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Sammanfattning 

Introduktion: Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet. Den snabba 

kunskapsutvecklingen ställer stora krav på att sjuksköterskor har den kompetens som 

erfordras för att möta dagens och morgondagens behov i vården. Sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar för att genom kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. 

 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns tid avsatt för att söka 

evidensbaserad kunskap under arbetstid samt om det finns ett samband mellan 

sjuksköterskors användande av Vårdhandboken och deras resultat på ett kunskapstest. 

  

Metod: En empirisk tvärsnittsstudie med en deskriptiv design och kvantitativ ansats. 

Data samlades in med hjälp av en webbaserad enkätstudie utsänd till sjuksköterskor på 

fyra avdelningar på ett sjukhus. 

Resultat: Studiens resultat kunde inte påvisa ett samband mellan frekvensen av 

kunskapssökning i Vårdhandboken och antal rätt svar på studiens kunskapstest. Studien 

kan däremot lyfta sjuksköterskornas upplevelse av att tiden saknas för att kunna söka 

evidensbaserad kunskap under arbetstid.  

Slutsats: Detta var en begränsad studie p.g.a. tid och resurser. Sambandet mellan 

frekvensen av besök i vårdhandboken och resultat på ett kunskapstest som författarna 

undersökte men inte kunde finna, kan eventuellt påvisas i en större studie gjord på 

liknande sätt. En stor del av undersökningsgruppen uppger att det är brist på tid till 

evidensbaserad kunskapssökning under arbetstid. Det var 68,3 % som uppgav att det 

inte finns någon tid avsatt för det ändamålet. 

 

Nyckelord: Följsamhet till riktlinjer, evidensbaserad omvårdnad, klinisk kompetens, 

sjuksköterskans roll. 

 

 

 



   
 

 
 

Abstract  

Introduction: Health care is a knowledge intensive activity. The rapid development of 

knowledge makes great demands on nurses have the skills needed to meet current and 

future needs in health care. The nurse has a personal responsibility for the continuous 

learning to maintain their professional competence. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate if there is time set aside to seek 

evidence-based knowledge during working hour and if there is a connection between 

nurses' use of ”Vårdhandboken” and their performance on a test of knowledge. 

 Method: An empirical cross-sectional study with a descriptive design and quantitative 

approach. Data were collected using a web-based questionnaire survey send to nurses at 

four departments in a hospital. 

Findings: Results of the study could not find a correlation between the frequency 

search of knowledge in ”Vårdhandboken” and number of correct answers in the study's 

test of knowledge. The study can, however, raise the nurses' experience lack of time in 

order to seek evidence-based knowledge during working hours. 

Conclusion: This was a relatively small study due to limited time and resources. The 

relationship that the authors examined in this study but could not find may be 

demonstrated in a larger study conducted in a similar manner. A majority of the study 

group reports that there is a lack of time for searching evidence-based knowledge during 

working hours. There were 68.3% who stated that there is no time set aside for that 

purpose.  

Keywords: Guideline adherence, Evidence-based nursing, Clinical competence, nurse´s 

role. 
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1. Introduktion 

 

Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv verksamhet, det finns ett kontinuerligt 

flöde av ny kunskap genom ett oavbrutet forskningsarbete. Det är viktigt att 

arbetsmiljön är sådan att den gynnar utveckling av det kliniska arbetet. Ansatsen bör 

vara att vårdtagaren erbjuds effektiva och säkra metoder samt att resurser nyttjas på 

bästa sätt (Nilsson Kajermo & Wallin 2009, Sjuksköterskeföreningen 2013). 

Sjuksköterskan ska ”fortlöpande engagera sig i personlig och professionell 

kompetensutveckling” enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005). Klinisk kompetens är en ständigt pågående process och beror till 

stor del på hur engagerad sjuksköterskan är i sin egen kompetensutveckling (Lejonqvist 

m.fl. 2012). 

 

1.1 Evidensbaserad kunskap 

Evidens erhålls genom att kunskap från olika källor utsätts för noggrann undersökning 

och därigenom konstateras tillförlitligheten. Implementering av den evidensbaserade 

kunskapen är en förändringsprocess som är nödvändig i samspelet i vårdkedjan (Olsson 

& Sörensen 2011). Sjuksköterskors nyttjande av evidensbaserad kunskap leder till att 

omvårdnadsåtgärderna blir kliniskt korrekta, kostnadseffektiva och ger positiva resultat 

för patienterna (Polit & Beck 2012). 

Sjuksköterskor använder i stor utsträckning enligt Dalheim m.fl. (2012) och Breimaier 

m.fl.(2011), kunskap som är baserad på egna iakttagelser och andra medarbetares 

erfarenheter. De hinder för att hitta och hantera forskningsresultat man fann i nämnda 

studier var brist på tid och kompetens. Fler begränsningar som identifierades i 

ovanstående studier var sjuksköterskans ålder, antalet år i kliniskt praktiskt arbete och 

antalet år sedan den senaste professionella examen hade påverkan på användningen av 

evidensbaserad kunskap.  

Wallin m.fl. (2012) har i en fem år lång studie funnit att nyutbildade sjuksköterskors 

sökande av evidensbaserad kunskap är relativt låg de första två åren i arbetslivet men 

det ökar efter andra året och fortsätter att öka under studiens tid.    
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1.2 Evidensbaserad omvårdnad  

Evidensbaserad omvårdnad är ett begrepp som har sitt ursprung i det engelska ordet 

Evidence-based nursing (EBN). Begreppet förklaras som både en process och ett 

förhållningssätt. Förhållningssättet står för viljan att tillämpa bästa tillgängliga 

vetenskapliga resultat i de beslut sjuksköterskan tar i omvårdnaden tillsammans med 

patienten och processen förklaras som att de kan införa kunskap kliniskt praktiskt (Scott 

& McSherry 2008, Willman m.fl. 2011). En god och säker omvårdnad kan främjas 

genom att nyutbildade sjuksköterskor får en fullgod evidensbaserad handledning i 

praktisk kliniskt arbete. Sjuksköterskeprogrammet ger en god teoretisk 

omvårdnadsgrund som behöver omsättas i praktiskt handlande för att även få 

erfarenhetsbaserad kunskap (Nilsson Kajermo & Wallin 2009).  

 

1.3 Implementering 

När nya forskningsresultat omsätts och förs in i verksamheten kallas det för att 

implementera kunskap. Det kan vara en metod eller en åtgärd för att nå ett specifikt 

resultat (Svensk sjuksköterskeförening 2013, Nilsson Kajemo & Wallin 2009). 

Forskning inom hälso- och sjukvård visar på att ny kunskap behöver anpassas efter den 

miljö där den ska användas och att det måste aktivt föras in i sitt sammanhang (Levi 

m.fl. 2010).  

Implementering sker med fördel genom indirekt forskningsanvändning, där arbetslaget 

reflekterar och diskuterar nya forskningsresultat, till direkt forskningsanvändning 

genom att tillämpa kunskapen praktiskt (Proctor m.fl. 2013, Strandberg m.fl. 2010). 

För att implementering av evidensbaserad kunskap ska vara hållbar, måste initiativet tas 

av sjuksköterskorna som arbetar kliniskt praktiskt och de i sin tur bör ha stödjande 

arbetsledare som förmedlar en kultur som stödjer forskning (Lekan m.fl. 2010, Wallen 

m.fl. 2010). 

Två studier från Toronto visade på resultat som liknar varandra. Det var att flertalet 

faktorer påverkade sjuksköterskans förmåga att implementera ny kunskap till praktik. 

De negativa faktorer som påverkade var dåligt eget engagemang, brist på resurser och 

brist på hållbarhet och utvärdering. De positiva faktorer som påverkade implementering 

av ny kunskap var att ha fokus på ett område, adekvat dokumentation, utveckling av 

samarbete, använda flera tillvägagångssätt för att åstadkomma förändring samt 

förmågan att använda egna egenskaper och förhållningssätt (Dogherty m.fl. 2013, Jeffs 

m.fl. 2013). 
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Tre områden som påverkar sjuksköterskans följsamhet till att implementera 

evidensbaserad kunskap är enligt Hauck m.fl. (2013) arbetsledningens förmåga att leda 

med förtroende, skapa förutsättningar för utbildning och spridande av kunskap.  

 

1.4 Begreppsdefinition 

Författarna har valt att undersöka Vårdhandboken som kunskapskälla i den här studien 

därför att den är en hjälp till kvalitetssäkring för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården 

(Willman m.fl. 2011). Hemsidans adress är www.vardhandboken.se.  Den har ett 

innehåll som uppdateras kontinuerligt och ger kliniska riktlinjer samt metoder och 

verktyg för hur vården kan utföras evidensbaserat. Webbsidan innehåller 120 

ämnesområden som har en kliniskt anpassad information vilket framställs i samverkan 

med författare och faktagranskare från hela Sverige (Vårdhandboken 2014). Studien 

kommer att beröra användande av Perifer venkateter (PVK) som är ett mycket vanligt 

förekommande ingrepp som sjuksköterskan utför. Det är en infart till blodbanan som 

kan ligga kvar under en behandling och via den kunna ge patienten vätska, näring, 

blodtransfusioner och läkemedel. Vid bristande rutiner finns bl. a. risk för tromboflebit, 

som är en inflammation i ett ytligt blodkärl. Enligt Socialstyrelsen (2006) är det ett 

betydande problem eftersom PVK används ofta. Studien kommer även att beröra 

sjukvårdspersonalens kunskaper om multiresistenta bakterier (MRB). Det är bakterier 

som har utvecklat resistens för ett flertal antibiotikasorter därav blir alternativen färre 

för behandling och förebyggande åtgärder. Det är ett problem som är vanligt 

förekommande i hela världen (Vårdhandboken 2014). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Författarna har valt att koppla arbetet till Kari Martinsens omvårdnadsfilosofi, vilken är 

en normativ teori. Den är inte regelgivande utan gör vårdgivaren observant och ger 

vidgade perspektiv på omvårdnadens innebörd (Östergaard Steenfeldt 2012). 

Martinsens filosofi har sitt fokus på begreppet omsorg (Bidstrup Jörgensen 2012). Hon 

förespråkar ett nära samarbete mellan forskare och hälso- och sjukvårdspersonal för att 

koppla samman teori och praktik. Martinsen menar att vetenskapen är viktig i 

omvårdnadsarbetet, för att implementera ny kunskap. Hon vill likväl göra tydligt att 

forskningen bör belysa den praktiska kunskapen (Jahren Kristoffersen 2009). Martinsen 

lägger stor vikt vid sjuksköterskans professionella omdöme. Sjuksköterskans kunskap 
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utvecklas från en gemensam förståelse i relation med kollegor. Martinsens filosofi tar 

utgångspunkt i relationen mellan människor genom att i omvårdnad tillvarata patienters 

intressen. För detta krävs en öppenhet med alla sinnen samt handlingar som är baserade 

på professionellt och moraliskt omdöme (Overgaard 1997, Kirkevold, 2009). 

1.6 Problemformulering 

Kunskapsutvecklingen ställer stora krav på att sjuksköterskor har den kompetens som 

erfordras för att möta dagens och morgondagens behov i vården (Socialstyrelsen 2005). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) förmedlar att ”sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom kontinuerligt lärande 

upprätthålla sin yrkeskompetens” och ”verka för en positiv inställning till arbetet att 

bedriva, sprida och använda forskning om omvårdnad och hälsa”. 

I flertalet studier identifieras upplevda hinder hos sjuksköterskor att söka 

evidensbaserad kunskap. Det är brist på tid, personal, tillgång av forskningskunskap och 

information (Breimaier  m.fl. 2011, Markussen 2007, Strandberg m.fl. 2014, Timmins 

m.fl. 2012). Författarna till föreliggande studie ser att nämnda artiklar pekar på problem 

med följsamhet till aktuella riktlinjer. Detta styrks även av Forsman m.fl. (2009) och 

Squires m.fl. (2011) som ser ett gap mellan teori och praktik, forskning och klinisk 

tillämpning, akademisk utbildning och sjukvårdspraxis hos sjuksköterskor två år efter 

examen.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns tid avsatt för att söka evidensbaserad 

kunskap under arbetstid samt om det finns ett samband mellan sjuksköterskors 

användande av Vårdhandboken och deras resultat på ett kunskapstest. 

 

1.8 Frågeställningar  

Finns det tid avsatt för att söka evidensbaserad kunskap under pågående arbetspass?  

Hur ofta använder sjuksköterskor Vårdhandboken för att söka evidensbaserad kunskap? 

Finns det ett samband mellan sjuksköterskors användande av Vårdhandboken och deras 

resultat på ett kunskapstest? 
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2. Metod 

Nedan följer en beskrivning av studiens valda design, undersökningsgrupp och metod.  

 

2.1 Design 

En empirisk tvärsnittsstudie med en deskriptiv design och kvantitativ ansats (Polit & 

Beck 2012).   

 

2.2 Urvalsmetod/undersökningsgrupp 

Undersökningsgrupp: Författarna har gjort ett allmänt urval genom att inkludera 

sjuksköterskor på fyra vårdavdelningar på ett närliggande sjukhus. Författarna valde den 

urvalsgruppen för att de skulle kunna representera en större population (Billhult & 

Gunnarsson 2012b, Polit & Beck 2012). Urvalsgruppen bestod av 60 sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: Inga begränsningar gjordes vad gäller ålder eller kön. Då 

författarna ville nå gruppen genom e-post blev de sjuksköterskor som har en e-

postadress genom arbetsplatsen studiens urvalsgrupp. Sjuksköterskorna på de fyra 

vårdavdelningarna som arbetade kliniskt praktiskt under tiden för datainsamlingen 

ingick i inklusionkriterierna. 

Exklusionskriterier: De sjuksköterskor som exkluderats i studien var de som inte har 

e-postadress genom arbetsplatsen samt de som inte har arbetat kliniskt praktiskt under 

tiden för datainsamlingen på de fyra vårdavdelningarna. Även sjuksköterskor på andra 

avdelningar/mottagningar inom sjukhuset ingick i exklusionskriterierna.  

Bortfall: Det var 35 sjuksköterskor (N=35) som svarade av 60 tillfrågade. Den totala 

svarsfrekvensen var 58,3%. Författarna kan inte beskriva bortfallet i studien närmare än 

att det totala bortfallet var 25 sjuksköterskor (N=25). Svaren från deltagarna i studien 

inkom anonymt och därför kan inte författarna beskriva bortfallet närmare. 

 

2.2.1 Undersökningsgruppens åldersfördelning 

Undersökningsgruppen som bestod av 35 sjuksköterskor (N = 35). Åldersmässigt var de 

fördelade som följer: 25,7 % (N=9) respektive 34,2 % (N=12) födda på 70 och 80 talet. 

De övriga som svarat består av 14,3 % (N=5) födda på 90 talet, 14,3 % (N=5) födda på 

60 talet och 11,4 % (N=4) födda på 50 talet (se figur 1).  



 
 

 

Figur 1. Åldersfördelning på svarsgruppen, födelseår i hela årtionden.

 

2.2.2 Yrkesverksamma år

Sjuksköterskornas yrkesverksamma 

arbetat mellan ett och fem år, 17 % (N=6

De som hade arbetat 6 - 10 år respektive 11 

i varje grupp). Gruppen som arbetat

urvalsgruppen (se figur 2). 

Figur 2. Fördelning över yrkesverksamma år inom hälso

 

 

 

  

Åldersfördelning på svarsgruppen, födelseår i hela årtionden. 

Yrkesverksamma år 

Sjuksköterskornas yrkesverksamma år var fördelat som följer: 42,8 % (N=15

ellan ett och fem år, 17 % (N=6) uppgav att de hade arbetat 16 år 

10 år respektive 11 - 15 år bestod av 14,3 % i varje grupp (N=5

varje grupp). Gruppen som arbetat mindre än ett år utgjorde 11,4 % (N=4

urvalsgruppen (se figur 2).  

 

Fördelning över yrkesverksamma år inom hälso- och sjukvården. 
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42,8 % (N=15) hade 

16 år eller längre. 

od av 14,3 % i varje grupp (N=5 

e 11,4 % (N=4) av 

och sjukvården.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med en webbaserad enkätundersökning som bestod av 

bakgrund, besök i Vårdhandboken samt kunskapsfrågor till sjuksköterskor. Den 

metoden valdes för att kunna nå ut till många deltagare vilket kan ge ett så tillförlitligt 

svar som möjligt (Polit & Beck 2012). Enkäten skickades ut via e-post till deltagarna. 

Det är en metod som är kostnadseffektiv, når många och det är förhållandevis lätt för 

deltagarna att medverka i en sådan studie (Billhult & Gunnarsson 2012b).  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna för vårdavdelningarna på det aktuella sjukhuset tillfrågades om 

tillåtelse att utföra studien och även få tillgång till urvalsgruppens e-postadresser 

alternativt få hjälp med utsändningen. Författarna kontaktade IT support för det berörda 

sjukhuset som bekräftade att det är möjligt att göra enkätundersökningen utan att 

deltagarna kan identifieras. En pilotstudie genomfördes, enkäten sändes ut till tre 

sjuksköterskor som författarna känner och som inte ingick i undersökningsgruppen. 

Hänsyn togs till deras åsikter. Innan studien startade ansöktes om tillstånd av 

enhetschefer för respektive avdelning att få komma på ett avdelningsmöte och 

informera om studien. Det var inte genomförbart att samla sjuksköterskorna veckorna 

innan utskicket så författarna fick träffa enhetscheferna och förmedlade informationen 

till sjuksköterskorna genom dem. 

Informationsbrev samt länk till enkätundersökningen sändes tillsammans. 

Informationsbrevet innehöll upplysningar om vad syftet är med undersökningen, att 

resultatet kommer att behandlas konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och hur 

resultatet kommer att användas, erbjudande att ta del av det färdiga resultatet och våra 

samt handledarens kontaktuppgifter. Informationsbrevet innehöll ytterligare en länk för 

den som ville raderas ur sändlistan och inte få påminnelse till sin e-postadress. Enkäten 

skickades ut till respektive avdelning genom distributionslistor och svaret behandlades 

genom ett webbaserat verktyg som inte lämnar ut vilka som svarat. Det sändes ut en 

första påminnelse efter sju dagar och en andra efter ytterligare sju dagar. Påminnelserna 

sändes till alla då författarna inte sett vilka som svarat. Sista svarsdatum uppgavs vara 

sju dagar efter sista påminnelsens utskick.  

 

 



   
 

8 
 

2.5 Dataanalys 

Materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), som är ett datorprogram för statistisk analys (Billhult & Gunnarsson 

2012b). Resultaten av analysen presenteras i tabeller, figurer och text. För att analysera 

samband mellan enkätsvar användes Spearmans rangkorrelationstest (Sörensen & 

Olsson 2011, Billhult & Gunnarsson 2012a). En korrelationsanalys visar hur starkt 

sambandet är mellan variablerna och redovisas som ett värde mellan 1 och -1 där 0 står 

för att det inte föreligger något samband (Polit & Beck 2012). Variablerna i analysen är 

hur ofta sjuksköterskan söker evidensbaserad kunskap i Vårdhandboken samt resultat på 

ett kunskapstest. Författarna valde att tolka resultaten på kunskapstestet genom ett index 

system där 1.0 är alla rätt och anses som ett bra resultat. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För studien ansöktes om tillstånd för utförandet från verksamhetscheferna för det 

aktuella sjukhuset enligt Gävle Högskolas riktlinjer (HiG 2014). Efter tolkning av 

aktuellt regelverk hämtat från Codex.vr.se behövdes det inte ansökas om etiskt tillstånd 

att utföra studien. Den enskilda deltagaren kommer inte att kunna identifieras ej heller 

kopplas till e-postadressen. I studien användes ett webbverktyg som garanterar den 

enskildes anonymitet. Deltagarna informerades om att medverkan var frivillig och att de 

hade möjlighet att avböja när som helst. Den informationen gavs i informationsbrevet 

och vid det muntliga informationstillfället till avdelningarnas enhetschefer (Polit & 

Beck 2012). Författarna behandlade insamlat material konfidentiellt och ingen enskild 

person ska gå att identifiera i den färdiga uppsatsen. Sammanställt material granskades 

objektivt. Materialet hanterades efter personuppgiftslagen, SFS 1998:204 (Svensk 

författningssamling 2014). Frågorna i enkäten utformades med respekt för deltagarnas 

integritet. 

En konsekvensanalys (se tabell 1) har gjorts för etiska överväganden enligt riktlinjer 

hämtade från Sykepleiernes Samarbeide i Norden (2003) och senaste versionen av 

Helsingforsdeklarationen hämtad från World Medical Association (2013).  
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Tabell 1. Tänkbara konsekvenser av studien.   

ETISKA PRINCIPER 

Aktörer Göra gott Inte skada Autonomi Rättvisa 

Sjuksköterskor Ge bästa 

tänkbara 

vård 

Respekt för 

deltagarnas 

integritet. 

Deltagandet är 

frivilligt och 

konfidentiellt. 

Enkäten kan 

inkräkta på 

arbetstiden. 

Arbetsgivare Sparar 

resurser  

Inga personer i 

studien utlämnas. 

 Enkäten kan 

inkräkta på 

arbetstiden. 

Patienter Få bästa 

tänkbara 

vård 

Evidensbaserad 

kunskap minskar 

vårdskador. 

Risk för att inte bli 

individuellt 

anpassad vård. 

Lika vård till 

alla 

 

 

3. Resultat  

Resultat presenteras i löpande text, tabeller och figurer. Först presenteras svaren på 

frågorna om hur ofta man besöker Vårdhandboken och om man har avsatt tid att söka 

evidensbaserad kunskap under arbetstid. Sedan redovisas resultatet på kunskapstestet 

och sambandsanalysen. Det var 35 sjuksköterskor (N=35) som svarade av 60 tillfrågade. 

Den totala svarsfrekvensen blev 58,3%. 

 

3.1 Kunskapssökning 

3.1.1 Besöksfrekvens 

Resultatet visar att 57 % (N=20) av sjuksköterskorna besöker Vårdhandboken under 

arbetstid en gång i månaden eller mer sällan. Det var 17 % (N=6) som svarade att de 

besöker den varannan vecka och 14,3 % (N=5) som besöker den en gång i veckan.   

11,4 % (N=4) uppgav att de besöker Vårdhandboken flera gånger i veckan (se figur 3).  

 



 
 

 

Figur 3. Frekvensen av besök i 

 

3.1.2 Avsatt tid 

På frågan om det finns avsatt 

svarade en majoritet 68,6 % (N=24

avsatt tid men endast en gång i veckan” svarade 17 % (N=6). Vidare var det 5,7 % 

(N=2) som svarade att de ”inte vet” och 5,7 % (N=2

en gång i veckan”. Att det finns ”tid avsatt vid varj

  

Figur 4. Svar på om det finns tid avsatt för 

 

  

Frekvensen av besök i Vårdhandboken. 

m det finns avsatt tid för att söka evidensbaserad kunskap på arbetstid 

arade en majoritet 68,6 % (N=24) ”nej, ingen avsatt tid” (se figur 4). Att d

ång i veckan” svarade 17 % (N=6). Vidare var det 5,7 % 

tt de ”inte vet” och 5,7 % (N=2) som svarade ”ja, men mindre än 

en gång i veckan”. Att det finns ”tid avsatt vid varje arbetspass” uppgav 2,8 % (N

Svar på om det finns tid avsatt för att söka kunskap i Vårdhandboken
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för att söka evidensbaserad kunskap på arbetstid 

. Att det ”finns 

ång i veckan” svarade 17 % (N=6). Vidare var det 5,7 % 

) som svarade ”ja, men mindre än 

e arbetspass” uppgav 2,8 % (N=1).   

 

Vårdhandboken. 
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3.2 Kunskapstest 

3.2.1 Resultat på enskilda frågor 

Enkätens kunskapsdel som bestod av sex frågor tagna från Vårdhandbokens 

kunskapstest berörde perifer venkateter (PVK) och multiresistenta bakterier (MRB). 

Frågorna och resultat på var och en av frågorna redovisas i text och tabell (se tabell 2).  

På första frågan som gällde vilken åtgärd som kan bidra till att förebygga tromboflebit 

hade 65,7 % (N=23) svarat rätt. Andra frågan som handlade om vilka de tidigaste 

symtomen är vid tromboflebit svarade 88,6 % (N=31) rätt. Tredje frågan var hur ofta 

man ska inspektera en PVK, där svarade 28,6 % (N=10) rätt. Fjärde frågan handlade om 

var det förekommer multiresistenta bakterier, där svarade 94,3 % (N=33) rätt. Femte 

frågan ”hur sprids i huvudsak multiresistenta bakterier inom vården?”, där svarade 94,3 

% (N=33) rätt. På den sjätte och sista frågan som handlade om vilken den generellt sett 

viktigaste vårdrutinen i kampen mot multiresistenta bakterier är, svarade 94,3 % (N=33) 

rätt. 

 

Tabell 2. Frågeöversikt och gruppens resultat på kunskapstestet. 

 

Fråga Rätt svar Fel svar   

När man sätter en PVK finns det risk för att tromboflebit ska 

utvecklas vilket kan bero på olika faktorer. Vilken åtgärd kan 

bidra till att förebygga tromboflebit? 

65,7 %  34,3 % 

Vilka är det tidigaste symtomen på tromboflebit? 88,6 % 11,4 % 

PVK ska fixeras med förband som medger inspektion. Hur 

ofta bör inspektion göras? 

28,6 % 71,4 % 

Var förekommer det multiresistenta bakterier? 94,3 % 5,7 % 

Hur sprids i huvudsak multiresistenta bakterier inom vården? 94,3 % 5,7 % 

Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen i kampen 

mot multiresistenta bakterier? 

94,3 % 5,7 % 

 

 



 
 

 

3.2.2 Sammanräknat resultat

Det sammanräknade resultatet på kunskapstestet redovisas med indextal. Index 1,0 

motsvarar 100 % rätt svar, index 0,8 motsvarar 80 % osv. (se Figur 5). Resultatet 

testet visar att 22,8 % (N=8

index 0,8 vidare var det 20,0 % (N=7

undersökningsgruppen som hade index 0,5 på kunskapsteste

(N=1) som hade index 0.  

 

Figur 5. Sammanräknat resultat på kunskapstestet. Resulta

indextal (0-1) och fördelningen på svarsgruppen i procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.2 Sammanräknat resultat på kunskapstest 

Det sammanräknade resultatet på kunskapstestet redovisas med indextal. Index 1,0 

motsvarar 100 % rätt svar, index 0,8 motsvarar 80 % osv. (se Figur 5). Resultatet 

testet visar att 22,8 % (N=8) hade alla rätt, index 1,0. Det var 42,8 % (N=15

,0 % (N=7) som hade index 0,6 och 11,4 % (N=4

undersökningsgruppen som hade index 0,5 på kunskapstestet. Slutligen var det 2,8 % 

Sammanräknat resultat på kunskapstestet. Resultatet presenteras med ett 

1) och fördelningen på svarsgruppen i procent. 
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Det sammanräknade resultatet på kunskapstestet redovisas med indextal. Index 1,0 

motsvarar 100 % rätt svar, index 0,8 motsvarar 80 % osv. (se Figur 5). Resultatet av 

index 1,0. Det var 42,8 % (N=15) som hade 

11,4 % (N=4) av 

t. Slutligen var det 2,8 % 

 

tet presenteras med ett 



 
 

 

 

3.3 Samband mellan kunskapstest och besöksfrekvens 

 

Efter analys av det insamlade materialet kan det inte påvisas ett samband mellan 

frekvensen av kunskapssökning och resultat på

Korrelationskoefficienten mellan variablerna är

figur 6 illustreras resultatet av sambandet mellan besök i vårdhandboken och antal rätt 

på kunskapstestet. Den visar en spridnin

samband mellan variablerna

två variablerna var, de som besöker vårdhandboken ”en gång i månaden eller mer 

sällan” och som hade 0,8 i inde

9) sjuksköterskor.  

 

Figur 6. Sambandet mellan hur ofta sjuksköterskorna söker evidensbaserad kunskap i 

Vårdhandboken och sammanräknat

Den lodräta axeln visar resultat på kunskapstestet

Vågrät axel visar frekvensen av besök i vårdhandboken. 1 = Aldrig, 2 = En gång i 

månaden eller mer sällan, 3 = Varannan vecka, 4 = En gång i veck

gånger i veckan. 

 

  

kunskapstest och besöksfrekvens i Vårdhandboken

Efter analys av det insamlade materialet kan det inte påvisas ett samband mellan 

kning och resultat på kunskapstestet. 

enten mellan variablerna är -0,116 och signifikansnivån

resultatet av sambandet mellan besök i vårdhandboken och antal rätt 

på kunskapstestet. Den visar en spridning som tyder på att det inte föreligger något 

d mellan variablerna. De svarsalternativ där störst antal hade svarat lika på de 

två variablerna var, de som besöker vårdhandboken ”en gång i månaden eller mer 

sällan” och som hade 0,8 i index på kunskapstestet. Den gruppen bestod av 25,7 % (

Sambandet mellan hur ofta sjuksköterskorna söker evidensbaserad kunskap i 

och sammanräknat resultat på studiens kunskapstest.  

visar resultat på kunskapstestet där 1=100 %, 0,8 = 80 % o.s.v.

Vågrät axel visar frekvensen av besök i vårdhandboken. 1 = Aldrig, 2 = En gång i 

månaden eller mer sällan, 3 = Varannan vecka, 4 = En gång i veckan och 5 = Flera 
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Vårdhandboken 

Efter analys av det insamlade materialet kan det inte påvisas ett samband mellan 

nivån 0,506. Med 

resultatet av sambandet mellan besök i vårdhandboken och antal rätt 

g som tyder på att det inte föreligger något 

De svarsalternativ där störst antal hade svarat lika på de 

två variablerna var, de som besöker vårdhandboken ”en gång i månaden eller mer 

. Den gruppen bestod av 25,7 % (N= 

 

Sambandet mellan hur ofta sjuksköterskorna söker evidensbaserad kunskap i 

, 0,8 = 80 % o.s.v. 

Vågrät axel visar frekvensen av besök i vårdhandboken. 1 = Aldrig, 2 = En gång i 

an och 5 = Flera 
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4. Diskussion  

Studiens resultat kunde inte påvisa något samband mellan hur ofta sjuksköterskorna 

besöker Vårdhandboken och deras resultat på ett kunskapstest. Resultatet har sannolikt 

blivit påverkat av urvalsgruppens antal och tiden för studien. Med en större urvalsgrupp 

och längre studietid kan inte uteslutas att resultatet skulle kunna påvisa ett samband. Det 

är av intresse att diskutera varför flertalet svarade att det inte finns tid avsatt att söka 

evidensbaserad kunskap. Intressant är också att diskutera vilka faktorer det är som 

påverkar sjuksköterskans frekvens av besök i Vårdhandboken.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras hur resultaten kan relateras med annan forskning och författarna 

diskuterar också vilka resultat studien har bidragit med. 

 

4.1.1 Tid att söka evidensbaserad kunskap 

Studiens resultat påvisar att 68,6 % av de svarande inte har avsatt tid på arbetet för att 

söka evidensbaserad kunskap, ytterligare 28,4 % svarar ”vet ej”, ”mindre än en gång i 

veckan” eller ”en gång i veckan”. Det blir då svårt att bredda kunskapen som 

Martinsens omvårdnadsfilosofi uttrycker det. Det har också påvisats i studier att det inte 

bara är tiden som påverkar hur man tar till sig evidensbaserad kunskap, även faktorer 

som sjuksköterskans attityd till förändringar och hur organisationen fungerar och ställer 

sig till ny forskning (Breimaier m.fl. 2011, Markussen 2007, Strandberg m.fl. 2014, 

Timmins m.fl. 2012). Kunskapsutvecklingen ställer höga krav på sjuksköterskan att 

hålla sig uppdaterad för att kunna ge bästa tänkbara vård. 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att de inte besöker vårdhandboken så ofta, endast 

11,4 % (N=4) använder den flera gånger i veckan. Det kan jämföras med ett resultat i 

Holmgren och Erikssons (2009) studie där de beskriver att sjuksköterskorna anser 

forskningsaktiviteten viktigt i vården men känner inte vilja att själva vara aktiva i 

forskningsanvändningen. Sjuksköterskorna i den studien uppgav orsak till denna ovilja 

vara erfarenheter från utbildningens strikt formella fixering kring formalia och riktlinjer 

för studieuppgifter. De har på olika sätt känt att de inte är lämpliga 

forskningsanvändare. 

Föreliggande studies resultat visade att det finns begränsat med tid avsatt att söka 

evidensbaserad kunskap. Det kan jämföras med studier av Lekan m.fl. (2010) och 
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Wallen m.fl. (2010) som i sina resultat kommit fram till att det behövs stödjande 

arbetsledning som förordar forskningsanvändning och arbetar för en miljö som gynnar 

kunskapsutveckling. 

 

4.1.2 Besök i vårdhandboken 

Resultatet på besök i vårdhandboken påvisade att 57 % (N=20) använde den ”en gång i 

månaden eller mer sällan”. Frekvensen av besök i vårdhandboken kan bero på att det 

var 54,2 % av deltagarna som varit yrkesverksamma i endast 0-5 år. Wallin m.fl. (2012) 

har i sin studie sett att svenska nyutexaminerade sjuksköterskor inte söker 

evidensbaserad kunskap regelbundet och frekvent. De såg i studien att 

kunskapssökningen ökade först efter andra yrkesverksamma året. De förklarar detta 

med att nyutexaminerade sjuksköterskor går igenom en ”övergångschock” som 

begränsar deras förmåga till kunskapsökning. I enlighet med Kari Martinsens 

omvårdnadsfilosofi så är det genom ny kunskap som vi får nya insikter och kan bredda 

vår kunskap, få förståelse för det vi inte tidigare förstått (Kirkevold 2009).  

 

4.1.3 Forskningsanvändning/kunskapstest 

Forskningsanvändning är krävande och kan upplevas som ett evighetsarbete. Det gäller 

att vara anpassningsbar till nya riktlinjer (Strandberg m.fl. 2010). När tiden inte räcker 

till mer än patientnära vård begränsas sjuksköterskans möjlighet till att uppdatera sin 

evidensbaserade kunskap. Enligt Strandberg m.fl. (2010) sammankopplas 

forskningsanvändning med professionalitet och säkerhet i vården. Resultat på 

kunskapstestet visade att 71,4 % (N=25) svarade felaktigt på frågan ”Hur ofta en PVK 

bör inspekteras” vilket inte kan benämnas professionellt och säkert. Sjuksköterskor har 

en positiv inställning till evidensbaserad omvårdnad men underbemanning, 

arbetsbelastning, brist på kamratstöd och brist på stöd från ledningen försvårar 

kunskapssökningen, visar en irländsk studie (Timmins m.fl. 2012). En studie från 

Österrike finner att sjuksköterskor efterfrågar utbildning i forskningsanvändning och en 

stödjande omgivning (Breimaier m.fl. 2011). Föreliggande studie visar på ett spritt 

resultat på kunskapstestet. Allt mellan 50 % och 100 % rätt förekom. Det var ett litet 

test vilket begränsar möjligheten att dra praktiska kliniska slutsatser av resultatet. 

Avsaknaden av ett samband mellan frekvensen av besök i vårdhandboken och hur 

många rätt sjuksköterskorna hade på kunskapstestet skulle kunna härleda till Martinsens 
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filosofi om att den praktiska färdigheten är av stort värde.  Som Breimaier  m.fl. (2011), 

Markussen (2007), Strandberg m.fl. (2014), Timmins m.fl. (2012) påpekar i sina 

studieresultat att det är flertalet faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att 

implementera ny kunskap skulle kunna relatera till resultatet av föreliggande studies 

kunskapstest som visade att 20 % (N=7) svarade fel på hälften av frågorna. Även   

resultatet av en studie från USA kom fram till att det är en komplex process att 

implementera ny kunskap. Det är viktigt att man kan förena vetenskap med beprövad 

erfarenhet (Lekan m.fl. 2010). Resultatet i föreliggande studie visar att 2,8 % (N=1) av 

sjuksköterskorna svarade att de har tid avsatt vid varje arbetspass för att söka 

evidensbaserad kunskap och 11,4 % (N=4) uppgav att de besöker vårdhandboken flera 

gånger i veckan. Önskvärt är att dessa siffror skulle dominera undersökningens resultat. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras styrkor, svagheter och begränsningar av studiens metod. 

 

4.2.1 Studiedesign 

Beslut att använda en kvantitativ studiedesign tog författarna för att få ett resultat som 

inte kunde färgas av personliga åsikter (Polit & Beck 2012). Nackdel med valet av 

en kvantitativ metod var att studietiden var kort. För att hålla ned kostnaderna valdes ett 

webbaserat verktyg som kan ha påverkat svarsfrekvensen. Enligt Polit och Beck (2012) 

är fördelarna med ett webbaserat verktyg att man når många på kort tid och kostnaderna 

kan hållas ned. Nackdelen med ett webbaserat verktyg kan vara att det uppstår problem 

med att öppna undersökningens länk på grund av olika dator- och säkerhetsprogram. 

Författarna har valt att begränsa studien till att undersöka Vårdhandboken som 

kunskapskälla vilket kan ha påverkat resultatet negativt eftersom det finns ett flertal 

andra kunskapskällor. 

 

 

4.2.2 Pilotstudie 

Författarna gjorde en förberedande undersökning, pilotstudie, av instrumentet/enkäten, 

för att testa dess tillförlitlighet (Olsson & Sörensen 2011). Pilotstudien som 

genomfördes med tre deltagare gav författarna kontroll på att de inkomna svaren var 
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anonyma. De synpunkter som de tre deltagarna gav muntligt efteråt var positiva och 

inga förändringar behövdes i den slutgiltiga utformningen av enkäten. 

 

4.2.3 Urval 

I studien gjordes ett allmänt urval av praktiska och tidsbegränsande skäl. Sjuksköterskor 

på fyra avdelningar på ett sjukhus valdes. Då urvalsgruppen bestod av 60 sjuksköterskor 

och svarsfrekvensen blev 58,3 % kan resultatet inte generaliseras över en större 

population (Olsson & Sörensen 2011).  

 

4.2.4 Bortfall 

Två deltagare svarade inte på alla kunskapsfrågor s.k. internt bortfall (Olsson & 

Sörensen 2011). Författarna valde att tolka det som ”vet ej” och räknade ut index efter 

den slutsatsen. Om deras ofullständiga svar beror på okunskap vet inte författarna. Det 

kan likaväl vara andra faktorer som påverkat de uteblivna svaren, yttre störning, stress 

eller bristande motivation är tänkbara orsaker. Författarna valde att inte utesluta dessa ur 

undersökningen för att de valt att påbörja enkäten och därmed delta.  

Analys av det externa bortfallet var begränsad, författarna hade ingen möjlighet att veta 

vilka som valde respektive inte valde att delta i studien.  

De personer som inte svarat på enkäten kan skilja sig från de som valt att svara vilket 

kan ha påverkat studien så att resultatet blivit snedvridet (Polit & Beck 2012). De som 

inte deltog kan vara negativa till att besvara enkäter i allmänhet och kunde innebära att 

de skulle ge mera negativa svar om de deltog (Olsson & Sörensen 2011). 

 

4.2.5 Design av enkät 

Enkäten som innehöll endast tio frågor med färdiga svarsalternativ och en enkel 

utformning har troligtvis påverkat svarsfrekvensen positivt. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är det vanligt med för många frågor när man utformar en egen enkät vilket kan 

begränsa motivationen att delta. Författarna tror dock att fler kunskapsfrågor skulle ge 

studien ett tillförlitligare svar.   

Enkätens frågor och svarsalternativ angående bakgrund och kunskapssökning 

utformades av författarna för att få en uppfattning om urvalsgruppen och svar på syfte 

och frågeställningar (Polit & Beck 2012).  Enkätens kunskapsfrågor och svarsalternativ 

var tagna från kunskapstesterna i vårdhandboken (2014), även de behövdes för att få 

svar på syfte och frågeställningar. Det tar mycket tid att utforma en korrekt enkät 
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som svarar på syfte och frågeställningar och därför valde författarna en delvis redan 

utformad enkät för att underlätta om man vill jämföra resultatet med andra liknande 

studier (Billhult & Gunnarsson 2012b). Enkätens validitet och reliabilitet går det inte att 

uttala sig om därför att delar av enkäten är designad av författarna (Polit & Beck 2012).  

Enkäten innehöll slutna frågor vilket innebär att frågorna följs av färdiga svarsalternativ. 

Att ha färdiga svarsalternativ minskar risken för personligt färgade svar och minimerar 

risken för att respondenterna missförstår frågorna (Olsson & Sörensen 2011).  

 

4.2.6 Svarsfrekvens 

Författarna sände ut en andra påminnelse till svarsenkäten i förhoppning att fler skulle 

delta (Olsson & Sörensen 2011). Detta gav fem extra medverkande. När diskussion 

fördes mellan författarna angående antal deltagare, kom spekulationer fram om enkätens 

utformning. Kunde den utformas mera intressant? Informationsbrevets utformning, var 

det för mycket text? Författarna har diskuterat kring sjuksköterskornas arbetsbelastning, 

orkar de inte/finns det inte tid att svara på en enkät? Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

kan svarsfrekvensen stanna vid 50-60% om de svarande inte upplever studien 

betydelsefull och intressant samt om enkäten inte är välutformad.   

Attityder hos sjuksköterskor kan påverka svarsfrekvens och negation i svaren. Främst 

frågorna om det finns tid avsatt och antal besök i vårdhandboken kunde beröras av 

negativ attityd. Enligt en studie av Jeffs m.fl. (2013) är det svårt att utesluta att 

sjuksköterskans svar inte blir objektiva utan påverkas av den omgivning de befinner sig 

i. I Holmgren och Eriksson (2010) studie som berörde svenska sjuksköterskors attityder 

kring användande av omvårdnadsforskning, framkom att det förekommer en återhållsam 

attityd till forskningsanvändning och att de kollektivt håller forskningen utanför 

omvårdnadsarbetet.  

 

4.2.7 Analysmetod 

Spearmans rangkorrelationstest användes som statistisk metod vid analysen. Metoden 

användes för att den är icke parametrisk. Hade författarna i stället använt sig av 

parametriska variabler hade valet av analysmetod blivit Pearson’s korrelationstest. Valet 

av metod innebar att författarna inte behövde anta att data var normalfördelad. Om data 

visar sig vara normalfördelad kommer signifikanta samband ändå att upptäckas (Polit & 

Beck 2012). 
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4.3 Kliniska implikationer  

I patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 Kap. 6; 1§, står det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska arbeta efter vetenskaplig och beprövad erfarenhet och att 

vården till patienten ska uppfylla dessa krav (Svensk författningssamling 2014).  

Förutsättningarna att ge god omvårdnad styrs av flera faktorer. Politiken spelar en stor 

roll hur resurser fördelas men det är på sjuksköterskans ansvar att hen följer sin 

kompetensbeskrivning som påtalar vikten av att implementera och kritiskt granska 

vetenskapliga bevis.  

Sjuksköterskan ska påverka sin omgivning bl.a. den organisatoriska så att tid avsätts för 

möjligheten att reflektera och kritiskt granska det arbete som utförs.  Det är därför av 

stor vikt att ha möjlighet att arbeta i en organisation som är stödjande och befrämjar 

lärande men också tar tillvara på den kompetens som finns i arbetsgruppen.  

Studiens resultat visade i stor utsträckning att det inte finns tid avsatt för sjuksköterskor 

att söka evidensbaserad kunskap under arbetstid. Det är av betydelse att organisationen 

stödjer sjuksköterskornas personliga kunskapsutveckling. 

 

4.4 Förslag på vidare forskning 

Det är av stort intresse att det finns avsatt tid för att söka evidensbaserad kunskap när 

förändringar sker kontinuerligt och nya forskningsresultat presenteras i snabb takt. Det 

är en stor utmaning för sjuksköterskan att följa utvecklingen för att patienter ska få bästa 

tillgängliga vård och omsorg. Det vore intressant att se resultatet av en större 

forskningsstudie angående sjuksköterskors situation vad gäller möjlighet till 

kunskapssökning på arbetstid. En större studie kanske även skulle finna ett samband 

mellan kunskap och kunskapssökning. 
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4.5 Slutsats   

Sjuksköterskorna i studien påvisade en relativt låg men spridd besöksfrekvens i 

Vårdhandboken. En stor del av undersökningsgruppen uppgav att det är brist på tid till 

evidensbaserad kunskapssökning. Sambandet mellan besök i Vårdhandboken och 

resultat på ett kunskapstest som författarna undersökte i den här studien men inte kunde 

finna, kan eventuellt påvisas i en större studie gjord på liknande sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

21 
 

5. Referenser 

Bidstrup Jörgensen B. (2012) Omvårdnadsteori som referensram. Bidstrup Jörgensen B. 

& Östergard Steenfeldt V. (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och 

utveckling. Stockholm: Liber. 

 

Billhult A. & Gunnarsson R. (2012a) Analytisk statistik. M. Henricson (red.). 

Vetenskaplig teori och metod; Från idé till examination inom omvårdnad. 

Studentlitteratur. 

 

Billhult A. & Gunnarsson R. (2012b) Enkäter. M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori 

och metod; Från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur. 

 

Breimaier H. E., Halfens R. J-G. & Lohrmann C. (2011) Nurses’ wishes, knowledge, 

attitudes and perceived barriers on implementing research findings into practice among 

graduate nurses in Austria. Journal of Clinical Nursing, 20, 1744–1756. 

 

Codex (2014). Hämtat från: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml [2014-04-13]. 

 

Dalheim A., Harthug S., Nilsen R. M., & Nortvedt M. W. (2012) Factors influencing 

the development of evidence-based practice among nurses: a self-report survey. BMC 

Health Services Research, 12(1), 367-376. Doi: 10.1186/1472-6963-12-367. 

 

Dogherty E. J., Harrison M. B., Graham I. D., Vandyk A. D. & Keeping-Burke L. 

(2013) Turning knowledge into action at the point-of-care: the collective experience of 

nurses facilitating the implementation of evidence-based practice. Worldviews on 

Evidence-Based Nursing, 2013, 10, 3, 129-139. 

 

Forsman H., Rudman A., Gustavsson P., Ehrenberg A. och Wallin, L. (2009) 

Use of research by nurses during their first two years after graduating. Journal of 

Advanced Nursing 66(4), 878–890. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05223.x 

 



   
 

22 
 

Hauck S., Winsett R. & Kuric J. (2014) 'Leadership facilitation strategies to establish 

evidence-based practice in an acute care hospital', Journal Of Advanced Nursing, 69, 3, 

pp. 664-674, CINAHL, EBSCO host, viewed 13 April 2014 

 

Henricson M. (2012) Diskussion. M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod; 

Från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur. 

 

Holmgren J. & Eriksson H. (2009) I princip, men aldrig mer– Sjuksköterskors 

resonemang kring omvårdnadsforskning och forskningsanvändning. VÅRD I NORDEN 

3/2009. PUBL. NO. 93 VOL. 29 NO. 3 PP 4–7. 

 

Högskolan i Gävle (2014) 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-

ocharbetsliv/Utbildningar-vid 

akademin/Studentinformation/Sjukskoterskeprogrammet.html [2014-04-13]. 

 

International Council of Nurses (2012). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. 

 

Jahren Kristoffersen N. (2009). Teoretiska perspektiv på omvårdnad. Jahren 

Kristoffersen N. Grundläggande omvårdnad del 4. Stockholm: Liber. 

 

Jeffs L., Beswick S., Lo, J., Campbell H., Ferris E. & Sidani S.( 2013) "Defining What 

Evidence is, Linking It to Patient Outcomes, and Making It Relevant to Practice: Insight 

from Clinical Nurses". Applied Nursing Research, Volym 26, pp. 105-110. 

 

Kirkevold M. (2009) Kari Martinsens omsorgsteori. Omvårdnadsteorier - analys och 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 

 



   
 

23 
 

Lejonqvist G.-B., Eriksson K. & Meretoja R. (2012) Evidence of clinical competence. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26: 340–348. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2011.00939.x 

Lekan D., Cristina C., Hendrix  E. S. & McConnell W. H. (2010) The Connected 

Learning Model for disseminating evidence-based care practices in clinical settings, 

Nurse Education in Practice, Volume 10, Issue 4, July 2010, Pages 243-248, ISSN 

1471-5953, http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2009.11.013. 

 

Levi R,.Wallin L. & Thor J. (2010) Nödvändigt att förstå sammanhanget när evidens 

ska tillämpas i vården. Läkartidningen nr 49 2010 volym 107. 

http://ltarkiv.lakartidningen.se 

 

Markussen K. (2007) Barriers to research utilization in clinical practice. Vård i Norden. 

1/2007. PUBL. NO. 83 VOL. 27 NO. 1 PP 47–49. 

 

Nilsson Kajemo K. & Wallin L.(2009) Kunskap och kunskapsanvändning i 

omvårdnadsarbete. A. Ehrenberg och L. Wallin (Red.). Omvårdnadens grunder; Ansvar 

och utveckling. Studentlitteratur. 

 

Olsson H. & Sörensen S. (2011) Forskningsprocessen; Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Overgaard A. E. (1997) Kari Martinsen: Sanselig sygeplejer. Sygeplejersken.  1997; (7): 

18-22. 

Polit D. F. & Beck C. T. (2012) Nursing Research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. Ninth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 



   
 

24 
 

 

Proctor E. K., Powell B. J.  & McMillen  J. C. (2013) Implementation strategies: 

recommendations for specifying and reporting.  Implementation Science 2013, 8:139. 

 

Scott K. & McSherry R. (2008) Evidence-based nursing: clarifying the concepts for 

nurses in practice. Journal of Clinical Nursing, 18, 1085–1095. 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1 [2014-04-13] 

 

Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. 

Red Artikel nr 2006-123-12. Bergslagens grafiska, Lindesberg. 

 

Squires J. E.,  Hutchinson A. M., Boström A-M.,  O'Rourke H. M., Cobban S. J., & 

Estabrooks C. A. (2011)  To what extent do nurses use research in clinical practice? A 

systematic review. Implementation Science 2011, 6:21  doi:10.1186/1748-5908-6-21. 

 

Strandberg E., Eldh A. C., Forsman H., Rudman A., Gustavsson P. & Wallin L. (2014) 

The Concept of Research Utilization as Understood by Swedish Nurses: Demarcations 

of Instrumental, Conceptual, and Persuasive Research Utilization. WVN 2014;11:55–

64. 

 

Strandberg E., Nilsson Kajermo K. och Wallin L.(2010) Vet vi vad vi talar om? 

Forskningsanvändning inom omvårdnad. Vård i Norden. 4/2010 Publ. No. 98 Vol. 30 

No. 4 PP 20-25. 

 

 



   
 

25 
 

Svensk författningssamling (2014). Hämtat från:https://www.riksdagen.se/sv/Dokument 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/#K6 [2014-10-12]. 

 

Svensk författningssamling (2014). Hämtat från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/ 

[2014-10-14]. 

 

 Svensk sjuksköterskeförening (2013) Om Implementering. Webb.pdf. Hämtat från: 

 http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Implementering/ [2014-

09-20]. 

 

Sykepleiernes Samabeid i Norden (2003) Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden. Hämtad från: http://www.sykepleien.no [2014-05-11]. 

 

Timmins F., McCabe C. & McSherry R. (2012) Research awareness: managerial 

challenges for nurses in the Republic of Ireland. Journal of Nursing Management 20, 

224–235. 

Vårdhandboken (2014). Hämtad från: http://www.vardhandboken.se/Om-

vardhandboken/ [2014-05-02]. 

 

Vårdhandboken (2014). Hämtad från: http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-

venkateter/Oversikt/ [2014-05-02]. 

 

Wallen G. R., Mitchell S. A., Melnyk B., Fineout-overholt E., Miller-Davis C., Yate, J. 

& Hastings C. (2010) Implementing evidence-based practice: effectiveness of a 

structured multifaceted mentorship program. Journal of Advanced Nursing 66 (12), 

2761–2771. 



   
 

26 
 

 

Wallin L., Gustavsson P., Ehrenberg A. &  Rudman A. (2012)  A modest start, but a 

steady rise in research use: a longitudinal study of nurses during the first five years in 

professional life. Implementation Science 2012, 7:19. 

Willman A., stoltz P. & Bahtsevani C. (2011) Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Tredje upplagan red. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

World Medical Association (2013) World Medical Association Declaration of Helsinki: 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA. 

2013;310(20):2191-2194. doi:10,1001/jama.2013.281053. 

 

Östergaard Steenfeldt V. (2012) Kari Martinsens omsorgsfilosofi som referensram: i en 

undersökning av sjuksköterskans ställföreträdande praktik. Bidstrup Jörgensen B. & 

Östergard Steenfeldt V. (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och 

utveckling. Stockholm: Liber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

27 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


