningen I 

Cinahl inkluderar sökorden/ termer ”nursing practice, evidence-based”, “nursing practice, 

research-based”, nursing staff, hospital”, “staff nurses”, “registered nurses”, 

“Implementation” , “utilization”, “nurse attitudes”, “evaluation”, “perception” och  
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“experience” OR “experiences”. Pubmed sökningen inkluderar utöver sökorden/ termer som 

användes i Cinahl sökningen termerna “evidence-based nursing” och “nursing research”. 

 

Samtliga sökord/ termer söktes i fritext format. De ord/termer som hade ett motsvarande 

Mesh-term söktes även som Mesh-term, vilket i söktabellen visas med förkortningen ”MH”.  

Sökorden och termer kombinerades i sökningen med hjälp av de Booleska sökoperatorerna 

AND & OR eftersom dessa verktyg enligt Polit och Beck (2018) avgränsar sökningen och ger 

så många relevanta träffar som möjligt (a.a.).  

 

Sökningar i Cinahl resulterade nittiofyra artiklar som redovisas i (Bilaga 1), sökningar i 

Pubmed resulterade 1177 artiklar och redovisas i (Bilaga 2). Filterinring av sökresultaten från 

databaserna Cinahl och Pubmed beskrivs i (Figur 1) på ett urvalförförande av fyra steg, vilket 

resulterade totalt nio artiklar, fyra Cinahl artiklar och fem Pubmed artiklar varav två 

gemensamma artiklar mellan Cinahl och Pubmed, vilket betyder att totalt sju artiklar 

inkluderades i studien. Översikt över inkluderade artiklarnas författare, publicerings år, land, 

syfte, använd metod och urval redovisas i (bilaga 4). 
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Kvalitetsgranskning 

Enligt (figur1) utfördes en kvalitetsbedömning under ”Urval 4”. Den här 

kvalitetsbedömningen utfördes med hjälp av Willman, Slotz och Bahtsevani (2011) protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod se (bilaga 3). Protokollet innehåller 

14 frågor, vilka kan besvaras med ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Enligt protokollets anvisningar 

ger ett ”ja” svar (1) poäng medan ett ”nej” eller ”vet ej” svar ger (0) poäng. Alla frågor måste 

inte besvaras, utan bara de som är relevanta. Totalt kan en studie få 0-14 poäng beroende på 

antal relevanta besvarade frågor samt motsvarande poäng efter svar. Totalsumman divideras 

sedan på antal besvarade frågor. Detta ger ett procenttal som tyder på högkvalitet om det 

ligger mellan 80-100 %, medelhögkvalitet om det ligger mellan 70-79 % och låg kvalitet om 

den ligger mellan 60-69 % (a.a.). Protokollet följdes utan att utelämna några frågor. Totalt 

elva artiklar gick vidare till urval fyra ”kvalitetsgranskning’” se (figur 1) varav två 

gemensamma artiklar mellan Cinahl och Pubmed så det var nio artiklar som egentligen 

kvalitetsgranskades. Två av dem visade sig vara av lågt kvalitet, vilka exkluderades. En 

artikel var av medelhög kvalitet och sex artiklar var av högkvalitet och dessa inkluderades i 

studien.  

 

Dataanalys 

Studiens innehåll analyserades utifrån manifest innehållsanalysprincip. Detta enligt (Olsson 

& Sörensen, 2011) sker genom att bearbeta texten och beskriva dess innehåll med försiktighet 

att ta fram det påtagliga fakta samtidigt som författare håller så låg tolkningsgrad av texten 

som möjligt (a.a.). Vid kvalitativ innehållsanalys ska författaren försöka skapa förståelse av 

texten utan påverkan av egna förutfattade meningar, teorier eller känslomässiga bindningar 

till ämnet som analyseras (Dahlborg-Lyckehage, 2012).  

 

De vetenskapliga artiklarna som studien inkluderar, analyserades enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning om tillvägagångsättet för innehållsanalys av texter. Deras 

innehållsanalys baseras på en manifest innehållsanalys. Analysprocessen påbörjas genom 

upprepad läsning av texten. Vidare plockas meningsbärande enheter ut ur texten d.v.s. en del 

av texten som kan vara en mening, flera meningar och även stycken som beskriver ett ämne. 

Ämnet kan t.ex. vara en känsla eller en upplevelse. Dessa meningsbärande enheter sedan 

kondenseras d.v.s. sammanfattas med bibehållen innebörd och kodas, då ges den 

kondenserade meningen en rubrik som symboliserar tanken, känslan, upplevelsen etc. i den 
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kondenserade meningen. Koderna sorteras efter sin likhet och grupperas i underkategorier 

och liknande underkategorierna fogas ihop till kategorier (a.a.).  

 

Dataanalysen utfördes i nio steg. Steg ett, noggrann läsning av texten, översättning av nya 

engelska ord till svenska och vid behov till arabiska som är författarens modersmål. Steg två, 

texten lästes i sin helhet en gång till för att säkerställa rätt förståelse utan att bli 

avbruten/störd av översättningsarbetet. Steg tre, artiklarna skrevs ut och texten lästes 

samtidigt som meningsbärande enheter markerades på papper. Steg fyra, de markerade 

meningsbärande enheterna kopierades från artiklarna på dator och klistrades in i en tabell, där 

meningsenheterna ordnades i tur och ordning enligt dess förekomst i artiklarna. Tabellen 

rubricerades även med artikelrubrik i början av varje ny artikel. Steg fem, genomläste de 

meningsbärande enheterna för att säkerställa att de besvarade studiens syfte. Steg sex, 

komplettöversatte de plockade meningsenheterna från engelska till svenska och bifogade 

översättningen i tabellen bredvid de ursprungliga meningsenheterna, vilka blev 170 stycken. 

När översättningen var klar, jämfördes den med de originella meningsbärande enheterna för 

att kontrollera att översättningen var förståelig och stämmer överens med innehållet till 100 

%. Steg sju sammanfattade de meningsbärande enheterna med bibehållen kärna d.v.s. 

kondenserade dem. Steg åtta, de kondenserade meningsenheterna kodades och de liknande 

koderna färglades i samma färg i tabellen för att kunna få en översikt på resultatfördelning 

mellan artiklarna, alltså förekomst av samma kod i flera artiklar. Steg nio, koderna sorterades 

sedan i underkategorier och underkategorier i huvudkategorier. Steg tio, säkerställde att de 

kondenserade meningarna inte passar in bättre i en annan underkategori eller huvudkategori 

genom att jämföra dess innehåll i förhållande till de olika underkategorierna och 

huvudkategorierna. Slutresultatet av dataanalysprocessen blev sex underkategorier som 

sammanställdes till tre huvudkategorier. För översikt se (Bilaga 5) som innehåller några 

exempel på hur analysprocessen utfördes.  
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Resultat 

I studiens resultat framkom olika faktorer som hindrade sjuksköterskan ifrån att utöva 

evidensbaserad omvårdnad. Dessa faktorer delades in i tre huvudkategorier. Första 

huvudkategorin var organisatoriska faktorer, där resurser och arbetsklimat beskrevs som 

underkategorier. Andra kategorin var kunskap om EBO, och den inkluderade 

underkategorierna kunskap om begreppet EBO samt kunskap om att utföra EBO. Tredje 

kategorin var inställning till EBO, vilken också inkluderade två underkategorier, som var 

attityd gentemot EBO och förhållningssätt. För resultat översikt se (Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

(Figur 2) översikt över resultatets huvud- och underkategorier 
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Organisatoriska faktorer 

Resurser 

Gifford m.fl. (2018), Johnston m.fl. (2016), Renolen, Hoye, Hjälmhult, Dnbolt och Kirkevold 

(2017) Renolen och Hjälmhult (2015) och Bohman, Ericsson och Borglin (2012) uppgav att 

sjuksköterskor upplevde konstant brist på tidsluckor för att kunna lokalisera, diskutera och 

utvärdera bevis under arbetsdagen (a.a.). Tungt omvårdnadsarbete, stor arbetsbelastning och 

dålig personalomsättning präglade sjuksköterskans arbetsförhållande. Detta gjorde att 

sjuksköterskor prioriterade patientnära vård och övriga arbetsuppgifter än att söka bevis 

(Gifford m.fl., (2018); Johnston m.fl., (2016); Renolen, Hoye, Hjälmhult, Dnbolt & 

Kirkevold, (2017); Renolen & Hjälmhult, 2015). Sjuksköterskor hade ingen tillgång till 

bevis, eftersom det saknades peer reviewed tidskrifter och/eller tillgång till dator och internet 

på arbetsplats där de jobbade (Johnston m.fl., 2016). En av studierna nämnde också att brist 

på avancerad utrustning var en begränsande faktor (Gifford m.fl., 2018).  

 

Sjuksköterskor utryckte behov av kompetensutveckling inom EBO men att deras möjligheter 

att delta i en utbildning som utvecklar deras kunskaper inom EBO var begränsade (Gifford 

m.fl., 2018; Johnston m.fl., 2016). Dels för att sjuksköterskor inte kunde delta i dessa 

utbildningar på grund av personalbrist Gifford m.fl., 2018). Dels för att dessa möjligheter var 

få och inte utfördes på ett löpande sätt, så det var svårt för sjuksköterskor att ersätta ett missat 

utbildningstillfälle. Bristande utbildningsmöjligheter gjorde så att sjuksköterskor inte lärde 

sig hur vissa ny-införda evidensbaserade arbetssätt borde tillämpas. Detta gjorde att 

sjuksköterskor valde bort användning av dessa arbetssätt (Johnston m.fl., 2016). 

 

Forskning om evidensbaserad omvårdnad publicerades i överväldigande mängder så det var 

tidskrävande och utmanande för sjuksköterskor att precisera relevant bevis (Renolen & 

Hjälmhult., 2015; Gifford m.fl., 2018; Bohman m.fl., 2012). Forskning om EBO kunde visa 

olika eller motsägande resultat om en och samma omvårdnadsfråga. Oenigheten i 

forskningsresultaten negativt påverkade sjuksköterskans tillit till EBO-forskning och gjorde 

att hen tvekade i att använda sig av den (Renolen & Hjälmhult., 2015). Sjuksköterskor 

hindrades också av evidensbaserade-metoders bristande överförbarhet (Johnston m.fl., 2016) 

och att vissa evidensbaserade arbetssätt saknade tillräckligt detaljerade anvisningar för hur de 

kan användas i verklig praxis (Gifford m.fl., 2018; Bohman m.fl., 2012) och/eller var hade 

otydlig beskrivning (Renolen & Hjälmhult, 2015). Bevisen stödde inte alltid det kliniska 
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beslutfattandet. Dels för att det fanns oförenlighet mellan bevisen och den praktiska 

verkligheten, dels för att användning av evidensbaserade arbetssätt kunde vara tidskrävande 

och därmed begränsade sjuksköterskans autonomi över omvårdnadsarbetet som redan var 

tidsbegränsat (Bohman m.fl., 2012).  

 

Arbetsklimat  

Sjuksköterskor som var motiverade att implementera nya evidensbaserade arbetssätt 

hindrades av bristande ledningsstöd. De försökte identifiera omvårdnadsproblem, söka och 

samla evidensbaserade lösningar och skickade resultatet till ledningen. Dessa resultat varken 

användes eller skickades tillbaks med feedback till sjuksköterskor, vilket frustrerade 

sjuksköterskor och hämmade dem att söka mer kunskap (Johnston m.fl., 2016). En del 

rapporterade bristande stöd från organisationen i sina ansträngningar att få tillgång till bevis. 

De visade vilja att delta i EBO- konferenser, vilket inte alltid godkändes av ledningen 

(Özdemir & Akdemir, 2009). Det var vanligt att implementering av nya evidensbaserade 

arbetssätt fick stöd av ledningen i inledningsfasen men sedan blev det sjuksköterskans ansvar 

att själv ta vidare dessa implementeringar (Renolen m.fl., 2017). En del sjuksköterskor 

försökte introducera välgrundade evidensbaserade förändringar men hindrades av otillräckligt 

stöd och uppföljning, vilket gjorde att tidigare praxis så småningom fortfarande rådde 

(Pericas-Beltran, Gonzalez-Torrente, Pedro-Gomez, Moraled-Asencio & Bennasar-Veny, 

2014). Enligt Renolen & Hjälmhult (2015) så var det lätt för sjuksköterskor att följa en 

individuell agenda och falla tillbaka i gamla rutiner, eftersom ledare på olika nivåer inte 

kontrollerade om eller hur de ny-införda arbetssätt tillämpades (a.a.).  

 

Ledare visade bristande förståelse och engagemang för införande av evidensbaserade 

arbetssätt. De uppmärksammade inte heller vikten av EBO. Detta ledde till att en del 

sjuksköterskor saknade motivation i att förhålla sig till EBO, så de varken uppskattade EBO 

eller utförde den fullständigt (Gifford m.fl., 2018; Pericas-Beltran m.fl., 2014). Det fanns 

också sjuksköterskor som kände att de kämpade i motvind för att utveckla omvårdnaden och 

engagerade sig i EBO, men deras ansträngningar uppmärksammades och uppskattades 

otillräckligt av ledarna. Detta hämmade sjuksköterskor ifrån att anstränga sig i 

kvalitetsförbättring och EBO (Renolen m.fl., 2017). Bristande uppmuntra och stöd enligt 

Gifford m.fl. (2018) berodde ibland på att ledarna själva varken visste vad EBO var eller hur 

bevis söks fram och utvärderas (a.a.).  
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Överförbarheten och lämpligheten av nya evidensbaserade arbetssätt till en viss verksamhet 

kontrollerades inte alltid av ledningen innan dessa arbetssätt infördes (Renolen & Hjälmhult., 

2015). Johnston m fl. (2016) uppgav att sjuksköterskor exkluderades från att delta i 

diskussioner om vilka evidensbaserade arbetssätt som var lämpade för verksamheten (a.a.).  

Dessa faktorer ledde till att det kunde finnas arbetssätt som inte stödde verksamhetens behov 

och förutsättningar, så användning av dem kändes utmanande för sjuksköterskor och/eller att 

hen använde dem på ett icke-reflekterande sätt (Renolen & Hjälmhult., 2015; Johnston m.fl., 

2016).  

 

Framgångsrik tillämpning av EBO begränsades av att det saknades ett gemensamt 

engagemang mellan vårdteamets olika medlemmar. Vissa medlemmar förhöll sig inte till 

evidensbaserade arbetssätt, vilket begränsade sjuksköterskans autonomi över att utföra ett 

fullständigt evidensbaserat omvårdnadsarbete. En del medlemmar arbetade efter de 

traditionella arbetssätten istället för att använda de evidensbaserade. Detta var vanligt hos 

medlemmar som tyckte att sin nuvarande kunskap och sätt att bedriva omvårdnad gav 

tillfredsställande resultat. Några sjuksköterskor t.ex. använde sig fortfarande av 

pappersregistrering, vilket hindrade överföringen av data och ledde till skillnader i praktiken 

mellan olika arbetslag (Johnston m.fl., 2016). Saknad av ett gemensamt engagemang och 

sträva efter utövning av EBO minimerade sjuksköterskans möjligheter till att i team reflektera 

kring och diskutera aktuella omvårdnadsproblem, identifiera specifika omvårdnadsfrågor och 

vidare söka evidensbaserade lösningar (Renolen m.fl., 2017). Det saknades också ett öppet 

klimat för utövande av EBO i vårdteam när det gäller att söka nya bevis. Att spendera tid 

framför dator och söka efter artiklar under arbetstid var inget som uppfattades positivt eller 

prioriterades av vissa medlemmar, vilket gjorde att sjuksköterskan sällan gjorde det 

(Bohman, Ericsson & Borglin, 2012).   

 

Kunskap om EBO 

Kunskap om begreppet EBO 

Sjuksköterskor visade bristande grundläggande kunskap om EBO. Många sjuksköterskor var 

omedvetna om när de använde sig av EBO i praktiken (Özdemir & Akdemir, 2009; Bohman 

m.fl., 2012; Renolen m.fl., 2017) eller om vad begreppet EBO kunde innebära. Det visade sig 

att en del hade hört talas om EBO men hade en uppfattning om att den var ett arbetssätt som 
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användes för hantering av specifika problem när de traditionella arbetssätten inte räckte till, 

än ett rutinmässigt sätt att tillhandhålla omvårdnad (Gifford m.fl., 2018). Andra uppfattade 

EBO som en utbildning, vars syfte var att utveckla sjuksköterskans omvårdnadskompetenser 

(Bohman m.fl., 2012).  

 

Kunskap att utföra EBO 

Sjuksköterskor visade otillfredsställande kompetens när det gäller att söka fram, precisera och 

utvärdera relevant och användbar bevis (Özdemir & Akdemir, 2009; Gifford m.fl., 2018; 

Bohman m.fl., 2012). Vissa sjuksköterskor hade svårt att skilja på medicinskevidens och 

omvårdnadsevidens (Bohman m.fl., 2012). En del visade även brist på kunskap att använda 

EBO (Pericas-Beltran m.fl., 2014; Johnston m.fl., 2016) den här bristen kunde bero på låg 

användningsfrekvens av ett visst evidensbaserad arbetssätt, vilket gjorde att sjuksköterskan 

inte hann skaffa sig tillräcklig mycket kunskap på så sätt så att hen kände sig bekväm i att 

använda denna arbetssätt (Johnston m.fl., 2016). Renolen & Hjälmhult (2015) beskrev också 

att en del sjuksköterskor saknade kunskap att kunna kombinera olika omvårdnadskunskaper 

d.v.s. erfarenhetsbaserad kunskap, evidensbaserad kunskap och patientens kunskap, för att 

komma fram till det bästa möjliga kliniska beslutfattande. Författarna uppgav även att en del 

sjuksköterskor visade lågt självförtroende för den egna förmågan att kritiskt utvärdera 

bevisens relevans, giltighet och kvalitet, relaterat till avsaknad av kritiska 

utvärderingskunskaper (a.a.). Sjuksköterskor med begränsade engelskspråkiga färdigheter, 

upplevde att det var utmanande att hitta läsbara och förståeliga bevis, eftersom majoriteten av 

tidskrifter som riktar sig mot omvårdnad publicerade på engelska (Gifford m.fl., 2018; 

Bohman m.fl., 2012). Vissa hade bristande IT-färdigheter, vilket hindrade de ifrån att 

effektivt använda det kliniska datorsystemet för t.ex. införande av resultatutvärdering och 

eventuella problem vid användning av evidensbaserade arbetssätt. 

 

Sjuksköterskans inställning till EBO 

Attityd gentemot EBO 

Sjuksköterskors negativa attityder och övertygelser gentemot evidens hindrade deras 

förståelse och genomförande av EBO. En del visade tveksamhet till om evidens var 

tillämpningsbart eller överhuvudtaget bidrog till nytta inom omvårdnad (Bohman m.fl., 
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2012). Nyexaminerade sjuksköterskor beskrev att sökning efter och utvärdering av bevis 

kändes skrämmande, eftersom de var beroende av den kunskapen de hade fått till sig under 

sin grundutbildning om EBO, utan att självständigt utfört det tidigare i verklig praxis 

(Johnston m.fl., 2016). Vissa utryckte även att det kändes ansträngande att kvalitetsregistrera 

tillämpade evidensbaserade arbetssätt på datorn (Pericas-Beltran m.fl., 2014). En del 

sjuksköterskor tvekade i att använda sig av nya evidensbaserade arbetssätt. Den här 

tveksamheten berodde på deras oro och rädsla för att utsättas för psykisk eller fysisk våld 

utav patienter eller deras anhöriga om dessa arbetssätt skulle leda till dåligt eller oönskat 

resultat (Gifford m.fl., 2018). 

 

Gifford m.fl. (2018) och Renolen m.fl. (2017) beskrev att bekvämligheten och tryggheten i 

att använda sig av traditionella arbetssätt och erfarenhetsbaserad kunskap, hindrade 

sjuksköterskor ifrån att använda sig av nya evidensbaserade arbetssätt (a.a.). Detta för att 

användning av det sistnämnda enligt (Gifford m.fl., 2018; Renolen m.fl., 2017; Pericas-

Beltran m.fl., 2014; Johnston m.fl., 2016; Bohman m.fl., 2012) ansågs vara komplicerad 

(a.a.) och inte alltid tillämplig (Gifford m.fl., 2018; Renolen m.fl., 2017; Pericas-Beltran 

m.fl., 2014). Dessa uppfattningar enligt Pericas-Beltran m.fl. (2014) berodde på att 

sjuksköterskor hade svårt att stå inför förändring och att vänja sig vid användning av nya 

arbetssätt (a.a.). De kunde också bero på att sjuksköterskor var osäkra på att de kunde 

använda dessa arbetssätt utan att göra fel och misslyckas (Pericas-Beltran m.fl., 2014; 

Johnston m.fl., 2016). Negativa erfarenheter i samband med tillämpning av evidensbaserade 

arbetssätt enligt Renolen & Hjälmhult (2015) gjorde att en del sjuksköterskor avstod ifrån att 

använda arbetssätt som var kopplade eller ledde till sådana erfarenheter (a.a.).  

 

Det fanns sjuksköterskor som ansåg att inställning till evidensbaserad omvårdnad och dess 

genomförande härrör från personligt intresse och individuellt engagemang och inte är ett 

ansvarområde som tillhör den allmänna sjuksköterskan (Bohman m.fl., 2012; Gifford m.fl., 

2018) utan tillhör andra professioner så som sjuksköterskor som undervisar (Bohman m.fl., 

2012), läkare, forskningsassistenter, magistersjuksköterskor, och doktorand studenter 

(Özdemir & Akdemir, 2009). De ansåg också att EBO var icke-grundläggande och att 

sökning efter evidens var inget som prioriterades under arbetstid, utan uppfattades mer som 

fritidsaktivitet. Sjuksköterskor tyckte att medicinevidens var mer värt än omvårdnadsevidens 

och därför underskattade de användningen av EBO (Gifford m.fl., 2018).  
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Förhållningssätt  

En del sjuksköterskor försökte trots begränsade resurser hinna i kapp och samla bevis  under 

sin ledighet (Bohman m.fl., 2012; Johnston m.fl., 2016; Renolen m.fl., 2017). De försökte att 

på egen hand skaffa sig evidensbaserad kunskap och lära sig använda nya evidensbaserade 

arbetssätt inom omvårdnad (Gifford m.fl., 2018). Sjuksköterskans vilja och motivation till att 

förhålla sig till evidensbaserat omvårdnadsarbete påverkades ibland av patientens 

förutsättningar, ökad patientautonomi samt kunskapsnivå. Dessa faktorer kunde begränsa 

sjuksköterskans användning av sådana arbetssätt (Johnston m.fl., 2016). En del patienter hade 

t.ex. begränsad ekonomisk förmåga att bekosta sig evidensbaserade arbetssätt, vilka kunde 

vara dyrare än traditionella arbetssätt. Vissa patienter speciellt äldre patienter hade på grund 

av okunskap om hur sjuksköterskeyrket hade utvecklats, bristande förtroende gentemot 

sjuksköterskans användning av arbetssätt som ansågs vara nya och icke-traditionella (Gifford 

m.fl., 2018).  

   

Vissa sjuksköterskors användning av evidensbaserade arbetssätt var selektiv. Det vill säga de 

anpassade och individualiserade arbetssätten som de kände var lämpligt, inte fullständigt 

följde den mallen för tillämpat arbetssätt och inte tillämpade dessa arbetssätt i alla liknande 

kliniska sammanhang, utan bara när de kände för det (Johnston m.fl., 2016). En del 

sjuksköterskor hade kunskap om de nya evidensbaserade arbetssätten men anpassade inte 

alltid sitt omvårdnadsarbete efter dessa arbetssätt. De sökte evidensbaserad kunskap enbart 

när de hade specifika uppgifter att lösa eller när de saknade ett svar på patientens och/eller 

anhörigas frågor (Renolen & Hjälmhult., 2015). Johnston m.fl. (2016) beskrev också att 

sjuksköterskors omvårdnadsarbete utgjorde mer rutinbeteende snarare än baserat på bevis 

(a.a.). En del sjuksköterskor baserade sitt omvårdnadsarbete på den kunskap och arbetssätt de 

var säkra på, oavsett om de var evidensbaserade eller inte medan vissa arbetade mer 

erfarenhetsbaserad än evidensbaserat och satsade ingen energi på att införa vad de tyckte var 

små skillnader i praktiken, trots att dessa skillnader var evidensbaserade (Renolen m.fl., 

2017; Renolen & Hjälmhult., 2015). 

 

En del sjuksköterskor var skeptiska gentemot nya bevis (Pericas-Beltran m.fl., 2014) och 

visade motstånd mot förändring (Pericas-Beltran m.fl., 2014; Bohman m.fl., 2012; Johnston 

m.fl., 2016). Det fanns även sjuksköterskor som erkände vikten av bevisens värde och bidrag 

i omvårdnadsarbetet. Trots det så var de resistenta mot den och utryckte att de inte behövde 

tillämpa det bara för att den har bevisats av någon (Pericas-Beltran m.fl., 2014). 
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Sjuksköterskor var fast i rutiner och traditionella arbetssätt i att bedriva omvårdnad (Bohman 

m.fl., 2012; Johnston m.fl., 2016 ) och tyckte att det sättet de alltid använt var det bästa och 

säkraste för att bedriva omvårdanden (Renolen & Hjälmhult., 2015). En del var 

återhållsamma till de evidensbaserade arbetssätt som de inte var säkra på eller vana vid 

(Bohman m.fl., 2012). De använde sig inte av nya evidensbaserade arbetssätt förrän dessa sätt 

användes och accepterades av alla i verksamheten (Gifford m.fl., 2018). Vissa sjuksköterskor 

sökte svar på sina omvårdnadsfrågor i allmänna sajter eller omvårdnads applikationer, istället 

för att granska svaret i tillförlitliga vetenskapliga artiklar (Özdemir & Akdemir, 2009).  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO, vilket 

besvarades med hjälp av en kvalitativ litteraturstudie. Val av litteraturstudie som design anses 

var ett bättre val, jämfört med att besvara syftet med hjälp av en empirisk så som intervjuer 

eller observationer. Detta för att Olsson och Sörensen (2011) inser att en litteraturstudie 

rekommenderas som metod för examensarbete, eftersom den varken stör eller hindrar arbetet 

i hälso- sjukvårdsenheter (a.a.) som användning av en empirisk studie hade medfört. Polit och 

Beck (2018) uppger också att en litteraturstudie ger bredare sökresultat, vilka är beprövade 

och granskade (a.a.). Detta anses vara en stark punkt i studien, eftersom resultatet blev så 

omfattande och reflekterade upplevelser från olika länder.  

 

Varför Cinahl och Pubmed? Studien sökte data i två databaser, vilka var Cinahl och Pubmed. 

Enligt Willman m.fl. (2016) så räcker det inte att söka svar i en databas för att utföra en 

litteraturstudie, utan det måste användas minst två databaser. Pubmed och Cinahl är två stora 

databaser som valdes eftersom de enligt författarna sammanlagt innehåller mer än trettio 

miljoner länkar till granskade artiklar och att majoriteten av dessa artiklar handlar om 

medicin eller omvårdnad (a.a.). Dessa databaser erbjuder dessutom användning av de 

Booleska sökoperatorerna som enligt Willman m.fl. (2016) och Polit och Beck (2018) 

avgränsar sökningen och ger så många relevanta träffar som möjligt (a.a.). I studien har 

sökoreatoren OR använts för att söka efter de olika meningsbärande begreppen och dess 

synonymer för att få omfattande sökning. Sökoperatorn AND har däremot använts för att 
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begränsa sökningen genom att kombinera de olika meningsbärande begreppen på ett relevant 

sätt som leder till sökresultat som är begränsat och relevant för studiesyftet.  

 

Studien inkluderar sju vetenskapliga artiklar. Sex av de visade sig vara av högkvalitet och 

den sjunde av medelhög kvalitet, baserat på Willman, Stotz och Bahtsevani (2011):s 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod se (bilaga 3). Enligt 

Wengström (2016) kan kvalitetsgranskning av material som används i en studie säkerställa att 

det resultat som kommer fram av studien är av god kvalitet (a.a.). 

 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att relation mellan forskare och deltagare bör baseras på 

en etisk grund som talar om forskarens plikt och deltagarnas rättigheter. Dessa sammanställs i 

de olika etiska principerna och kraven som författarna beskriver (a.a.). Samtliga studier som 

inkluderade i studien uppfyllde kraven enligt studiens etiska övervägande d.v.s. de hade ett 

etiskt resonemang, bar en godkänd etikprövning, beaktat sekretess, alla deltagare hade fått 

information om studiens tillvägagångssätt och syfte samt gett sitt godkännande att delta, även 

fritt val att när som helst kunna överge sitt deltagande och författarna hade argumenterat för 

sitt val av studien på så vis som reflekterar att studiesyftet skulle användas till nytta. Därför 

anses de uppfylla de etiska principerna och kraven som Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver.  

 

Faktorer som kan ha minskat studiens trovärdighet är författarens bristande engelska-

färdigheter och bristande möjlighet att överensstämma tolkning av data med någon annan, 

vilka kan ha orsakat feltolkningar, trots beaktning för noggrann översättning och att hålla sig 

objektiv, textnära och neutral vid behandling av insamlade data igenom dataanalysens olika 

steg. Olsson och Sörensen (2011) påpekar att god hantering av språket som används i en 

forskning är en förutsättning som ger forskaren rätt förståelse och tolkning av människors 

upplevelser, vilket är en grundregel i den kvalitativa forskningen (a.a.). Studiens trovärdighet 

förstärks däremot genom att författaren förhållit sig till den angivna metoden för analys av 

data utan avvikelse, inkluderat ingen data som inte fanns med i artiklarnas resultat, inte 

gjorde några långtgående tolkningar samt att resultatet logiskt besvarar studiens syfte utan 

motsägelser. Graneheim och Lundman (2004) uppger att trovärdigheten bland annat handlar 

om hur forskaren hänvisar till hur dataanalysprocessen följdes. Att resultatet är begripligt och 

logiskt samt att forskaren använt sig av relevanta meningsenheter. Trovärdigheten handlar 

också om hur väl kategorier och underkategorier täcker data, samt att ingen relevant data 
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uteslutas eller icke-relevant inkluderas (a.a.). Trots att studien inkluderade enbart sjuk 

stycken vetenskapliga artiklar, så anses de tillräckliga. Detta för att enligt Olsson och 

Sörensen (2011) kan användning av minst fem vetenskapliga artiklar ge ett trovärdigt 

resultat. 

 

Studien inkluderade artiklar som kommer från olika länder och alla dessa länder är inga 

utvecklingsländer d.v.s. de är länder som driver omvårdnad inom sjukhus eller vårdenheter, 

driver forskning och erhåller mer eller mindre samma förutsättningar att driva omvårdnad 

som i Sverige så som tillgång till datorer och internet och utvecklad utrustning. Studien 

exkluderade artiklar som riktar sig till att undersöka hinder kopplade till ett visst 

omvårdnadsområde. Detta för att göra studieresultatet överförbart på flera hälso- 

sjukvårdsverksamheter, där sjuksköterskan befinner sig. Forsberg och Wengström (2016) 

påpekar att användning av inklussions- exklussions- kriterier är ett bra verktyg som hjälper 

till att systematiskt fånga upp data som är relevant och som ringar in sökningen utifrån 

problemområdet och berörda forskningsgrupper (a.a.). Utifrån dessa faktorer så anses 

resultatet vara överförbart för allmänna sjuksköterskor som driver omvårdnad inom sjukhus 

eller vårdenhet på ett icke-utvecklat land.  

 

Resultatdiskussion 

De mest förekommande faktorerna som hindrade sjuksköterskans utövande av EBO enligt 

resultatet var bristande resurser, bristande ledningsstöd och bristande kunskap hos 

sjuksköterskan. Bland resurser var tidsbrist den mest omtalade faktorn, då fem av de sju 

studier (ca 70 %) som analyserades bekräftade att tidsbrist hindrade sjuksköterskor ifrån att 

söka, analysera och utvärdera bevis. Detta bekräftar även befintlig forskning som (Jueng, 

Huang, Li, Liang & Huang, 2017; Dalheim, Harthug, Nilsen & Nortvedt, 2012; Yava m.fl., 

2009; Breimaier, Halfens & Lohrmann, 2010; Brown, Wickline, Ecoff & Glaser, 2009; 

Walsh, 2010). Stor arbetsbelastning var också en vanligt förekommande faktor som nämndes 

i fyra av studierna (ca 57 %). Brown m.fl. (2009) uppger att stor arbetsbelastning ledde till att 

sjuksköterskor valde bort användning av evidensbaserade arbetssätt. Detta för att de kände att 

utnyttjandet av evidens krävde längre tid och skulle därför leda till att de förlorar arbetsflödet 

(a.a.).  
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Sjuksköterskor visade otillräcklig kunskap om EBO. Detta utifrån resultat var den vanligaste 

hindrande faktorn, då sex av sju studier (ca 86 %) nämnde den. Sjuksköterskor enligt 

Breimaier m.fl. (2010) och Grant, Stuhlmacher och Bonte-Eley (2012) hade otillräcklig 

kunskap om EBO och hur bevis framställs och används (a.a.). De visade också bristande 

kunskap i att söka i databaser, ta fram relevant bevis, förstå och kritiskt utvärdera den 

(Mills,Field & Cant, 2011; Jueng m.fl., 2017; Brown m.fl., 2009).    

 

Bristande ledningsstöd förekom som hindrande faktor i fem av studierna (ca 70 %). Mills 

m.fl., (2011), Jueng m.fl., (2017) och Santos (2012) uppger att ledningens bristande stöd, 

uppmuntra, erkännande samt förståelse av EBO, ledde till icke-motiverande arbetsklimat och 

hämmade sjuksköterskor ifrån att anstränga sig i EBO-arbetet. Brown m.fl., (2009) beskriver 

däremot att ledningen visade otillräckligt engagemang när det gäller att avsätta mentorer som 

sjuksköterskan kunde vända sig till för samråd vid frågor gällande EBO. Sådana mentorer 

kunde t.ex. vara kunniga sjuksköterskor eller forskare (a.a.). Frånvaro av sådana mentorer 

hämmade sjuksköterskor med otillräcklig EBO-kunskap att engagera sig i EBO-arbetet. Detta 

för att de kände att de inte kunde få svar på sina frågor och/eller hjälp vid eventuella problem 

vid sökning eller tillämpning av EBO (Jueng m.fl., 2017). 

 

Begränsade utbildningsmöjligheter, som utvecklar sjuksköterskans kompetens avseende EBO 

var ingen vanlig förekommande hindrande faktor utifrån resultat men den förekommer i en 

hel del befintlig forskning så som (Breimaier m.fl., 2010; Mills m.fl., 2011; Bonner, Mrcna & 

Sando, 2008; Jueng m.fl., 2017; Grant m.fl., 2012; Santos, 2012). Breimaier m.fl., (2010) 

anger att många sjuksköterskor nämnde behov av vidare utbildning inom EBO, för att få 

tillräcklig kunskap om bevisens bidrag i omvårdnadsarbetet, genomförande av 

forskningsresultat, grundläggande principer för omvårdnadsforskning, användning av 

bibliotek och databaser och övervägandet av bevis (a.a.). 

 

Studieförfattarens hypotes ansåg att organisationens stöd var det avgörande hindret. Detta för 

att lägre organisatoriskstöd skulle kunna leda till lägre EBO-kunskapsnivå hos 

sjuksköterskor, vilket i sin tur skulle kunna leda till att sjuksköterskor uppfattar att det är 

svårare att hitta, förstå och använda bevis och därmed få ett negativt förhållningssätt och 

attityd gentemot EBO. Brown m.fl., (2009)  bekräftar detta i sin studie så att ju lägre stöd 

sjuksköterskor fick från organisationen gällande EBO, desto lägre de uppfattade sin EBO-

kunskapsnivå och färdigheter. Vidare visade Brown m.fl., (2009) även att ju lägre 
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sjuksköterskan uppfattade sin EBO-kunskapsnivå och färdigheter, desto svårare upplevdes 

bevis att kunna hitta och förstå (a.a.). Bonner m.fl., (2008) visar däremot att sjuksköterskans 

attityd gentemot EBO hängde samman med deras EBO-kunskapsnivå och färdigheter. 

Författarna anger att sjuksköterskor som hade genomgått EBO-utbildning och därmed hade 

högre EBO-kunskapsnivå, hade mer positiv inställning till EBO och var mer villiga att 

genomföra bevis (a.a.).  

 

Grant m.fl. (2012) anser att sjuksköterskor kände sig inte  beredda på att inleda förändringar 

baserade på evidens p.g.a. bristande kunskap och utbildning (a.a.). Sjuksköterskans lärande 

och kompetensutveckling enligt Santos (2012) påverkades inte bara av begränsade 

utbildningsmöjligheter så som brist på tid att gå på utbildning eller lära sig på arbetstid, utan 

även av en del andra faktorer. Bland dessa faktorer nämns brist på ersättning från 

arbetsgivare d.v.s. ingen betald ledighet för utbildning, ledarkontroll över val av vilka 

sjuksköterskor som ska gå på utbildning, bristande motivation för inlärning i vårdteamet då 

motivationen för inlärning ökar med en positiv inlärningsmiljö, stöd av arbetslag genom 

reflektion, växling av olika åsikter och erfarenheter samt kunskaper (a.a.). Grant m.fl. (2012) 

påstår att utveckling av forskningsavdelningar som ägnar sig åt att utbilda och stödja 

sjuksköterskor i EBO-arbetet, kunde öka sjuksköterskans känsla av stöd. Detta kunde i sin tur 

förbättra hens uppfattningar av organisationsstöd, vilket skulle kunna ge trygghet och öka 

hens användning av EBO samt ökar hens medvetande om vikten av EBO (a.a.). 

 

Författaren anser möjligheter till att kunna förbättra sjuksköterskans utövande av EBO genom 

ett systematiskt förbättringsarbete. Enligt PDSA-modellen för systematisk förbättringsarbetet 

står P för planering genom att avsätta vilka mål skall uppnås (Öka sjuksköterskans utövande 

av EBO), identifiera omvårdandsproblem eller frågeställningar (Vilka faktorer hindrar 

sjuksköterskan ifrån att utöva EBO?) här kan studiens resultat användas. Under den här fasen 

sker också planering av lösningar och förändringar samt ansvarsfördelning, alltså bestäms 

vem ska göra vad, var och när (Elg & Olsson, 2013). Vidare ligger det på ledningens ansvar 

att se till att skapa en miljö som främjar utveckling i omvårdnadsarbetet, vilka ofta bygger på 

forskning d.v.s. avsatta lämpliga tillräckliga resurser, ha god kommunikation med 

medarbetarna och vara lyhörda för deras behov i arbetet, uppmuntra och stödja, skapa bra 

inlärningsmiljö och själva vara en god förebild för sina medarbetare (Hommel m.fl., 2013).  
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Genomförande av ett förbättringsarbete är en förändring. Att leda, följa och genomföra 

förändringar är ett gemensamt ansvar i team men är svårare att utföra inom hälso- och 

sjukvård än i andra yrkesområde. Det kräver anpassning av förändringar efter verksamhetens 

förutsättningar och ett samarbete mellan ledare och medarbetare för att motverka problem 

som kan förhindra förändring. Bland dessa problem nämns organisationens tröghet till 

förändring, vilket beror på att de olika professionella grupperna i vården leds av egna intresse 

till förändring och traditionella metoder. Speciellt de som tror sig använder metoder som ger 

tillfredsställande resultat. Sådana organisationer isoleras ifrån nya arbetsmetoder, strukturer 

och tekniker och utvecklas inte. Ett annat problem är att otillräcklig avsatt tid för förändring. 

Införande av förändring kräver lång tid och mycket arbete, vilket inte alltid är tillgängligt 

(Elg & Olsson, 2013). Så att även om organisationen skulle medverka och vita åtgärder och 

insatser som underlättar sjuksköterskans utövande av EBO, kan dessa insatser inte leda till ett 

lyckat resultat och ökat utövande av EBO om inte alla medarbetare samverkar och arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt ändamål.  

 

Klinisk betydelse 

Studien hoppas kunna bidra till ökat organisationsmedvetande om eventuella hinder som 

möter sjuksköterskan vid utövande av EBO och använda studiens resultat som ett underlag i 

ett förbättringsarbetesprojekt som syftar till att underlätta sjuksköterskans utövande av EBO 

för ökad vårdkvalité, kostnadseffektivitet och patientsäkerhet.  

 

Dagen sjuksköterskeutbildning lägger stor fokus på EBO som en kärnkompetens i 

sjuksköterskeprofessionen, vilket gör att sjuksköterskestudenter förväntar sig använda den 

inlärda kunskapen och utöva EBO i verklig praxis utifrån den bilden de skaffat sig under sin 

utbildning. Studien belyser tyvärr bristande utövande av EBO på grund av olika faktorer. 

Genom att belysa dessa faktorer hoppas studien på ökad sjuksköterskestudentens- och 

nyexaminerade sjuksköterskors medvetande om att det finns hinder och vilka dessa hinder är. 

Detta gör att de inte stöter på en verklighet som inte motsvarar deras förväntningar. Och kan 

utifrån dessa hinder försöka utveckla strategier som t.ex. bidrar till ökad EBO-kunskap i 

vårdteam, hjälpa och stödja medarbetare som har lägre EBO-kunskap, motverka negativa 

attityder mot EBO och främja ett arbetsklimat som strävar mot effektivt utövande av EBO.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Vid insamling av data visade befintliga forskningsläget brist på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som undersöker sjuksköterskans upplevelse av hinder vid utövande av EBO. Detta 

kan uteslutas genom koll på antal artiklar som inkluderades i studien (sju artiklar) i 

förhållande till antal artiklar som sökningen resulterade innan exkludering av kvantitativa 

artiklar (143 artiklar). Kvalitativa artiklar ger subjektivare och närmare titt på dessa 

upplevelser än kvantitativa studier som ofta inkluderar stor antal deltagare och använder sig 

av förutbestämda teorier (Olsson och Sörensen, 2011), vilket gör att faktorer som avviker 

ifrån dessa teorier inte upplyses. Så behov av fortsatt kvalitativ forskning framkommer. Det 

behövs även mer forskning av åtgärder som underlättar sjuksköterskans utövande av EBO, 

för att öka sjuksköterskans kunskaper gällande EBO och förbättra omvårdnadsarbetet. 

 

Författaren föreslår även forskning som kan antingen bekräfta eller bestrida hypotesen som 

författaren hävdar i diskussionen om att lägre organisatoriskstöd leder till lägre EBO-

kunskapsnivå hos sjuksköterskor, vilket i sin tur leder till att de intar negativ inställning 

gentemot EBO. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans möjligheter till att söka, utvärdera och tillämpa EBO, hindrades av 

organisatoriska faktorer. Bland dessa faktorer nämndes tidsbrist, storarbetsbelastning, 

utbildningsbrist, avsaknad av lämpliga lätt använda EBO-arbetssätt samt icke-främjande 

arbetsklimat. Med icke-främjande arbetsklimat menades bristande stöd och samarbete från 

organisationen d.v.s. från ledare på olika nivåer och medarbetare, vilket ledde till 

arbetsklimat som hämmade sjuksköterskan ifrån att utöva EBO.  

 

Sjuksköterskans utövande av EBO påverkades också av hens egen kunskapsnivå gällande 

EBO. Då en del sjuksköterskor visade brisande kännedom om EBO som begrepp och metod 

och/eller hade otillräckliga sökkompetens och färdigheter gällande sökning efter 

evidensbaseradkunskap i databaser, identifiera relevant, utvärdera användbart bevis samt 

bristande förmåga att integrera bevisen i omvårdnadsarbetet.    
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Vissa sjuksköterskors negativa attityder och övertygelser mot forskning i allmänhet hindrade 

deras förståelse och genomförande av EBO. Vidare kunde det förhållningssättet 

sjuksköterskor hade, påverka deras sätt att utöva EBO. Studier visade varierande resultat 

avseende sjuksköterskans förhållningssätt till EBO. Det fanns sjuksköterskor som var 

motiverade och villiga att arbeta evidensbaserat men hindrades av olika faktorer. Men även 

sjuksköterskor som utövade EBO baserat på personligt intresse och/eller behov, 

sjuksköterskor som var fast i rutiner och traditionella metoder och sjuksköterskor som var 

resistenta mot forskning och visade motstånd mot förändring, vilket ledde till att EBO 

utövades på ett icke-effektivt sätt eller åtminstone inte av alla medarbetare.  

 

Trots att studien kom fram till olika hindrande faktorer, så verkar organisationens bristande 

stöd vara den avgörande faktorn. Studien visade att en del sjuksköterskor var villiga att utöva 

EBO men de hindrades av organisationens bristande stöd som ledde till ett icke-främjande 

EBO-arbetsklimat. Det framkom också i diskussionen att många sjuksköterskor ville lära sig 

och utveckla sina EBO-kompetenser men att de inte fick möjligheten till EBO-utbildning 

eller tillgång till mentorer som kunde handleda dem vid t.ex. sökning efter evidens eller 

tillämpning av EBO-arbetssätt. Sjuksköterskas EBO-kunskapsnivå i sin tur påverkade hens 

attityd mot EBO, så att ju högre kunskap sjuksköterskan hade desto mer positiv inställning 

hade hen gentemot EBO. Konklusionen av det hela visade att om organisationen utrustade 

sjuksköterskor med tillräckligt mycket resurser, utbildning och stöd, så skulle det öka deras 

EBO-kunskapsnivå. Detta kunde i sin tur leda till att sjuksköterskor får en mer positiv attityd 

och därmed blev mer villiga att förhålla sig till EBO och utöva EBO.  
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Bilaga 1 Cinahl sökningar  
Sökning  sökord Antal träffar 

S1 MH “nursing practice, 

evidence-based” 

10453 

S2 MH “nursing practice, research-

based” 

2263 

S3 S1 OR S2 12659 

S4 Fri text “nursing practice, 

evidence-based” 

10506 

S5 Fri text “nursing practice, 

research-based” 

2288 

S6  S4 OR S5 12730 

S7 S3 OR S6  12730 

S8 (MH “nursing staff, hospital”) 

OR (MH “staff nurses”) 

24972 

S9  MH “registered nurses” 29620 

S10 MH “practical nurses” 5367 

S11  Fri text “nursing staff” 28111 

S12 Fri text “registered nurse” 39618 

S13 Fri text “registered nurses” 39618 

S14 Fri text “Implementation”  92872 

S15 Fri text “utilization” 202824 

S16 MH “nurse attitudes” 25890 

S17 MH “evaluation” 2292 

S18 MH “perception” 25956 

S19 Fri text (“experience” OR 

“experiences” ) 

14 

S20 S14 OR S15 286624 

S21 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR 

S12 OR S13 

73254 

S22 S16 OR S17 OR S18 OR S19 53365 

S23 S7 AND S20 AND S21 AND 

S22  

 Peer reviewed; research 

article; published date: 

20080101-20181231; English 

language 

94 
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Bilaga 2 Pubmed sökningar 
Sökning  sökord antalträffar 

S1 Mesh “evidence-based nursing” 3443 

S2 Mesh “nursing research” 50565 

S3 Fri text “ evidence based nuring” 26337 

S4 Fri text “nursing practice evidence 

based” 

14044 

S5 Fri text “ nursing practice research 

based” 

19644 

S6 S3 OR S4 OR S5 36131 

S7 S1 OR S2 OR S6 79357 

S8 Mesh “nursing staff”  OR  “ nursing 

staff hosbital” 

63315 

S9 MESH “ nurses” 83400 

S10 Fri text “ nursing staff” OR 

“registered nurse” OR “ registered 

nurses” OR “nurse” OR “nurses” 

OR “nursing staff hosbital”   

402044 

S11 S8 OR S9 OR S10 402273 

S12 Mesh “perception” 400119 

S13 Fri text “perception” OR 

“perceptions” 

559434 

S14 Fri text “nurse attitudes” OR “nurses 

attitudes” OR “nurse attitude” 

61804 

S15 Fri text “experience” OR 

experiences” 

724042 

S16 Fri text “evaluation” OR 

“evaluations” OR “nurses 

evaluations” OR “ nurse 

evaluations” OR “nurse evaluation” 

1595136 

S17 S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR 

S16 

2748841 

S18 Fri text “implementation” OR 

utilization” 

547324 

S19 S7 AND S11 AND S17 AND S18 2146 

S20 S19 filter (last 10 years) 1395 

S21 S20 filter (English) 1360 

S22 S21 filter (human) 1177    
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Bilaga 3: Bedömningsmall för kvalitativa studier 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel:  

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
 � Double blinded    �Singel blinded             �Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  � Ja  �Nej  �Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  � Ja  �Nej  �Vet ej 
Finns etiskt resonemang?   �Ja  � Nej  �Vet ej 
Urval  
- Relevant?  � Ja  �Nej  �Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) � Ja  �Nej  �Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

� Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  � Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  � Ja  �Nej  �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  � Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  � Vet ej 

- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  � Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

�Ja  � Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
Totalpoäng:  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                    � Låg 
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Bilaga 4: Artikelöversikt  
Artikelrubrik Författare/ år/ land Metod Syfte Urval Kvalitet 

Turkish nurses’ 
utilization of research 
evidence in clinical 
practice and influencing 
factors 
 

Özdemir, PhD & 
Akdemir/ 2009/ 
Turkiet. 

En beskrivande 
design användes i 
denna studie. 
Studiedata 
samlades in av 
frågeformulär 
bestående av icke-
numeriska och 
öppna frågor  

Att utforska de faktorer som 
sjuksköterskor tror är avgörande 
för att forskningsbevis ska 
utgöra grunden för deras 
praktik. 

totalt 219 
sjuksköterskor 
rekryterades från 
55 kliniker på tre 
sjukhus i Turkiet 

85 %  

Hög 

kvalitet  

Exploring the barriers to 
and facilitators of 
implementing research 
into practice 
 

Johnston m fl. 
/2016/ 
Storbritannien. 
 

Kvalitativ metod 
användes för 
datainsamling och 
dataanalys. 

Utforska hindren för och 
underlättande faktorer av 
genomförandet forskning i 
praktik för 
samhällsjuksköterskor. 

Fyra fokusgrupper 
som totalt består 
av 18 registrerade 
sjuksköterskor 
och fyra 
distriktsköterskor.  

85,7 %  

Hög 

kvalitet 

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

Bohman, Ericsson 
& Borglin/ 
2012/Sverige. 

Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt 
valdes, och fyra 
fokusgruppdiskus
sioner 
genomfördes 

Att utforska sjuksköterskor 
uppfattning om omvårdnad 
forskning och dess 
genomförande i ett kliniskt 
sammanhang 

16 registrerade 
sjuksköterskor 

85,7 %  

Hög 

kvalitet 

When east meets west: a 
qualitative study of 
barriers and facilitators 
to evidence based 
practice in Hunan China 
 

Gifford m fl. 
2018/ China 

En beskrivande 
kvalitativ metodik 
användes. Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Att undersöka hinder och 
underlättande faktorer för 
bevisbaserad praxis i Hunan i en 
mindre utvecklad region i Kina 

N= 5 
sjuksköterskor 
N= 6 huvud 
sjuksköterskor  
N= 2 direktörer.  
Totalt n=13 
 

85,7 %  

Hög 

kvalitet 

“Keeping on track”—
Hospital nurses’ 
struggles with 
maintaining workflow 
while seeking to 
integrate evidence-based 
practice into their daily 
work: A grounded theory 
study 
 

Renolen, Hoye, 
Hjälmhult, Dnbolt 
& Kirkevold/ 
2017/ Norge 

Observationsstudi
e av 
sjuksköterskor 
under sin 
patientvård och 
dagliga 
aktiviteter, 
baserad på en 
grundteori.  
 

Att skapa en teori om de 
allmänna beteendemönster som 
upptäcks när kliniska 
sjuksköterskor försöker 
integrera bevisbaserad praxis i 
sitt dagliga arbete. 

N= 54 
registrerade 
sjuksköterskor N= 
9 assistent 
sjuksköterskor  

85,7 %  

Hög 

kvalitet 

Perception of Spanish 
primary healthcare 
nurses about evidence-
based clinical practice: a 
qualitative study 
 

Pericas-Beltran, 
Gonzalez-
Torrente, 
Moraled-Asencio 
& Bennasar-Veny 
/2014/ Spanien 

beskrivande 
kvalitativ studie 
med fokusgrupper 
för att samla in 
data 

Denna studie undersökte 
uppfattningen av sjuksköterskor 
i spansk primärhälsovård med 
avseende på kunskap, fördelar 
och hinder i förfarandet med 
bevisbaserad klinisk praxis. 
 

46 primärvårds 
sjuksköterskor  
 

85,7 %  

Hög 

kvalitet 

Nurses experience of 
using scientific 
knowledge in clinical 
practice: a grounded 
theory study 
 

Renolen & 
Hjälmhult/ 2015/ 
Norge 

klassisk grundad 
teori metodologi 
och samlade data 
genom fyra 
fokusgrupper och 
engångsintervju 

Syftet med denna studie var att 
få mer kunskap om vad 
sjuksköterskor uppfattar som 
den viktigaste utmaningen för 
att genomföra bevisbaserad 
praxis och förklara hur de agerar 
för att möta och övervinna 
denna utmaning 

40 sjuksköterskor  78,6 % 

Medel 

kvalitet  
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Bilaga 5: Exempel på analys av meningsbärandeenheter  
Original meningsenhet Översatt meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

The general view was that each 
working shift was extremely busy 
with no spare time to locate, 
discuss or evaluate research. 

Den allmänna uppfattningen 
var att varje arbetsskift var 
extremt sysselsatt utan ledig tid 
för att lokalisera, diskutera eller 
utvärdera forskning. 

 

Arbetsskift utan ledig 
tid att lokalisera, 
diskutera eller 
utvärdera forskning. 

Bristande 
tidsutrymme 
att söka bevis 
under 
arbetspass. 

Resurser  Organisatoriska 
faktorer  

About half of the nurses reported 
partial support from organizations 
in their efforts to access research 
findings. Again, partial support 
was obtained for conducting 
research, not all requests to attend 
conferences were approved  

Ungefär hälften av 
sjuksköterskorna rapporterade 
delvis stöd från organisationer i 
deras ansträngningar att få 
tillgång till forskningsresultat. 
Återigen erhölls partiellt stöd 
för forskning. Alla ansökningar 
om att delta i konferenser 
godkändes inte 

 

Delvis stöd från 
organisationer att få 
tillgång till 
forskningsresultat, alla 
ansökningar att delta i 
konferenser godkändes 
inte.  

Bristande 
stöd från 
organisatione
n att få 
tillgång till 
bevis.. 

Arbetsklimat  Organisatoriska 
faktorer  

The concept. The sub-theme the 
concept reflected the RNs’ 
bewilderment concerning the 
theoretical concept of nursing 
research, viewed as nebulous… 

Begreppet. Undertemat 
begreppet reflekterade RNs 
förvirring angående det 
teoretiska begreppet av 
omvårdnadsforskning, tycktes 
vara oklar… 

RN reflekterade 
förvirring angående 
begreppet 
omvårdnadsforskning, 
tycktes vara oklar 

Förvirring 
och oklarhet 
angående 
begreppet 
omvårdnadsfo
rskning 

Kunskap om 
begreppet EBO 

Kunskap om 
EBO 

Participants spoke about a lack of 
knowledge and skills of clinical 
nurses about finding, accessing 
and understanding research 
evidence. 

 

Deltagarna talade om bristande 
kunskap och färdigheter hos 
kliniska sjuksköterskor om att 
hitta, få tillgång till och förstå 
forskningsbevis. 

Bristande kunskap och 
färdigheter hos 
sjuksköterskor att 
hitta, få tillgång till 
och förstå 
forskningsbasis.  

Bristande 
kunskap att 
hitta och 
förstå 
forskningsbev
is. 

Kunskap att utföra 
EBO 

Kunskap om 
EBO 

Many respondents reported 
fearing patients and families if 
they did something that was 
considered new or non-traditional 
to what was expected, such as a 
new practice based on research 
evidence…. 

Nurses described fear of being 
blamed or assaulted both 
physically and verbally if patients 
had a bad outcome, and this fear 
discouraged nurses from 
considering doing something that 
could be perceived as different to 
or outside the traditional 
practices. 

 

Många respondenter 
rapporterade rädsla för 
patienter och familjer om de 
gjorde något som ansågs vara 
nytt eller icke-traditionellt för 
vad som var förväntat, till 
exempel en ny praxis baserad 
på forskningsbevis… 

Sjuksköterskor beskrev rädsla 
för att skyllas eller anfallas 
både fysiskt och verbalt om 
patienterna hade ett dåligt 
resultat och denna rädsla 
avskräckte sjuksköterskor från 
att överväga att göra något som 
kunde uppfattas som olika till 
eller utanför traditionella 
metoder. 

 

Rädsla att skyllas eller 
anfallas både fysiskt 
och verbalt av 
patienterna vid dåligt 
resultat, avskräckte 
RN ifrån att göra något 
annorlunda eller icke-
traditionellt som praxis 
baserad på 
forskningsbevis 

Rädsla för 
patientens 
anfall vid 
dåligt resultat 
vid 
användning 
av EBN 

Attityd gentemot 
EBO 

Sjuksköterskans 
inställning till 
EBO 

Some of the RNs aired a view of 
themselves as restrained in as 
much as they did not feel at home 
with nursing research or basic 
research methods….. (6:1) 

 

några av RNs en bild av sig 
själva som återhållsamma i så 
mycket som de inte kände sig 
hemma med omvårdnad 
forskning eller grundläggande 
forskningsmetoder. (6:1) 

RN återhållsamma i så 
mycket de inte kände 
sig hemma med 
omvårdnadsforskning 
eller grundläggande 
forskningsmetoder. 

Resistens/ 
osäkerhet mot 
EBN och dess 
metoder 

Förhållningssätt  Sjuksköterskans 
inställning till 
EBO 
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