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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskans ansvar är att ge god och säker vård som är grundad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, och att hålla sig á jour med den senaste forskningen. 

Tillämpning av omvårdnadsforskning sker främst som direkt applicering av 

forskningsresultat i beslutsfattande omvårdnadsåtgärder i vård av patienter. Genom att hitta 

och tillämpa ny omvårdnadsforskning bidrar sjuksköterskan till att utveckla en säker vård. 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om tillämpning av omvårdnadsforskning 

i den kliniska verksamheten 

 

Metod: En litteraturöversikt med datainsamling från databaserna CINAHL Complete och 

Academic Search Complete 

 

Resultat: Omvårdnadsforskningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen beskriver att 

sjuksköterskor uppfattar omvårdnadsforskning som viktig för professionens utveckling och 

vårdkvalitén men uppfattar omvårdnadsforskning som komplex. Sjuksköterskors 

uppfattningar om barriärer och möjligheter till tillämpning av omvårdnadsforskning 

beskriver faktorer i en organisatorisk kontext som påverkar sjuksköterskors upplevelser i att 

tillämpa omvårdnadsforskning. Sjuksköterskor beskriver en vilja att använda sig av 

omvårdnadsforskning men anser att de saknar tillräckliga kunskaper att kritiskt granska 

vetenskaplig litteratur. Brist på tid och låg tillgänglighet upplevs som hinder. 

Sjuksköterskor anser att engagemang och stöd från ledning är av betydelse för att underlätta 

tillämpning av omvårdnadsforskning. 

 

Diskussion: Trots en positiv inställning till omvårdnadsforskning visar resultatet att 

sjuksköterskor idag har svårt att tillämpa omvårdnadsforskning i en klinisk verksamhet. 

Resultatet indikerar att åtgärder i form av stöd från ledningsnivå behövs för att underlätta 

tillämpning av omvårdnadsvetenskap i det kliniska arbetet. 

 

Nyckelord: Forskningstillämpning, omvårdnad, evidensbaserad omvårdnad, sjuksköterska  

 

 



 

  
 
 

 

Abstract 

 

Background: The nurses’ responsibility is to give good and safe health care based on 

nursing science and proved practice, and also keeping up to date with the latest nursing 

science. The most common use of research utilization is instrumental, which is nursing 

science directly applied when caring for patients. By acquiring and utilizing new nursing 

science, the nurse is able to develop safe care for patients.   

 

Aim: The aim of this review was to describe nurses’ perceptions of implementing research 

science in clinical practice. 

 

Method: A literary review based on studies acquired from the database CINAHL 

Complete and Academic Search Complete 

 

Result: The impact of nursing science describes that nurses believe nursing science as 

important for the evolvement and quality of the profession, but perceives it to be too 

complex to utilize. Nurses’ perceptions of barriers and facilitators towards research 

utilization in nursing science describe what organizational factors affect nurses´ 

perceptions of research utilization in nursing care. Nurses also describe that they want to 

utilize research, but they lack the skill to critically appraise scientific literature. Lack of 

time and low research availability are described as barriers towards research, and support 

and engagement from nursing administrators are considered a facilitator towards better 

research utilization. 

 

Discussion: Despite having a positive attitude towards nursing science, the result shows 

that the nurses today find it difficult to implement it in a clinical practice. The results 

indicate that there needs to be support from the management to facilitate research 

utilization in a clinical practice.  

 

Keywords: Research utilization, nursing care, evidence based nursing, nurse  
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Inledning 

I enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska riktlinjer behöver sjuksköterskan, 

för att kunna jobba evidensbaserat, utveckla sin kunskap genom vetenskapligt underbyggd 

forskning samt kunna tillämpa goda riktlinjer vad gäller forskning och utbildning. Trots att 

det sedan 1993 står i högskolelagen att alla högskolestudenter ska kunna söka och värdera 

kunskap upplever författarna att glappet är stort mellan utbildningens fokus på ett 

vetenskapligt förhållningssätt och sjuksköterskeyrkets forskningstillämpning. Författarna 

upplever under deras verksamhetsförlagda utbildningar att det inte synligt jobbas med eller 

diskuteras kring omvårdnadsforskning. Under sjuksköterskeutbildningens gång har det 

förmedlats till studenterna att de som sjuksköterskestudenter kommer till den kliniska 

verksamheten med de senaste kunskaperna inom omvårdnadsforskning men att även som 

färdig legitimerad sjuksköterska ligger det ett ansvar i att hålla sig à jour med den senaste 

omvårdnadsforskningen inom sitt huvudämne omvårdnadsvetenskap. Författarna var nyfikna 

på hur det såg ut i den kliniska verksamheten gällande sjuksköterskors uppfattning om att 

tillämpa omvårdnadsforskning. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

I samband med högskolereformen år 1977 blev sjuksköterskeutbildningen i Sverige en tvåårig 

högskoleutbildning som skulle vara vetenskapligt förankrad i forskning (SFS 1977:263). 

Sjuksköterskor hade traditionellt sett inte en syn på sjuksköterskeyrket som ett akademiskt 

yrke, utan såg det som ett praktiskt yrke inriktad på det praktiska momentet omvårdnad. 

Eftersom omvårdnad idag är en vetenskaplig disciplin och ett kunskapsämne är det viktigt att 

förändra den inställningen (Forsberg, 2016). År 1993 reformerades högskoleutbildningen på 

nytt, vilket innebar att sjuksköterskeutbildningen blev forskningsförberedande med en treårig 

kandidatexamen (SFS 1993:100).  

Sjuksköterskans primära ansvar är för omvårdnaden, vilket innebär att göra 

omvårdnadsteoretiska och etiska grunder tydliga så att det kan ligga till grund för 

omvårdnadsarbetet i det dagliga arbetet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Högskolelagens krav på sjuksköterskeutbildningen är bland annat: 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
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- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag 

(2009:1037). (Högskolelagen, SFS 1992:1434, 8 §).   

 

Sjuksköterskans ansvar är att ge god och säker vård som är grundad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet, och att hålla sig á jour med den senaste forskningen (Nilsson Kajermo, 

Johansson & Wallin, 2014). Sjuksköterskan ska enligt patientsäkerhetslagens 6:e kapitel, §1 

(SFS: 2010:659) ..utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

Omvårdnadsforskningen har under senare år ökat sitt inflytande över hälso- och sjukvård 

och är idag ett starkt bidrag till kunskapsutvecklingen (Willman et al., 2016). Trots en 

utveckling av sjuksköterskeprofessionen och en progression i forskningstillämpning, 

tillämpas omvårdnadsforskning fortfarande endast i en liten omfattning och klyftan mellan 

teori och praktik kvarstår (Agbedia, Okoronkwo, Onokayeigho & Agbo, 2014; Waddell, 

2002; Meijers et al., 2006). Det förekommer att evidensbaserad omvårdnadsforskning som 

sjuksköterskeutbildningen uppmärksammat som trovärdig och adekvat förbises i den 

praktiska verksamheten (Hollins Martin, 2008). 

 

Omvårdnadsforskning och omvårdnadsvetenskap 

Willman et al. (2016) menar att omvårdnadsforskningens uppgift är söka kunskap om 

människans utveckling, hälsa och välbefinnande i relation till livets olika stadier, samt att 

hitta bättre sätt att bevara och återskapa hälsa och välbefinnande. När resultatet från 

omvårdnadsforskningen genererar en systematisk teoribildning övergår den i 

omvårdnadsvetenskap (Jakobsson & Lützén, 2014). 

Omvårdnadsvetenskap beskriver teoribildningen av ämnet, metoder för teoribildning samt 

själva resultatet av forskning (Willman et al., 2016). Omvårdnadsvetenskapens 

forskningsperspektiv är i grunden byggt på en humanistisk människosyn, riktat att se till 

människan i sin helhet, hennes upplevelser och hälsa. 
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Ett exempel på hur detta kan undersökas är att välja ett fenomenologiskt 

vetenskapsperspektiv, som utesluter ställda hypoteser (Willman et al. 2016). Dessa typer av 

studier kan vara utförda med kvalitativ metod inom omvårdnadsforskningen. Det finns många 

situationer inom omvårdnad som kräver andra typer av studier, såsom systematiska översikter 

eller primärstudier genomförda med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) anser att omvårdnadsforskning spelar en avgörande roll 

för en god och säker vård, ökad patientsäkerhet samt minskar kostnaden för samhällets 

resurser inom hälso- och sjukvård. Omvårdnadsforskning bidrar till en mer kunskapsbaserad 

praktik inom sjukvård och utbildning och för att omvårdnadsforskningen ska bli tillförlitlig är 

det viktigt att den produceras och används i klinisk praktik. Genom att hitta och tillämpa ny 

omvårdnadsforskning bidrar sjuksköterskan till att utveckla en säker vård (Andermann et al., 

2011). 

 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård 

Det råder en allt större förväntan på sjuksköterskeprofessionen att förståelsen och 

användandet av evidensbaserad kunskap tillämpas i den kliniska verksamheten (Fawcett & 

McCulloch, 2014; Polit & Beck, 2017). Kravet på sjuksköterskorna är även att de 

omvårdnadsåtgärder som används vid omvårdnad är av bästa möjliga evidens, är 

kostnadseffektiva och framför allt tillämpbara. Med bästa möjliga evidens avses 

socialstyrelsens definition som innebär den för tillfället bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskapen (Socialstyrelsen, 2012).  

Införande och tillämpning av mer evidensbaserad kunskap ökar även professionens status 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I Svensk sjuksköterskeföreningens 

kompetensbeskrivning av legitimerade sjuksköterskor står det bland annat att en legitimerad 

sjuksköterska aktivt ska kunna tillämpa och implementera bästa tillgängliga evidens i 

omvårdnadsprocessens alla steg. Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsorienterad 

modell som kännetecknas av beslut baserat på information som syftar till att individanpassa 

omvårdnadsåtgärder (Florin, 2014). 

  

Evidensbaserad omvårdnad 

För att tillämpa omvårdnadsforskning och dess resultat i en praktisk verksamhet fordras att 

sjuksköterskan förstår vad evidensbaserad omvårdnad innebär (Polit & Beck, 2017).  
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Evidensbaserad omvårdnad innebär att använda sig av bästa tillgängliga vetenskapliga 

bevis som underlag för beslut i vård av patienter, och med bästa tillgängliga bevis avses de 

vetenskapliga bevis som fås genom patientnära forskning inom omvårdnadsområdet. 

Evidensbaserad praktik omfattar samtliga professioner inom hälso- och sjukvård, medan 

evidensbaserad omvårdnad syftar till sjuksköterskans kontext (Willman et al., 2016). 

Willman et al. (2016) beskriver evidensbaserad omvårdnad som både en process och som 

ett förhållningssätt. Medan förhållningssättet representerar viljan att tillämpa bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis innebär processen att befintligt och aktuellt vetenskapligt 

underlag granskas, underlag som har betydelse för omvårdnaden av patienten. Denna process 

består av fyra komponenter: (1) definiera en fråga (i frånvaron av specifik kunskap), (2) söka 

relevant information som svarar på frågan, (3) kritiskt granska och sammanställa 

informationen och (4) tillämpa den relevanta kunskapen i praktiken (Sackett, Richardson, 

Rosenberg & Haynes, 2000; Scott & McSherry, 2009).  

Forskningsfrågan ska vara förankrad via litteraturen så att den blir möjlig att besvara, 

därför kräver frågan en noggrann formulering som blir central för resultatet (Nilsson Kajermo 

et al., 2014). Processen att kritiskt granska och bedöma vetenskapliga studier genomförs för 

att granska studiens kvalité och tillförlitlighet. Detta kräver kunskap i vetenskaplig metodik 

och kunskaper som berör forskningsområdet och bör göras av minst två personer för att öka 

tillförlitligheten av bedömningarna.  

Ett incitament till att implementera evidensbaserad omvårdnad i hälso- och sjukvård är en 

sammansättning av politiska, professionella och samhälleliga faktorer, enligt Scott och 

McSherry (2009). Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad skulle spara tid och ekonomiska 

resurser samt förbättra utfallet för patienterna genom standardisering. Den professionella 

utvecklingen av sjuksköterskeyrket skulle öka genom tillämpning av välgrundade och 

vetenskapliga beslut, för bästa möjliga kvalitet i omvårdnaden ur ett patient- och 

samhällsperspektiv. Införande av en evidensbaserad omvårdnad har genererat en mer 

patientsäker vård (Teresi et al., 2011). 

 

Erfarenhetsbaserad kunskap 

Erfarenhetsbaserad kunskap omfattar den kunskap som är upplevd (Nilsson Kajermo et al., 

2014). Någonting observeras, bedöms och som utgör ett mönster. Det är genom praktiska 

situationer som erfarenhetsbaserad kunskap utvecklas och bygger på färdigheter lärda från 

omgivningen. För sjuksköterskan kan flera olika kunskapsområden integreras i mötet med 
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patienter, och det är inte ovanligt att det sker oreflekterat. Handlingarna grundar sig såväl från 

vetenskap som från beprövad erfarenhet, dock kan det råda oklarheter kring kunskapens 

ursprung.  

Svensk sjuksköterskeförening (2006) beskriver att denna form av kunskap inte bör ställas 

mot andra kunskapsformer som evidensbaserad kunskap, utan integreras med den. I 

omvårdnadsarbetet med människor bör de vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaperna 

ses som komplementära. Tillsammans utgör de en enhet som ligger till grund för 

sjuksköterskeyrkets professionsidentitet. Att tillämpa vetenskaplig kunskap kan innebära att 

det vanliga förhållningssättet behöver omvärderas. Att luta sin verksamhet på främst 

erfarenhetsbaserad kunskap riskerar att hämma den utveckling som professionen kräver 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2006).  

 

Tillämpning av omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet 

Att tillämpa ny relevant forskning är ett ansvar som vilar på sjuksköterskan som individ 

(Nilsson Kajermo et al., 2014). Även arbetsgivaren och verksamheten har ett ansvar i att 

skapa förutsättningar för utveckling av verksamheten, god patientsäkerhet samt att kunna ta 

tillvara på erhållen kunskap. 

Estabrooks (1999) definierar konceptet forskningstillämpning i tre kategorier. 

Instrumentell forskningstillämpning innebär direkt applicering av forskningsresultat i 

beslutsfattande omvårdnadsåtgärder i vård av patienter. Konceptuell forskningstillämpning 

omfattar en kognitiv process där forskningsfynd berikar eller upplyser en sjuksköterskas 

uppfattningar eller förståelse. Övertalande forskningstillämpning innebär att 

forskningsresultat används för att övertyga andra till en förändring. 

Tillämpning av omvårdnadsforskning hos sjuksköterskor sker främst genom instrumentell 

forskningstillämpning (Wallin, Gustavsson, Ehrenberg & Rudman, 2012). Studien visade att 

det finns en uppåtgående utvecklingsriktning åt ökad tillämpning av omvårdnadsforskning 

hos nyexaminerade sjuksköterskor, men att ökningen började först efter andra året som 

verksam sjuksköterska.  

Att tillämpa omvårdnadsforskning är en del i att arbeta med evidensbaserad omvårdnad. 

Forskningstillämpning av omvårdnad och evidensbaserad omvårdnad har liknande 

tillvägagångssätt där båda kräver stöd av omvårdnadsvetenskap (Simpson, 2004). 

Evidensbaserad omvårdnad kräver en formulering av en forskningsfråga och en utvärdering 

medan forskningstillämpning syftar till själva tillämpningen av forskningsresultatet i klinisk 
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praxis. Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad är enligt Nilsen (2014) ett arbetssätt som 

ställer krav på sjuksköterskans kompetens att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur 

samt bedöma dess tillämpbarhet, vilket kan vara tidskrävande. 

En tidigare studie beskrev att en stor mängd omvårdnadsforskning har publicerats redo att 

tillämpas, men att tillämpningen av omvårdnadsforskning inte ökat i samma takt som 

mängden producerad forskning (Waddell, 2002).  

Problemformulering 

Sjuksköterskan har krav på sig att jobba evidensbaserat och förutom att använda beprövad 

kunskap behöver sjuksköterskan förhålla sig till både patientens värderingar men även 

forskningsbaserad kunskap. Omvårdnadsforskning har en central roll för omvårdnadens 

kvalitet och säkerhet i relation till patienten samt till sjuksköterskeprofessionen och 

utvecklingen inom vård- och omsorg. 

Under sjuksköterskeutbildningen får studenter aktivt jobba med att använda studier och 

forskningsartiklar, men när de kommer ut i den praktiska verksamheten ser tillämpningen av 

omvårdnadsforskning annorlunda ut. Därför är det viktigt att identifiera hur sjuksköterskor 

uppfattar tillämpning av omvårdnadsforskning såväl på individnivå som på organisatorisk 

nivå. Med denna litteraturöversikt vill författarna understödja forskningsområdet om 

tillämpning av omvårdnadsforskning samt skapa bättre förutsättningar för en god 

patientsäkerhet. 

 

Syfte 

Syftet var att från den kliniska verksamheten beskriva sjuksköterskors uppfattningar om 

tillämpning av omvårdnadsforskning. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har valt att använda Callista Roys adaptionsmodell (Roy, 2009) samt 

konsensusbegreppet miljö som teoretisk utgångspunkt vid analys av resultatdiskussionen. 

Roys teori om adaption ser till människans förmåga till att genom anpassning till rådande 

omständigheter hitta balans i tillvaron (Roy, 2009). När anpassning till livets föränderlighet 

fallerar och då hotar hennes hälsa, kan sjuksköterskan gå in för att återta och bevara balansen.  

Har människan en god förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö uppnår hon hälsa. 

Enligt Roys adaptionsmodell består denna miljö av tre olika stimuli; fokala, kontextuella och 
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residuala (Roy & Andrews, 1991). Fokala stimuli är interna eller externa stimuli som ljud, 

smärta eller köld som direkt påverkan på människan, dessa fokala stimuli sker oftast 

tillsammans med kontextuella stimuli. För sjuksköterskan kan kontextuella stimuli vara 

arbetsmiljön och vad andra kollegor och arbetsledare tycker och tänker. Residuala stimuli 

grundar sig i interna eller externa processer som är till synes osynliga så som värderingar, 

normer, antaganden och attityder. Tillsammans utgör dessa tre stimuli människans förmåga 

till adaption som hon sedan måste ha copingmeknismer för att hantera. Copingmekanismer är 

de strategier människan har för att hantera dessa stimuli och resultatet blir antingen ett svar 

som är ineffektivt eller ett svar som leder till en positiv adaption. För att reglera det mänskliga 

systemet som drivs av att hålla människan i balans genom adaption sker det genom processer 

som Roy kallar kontrollprocesser som kan ses som ett styrsystem. Via dessa system kan man 

observera beteende genom fyra adaptiva funktionsområden; fysiologiska, självuppfattning 

och gruppidentitet, rollfunktion och ömsesidigt relaterande. 

Konsensusbegreppet miljö i relation till Roys adaptionsmodell innebär att se till människan 

som ett system, i det system människan befinner sig i miljön (Roy, 2009). Miljön spelar en 

central roll i Roys modell, där människan i interaktion med en föränderlig miljö ger konstant 

nya utmaningar för människan att anpassa sig till.  

Miljö relaterat till människan betraktas ur ett holistiskt perspektiv där hon påverkar och 

påverkas av miljön men där upplevelsen är unik för varje individ (Ylikangas, 2017).  

 

Metod 

Design 

Uppsatsen hade en litteraturöversikt som metod enligt Friberg (2012). Syftet med en 

litteraturöversikt är att skapa en överblick över den forskning som är befintlig inom ett visst 

område som sedan bearbetas genom grundlig kritisk analys och sammanställs genom 

tematisering av resultatet. 

 

Datainsamling 

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL Complete och Academic 

Search Complete. Datainsamling från dessa databaser motiveras genom att de innehåller 

vårdvetenskapliga studier som är relevanta för författarnas arbete. Författarna använde sig av  

svenska MeSH, ett hjälpmedel från Karolinska institutets bibliotek, för att översätta svenska 

sökord inom vårdvetenskap till engelska. Detta för att få så träffsäkra sökningar som möjligt i 
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syfte om att hitta artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. De sökord som användes 

var huvudbegreppet nursing tillsammans med evidence based practice, evidence based 

nursing, research utilization, implementation, attitudes, perceptions, experience, qualitative 

och NOT student*. NOT användes för att exkludera studenters upplevelser i sökningarna. 

Sökningarna gjordes med hjälp av frassökningar enligt Karlsson (2014) för att binda 

samman begrepp med minst två ord.  Sökorden kombinerades på olika sätt för att ge större 

möjlighet och bredd i artiklarnas resultat. 

En manuell frisökning gjordes på Hannes, K., Vandersmissen, J., De Blaeser, L., Peeters, 

G., Goedhuys, J., & Aertgeerts, B. (2007), eftersom den refererades i en artikel som 

diskuterade arbetsmiljö och ledarskap. 

 

Urval 

Författarna begränsade sökningarna genom att söka artiklar från 2005-2017 för att få så 

relevant forskning som möjligt. Endast sökresultat där artiklarna var peer reviewed och i 

fulltext togs med i litteraturstudien då samtliga ska vara vetenskapligt granskade.  

För att få en så bred bild som möjligt om hur sjuksköterskor uppfattar tillämpning av 

omvårdnadsforskning gjorde författarna inga begränsningar av nationalitet, kön eller 

vårdkontext. I litteraturöversikten valde författarna att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa studier som svarade på syftet. 

Inledningsvis lästes artiklarnas titlar och de artiklar där titeln kändes relevant för vad 

författarna ville undersöka valdes ut. Vidare lästes artiklarnas sammanfattningar för att bilda 

ett helikopterperspektiv över kunskapsområdet enligt Friberg (2012). 

Författarna fann att majoriteten av studierna var utförda med kvantitativ metod och valde 

därför att lägga till Qualitative som sökord. Detta för att lättare kunna hitta artiklar utförda 

med kvalitativ metod, för att kunna ge en ökad förståelse av sjuksköterskors uppfattningar om 

omvårdnadsforskning, utöver de kvantitativa data som tidigare sökningar genererat. En 

kvalitetsgranskning av artiklarna skedde i enlighet med Fribergs (2012) krav om en tydlighet 

gällande syfte, forskningsmetod, analysförfarande och relevant resultat för att bestämma vilka 

artiklar som var av tillräckligt god kvalitet. 

De utvalda artiklarna fördes in i en sökmatris där sökord, sökkriterier och databas 

registrerades. 

13 artiklar valdes ut som centrala för resultatet varav åtta utförda med kvantitativ metod 

och fem med kvalitativ metod. 
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Analys 

Analysen av artiklarna följde Fribergs (2012) modell, där artiklarna först lästes flera gånger 

både enskilt för att bilda en personlig uppfattning, och tillsammans för att säkerställa att de 

svarade på litteraturöversiktens syfte, samt för att underlätta översättning till svenska. Detta 

genomfördes med en integrerad analys enligt Friberg (2012). Artiklarna sammanfattades 

sedan kortfattat i en tabell med syfte, teman och resultat för att skapa en överblick inför 

resultatanalysen, vilket presenteras i bilaga 2. I en vidare analys av artiklarnas resultat fördes 

gemensamma diskussioner där författarna tillsammans identifierade olika återkommande 

nyckelord. Dessa nyckelord skrevs upp på en whiteboardtavla och grupperades in i 

sammanhängande kategorier med hjälp av färgkodning för att skapa bättre överblick. På detta 

sätt förenklades arbetet i att identifiera likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, 

metod, analys, syfte och resultat.  Detta resulterade slutligen i tre teman varav det tredje temat 

utgjordes av tre subteman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Att ta hjälp av de etiska principer som existerar inom vården, menar Kjellström (2017), är 

viktigt för att forskningssystemet ska upprätthållas. De principerna är göra-gott-principen, 

rättviseprincipen, autonomiprincipen och icke-skadaprincipen. Dessa principer ska säkerställa 

att forskningen utförs på ett etiskt korrekt tillvägagångssätt där frivillighet och anonymitet 

upprätthålls. 

Litteraturöversikten var grundad på forskning om sjuksköterskor, vilket medförde att 

kraven på de etiska aspekterna inte var lika strikta (Polit & Beck, 2017). Att 

litteraturöversikten var på en grundnivå innebar att också enligt lagen om etikprövning av 

forskning som rör människor innebär att ingen etikprövning krävs (SFS 2003:460). 

Författarna ansåg ändå att det i studierna skulle ha tagits ett etiskt ställningstagande för att 

studien skulle inkluderas i litteraturöversikten. Studiernas resultat granskades och bearbetades 

noggrant för att de skulle bli så korrekt och rättvist redovisade oberoende av författarnas egna 

åsikter och förförståelse.  

 

Resultat 

Resultatet delades in i två teman: Omvårdnadsforskningens betydelse för 

sjuksköterskeprofessionen och Sjuksköterskors uppfattningar om barriärer och möjligheter 
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till tillämpning av omvårdnadsforskning som delades in i fem underteman: Tillämpbarhet, 

Det vetenskapliga språket, Arbetsbelastning och tid, Behov och tillgänglighet av forskning 

och Ledarskapets betydelse. 

 

Omvårdnadsforskningens betydelse för sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskorna hade generellt sett en positiv inställning till omvårdnadsforskning som 

ansågs vara av stor betydelse för kvalitén på omvårdnadsåtgärderna med patienterna 

(Bohman, Ericsson & Borglin, 2012; Boström, Nilsson Kajermo, Nordström & Wallin, 2008) 

Omvårdnadsforskningen ansågs även vara viktig för att stärka sjuksköterskeyrkets 

professionella status och utveckling (Holmgren & Eriksson, 2009; Yoder et al., 2014) då 

sjuksköterskorna ansåg att forskning hjälper till att bygga en vetenskaplig grund till 

omvårdnad. Det framgick att omvårdnadsforskning bidrog till en mer holistisk syn i vården av 

patienten (Bohman et al., 2012; Holmgren & Eriksson, 2009). 

Vetskapen om att sjuksköterskorna tillämpade forskningsbaserad kunskap i omvårdnaden 

gjorde det lättare att motivera och argumentera för sina val av åtgärder (Bohman et al., 2012; 

Holmgren & Eriksson, 2009) då sjuksköterskorna ansågs kunna förankra sin kunskap i 

vetenskap. 

Samtidigt som sjuksköterskorna var positiva till omvårdnadsforskning, upplevde de 

omvårdnadsforskning som för teoretisk och komplex och något som hörde till 

sjuksköterskeutbildningen (Bohman et al., 2012; Holmgren & Eriksson, 2009). Detta skapade 

en skepsis till omvårdnadsforskning i den praktiska verksamheten och osäkerhet till den egna 

förmågan, vilket ledde till ökad svårighet att samtala med sina kollegor om 

omvårdnadsforskning. 

Inställningen till omvårdnadsforskning skiljde sig mellan de sjuksköterskor som i sin 

utbildning fått kunskap om forskningsmetodik och omvårdnadsforskning och de som inte fått 

det (Bohman et al., 2012). Medan sjuksköterskor med utbildning i forskningsmetodik och 

omvårdnadsforskning såg omvårdnadsforskning som en självklar del i verksamheten, var 

intresset desto svagare hos sjuksköterskor utan utbildning. Ytterligare en skillnad mellan de 

två grupperna var att sjuksköterskorna med utbildning i omvårdnadsforskning ansåg att 

forskningsbaserad omvårdnad och ett kritiskt förhållningssätt var viktig för vården av 

patienten medan sjuksköterskor utan sådan utbildning snarare lutade sig mot kunskaper från 

kollegor eller den beprövade erfarenheten. Båda grupperna var överens om att grundläggande 

kunskaper om omvårdnadsforskning var nödvändiga för att förstå och kunna tillämpa den. 
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Sjuksköterskors uppfattningar om barriärer och möjligheter till tillämpning av 

omvårdnadsforskning 

Tillämpbarhet 

Sjuksköterskorna ville söka ny kunskap när de hade specifika problem att lösa eller fått frågor 

från patienter eller anhöriga, men hade svårt att avgöra om forskningsresultaten var 

tillämpbara då de kände att de saknade kunskaper i att kritiskt kunna värdera dessa (Renolen 

& Hjälmhult, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att förmågan att söka, tyda och analysera 

vetenskaplig litteratur var viktig för val och försvar av omvårdnadsåtgärder (Bohman et al., 

2012; Pravikoff, Tanner & Pierce, 2005; Hannes et al., 2007) men ansåg att de saknade 

färdigheter att kritiskt granska vetenskapliga studier, sammanställa litteratur och förstå den 

vetenskapliga innebörden (Bohman et al., 2012; Brown, Wickline, Ecoff, & Glaser, 2008; 

Moreno-Casbas, Fuentelsaz-Gallego, de Miguel, González-María & Clarke, 2011; Pravikoff 

et al., 2005; Renolen & Hjälmhult, 2015). 

Det förekom även uppfattningar om att det var svårt att se värdet med forskningsresultat 

(Pravikoff et al., 2005; Fink, Thompson & Bonnes, 2005) vilket gjorde det svårt att se 

tillämpbarheten i den kliniska verksamheten, då forskningsresultaten inte uppfattades ha 

någonting att göra med den patientnära omvårdnaden. Sjuksköterskorna i Holmgren & 

Erikssons (2009) studie ansåg att de omedvetet tillämpade omvårdnadsforskning och att 

omvårdnadsforskning levererade självklarheter för vad en sjuksköterska bör göra i en praktisk 

verksamhet. 

 

Det vetenskapliga språket 

Det uttrycktes en önskan om att ha tillgång till kunskap som var enkel att använda och som 

var relevant för omvårdnadsområdet (Brown et al., 2008). Det vetenskapliga språket ansågs 

vara ett hinder för att möjliggöra implementering av nya idéer. Uppfattningen var att 

omvårdnadsforskning kunde bli mer lättillgänglig och användbar genom att bruka ett enklare 

språk som alla sjuksköterskor kunde förstå. Att språket i de vetenskapliga artiklarna ofta 

uppfattades vara på svår akademisk engelska försvårade processen att ta till sig ny 

omvårdnadsforskning (Bohman et al, 2012). 
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Arbetsbelastning och tid 

Sjuksköterskor uppfattade att det inte fanns tillräckligt med tid för att läsa in sig på forskning 

(Andersson, Cederfjäll, Jylli, Nilsson Kajermo & Klang, 2007; Bennasar-Veny, Gonzalez-

Torrente, De Pedro-Gomez, Morales-Asencio & Pericas-Beltran, 2016; Bohman et al., 2012; 

Boström et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev att den ofta höga arbetsbelastningen på 

avdelningen resulterade i att det inte fanns tid över till att söka och inhämta ny forskning samt 

delade uppfattningen om att det inte fanns tid för diskussion och utvärdering av 

forskningsresultat. De ansåg att tid borde finnas allokerad för utveckling av den kliniska 

verksamheten (Bohman et al., 2012; Boström et al., 2008; Brown et al., 2008). 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns en negativ attityd hos kollegor kring att avsätta 

arbetstid till sökande av omvårdnadsforskning (Bohman et al., 2012; Hannes et al., 2007). 

Detta skapade en oro hos motiverade sjuksköterskor då det ansågs öka arbetsbelastningen på 

avdelningen. Sjuksköterskorna uttryckte ett behov för en mer tillåtande miljö för detta 

ändamål. 

För att hålla sig uppdaterad om omvårdnadsforskning (Bennasar-Veny et al., 2016; Brown 

et al., 2008) upplevde sjuksköterskor att de var tvungna att göra detta utanför sin arbetstid, då 

arbetstiden ägnades åt patientnära arbete. 

 

Behov och tillgänglighet av forskning 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter att finna kliniskt användbar och relevant forskning 

(Bohman et al., 2012; Pravikoff et al., 2005). De beskrev att sökandet efter vetenskaplig 

omvårdnadsforskning skulle kunna underlättas genom att ha vetenskapliga rapporter och 

tidskrifter om omvårdnad tillgänglig på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskor tillgodogjorde sig omvårdnadsforskning från olika källor, varav den 

främsta källan var från kollegor istället för att använda vetenskapliga studier som stöd för sin 

omvårdnadsåtgärd (Pravikoff et al., 2005; Yoder et al. 2014). Över hälften av 

sjuksköterskorna uppgav att de inte använde omvårdnadsforskning som underlag för sina 

omvårdnadsåtgärder. 

 Trots att en stor del av de tillfrågade sjuksköterskorna kände sig säkra på att söka 

information på internet var mindre än en tredjedel trygga i att söka vetenskapligt granskad 

information i databaser som CINAHL och MEDLINE, och mer än hälften hade aldrig sökt i 

dessa databaser under sina yrkesår. En tredjedel av de tillfrågade visste inte om att de hade 
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tillgång till databaser. I studien av Yoder et al. (2014) visste inte två tredjedelar av 

sjuksköterskorna att det fanns ett bibliotek tillgängligt för att söka kunskap på arbetsplatsen. 

 

Ledarskapets betydelse 

Sjuksköterskor upplevde att stöd och engagemang från ledningen var en betydande faktor för 

att kunna tillämpa och engagera sig i forskning (Bohman et al., 2012; Renolen & Hjämlhult, 

2015; Yoder et al., 2014). Enligt sjuksköterskorna var det ledningens ansvar att 

omvårdnadsforskning togs upp och diskuterades. De ansåg att feedback och uppmuntran från 

ledning och andra kollegor var viktigt för att aktivt kunna tillämpa omvårdnadsforskning i 

praktiken (Bohman et al., 2012; Bennasar-Veny et al., 2016; Fink et al., 2005). Sjuksköterskor 

uttryckte att ledningen behövde förstå att sjuksköterskorna var intresserade av 

omvårdnadsforskning och att lyfta intresset för omvårdnadsforskning skulle generera en 

positiv effekt på sjuksköterskans professionella utveckling och patienters vård (Yoder et al., 

2014). Avsaknad av stöd från ledning var ett av de tre största hindrena till att kunna tillämpa 

omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Något som ansågs skulle kunna främja 

tillämpningen av omvårdnadsforskning var ökade resurser i form av mer personal, samt större 

budget för internutbildningar och forskningstillgångar. 

Sjuksköterskor upplevde att det var lätt att falla tillbaka i gamla vanor när det inte fanns 

någon ledning som ansvarade för att nya rutiner uppehölls (Renolen & Hjälmhult, 2015). 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan om en samordnare med ansvar att driva frågor om 

omvårdnadsforskning på verksamheten (Fink et al., 2005; Yoder et al., 2014; Bohman et al., 

2012). Samordnaren skulle ansvara för att hitta den senaste omvårdnadsforskningen, leda 

diskussioner och utvärdera resultatet av forskningstillämpningen. Samordnaren skulle även 

hjälpa till att kritiskt granska policys som styr verksamheten samt att samordna 

internutbildningar för personalen (Yoder et al, 2014). Sjuksköterskorna ansåg även att de som 

hade vana av att läsa vetenskapliga artiklar borde få möjlighet att handleda sjuksköterskor 

som kände sig osäkra (Brown et al., 2008). 

Att inte uppleva sig ha befogenhet att ändra rutiner i vård av patienten uppfattade många 

sjuksköterskor som ett stort hinder för användande av omvårdnadsforskning i en praktisk 

verksamhet (Andersson et al., 2007; Moreno-Casbas et al., 2011; Yoder et al., 2014). De 

beskrev att de undvek att tillämpa forskning i det patientnära arbetet då de inte upplevde sig 

ha befogenhet att göra det, trots att de var övertygade om dess användbarhet. 
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Diskussion 

Författarna har valt att i diskussionens metoddel diskutera metodens och artiklarnas styrkor 

och svagheter. I resultatdiskussionen diskuteras omvårdnadsforskningens språk, tidsaspekten,  

och ledarskapets betydelse utifrån omvårdnadsteoretikern Callista Roys adaptionsmodell. 

Sjuksköterskor arbetar i en föränderlig miljö där de med hjälp av en adaptionsprocess måste 

anpassa sig till de krav och förväntningar som är förknippade med professionen, likväl som i 

mötet med andra människor.  

Sjuksköterskan som människa måste aktivt anpassa sig till de rådande omständigheterna 

för att utvecklas och bevara sin integritet (Roy, 2011). 

 

Metoddiskussion 

Till en början var syftet att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att tillämpa 

omvårdnadsforskning i Sverige, men efter ett flertal sökningar i databaser upplevde 

författarna att det inte fanns tillräcklig forskning med den givna geografiska avgränsningen 

för ett tillräckligt resultat. Författarna beslöt att vidga det geografiska urvalet till resten av 

världen, vilket genererade ett större resultat i artikelsökningen. Att göra om sökningen med ett 

nytt urval kan ses som svaghet, då författarna kan ha blivit färgade av resultatet i de artiklar 

de redan läst igenom i den tidigare sökningen. Efter diskussion och djupare analys ansåg 

författarna att detta inte var av betydelse då liknande uppfattningar om forskningstillämpning 

förekom såväl i Sverige som i andra delar av världen.  

En styrka med ett vidare urval var att författarna i en större utsträckning kunde redogöra 

för sjuksköterskors tillämpning av omvårdnadsforskning, men det gjorde även att 

analysarbetet försvårades. Författarna insåg att utbildningsnivån kunde skilja sig mellan olika 

länder och att kulturskillnader och olika tillgång till omvårdnadsforskning kunde påverka 

resultatet vilket kan ses som en svaghet. Författarna ansåg att resultatet fortfarande var 

relevant för litteraturöversikten, då de vill spegla hur tillämpning av omvårdnadsforskning ser 

ut i sin helhet oavsett utbildning.  

I sökningsfasen inkluderades även sökordet implementation då författarna insåg att det 

hade att göra med tillämpning, inte enbart implementering av omvårdnadsforskning i en större 

skala. Detta resulterade i ett större antal vetenskapliga artiklar som var relevanta för att svara 

på litteraturöversiktens syfte. 

I inledningsfasen av arbetet insåg författarna att de var tvungna att ta ställning till 

begreppet evidensbaserad omvårdnad, evidensbaserad praktik och forskningstillämpning. 
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Begreppen har använts flytande i många studier och var inte alltid helt tydliga med 

definitionen. Författarna valde att enbart titta på begreppet research utilization som innebär 

forskningstillämpning. 

De artiklar som berör begreppen evidensbaserad omvårdnad och evidensbaserad praktik 

handlar även om att tillämpa forskning. Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad eller 

evidensbaserad praktik omfattar tillämpning av forskning, den egna förvärvade erfarenheten 

och patientens perspektiv. Författarna valde att undersöka och isolera begreppet 

forskningstillämpning i dessa studier i relation till litteraturöversiktens syfte.  

Av de 13 vetenskapliga artiklarna författarna inkluderade var åtta utförda med en 

kvantitativ metod och fem utförda med en kvalitativ metod. Att använda artiklar både av 

kvalitativ och kvantitativ design i litteraturöversikten kan ses som en styrka då båda 

metoderna ger resultat som kompletterar varandra. Artiklar utförda med kvalitativ metod 

avser att beskriver upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Henricsson & Billhult, 2014). 

En styrka med att använda studier utförda med en kvantitativ metod är att de går att jämföra 

med varandra och att det går att finna samband mellan olika variabler i studien (Billhult & 

Gunnarsson, 2014b). 

Av de åtta artiklarna med kvantitativ design använde sig fyra studier av samma validerade 

mätinstrument, som används för att identifiera hinder för forskningstillämpning. Fördelen 

med att använda en färdig enkät är enligt Billhult & Gunnarsson (2014a) att resultaten från 

dataanalysen kan jämföras mellan olika studier.  

En svaghet enligt författarna var att några av de kvantitativa enkätstudierna hade en låg 

svarsfrekvens. Studien av Fink et al., (2005) hade en svarsfrekvens på 24% (215) av 880 

utskick. En annan svaghet med studien av Fink et al., (2005) var att studien hade tre syften. 

Författarna motiverar valet av studien med att resultatet överensstämmer med andra studiers 

resultat, samt illustrerade viktiga uppfattningar som är centrala i litteraturöversiktens resultat.  

Att studien av Nilsson Kajermo et al., (2008) inkluderar både sjuksköterskor och 

barnmorskor under begreppet sjuksköterskor, kan ses som en svaghet som skulle kunna 

påverka resultatet då svaren inte går att särskilja. Trots det anser författarna att det fortfarande 

ger en bild av hur omvårdnadsforskning tillämpas i praktiken. 

Författarna använde sig även av en studie publicerad av Vård i Norden, som kan anses vara 

en icke tillförlitlig tidsskrift då artikeln var publicerad på svenska. Författarna valde att 

inkludera studien då den var en av få studier gjord med kvalitativ metod, var peer reviewed 

samt att den ena av författarna var docent i vårdvetenskap. Därmed ansåg författarna att 

artikeln var tillräckligt tillförlitlig. 
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Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor generellt sett hade en positiv 

inställning till omvårdnadsforskning och att omvårdnadsforskning ansågs bidra till att stärka 

professionen och öka patientsäkerheten. Samtidigt visar resultatet att det finns en diskrepans 

mellan sjuksköterskornas inställning till omvårdnadsforskning och deras inställning till att 

tillämpa omvårdnadsforskning i den praktiska verksamheten. 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade vilja att söka kunskap och att det var viktigt med 

ett vetenskapligt underlag vid val av omvårdnadsåtgärder men att de upplevde svårigheter att 

avgöra vad som var relevant kunskap att tillämpa vid vård av patienter. 

Liknande forskning visar att sjuksköterskor uppfattar forskningstillämpning som 

mångtydigt och anser att det kan innebära allt ifrån att ta del av relevant kunskap till att söka 

upp och läsa vetenskapliga artiklar (Strandberg, Nilsson Kajermo & Wallin, 2010). I studien 

beskrev sjuksköterskorna att de sällan reflekterade över att det var forskningsresultat som låg 

till grund för de rutiner och riktlinjer som användes. Vid klargörande av forskningtillämpning 

genom exempel på de tre begreppen instrumentell, kontextuell och övertalande 

forskningstillämpning kunde sjuksköterskorna ge förslag på olika exempel på 

forskningstillämpning i deras verksamhet, dock var dessa tre begrepp nya för deltagarna.  

Resultatet från två av litteraturöversiktens studier visade att hälften av sjuksköterskorna 

inte ansåg sig använda omvårdnadsforskning som underlag för de omvårdnadsåtgärder de 

genomförde. Detta överensstämmer med en studie av Forsman, Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg och Wallin (2009) som visade att sjuksköterskors självskattade 

forskningstillämpning var låg. En förklaring till den låga forskningstillämpningen kan vara att 

sjuksköterskor har svårigheter i att avgöra vad tillämpning av omvårdnadsforskning innebär. 

Författarna förstår det som att om man inte har möjlighet att motivera sina handlingar eller sin 

arbetsmetod för sig själv eller tillsammans med andra kollegor, blir det svårt att leva upp till 

professionens krav på ett kritiskt förhållningssätt. Samtidigt menar Strandberg et al. (2014) att 

det finns svårigheter i att mäta forskningstillämpning bland legitimerade sjuksköterskor, på 

grund av att medvetandegraden och förståelsen för vilka kunskaper sjuksköterskor använder 

sig av är bristfällig. 

Enligt Roys teori om adaption måste människan anpassa sig till en föränderlig miljö och 

för att kunna bevara sin integritet kan adaptionen resultera i att människan förhåller sig till det 

hon redan vet (Roy & Andrews, 1991). Att som sjuksköterska förhålla sig till ett begrepp som 
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omvårdnadsforskning och inte helt förstå innebörden, skapar en osäkerhet till den egna 

förmågan och professionens integritet. Sjuksköterskan kan därmed välja att istället förlita sig 

på sina tidigare erfarenheter. Detta kan förklara det motstånd som kan urskiljas bland kliniskt 

verksamma sjuksköterskors uppfattningar om tillämpning av omvårdnadsforskning. 

När en sjuksköterska misslyckas med att leva upp till förväntningarna av en roll sker en 

splittring i individens självuppfattning (Roy & Andrews, 1991). Rollerna kan vara interna, 

som en förväntan på sig själv och sin egen roll, och externa som förväntningar på rollen i en 

grupp. Orsaken till denna rollkonflikt kan vara brist på kunskap och utbildning eller 

avsaknaden av olika rollmodeller att inta. 

Många sjuksköterskor ansåg att språket i vetenskapliga artiklar är komplicerat och 

uppfattar det som ett hinder för att kunna tillämpa forskningsresultat i omvårdnaden. En 

förklaring kan vara att många yrkesverksamma sjuksköterskor gick sin utbildning innan 

omvårdnad blev en vetenskaplig disciplin, men som resultatet visade ansåg även 

nyexaminerade sjuksköterskor att det var svårt att tyda resultat från forskningsartiklar och att 

de ansågs vara svårlästa. Att även nyexaminerade sjuksköterskor uppfattade det vetenskapliga 

språket i artiklar som ett hinder, anser författarna visar att det fortfarande finns en klyfta 

mellan hur utbildningen förbereder sjuksköterskestudenterna i att söka och värdera 

omvårdnadsforskning och hur den tillämpas i den kliniska verksamheten.  

Resultatet i litteraturöversikten visade att det fanns skillnader i uppfattningar om 

omvårdnadsforskning mellan sjuksköterskor med en utbildning i omvårdnadsvetenskap och 

forskningsmetodik och sjuksköterskor utan. Sjuksköterskor med en äldre utbildning visade ett 

större motstånd mot att tillämpa omvårdnadsforskning än de med en senare utbildning. 

Författarna anser att förståelsen av den vetenskapliga uppbyggnaden är beroende av 

utbildning. Även om den nya generationen sjuksköterskor fått utbildning i att förstå och 

kritiskt granska vetenskaplig litteratur, så är problemet fortfarande aktuellt. Författarna menar 

att det är viktigt att göra det vetenskapliga underlaget mera lättillgängligt och förståbart då 

informationen ofta måste tas ställning till på kort tid i en praktisk verksamhet. 

I en amerikansk systematisk översiktsstudie (Hanrahan et al., 2015) visade resultatet att på ett 

sjukhus som internationellt sett skattats högt på att tillämpa evidensbaserad omvårdnad, 

tillämpade de fortfarande omvårdnadsåtgärder som inte var baserade på senaste forskningen, 

utan på gamla erfarenheter och rutiner. 

De yngre sjuksköterskorna i litteraturöversiktens resultat hade uppfattningar om att 

omvårdnadsforskning var av stort värde, särskilt när det uppstod komplicerade 

omvårdnadssituationer. Att tillämpa omvårdnadsforskning uppfattades som direkt gynnsamt 
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för deras professionella utveckling. Samtidigt upplevde yngre sjuksköterskor att de var 

tvungna att vara försiktiga med att försöka driva igenom nya idéer och frågor, då de mer 

erfarna sjuksköterskorna såg det som ett hot mot de rådande rutinerna. 

Detta är i enlighet med en studie där sjuksköterskor efterfrågar en arbetskultur som är fri 

från ett stagnerat tankesätt och rädsla för nya idéer (Cline, Burger, Amankwah, Goldenberg & 

Ghazarian, 2017). För att möjliggöra och underlätta tillämpningen av omvårdnadsforskning 

önskas en accepterande kultur på arbetsplatsen som är forskningsfrämjande. Miljön ska inge 

en känsla av att omvårdnadsforskning är eftersträvansvärt i vård av patienter, likaväl på en 

organisatorisk nivå som i inställning och attityder bland kollegor. Detta anses vara en del av 

sjuksköterskeyrkets professionalism. Sjuksköterskor och kollegor emellan som har en positiv 

attityd och en hunger att lära samt förmågan att uppmuntra varandra bidrar med en 

utvecklande arbetskultur.  

Denna miljö går i linje med Roys adaptionsmodell om vad som krävs av en grupp och dess 

identitet för ett öppet och stimulerande arbetsklimat (Roy, 2011). Att bevara gruppidentitetens 

integritet kräver lyhördhet, ärlighet och bekräftelse inom gruppen. Ett samspel med 

gemensamma mål och värderingar där varje individ inom gruppen är driven att uppnå satta 

mål tillsammans skapar en social miljö och gruppkultur. En individ växlar mellan den egna 

identiteten och gruppens identitet beroende på vilka krav som ställs på situationen. Ett annat 

mål för gruppen är att stödja sammanhållningen i gruppen genom kompensatoriska processer, 

och att identifiera processer som kan äventyra adaption.  

Författarna anser att det finns en problematik med den inställning till tillämpning av 

omvårdnadsforskning som resultatet visar. Att som nyutbildad sjuksköterska med en 

utbildning i att kritiskt granska rutiner och riktlinjer, anställas i en miljö som inte värdesätter 

och främjar detta förhållningssätt kan hindra utvecklingen av professionen. I en miljö där det 

är vanligare att fråga kollegor om svar än att luta sig mot vetenskapliga studier kan 

sjuksköterskor utifrån Roy’s teori om adaption utveckla copingmekanismer som förstärker 

denna kultur. Detta leder enligt författarna till att utvecklingen mot en mer evidensbaserad 

omvårdnad stagnerar. I en ny miljö där rollerna och en arbetskultur redan är bestämd, blir det 

svårt för den nya sjuksköterskan att skapa utrymme i sammanhanget. Ett svar från 

omgivningen blir att sjuksköterskans önskan om att ställa vetenskapliga forskningsfrågor inte 

får plats. Att sjuksköterskor lutar sig mot kunskaper från tidigare erfarenheter och kollegor 

anser författarna grundar sig på att dessa källor av information är mer lättillgängliga.  
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Tidsaspekten var något som togs upp i samtliga artiklar som en av de större barriärerna för 

tillämpning av omvårdnadsforskning. Sjuksköterskorna upplevde att de var för sysselsatta 

med andra arbetsuppgifter vilket ledde till en känsla av att inte ha tid nog att söka och 

tillämpa omvårdnadsforskning. Det fanns även uppfattningar om att det inte fanns tid att 

diskutera och utvärdera omvårdnadsforskning tillsammans med andra kollegor. Liknande 

resultat redovisas i en studie av Breimaier, Halfens och Lohrmann (2011) där hälften av alla 

sjuksköterskor uppgav att brist på tid medförde att det inte fanns möjlighet att söka och 

tillämpa omvårdnadsforskning. 

I en studie av Thompson et al. (2008) beskrevs tidsbrist som en barriär för tillämpning av 

omvårdnadsforskning men att begreppet är komplext. Sjuksköterskorna i studien beskrev att 

de upplevde sig ha mycket att göra på arbetet i form av praktiska arbetsuppgifter vilket ansågs 

vara en del av professionens självbild. Att sitta vid en dator och reflektera över 

omvårdnadsforskning var något som ansågs som lathet och mindre värdefullt arbete än sysslor 

som hade praktisk koppling till patienter.  

För att förstå problematiken med tid bör diskussionen handla om vad tid egentligen innebär 

i den kontext som redovisas i resultatet. Människans uppfattning om tid är något som 

påverkas av fysiska, psykologiska och sociologiska faktorer (Jones, 2010). Den fysiska tiden 

är objektiv, mäts med hjälp av klockan och delas globalt. Den psykologiska tiden är subjektiv, 

uppfattas olika från person till person och elastisk. En sjuksköterska kan ge mycket tid åt att 

vårda en patient men om kvaliteten på vården inte upplevs som god kan tiden upplevas som 

otillräcklig. Den sociologiska tidsaspekten delas mellan människor och beteenden i en social 

kontext. Sjuksköterskor på en arbetsplats är beroende av strukturer som bygger på tid. 

Arbetstider, operationstider, och dokumentation är exempel på ett socialt samspel som delas 

under konceptet tid.  

På grund av mer ansträngda vårdresurser i form av brist på sjuksköterskor, längre 

vårdtider, färre vårdplatser och överbeläggningar blir tillämpning av omvårdnadsforskning 

delvis en värderingsfråga. Enligt Jones (2010) har tid som fenomen ett värde och människan 

lägger ner mer tid på aktiviteter som anses värdefulla och viktiga. 

Författarna antar att förklaringen inte främst ligger i att det är värdet av 

omvårdnadsforskningens innehåll som hindrar tillämpning, utan frågan om värdet av att 

tillämpa omvårdnadsforskning för sjuksköterskeyrkets vårdkultur. En kombination mellan 

omvårdnadsforskningens teoretiska och ofta komplexa innehåll, tillsammans med en jargong 

och yrkesidentitet i en klinisk verksamhet som värdesätter handlande före bildande, skapas 

enligt författarna en uppfattning om att omvårdnadsforskning inte är förenligt med arbetet i 



  20 (36) 
 

 

praktiken. Värdet i frågan blir att bevara ett arbetssätt som sjuksköterskan anser är hållbart, 

kanske för arbetssättet någorlunda fungerar enligt erfarenhet. Detta påverkar 

sjuksköterskornas uppfattningar om omvårdnadsforskningens tillförlitlighet och tillämpbarhet 

och kan verbaliseras i uttrycket “har inte tid”. 

Att ha tidsbrist och att vara för upptagen är uttryck som uppstår när sjuksköterskan har fler 

arbetsuppgifter och ett större ansvar för patienter än vad sjuksköterskan känner att hen klarar 

av (Thompson et al., 2008). Thomson menar att en betydande faktor för att motverka 

problematiken är att få stöd och engagemang från ledningsgruppen. 

Att som sjuksköterska ha tid och möjlighet att helt själv hålla sig uppdaterad inom alla 

olika områden inom omvårdnadsforskning anser författarna är en orimlig förväntan. Det är 

viktigt att sjuksköterskan trots tidsbrist inte förlorar sitt kritiska förhållningssätt, vilket enligt 

författarna förefaller vara en naturlig reaktion när sjuksköterskan inte ges tid och förutsättning 

att reflektera kring olika omvårdnadsalternativ. Att av ledningen få möjlighet och tid till detta 

anser författarna är viktigt för att sjuksköterskeyrket ska kunna stärka sin profession, öka 

patientsäkerheten och skapa ett mera öppet arbetsklimat. 

Detta återspeglades i en stor observationsstudie genomförd i nio europeiska länder där 

resultatet visade att det fanns ett samband mellan arbetsmiljö, utbildning och patientdödlighet 

(Aiken et al., 2014). För varje ökad patient per sjuksköterska ökade mortaliteten med sju 

procent. Resultatet visade även att ett högre antal sjuksköterskor med en 

forskningsförberedande utbildning ger en lägre dödlighet. 

Vidare menar författarna att dessa resultat kan tyda på att en högre utbildningsgrad 

påverkar patientsäkerheten positivt genom att sjuksköterskor använder vetenskapligt grundade 

omvårdnadsåtgärder i en större utsträckning. 

Genom Roy’s (1991) teori om adaption där målet med förändring ska leda till ökad 

utveckling och bemästrandet av en föränderlig tillvaro, skulle en ineffektiv respons på en hög 

arbetsbelastning kunna innebära att sjuksköterskan väljer att fråga sina kollegor för ett snabbt 

svar och inte kritiskt granska olika alternativ. För att istället öka adaptionen krävs ett kritiskt 

förhållningssätt där sjuksköterskan tar ställning till de olika alternativen. 

För att på en organisatorisk nivå skapa förutsättningar att tillämpa och ta del av 

omvårdnadsforskning anser författarna att det behövs avsättas tid för kritisk reflektion, söka 

ny kunskap, diskutera omvårdnadsresultat och omvårdnadssituationer som uppstått på 

arbetsplatsen. Detta signalerar ett engagemang som gynnar ett arbetsklimat med ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Ledare inom hälso- och sjukvård behöver vara med i denna 

process och följa upp arbetet anser författarna. Senare forskning (der Zijpp et al., 2016) visar 
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att involvering av ledningen i förändringsprocesser och i implementering av nya arbetssätt 

skapar större förutsättningar för en lyckad implementering av omvårdnadsforskning. 

Likväl visar forskning på att uppfattningen är olika mellan sjuksköterskor och 

verksamhetschefer gällande tillämpning av omvårdnadsforskning (Jansson & Forsberg, 2016). 

I studien beskriver sjuksköterskorna att de sällan uppsöker omvårdnadsforskningsresultat 

medan verksamhetscheferna uppfattar att sjuksköterskorna sökte vetenskaplig kunskap på 

regelbunden basis.  

Detta visar att det krävs ett synkroniserat arbetssätt mellan ledning och personal där båda 

arbetar unisont, är motiverade och övertygade om att utfallet blir ändamålsenligt. 

Exemplet från studien av Jansson och Forsberg (2016) anser författarna visa på en brist i 

kunskap om vad tillämpning av omvårdnadsforskning innebär, och ett ledarskap som inte är 

medveten om dessa brister.  

Resultatet visade även att sjuksköterskor önskade en samordnare på avdelningen, vars 

ansvar skulle vara att driva frågor om omvårdnadsforskning på verksamheten. Att ha en 

forskningsansvarig samordnare tillgänglig på avdelning kan ses som en praktisk lösning för 

att underlätta för sjuksköterskor genom att göra all forskning lättillgänglig och samlad på ett 

ställe.  

Författarna anser att helt lämna över ansvaret åt en samordnare är en kortsiktig lösning, då 

det finns en risk att sjuksköterskan genom att bli serverad omvårdnadsforskning förlorar sitt 

kritiska förhållningssätt. Författarna befarar att utan en aktiv tillämpning av en evidensbaserad 

omvårdnadsprocess går utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt inte framåt mot en 

evidensbaserad omvårdnad, utan slutar i att sjuksköterskan oreflekterat tillämpar 

omvårdnadsåtgärder.  

Något som skulle underlätta tillämpningen av omvårdnadsforskning i klinisk verksamhet är 

att dela upp ansvarsområden inom arbetsgruppen, där sjuksköterskan inom sitt område 

ansvarar för att hålla sig uppdaterad om den senaste omvårdnadsforskning och dela med sig 

och tillsammans diskutera de viktigaste fynden med andra kollegor. Detta stöds av senare 

forskning som beskriver hur användning av sjuksköterskor med tilldelade specialområden 

kunde underlätta användningen av den senaste omvårdnadsforskningen (Jansson & Forsberg, 

2016). Ledningsgruppen såg det som positivt att sjuksköterskorna ansvarade för olika 

områden och utbildade de andra på avdelningen. 
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Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten visade att oavsett utbildningsnivå uppfattade sjuksköterskor ofta 

omvårdnadsforskning som komplicerad, otillgänglig och icke tillämpbar i klinisk verksamhet. 

Förhoppningsvis kan resultatet bidra till en pågående diskussion och samarbete mellan 

sjuksköterskeutbildningar och sjukhus om hur omvårdnadsforskning lättare ska bli tillämpbar. 

Till exempel bör sjuksköterskeutbildningar och verksamheter arbeta mer synkroniserat med 

gemensamma mål som gynnar tillämpningen av omvårdnadsforskning och för bästa möjliga 

vård av patienter. Ledare inom hälso- och sjukvård kan lyfta dessa frågor på verksamheterna 

och gemensamt med arbetsgrupper bereda strategier för att underlätta tillämpning av 

omvårdnadsforskning.  

Trots att sjuksköterskor idag ska grunda sin omvårdnad av patienter i vetenskap finns det 

en kultur av att sjuksköterskeyrket främst ska jobba nära patienten. Att sitta framför datorn 

och söka ny omvårdnadsforskning upplevs inte accepterat. Författarna vill belysa vikten av en 

öppen miljö som gör det möjligt att reflektera och diskutera forskning och erfarenheter. Detta 

skulle underlätta för vårdpersonal att arbeta med ett kritiskt förhållningssätt där vetenskapliga 

rön och befintliga metoder granskas aktivt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna ser ett behov av vidare forskning om sjuksköterskors tillämpning av 

omvårdnadsforskning. Författarna anser att det vore intressant att studera hur uttrycket har 

inte tid används av sjuksköterskor och innebär i en klinisk verksamhet. Uppfattningar om 

tidsbrist som en barriär till tillämpning av omvårdnadsforskning vore även intressant att 

studera utifrån ett organisatoriskt perspektiv för att beskriva hur arbetsledare inom hälso- och 

sjukvård uppfattar tidsbrist. Detta anser författarna skulle nyansera forskningsområdet då 

många studier ofta endast visar hur sjuksköterskor upplever tidsbrist i omvårdnadsarbetet. 

Då resultatet av litteraturöversikten visar att även nyexaminerade sjuksköterskor upplever 

det svårt att söka, tyda och förstå vetenskapliga artiklar vore det intressant att studera hur en 

vidareutbildning på plats inom detta område skulle påverka tillämpad omvårdnadsvetenskap. 

Resultatet speglar att skillnader i utbildningsnivåer påverkar både inställningen och 

tillämpningen av omvårdnadsforskning. Därtill hade det varit intressant att genomföra 

kvalitativa intervjuer i fokusgrupper med sjuksköterskor från olika utbildningsnivåer för att 

studera deras uppfattningar om hur omvårdnadsforskning tillämpas. 
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Slutsats   

Sjuksköterskor upplever att omvårdnadsforskning bidrar till att höja statusen på 

sjuksköterskeyrket men anser att det finns svårigheter att tillämpa den i en klinisk verksamhet. 

Orsaken till detta beror på organisatoriska och strukturella problem. Sjuksköterskor upplever 

hinder som brist på tid och engagemang, brist på kunskaper att bedöma och kritisk granska 

vetenskapliga artiklar. Det framkom även att uppfattningar bland längre verksamma 

sjuksköterskor att omvårdnadsforskning inte var av relevans för det praktiska arbetet. 

Resultatet indikerar att åtgärder i form av stöd från ledningsnivå behövs för att underlätta 

tillämpning av omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet. 
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Resultatet visade att det var svårt att 
ändra arbetsmetod och tillämpa 
omvårdnadsforsking. Sjuksköterskorna 
upplevde tidsbrist, bristfälligt stöd från 
ledning och behov av utbildning som 
hinder. Omvårdnadsforskning ansågs 
vara svår att förstå och ta till sig. 
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Hannes, K., 
Vandersmissen, 
J., De Blaeser, L., 
Peeters, Gert., 
Goedhuys, J., & 
Aertgeerts, B 

Barriers to evidence-
based nursing: a 
focus group study 

2007, Belgien, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka Belgiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar av barriärer till 
evidensbaserad omvårdnad 

Design: Grundad teori 
Metod: Kvalitativ  
Urval: 53 sjuksköterskor 
Datainsamling: Semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer 
Analys: Tematisk analys genom en 
induktiv process 

Barriärer i tillämpning av 
omvårdnadsforsknings ansågs vara att 
artiklarna hade ett svårtolkat språk.  
Sjuksköterskorna upplevde att de inte 
hade befogenhet att ändra arbetsmetod. 
Handling ansågs värderas högre än att 
söka artiklar.  

Holmgren, J., & 
Eriksson H 

In principle, but 
never again -- nurse’s 
reasoning about 
nursing research and 
research utilization 

2009, Sverige, 
Nordic 
Journal of 
Nursing 
Research & 
Clinical 
Studies 

Att beskriva hur en grupp 
verksamma sjuksköterskor 
upplevde 
omvårdnadsforskning och 
tillämpningen av 
omvårdnadsforskning. 

Design: Deskriptiv  
Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 9 sjuksköterskor 
Datainsamling: Ljudinspelade 
intervjuer som transkriberades.  
Analys: Innehållsanalys 

Resultatet att sjukköterskorna hade en 
grundinställning till att 
omvårdnadsforskning var viktig i 
omvårdnad för patienter och för 
sjuksköterskeyrket. Samtidigt upplevde 
de att omvårdnadsforskning i sig inte 
var något för alla och svårbegriplig. 
Forskningstillämpning kändes 
akademiskt och komplext inte något 
som hörde till praktiskt vårdarbete. 

Nilsson Kajermo, 
K., Undén, M., 
Gardulf, A., 
Eriksson, E., 
Orton, M-L., 
Arnetz., B & 
Nordström, G 
 

Predictors of nurses´ 
perception of barriers 
to research utilization 

2008, Sverige, 
Journal of 
Nursing 
Management  

Att undersöka vilka faktorer 
som förutspår hur 
sjuksköterskor uppfattar 
barriärer till 
forskningstillämpning. 

Design: Deskriptiv 
Metod: Kvantitativ 
Urval: 833 sjuksköterskor från ett 
sjukhus i Stockholm 
Datainsamling: Enkät 1: Barriers 
Scale (frågeformulär om barriärer i 
omvårdnadsforskning. 
Enkät 1 +2: Quality Work 
Competence (QWC) och Huddinge 
University Hospital Model 
Questionnaire (HMQ). 
Analys: Faktoranalys av Barriers 
Scale samt en logistisk 
regressionsanalys. 
 

Största förutsedda hindret för 
forskningstillämpning var graden av 
arbetstempo, där högre grad gav ökad 
uppfattad barriär.  
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Moreno-Casbas, 
T., Fuentelsaz-
Gallego, C., de 
Miguel, Á. G., 
González-María, 
E., & Clarke, S. P. 
 

Spanish nurses’ 
attitudes towards 
research and 
perceived barriers 
and facilitators of 
research utilisation: a 
comparative survey 
of nurses with and 
without experience as 
principal 
investigators 

2011, Spanien, 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors attityder om 
forskning och uppfattade 
hinder och barriär till 
tillämpning av 
omvårdnadsforskning i 
klinisk verksamhet. 

Design: Komparativ tvärsnittstudie  
Metod: Kvantitativ 
Urval: 917 deltagande 
sjuksköterskor. 69 sjuksköterskor 
hade erfareheter av forskningsarbete 
Datainsamling: Enkät 1: Barrier 
Scale 
Enkät 2: Attitudes towards nursing 
Research  
Analys: Deskriptiv analys och 
ANOVA samt MANOVA. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att 
kvaliteten och relevansen av 
vetenskapliga studier var den största 
barriären med forskningstillämpning av 
omvårdnadsforskning. Organisatoriska 
faktorer, brist på kommunikation med 
varandra och ledning samt tidsbrist som 
centrala barriärer. 

Renolen, Å. & 
Hjälmhult, E 

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

2015, Norge, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Att undersöka vad 
sjuksköterskor uppfattar som 
de största utmaningarna i 
tillämpningen av 
evidensbaserad praktik, och 
hur de möter och 
överkommer dessa 

Design: Grundad teori  
Metod: Kvalitativ 
Urval: 14 sjuksköterskor varav 13 
deltog i semistrukturerad 
gruppintervju, och en intervjuad 
enskilt. 
Datainsamling: Inspelade och 
transkriberade intervjuer. 
Analys: Varje gruppintervju 
kodades och analyserades separat 
enligt grundad teoretisk metod. 

Genom ett startat projekt för 
evidensbaserat arbete beskrev 
sjuksköterskorna att de hade bekymmer 
med att avgöra vilken kunskap i 
evidensbaserad praktik de kunde lita på. 
De upplevde även stöd från ledning och 
brist på tid som en av de största 
utmaningarna. 

Pravikoff, D., 
Tanner A., & 
Pierce S 
 

Readiness of U.S. 
nurses for evidence-
based practice: many 
don’t understand or 
value research and 
have had little or no 
training to help them 
find evidence on 
which to base their 
practice. 

2005, USA, 
American 
Journal of 
Nursing 

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar om deras 
färdigheter och möjligheter 
att söka evidensbaserad 
kunskap. 

Design Undersökande deskriptiv 
design 
Metod: kvantitativ 
Urval: 3000 utskick. 1097 (37%) 
varav 760 valdes ut eftersom de 
arbetade som allmänsjuksköterskor. 
Datainsamling: frågeformulär med 
93 frågor.  
Analys: Statistisk faktoranalys 
genom SPSS 12.0 

Sjuksköterskorna upplevde att behovet 
av omvårdnadsforskning i det praktiska 
arbetet, frågade man hellre kollegor än 
att söka information. De hade svårt att 
se värdet och tillämpbarheten med 
omvårdnadsforskning, och att behov av 
vidare utbildning var ett behov. 
Barriärer uttrycktes i brist på tid, brist på 
kunskap och brist på ledarskap för 
tillämpning av omvårdnadsforskning. 
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Yoder, L.H., 
Kirkley, D., 
McFall, D.C., 
Kirksey, K.M., 
StalBaum, A.L., 
& Sellers, D 

Staff nurses´ use of 
research to facilitate 
evidence-based 
practice. 

2014, USA, 
American 
Journal of 
Nursing 

Syftet var att förstå hur 
individuella, professionella 
och organisatoriska faktorer 
påverkar sjuksköterskors 
forskningstillämpning i en 
klinisk verksamhet. 

Design: Tvärsnittsstudie 
Metod: Kvantitativ 
Urval: 1112 sjuksköterskor 
(svarsfrekvens på 38%) 
Datainsamling: Enkätstudie 
Analys: Deskriptiv kvantitativ 
analys. Enkätens interna konsistens 
bestämdes med Cronbach Alpha 
 

Sjuksköterskorna ansåg att 
omvårdnadsforskning var viktig men 
upplevde att de ej hade befogenhet att 
ändra arbetssätt. Kunskaper hämtades 
främst från kollegor, då osäkerhet kring 
vetenskaplig tillgång förekom. Stöd från 
ledning ansågs vara av betydelse och 
önskade en forskningssamordnare eller 
mentor som stöd. 

 


