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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor är ålagda att se till att deras patienter får god evident 

omvårdnad. I tidigare forskning har det visat sig att det finns en rad möjligheter och hinder 

för sjuksköterskor att implementera evidens i omvårdnaden. Hindren kan kompliceras 

ytterligare inom rättspsykiatrisk omvårdnad då patienterna vårdas under tvång och vården 

styrs av flera lagar och regler. Syfte: Att beskriva grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom rättspsykiatrisk omvårdnad. 

Metod: Det genomfördes elva intervjuer med grund- och specialistutbildade sjuksköterskor 

på ett rättspsykiatriskt sjukhus. Intervjuerna analyserades med hjälp av en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det har visat sig att sjuksköterskor till stor del 

använder sig av sin utbildning, kurser och diskussioner med olika kollegor för att komma 

fram till bästa möjliga omvårdnad. Sökandet efter ny evidens genomförs främst när tillväga 

gångarna ovan inte räckte till. Det framkom olika resurser i verksamheten som stöttar 

sjuksköterskan i implementeringen. Slutsats: Specialistutbildade sjuksköterskor känner ett 

större ansvar i att ta in ny evidens på grund av att sjuksköterskorna i sitt arbete ofta använder 

sig av de kunskaper de besitter. Verksamheten har möjlighet att påverka vilken evidens som 

används i omvårdnaden, genom att utbilda personalen.  

Nyckelord: evidensbaserad omvårdnad, implementering, rättspsykiatrisk vård, 

sjuksköterskors erfarenheter. 

  



ABSTRACT  

Background: Nurses are required to ensure that their patients receive good evident nursing 

care. In previous research, it has been found that there’s a range of opportunities and 

obstacles for nurses to implement evidence in nursing. The obstacles can be even more 

complicated in forensic psychiatric care as patients are cared for under duress and care is 

governed by several laws and regulations. Aim: To Describe basic and specialist trained 

nurses' experiences of evidence-based nursing in forensic psychiatric care. Method: Eleven 

interviews were conducted with nurses at a forensic psychiatric hospital. The interviews were 

analyzed using a latent qualitative content analysis. Results: Nurses largely use their 

education, courses and discussions with different colleagues to arrive at the best possible 

care. The search for new evidence was mainly carried out when the procedures above were 

not sufficient. Various resources emerged in the business that support the nurse with the 

implementation. Conclusion: It appears that specialist trained nurses feel a greater 

responsibility in bringing in evidence, because they in their work often use knowledge they 

possess. The workplace can influence what evidence is used in nursing, by training the staff.  

Keywords: evidence-based nursing, implementation, forensic psychiatric care, nurses' 

experiences. 
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1 INLEDNING 

Det talas ofta om att utvecklingen inom den psykiatriska omvårdnaden går långsammare 

jämfört med inom den somatiska vården, extra beklagligt är det när detta kommer från 

patienterna själva. Under den tid vi har arbetat som sjuksköterskor inom den 

rättspsykiatriska omvårdnaden har vi sjuksköterskor dessvärre upplevt att patienterna inte 

litar på att den vård som erbjuds handlar om att de ska få ett gott mående. Detta medför 

försämrat samarbete samt vårdrelation med patienterna, vilket också försvårar utvecklingen 

av vården. Vi har lagt märke till att när patienters vård avstannat, har detta medfört 

frustration och uppgivenhet hos omvårdnadspersonalen, vilket i sin tur medfört svårigheter 

att införa nya tankesätt. Detta ser vi som ett stort problem eftersom patienterna inom 

rättspsykiatrisk vård vårdas under tvång och har, redan som det är, lite att säga till om och vi 

anser att de förtjänar bästa möjliga vård som går att erbjuda dem. Vi vill med detta arbete 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat. Detta arbete genomförs i 

förhoppning om att verksamheter i framtiden ska kunna använda detta material till att 

underlätta för sjuksköterskor att implementera ny evidens inom omvårdnaden i 

rättspsykiatrisk slutenvård. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer en beskrivning att framföras om vad rättspsykiatrisk vård är, en 

förklaring av begreppet evidensbaserad omvårdnad samt grund- och 

specialistsjuksköterskans skyldigheter i yrkesutövandet. I bakgrunden kommer även 

omvårdpersonalens erfarenheter av evidensbaserad omvårdnad presenteras utifrån tidigare 

forskning. Vi kommer slutligen att beskriva Patricia Benners vårdteori från novis till expert 

som sedan kommer kopplas samman med studien. 

 

2.1 Rättspsykiatrisk vård 

Hos Rättsmedicinalverket utförs rättspsykiatriska undersökningar. Undersökningarna sker i 

team och inkluderar olika yrkesprofessioner. Dessa kan ta upp till cirka fyra veckor att utföra 

och det läggs ofta stor vikt på ett utlåtande från rättsmedicinalverket om domstolen gör ett 

beslut om att överlämna en person till rättspsykiatrisk vård (Rättsmedicinalverket, 2018). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1991:1129) kan en person överlämnas till 
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rättspsykiatrisk vård om denne har utfört ett brott och uppfyller kriterierna i Lag om 

rättspsykiatrisk vård §4: 

4 § Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk vård om 

• Personen lider av en allvarlig psykisk störning. 

• Personen med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i 

övrigt har behov av psykiatrisk vård, som kan tillgodoses genom att denne är intagen 

på en sjukvårdsinrättning. 

• Personen motsätter sig sådan vård eller det till följd av dennes psykiska tillstånd finns 

grundad anledning att anta att vården inte kan ges med dennes samtycke.  

2.2 Evidensbaserad omvårdnad 

Evidensbaserad omvårdnad är ett tillvägagångssätt för att finna bästa tillgängliga evidens 

utifrån vetenskap och erfarenheter (Hain & Kear, 2015). Socialstyrelsen (2019) utvecklar 

detta i evidensmodellen där evidensbaserad omvårdnad beskrivs som ett förhållningssätt, där 

den professionella vårdaren tar in patientens situation, omständigheter, erfarenheter och 

önskemål och sedan använder sig av den bästa tillgängliga kunskapen för att skapa en 

personcentrerad evidensbaserad omvårdnad. Detta fördjupar Hain och Kear (2015) 

ytterligare och förklarar att evidensbaserad omvårdnad uppmuntrar till kritiskt tänkande. 

Detta kan i sin tur kombineras med sjuksköterskans expertis samt med patientens och 

dennes anhörigas preferenser för ett ökat engagemang i delad klinisk beslutsfattning för att 

uppnå patientcentrerad vård. Vidare skriver Hain och Kear (2015) att evidens kan överföras 

till praktiken genom en anpassning till de mål som är uppsatta inom sjukvården. Dessa mål 

är att förbättra upplevelsen av vård, förbättra folkhälsan samt minimera kostnaderna inom 

sjukvården. Följande tas även upp i hälso- och sjukvårdslagen om kvalitetssäkring: “4 § 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”  (SFS 

2017:30) 

2.3 Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att 

sjuksköterskan ska implementera evidens i omvårdnadsprocessen, vara aktiv i utvecklingen 

av omvårdnaden och vårdmiljön, samt kunna kritiskt granska och värdera vetenskapliga 

skrifter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Detta utvecklas ytterligare för 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad, då hen i sitt yrkesutövande ska beakta 

utvecklingen av kunskap, identifiera kunskap- och säkerhetsbrister samt medverka och 

utveckla förbättringsarbetet inom psykiatrisk omvårdnad. Detta för att i sin tur kunna 

förbättra behandlingsmetoder samt kunna införa sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 
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åtgärder för god vård på lika villkor för alla patienter med psykisk ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

2.4 Tidigare forskning 

Under kategorin tidigare forskning kommer vi att beskriva hur sjuksköterskor hittar evidens 

till sitt omvårdnadsarbete samt erfarenheter av möjligheter och utmaningar att 

implementera evidens i omvårdnaden. Under tidigare forskning inkluderas studier som inte 

utgår från den psykiatriska eller rättspsykiatriska omvårdnaden, detta eftersom underlaget 

var bristande inom området (tabell 1). Den framtagna forskningen är trots detta relevant för 

studien eftersom det beskriver sjuksköterskors erfarenheter av evidensbaserad omvårdnad.  

Tabell 1: Sökning i Cinahl Plus  

Sökord                                                                                                          

(Sökkriterier: År 2009-2020, full text och peer reviewed) 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Evidence based and forensic psychiatric care and implementation 1 0 

Evidence based and forensic psychiatric nursing and implementation 0 0 

Evidence based practice and implementation not patient experience 1546 11 

Evidence and forensic psychiatric and nursing  28 0 

Evidence and challenges and nursing 182 6 

Evidence based and nurses experience 64 1 

Nursing practice, evidence based and implementation and psychiatric 9 1 

Nursing practice, evidence based and implementation of evidence based 

practice and psychiatric 

47 5 

Nurses role and implementation of evidence based practice and psychiatric 11 4 

Nursing leadership and implementation of evidence based practice and 

inpatient 

12 1 

Nursing practice, evidence based and implementation of evidence practice 

and nurses experience 

0 0 

Evidence based and nursing and forensic psychiatric care 2 0 
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2.4.1 Så finner sjuksköterskor information till arbetet 

Sjuksköterskor beskriver att de tror på värdet av evidensbaserad vård. Trots detta kan 

implementering av evidens i det dagliga arbetet förbättras (Pereira, Pellaux & Verloo, 2018). I 

tidigare forskning har det visat sig att få sjuksköterskor använder sig av evidensbaserad 

omvårdnad två år efter examen. Det har även visat sig att fler sjuksköterskor som arbetar 

inom äldreomsorgen tillämpar mer evidens i omvårdnaden jämfört med sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus (Boström, Ehrenberg, Gustavsson & Wallin, 2009). 

För att närma sig ett evidensbaserat arbete behöver sjuksköterskor söka efter evidens som 

kan användas inom omvårdnaden (Dogherty, Harrison, Graham, Digel Vandyk & Keeping-

Burke, 2013).  Det som motiverar sjuksköterskor till att söka efter ny evident kunskap är när 

patienter och anhöriga anmärker på eventuella problem i omvårdnaden som 

sjuksköterskorna inte har erfarenhet av och som de är tvungna att lösa (Renolen & 

Hjälmhult, 2015). 

Endast en minoritet av de legitimerade sjuksköterskorna söker fram forskningsbaserad 

kunskap genom databaser, medan en majoritet av dem använder andra informationskällor 

för att hitta relevant kunskap från forskning. Dessutom granskar få sjuksköterskor innehållet 

i artiklar och andra tidskrifter när de väl tagit fram detta (Boström m.fl., 2009). Istället för 

att använda sig av databaser och vårdvetenskaplig litteratur använder majoriteten av 

sjuksköterskorna internetsidor som google för att erhålla information om både evidens och 

hälsa (Alving, Christensen, & Thrysøe, 2018).  Information erhålls också från nya 

behandlingar, utbildningar, via media samt från litteratur (Hamaideh, 2015). 

Sjuksköterskorna tar dessutom upp sjukhusregler och skriftliga redogörelser som 

informationskällor och stöd i arbetet (Dalheim, Harthug, Nilsen & Nortvedt, 2012; 

Hamaideh, 2015; Renolen & Hjälmhult, 2015). Nationella riktlinjer används också som källor 

till kunskap, detta trots att viss vårdpersonal ifrågasätter riktlinjer (Pedersen, Landheim, 

Møller, & Lien, 2018).    

Bortsett från de informationskällor som beskrivs ovan erhåller sjuksköterskor ofta 

information från sina kollegor och kamrater i arbetet med evidens (Renolen, Høye, 

Hjälmhult, Danbolt & Kirkevold, 2017; Alving m.fl., 2018). De inhämtar dessutom gärna 

information från läkare om de upplever kunskapsbrist inom ett område eller kring en specifik 

patient (Renolen m.fl., 2017). Sjuksköterskorna erhåller informationen från olika 

professioner genom upprätthållande av diskussioner (Dalheim m.fl., 2012; Hamaideh, 2015; 

Renolen & Hjälmhult, 2015). Förutom att ta hjälp av andra professioner beskrivs likaså 

erhållande av information från patienter själva och deras erfarenheter som användbara källor 

(Dalheim m.fl., 2012).  

Majoriteten av sjuksköterskorna saknar kunskaper om hur de kan söka efter information och 

de övar minimalt på att söka efter vårdvetenskapliga artiklar. Detta bidrar till en bristande 

evidensbaserad omvårdnad (Alving m.fl., 2018). Sjuksköterskorna beskriver att det kan vara 

komplicerat att söka och ta till sig forskning vilket försvårar arbetet med evidens (Bianchi, 

Bagnasco, Bressan, Barisone, Timmins, Rossi & Sasso ,2018; Malik m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna beskriver vidare svårigheter i bedömning av forskningens kvalitet (Chau 

m.fl, 2008; Dalheim m.fl., 2012; Hain & Kear, 2015). Sjuksköterskorna upplever det 
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dessutom svårt att bedöma tillförlitligheten i vetenskapliga artiklar och att förstå det 

vetenskapliga språket (Farokhzadian m.fl., 2015). 

Moreno, Delgado, Leyva, Casanova och Montesó (2019) beskriver egenutbildning som ett 

betydande verktyg för uppdatering av kunskaper och färdigheter vilket kan underlätta 

utvärdering, reflektion och tillämpningen i det kliniska arbetet. Självträning är en stimulans 

för sjuksköterskor som bekräftar och förstärka kvaliteten i den vård som ges. 

2.4.2 Att ta in och anpassa evidensbaserad kunskap  

Sjuksköterskor kan uppleva att ett nytt arbetssätt och ny evidens ofta känns fragmenterat och 

att evidensen inte integreras med det nuvarande arbetet (Pedersen m.fl., 2018). De förklarar 

att det kan vara svårt att applicera evidens på den egna verksamheten (Chau, Lopez & 

Thompson, 2008; Farokhzadian, Khajouei & Ahmadian, 2015; Fisher & Hapell, 2009; 

Renolen & Hjälmhult, 2015). Sjuksköterskorna beskriver dessutom att det kan vara 

komplicerat att kombinera forskning som tagits fram med egna erfarenheter i praktiken 

(Renolen & Hjälmhult, 2015). 

Barfod O'Connell, Søe Jensen, Lindgård Andersen, Fernbrant, Nørholm och Vendel Petersen, 

(2017) framför att bristen på formella utbildningar inom verksamheter kan leda till 

kunskapsbrist och till att mål inom verksamheten ifrågasätts. Higgins, Meehan, Dart, 

Kilshaw och Fawcett (2018) beskriver även att hinder för erhållande av kunskap kan skapas 

när personer som utbildar sjuksköterskor inte används på rätt sätt. Hamaideh (2015) framför 

att en vårdares utbildningsnivå har en påverkan på hur hen ser på de hinder som uppstår, då 

vårdare som har en högre utbildningsnivå uppfattar färre hinder att förändra i praktiken. 

Saunders och Vehvilainen-Julkunen (2017) för fram sjuksköterskors okunskap om vad 

evidens egentligen är, detta tydliggörs genom att många legitimerade sjuksköterskor tror att 

kliniskt omvårdnadsarbete och deras eget arbete är baserat på evidens trots att det inte alltid 

är det vilket bidrar till ett försämrat evidensbaserat arbete. Pereira m.fl. (2018) förklarar att 

det hos sjuksköterskorna finns ett behov av att förbättra deras djupgående förståelse för 

evidensbaserad vård och fördelarna med forskning.  

Sjuksköterskor beskriver betydelsen av att besitta teoretisk och erfarenhetsmässig kunskap 

(Dogherty m.fl., 2013). Det beskrivs att sjuksköterskor som har flera års arbetslivserfarenhet 

tenderar att ha bättre kunskaper inom evidensbaserat arbete och bättre attityder till 

implementering jämfört med de som har mindre erfarenhet (Saleh Al-Busaidi, Zahran Al 

Suleiman, Usbal Dupo, Khalfan Al Sulaimi & Gopalan Nair, 2019). Detta motsäger dock 

Pereira m.fl. (2018) som beskriver att de nyligen utexaminerade sjuksköterskorna är bättre 

på att implementera evidens i det dagliga arbetet jämfört med mer erfarna sjuksköterskor. 

Mashiach (2010) beskriver vidare att ju fler sjuksköterskor som tror på sina färdigheter att 

hitta, läsa och tillämpa olika forskningskällor, desto högre är sannolikheten att omvårdnaden 

är evidensbaserad. 

Kunskapsbrist hos omvårdnadspersonalen ses som ett av de största hindren till att arbeta 

evidensbaserat inom verksamheter (Chau m.fl., 2008; Dalheim m.fl., 2012; Hain & Kear, 
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2015; Harvey, Gifford, Cummings, Kelly, Kislov, Kitson & Ehrenberg, 2018). Klinisk 

osäkerhet ses även som ett hinder att förändra omvårdnaden (Cleary, West, Arthur & 

Kornhaber, 2019). Det redogörs för att brist på kunskaper och färdigheter kan hindra 

acceptansen hos personalen att arbeta evidensbaserat (Malik, McKenna & Plummer, 2016). 

Otillräckliga kunskaper kan dessutom bidra till bristande genomförande av åtgärder. Även 

skillnader i olika kunskaper och erfarenheter hos personalen kan bli till ett hinder för evident 

omvårdnad, då det kan leda till individuella prioriteringar och fokus på olika områden i 

omvårdnaden istället för att de arbetar tillsammans som ett team (Barfod O'Connell m.fl., 

2017). 

2.4.3 Förutsättningar inom verksamheten 

Verksamheten kan både vara ett stöd och ett hinder för att implementera evidens i arbetet. 

En av de möjligheter som framhävs som viktig för att förstärka den evidensbaserade 

omvårdnaden är att omvårdnadspersonalen får det stöd de behöver från verksamheten, 

ledningen och kollegorna (Malik m.fl., 2016). Även Hain och Kear (2015) ser stödet från 

ledningen som betydelsefullt i planeringen av ett kliniskt projekt för att kunna fullfölja 

projektet, samt för att projektet ska sammansvetsas med de strategiska mål som finns inom 

organisationen. 

Cleary m.fl. (2019) tydliggör erhållande av information via nyhetsbrev samt e-post som en 

viktig del av stödet från verksamheten. Att tillhandahålla rätt information som är relevant för 

den planerade förändringen är effektivt för att minska ångest och osäkerhet hos personalen. 

Inom verksamheten ses även det organisatoriska stödets bidrag med evidenta resurser som 

en möjlighet att underlätta förändringar i organisationen samt befrämjar acceptansen att 

arbeta evidensbaserat (Harvey m.fl., 2018; Malik m.fl., 2016). Genom att standardisera och 

befästa resurser och praxis kan de påverka förändringar som leder till permanenta lösningar 

med positiva resultat (Wilson, Orff, Gerry, Shirley, Tabor, Caiazzo & Rouleau 2013). Typen av 

stöd som sjuksköterskorna anser som viktig för att underlätta evidensbaserat arbete är stödet 

relaterat till erhållande av forskningsrelaterade aktiviteter (Malik m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna uttrycker dessutom ett behov efter utveckling av specifika 

forskningscentrum på sjukhus för att få möjligheten till att forska mer (Bianchi m.fl., 2018). 

Det stöd som sjuksköterskorna anser som ett gott stöd inom verksamheten i sökandet efter 

evidens är hjälpen från bibliotekarier (Alving m.fl., 2018; Dogherty m.fl., 2013; Malik m.fl., 

2016). De framför dessutom att tillgången till ett bibliotek med tidskrifter om omvårdnad, en 

plats där de kan arbeta med datorer samt söka på internet för att inhämta information, kan 

öka den evidensbaserade omvårdnaden (Mashiach, 2010). 

Sjuksköterskorna ser däremot bristande stöd från organisationen som ett problem för att 

kunna arbeta evidensbaserat (Bianchi m.fl., 2018; Dogherty m.fl., 2013; Hamaideh, 2015; 

Higgins m.fl., 2018; Malik m.fl., 2016). Sjuksköterskorna förmedlar att omvårdnadspersonal 

som arbetar effektivt med att söka efter evidens samt tar in nya åtgärder, kan sakna 

uppskattning och belöning från deras chefer när de uppnår framgång i omvårdnadsarbetet 

(Hain & Kear, 2015; Malik m.fl., 2016; Renolen m.fl., 2017). Sjuksköterskorna betonar 

dessutom att viktiga resultat i omvårdnaden inte alltid förs fram (Hain & Kear, 2015). 
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Sjuksköterskor beskriver vidare att om ledningen prioriterar fel inom verksamheten skapas 

hinder för evidensbaserad omvårdnad (Hain & Kear, 2015). Barfod O'Connell m.fl., (2017) 

förklarar att sjuksköterskorna är i behov av bättre anläggningar, bästa fysiska miljö och 

varierande resurser att använda sig av i omvårdnaden. På motsvarande sätt som att 

tillgången till resurser har en positiv inverkan på evidensbaserat arbete inom verksamheter 

beskrivs bristen på resurser i organisationen som ett hinder (Bianchi m.fl., 2018; Dogherty 

m.fl., 2013; Hain & Kear, 2015; Hamaideh, 2015; Malik m.fl., 2016). De beskriver bristen på 

personal som ett hinder för implementering av evidens (Cleary m.fl., 2019; Hain & Kear, 

2015; Higgins m.fl., 2018). Sjuksköterskorna tillägger även bristande tillgång till 

specialistsjuksköterskor som ett hinder (Dogherty m.fl., 2013).  Cleary m.fl. (2019) förklarar 

vidare om olika hinder som står i vägen för att förändra omvårdnaden på en organisatorisk 

nivå, till exempel informationshantering, standard i arbetet, administrativa begränsningar 

och ekonomiska hinder. Sjuksköterskorna förklarar att när de inte känner till systemet de 

arbetar inom tillräckligt bra hindrar detta arbetet, vilket anses vara ett lednings- eller 

organisationsproblem. Sjuksköterskorna lyfter den höga arbetsbelastningen som ett hinder i 

arbetet med evidens (Dogherty m.fl., 2013; Farokhzadian m.fl., 2015; Hain & Kear, 2015; 

Harvey m.fl., 2018).  Sjuksköterskorna pekar även på att den höga arbetsbelastningen 

orsakar ett behov av prioritering där vissa områden underprioriteras (Barfod O'Connell m.fl., 

2017).  

Sjuksköterskor beskriver tidsbrist som ett av de största hindren i sökandet efter 

evidensbaserad information samt för att implementera förändringar i praktiken (Alving m.fl., 

2018; Barfod O'Connell m.fl., 2017; Bianchi m.fl., 2018; Chau m.fl., 2008; Dalheim m.fl., 

2012; Dogherty m.fl., 2013; Hain & Kear, 2015; Harvey m.fl., 2018; Malik m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna i Pereira m.fl. (2018) framför dock motsatsen till det studierna ovan säger, 

då tidsbrist inte visat sig vara ett hinder i denna verksamhet. Barfod O'Connell m.fl. (2017) 

förklarar att bristen på tid gör att sjuksköterskor ofta känner sig otillräckliga och stressade. 

De är ofta rädda för att förlora flytet i de vardagliga arbetssysslorna om de tar sig tid att 

studera vetenskaplig evidens. När sjuksköterskorna försöker ta in ny kunskap uppstår lätt en 

frustration, eftersom det tar tid att förändra rutinen (Renolen m.fl., 2017). Enligt Fisher och 

Happell (2009) tillämpas inte evidens från forskning systematiskt eller snabbt till kliniskt 

arbete och det tar lång tid för ny kunskap att införlivas i praktiken. Dogherty m.fl. (2013) 

beskriver också att när organisationen försöker implementera flera förändringar samtidigt, 

konkurrerar förändringarna om tiden vilket kan vara ett hinder för evidensbaserad vård.  

2.4.4 Bristande patientdelaktighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En del av det som räknas som evidens inom den psykiatriska omvårdnaden är patientens 

värderingar och erfarenheter. Att patienterna får vara med i beslutstaganden är inte alltid en 

självklarhet. Vårdpersonal inom psykiatriska sjukhus tvivlar ofta på patienternas förmåga att 

fatta kompetenta beslut om deras vård och behandling som ett direkt resultat av deras 

mentala tillstånd. Den frekventa användningen av tvångsåtgärder som en del av 

behandlingen påverkar dessutom den terapeutiska relationen negativt och kan leda till 

patientens ovilja att rådfråga personal (Fisher & Happell, 2009).  
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Barfod O'Connell m.fl. (2017) förklarar även att åtgärder ibland inte påbörjas på grund av att 

vårdpersonalen vill skydda patientens autonomi, detta genom att följa patientens önskemål. 

När åtgärderna inte är personcentrerade upplever personalen mer oro. Åtgärder fullföljs inte 

alltid heller som tidigare planerats på grund av patienternas motvilja till att ta emot viss vård.  

2.4.5 Ledarskapets betydelse för implementeringar  

För att lyckas med en övergång till ett accepterande klimat kring förändringar i verksamheter 

behövs ett framgångsrikt ledarskap, detta för att förstå och föra samman aspekter som 

resulterar i en effektiv förändringshantering (Cleary m.fl., 2019). Det behövs ett strategiskt 

ledarskap med en hög vision som möjliggör de processer som stödjer evidensbaserad 

omvårdnad (Harvey m.fl., 2018). Ledarskap och regler som styrs av miljön ses som viktiga 

byggstenar för att kunna utveckla en organisation. De viktigaste komponenterna i främjandet 

av ett kritiskt förhållningssätt är att frågor och kritiskt reflekterande uppmuntras. För att 

kunna uppnå detta krävs ett försiktigt styrande och att ledarna underlättar för personalen i 

omvårdnaden (Harvey m.fl., 2018). 

Enligt Hain och Kear (2015) bör teamet innehålla en projektledare som styr arbetet, detta för 

att ett projekt ska kunna implementeras på bästa sätt. Mashiach (2010) förklarar att personer 

med ledarroller är några av dem som arbetar mest evidensbaserat inom verksamheter. Hain 

och Kear (2015) framför att projektledaren ser till att det finns en tidsgräns för ett projekt 

samt att utvärderingar av resultat genomförs. 

Vårdledaren är en av de viktigaste ledande personerna i den kliniska och evidensbaserade 

omvårdnaden. Det är denne som antingen möjliggör eller hindrar ett projekt (Bianchi m.fl., 

2018). Vårdledaren är den person som möjliggör en omvårdnad byggd på evidens, detta 

genom att hålla i utbildningar och coaching, att öka medvetenheten om evidens hos 

medarbetarna, möjliggörande av utveckling i färdigheter och förmåga hos 

omvårdnadspersonalen, tar bort hinder för implementering samt fungerar som samordnare 

(Hain & Kear, 2015). 

Chefer beskrivs likaså som viktiga ledare inom verksamheten (Farokhzadian m.fl., 2015). 

Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att cheferna agerar vägledande och är förebilder för 

de anställda. De beskriver att cheferna har ett viktigt ansvar att samla in evidens för att 

kunna skapa adekvata regler, att sprida evident information till omvårdnadspersonalen, att 

se till att regler följs samt att stödja den professionella utvecklingen hos personalen (Harvey 

m.fl., 2018). Sjuksköterskorna framför att när cheferna underlättar tillgången till 

vetenskaplig evidens inom omvårdnaden har detta lett till en ökad motivation hos 

sjuksköterskorna (Farokhzadian m.fl., 2015).  

2.4.6 Utformning av omvårdnadsteamet och dess betydelse för implementeringar  

Dogherty m.fl. (2013) förklarar värdet av en noggrann hopsättning av en projektgrupp vid 

implementeringar som inkluderar alla discipliner, där utveckling av akademisk och klinisk 

medverkan är viktig. Hain och Kear (2015) redogör för att flertalet medlemmar bör besitta 
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kunskaper inom området, vara yrkesskickliga samt ha auktoritet när ett team skapas. 

Saunders och Vehvilainen-Julkunen (2017) beskriver kliniska sjuksköterskespecialister som 

en av de som har mest avancerad kompetens inom evidensbaserat arbete. Wilson m.fl. (2013) 

beskriver också att erfarna kliniska sjuksköterskor har en bredare syn på personcentrerad 

vård i arbetet med patienter. Enligt Dogherty m.fl. (2013) är en färdighet för framgångsrik 

implementering förmågan att vara flexibel och kreativ. 

Inom omvårdnadsarbetet är teamet och vårdkulturen en viktig del i stödjandet av en 

evidensbaserad omvårdnad (Hain & Kear, 2015). Att förstå vilken typ av vårdkultur som 

finns innan man försöker förändra omvårdnaden är en del av en framgångsrik hantering av 

förändringar. Kulturer kan skapas av två typer av strukturer, de som är mer fasta eller de som 

är mer flexibla och öppna för förändringar. Genom att förstå vårdkulturen först kan en bättre 

förståelse skapas för värderingar, informella behov och oro hos dem som påverkas av 

förändringen. En kultur av tillhörighet, flexibilitet, sammanhållning och en vilja att 

experimentera kan utgöra en miljö med låga nivåer av motstånd till förändring, trots en 

konservativ identitet. Denna kultur är effektiv för genomförandet av förändringar på 

psykiatriska sjukhus och för bättre omvårdnad (Cleary m.fl., 2019). Det är betydelsefullt att 

alla som kommer att påverkas av förändringsprocessen involveras och engageras tidigt 

(Dogherty m.fl., 2013). 

Hain och Kear (2015) och Mashiach (2010) synliggör utbildningars betydelse som en 

möjlighet till evidensbaserad omvårdnad enligt omvårdnadspersonalen. Detta kan enligt 

Hain och Kear (2015) möjliggöra förändring och förbättring av omvårdnadspersonalens 

attityder och uppfattningar om sin egen kompetens inom evidensbaserad omvårdnad. Malik 

m.fl. (2016) framför att tillgången till fortsatt utbildning främjar acceptansen av 

evidensbaserat arbete hos personalen och är viktig för att öka användningen av forskning och 

den kritiska bedömningsförmågan. Fleizer m.fl. (2016) framför vikten av regelbunden 

utbildning inom verksamheten för långsiktig hållbarhet av evidensbaserat arbete. 

Konsekvenserna av ett misslyckat förändringsarbete kan leda till en ond cirkel av minskad 

tillfredsställelse att vilja arbeta, till minskat engagemang samt till ohälsa hos personalen 

(Cleary m.fl., 2019). För att öka motivationen hos omvårdnadspersonalen måste vårdteamet 

till en början av implementeringar fokusera på ett prioriterat problem och behov i 

omvårdnaden samt ta fram relevant evidens (Dogherty m.fl., 2013). När personalen förstår 

strukturer och processer i organisationen, kan de genom att lösa grundorsaken till ett 

problem underlätta problemlösningar (Wilson m.fl., 2013). Arbetsgruppen behöver ha en 

primär vision med arbetet, detta för att patientvården ska bli kvalitativ (Fleiszer, Semenic, 

Ritchie, Richer & Denis, 2016).  

2.4.7 Samarbete mellan professioner 

Cleary m.fl. (2019) samt Harvey m.fl. (2018) förklarar att en kommunikation mellan 

medarbetare underlättar förändringar i arbetet och är viktigt för att kunna implementera 

evidens och utveckla organisationer. Hain och Kear (2015) framför betydelsen av 

kommunikation för att kunna föra fram realistiska mål med ett projekt, vad som behöver 

genomföras inom projektet och för att sjuksköterskor ska kunna diskutera om varje medlems 
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ansvar. Fleiszer m.fl. (2016) för också fram betydelsen av att påminna varandra om 

evidensbaserat arbete i arbetslaget för att uppnå långsiktig hållbarhet inom området och 

Wilson m.fl. (2013) för fram värdet i att skapa en dialog som värderar olika perspektiv och 

optimerar varje medarbetares bidrag. 

Sjuksköterskor upplever ett bristande samarbete och stöd från läkare inom vissa områden i 

omvårdnaden (Barfod O'Connell m.fl., 2017; Dogherty m.fl., 2013). Sjuksköterskorna 

upplever dessutom att psykiatriker och psykologer verkar anse att de äger den kunskap som 

finns inom vården. Detta eftersom psykiatriker och psykologer anser att det är deras ansvar 

att hålla sig uppdaterade genom utbildning så att sjuksköterskor och undersköterskor kan 

skörda från deras kunskap. Sjuksköterskor tycks vara vana vid att söka svar från psykiatriker 

eller psykologer, trots detta tycker de att det är frustrerande när de har åsikter som skiljer sig 

från de andra professionerna. Detta verkar ge upphov till förvirring och professionell 

osäkerhet (Pedersen m.fl., 2018). Bianchi m.fl. (2018) och Malik m.fl. (2016) beskriver att 

bristen på auktoritet hos sjuksköterskor på avdelningar kan försvåra arbetet med evidens. 

Malik m.fl. (2016) beskriver även bristen på självförtroende som ett hinder. Wilson m.fl. 

(2013) belyser att sjuksköterskor ofta samarbetar med läkare som medlare för 

tvärvetenskapliga team och erfarenheten av delat beslutsfattande, mål och äganderätt skapar 

ett paradigmskifte i vårdkulturen. 

Samarbetet kan även brista inom personalgruppen. När omvårdnadspersonalen inte arbetar 

tillsammans och berörda parter inte involveras i arbetet kan detta bli till ett hinder för 

förändring (Barfod O'Connell m.fl., 2017; Dogherty m.fl., 2013). Ett icke gemensamt arbete 

kan bero på att vårdpersonalen tänker olika kring områden inom verksamheten, kring hur 

det dagliga arbetet ska prioriteras och att erfarenhetsbaserad kunskap prioriteras före 

evidens (Barfod O'Connell m.fl., 2017). Bristande intresse, dåligt engagemang, negativa 

attityder och motstånd mot riktlinjer ses som hinder för en framgångsrik implementering av 

evidens (Dogherty m.fl., 2013). Bristande stöd från kollegor upplevs också som hinder för att 

implementera evidens (Bianchi m.fl., 2018). Hur ett projekt läggs fram påverkar hur villig 

personal är till att förändra sitt arbetssätt (Higgins m.fl., 2018). 

Sjuksköterskor beskriver att samverkan inom vårdteam kan förbättras genom att under 

förändringar skapa öppna möten för diskussion om strategier samt ha improviserande 

genomgångar för ledare som kan diskutera idéer med vårdpersonal. Detta kan resultera i 

minskad oro hos omvårdnadspersonalen under en förändring (Cleary m.fl., 2019). Moreno 

m.fl. (2019) för också fram vikten av neutrala reflektionsgrupper inom skyddade utrymmen, 

där sjuksköterskor kan diskutera kring aktiviteter som är känslomässigt tömmande, om 

samexistensen mellan olika professioner och andra omständigheter i det kliniska arbetet. 

Utrymmena tillåter sjuksköterskorna att uttrycka sina känslor och ökar deras motivation. 

Även Fleiszer m.fl. (2016) stödjer vikten av diskussion i grupp och framför att rapport vid 

skiftbyte är det ideala forumet. Där kan personalen sitta gruppvis för att diskutera 

tillsammans, hålla det evidensbaserade arbetet vid liv, lära sig av varandra och kritiskt 

reflektera kring den vård de utövar i team. Malik m.fl. (2016) förklarar att diskussion i grupp 

där personal kan ställa öppna frågor, skapar möjligheter till förbättring av det 

evidensbaserade arbetet.   
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2.4.8 Att utvärdera och fortsätta förbättra omvårdnaden  

Dogherty m.fl. (2013) förklarar att en lång implementeringsprocess tar energi från 

omvårdnadspersonalen. Ofta brister det i uppföljningar vilket leder till att olämpliga åtgärder 

tillämpas. Sjuksköterskorna upplever det svårt att veta vilka åtgärder som är effektiva. 

Fleiszer m.fl. (2016) förklarar att utvärdering och fortsatt förbättring av omvårdnaden 

upplevs som mycket effektivt. Detta handlar bland annat om att följa upp avdelningens 

prestationer inom evidensbaserat arbete. Sjuksköterskor beskriver att de får positiv och 

negativ feedback från chefer, cheferna berömmer då sjuksköterskorna för bra resultat och 

håller dem ansvariga för mindre bra resultat. Cheferna arbetar också tillsammans med 

sjuksköterskorna för att hitta lösningar relaterat till att öka det evidensbaserade arbetet. För 

fortsatt förbättring förs evidensbaserat arbete in i befintliga eller nya områden i 

omvårdnaden.  

I utvärdering av omvårdnaden där sjuksköterskor valt att använda sig av ny forskning, har de 

ofta känt en större kontroll över situationer och blivit mycket nöjda över att ha klarat av 

uppgifter. Sjuksköterskorna har även blivit mer motiverade när de velat ge bästa möjliga vård 

till sina patienter. Det har dessutom visat sig att de sjuksköterskor som varit skickliga i 

sökandet efter evidens samt i implementeringen av detta, har ofta hamnat i en högre position 

(Renolen & Hjälmhult, 2015). 

Sjuksköterskorna anger att nya implementeringar i omvårdnaden har förbättrat deras arbete 

på fem nivåer: i upprättandet av den vårdande relationen, ökad patientdelaktighet i 

omvårdnaden, teamsamarbetet samt förbättringar för sjuksköterskorna själva, i yrkesrollen 

och i organisationen (Moreno m.fl., 2019). 

2.5 Teoretisk referensram  

Detta arbete kommer att kopplas ihop med Patricia Benners vårdteori från novis till expert. I 

teorin beskriver hon sjuksköterskans yrkesutveckling utifrån fem olika stadier: novis, 

avancerad nybörjare, den kompetenta sjuksköterskan, skicklig och expert.  

I den första fasen där sjuksköterskan är nyexaminerad och inte har någon klinisk erfarenhet 

av verksamheten benämner Benner (1993) sjuksköterskan som novis. Denna sjuksköterska 

jobbar först och främst efter rutiner, riktlinjer och är oflexibel i sitt arbetssätt.  

I den andra fasen i yrkesutvecklingen benämns sjuksköterskan som avancerad nybörjare, då 

har sjuksköterskan fått lite klinisk erfarenhet under handledning och har nu bildat en liten 

uppfattning om vården, men kan fortfarande inte se en helhetsbild av situationer som 

uppkommer på avdelningen. Den avancerade nybörjaren har likt novisen fortfarande kvar ett 

behov av handledning och följer de rutiner och checklistor som finns på avdelningen (Benner 

1993).  

I den tredje fasen benämner Benner (1993) sjuksköterskan som den kompetenta 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan har nu erhållit kunskaper utifrån sin kliniska erfarenhet och 

kan se ett sammanhang i vården samt sätter upp långsiktiga mål. Den kompetenta 
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sjuksköterskan lägger stor vikt på planering och struktur men väger nu också in egna 

erfarenheter i verksamhetens rutiner.  

För att sjuksköterskan ska kunna gå vidare till den fjärde fasen, skicklig, måste 

sjuksköterskan börja lita mer på sin instinkt. Hen utgår då från situationen när åtgärder ska 

implementeras vilket medför att sjuksköterskan blir mer flexibel. Den skickliga 

sjuksköterskan har också ett holistiskt synsätt och blir därmed mer involverad i helheten runt 

patienten, exempelvis i familjen (Benner, 1993).  

I den femte och sista fasen benämns sjuksköterskan som expert. I denna fas besitter 

sjuksköterskan så mycket erfarenhet att hen snabbt kan sortera ut viktig information och 

fatta beslut därefter. Expertsjuksköterskan förlitar sig mindre på checklistor och riktlinjer 

jämfört med tidigare. Detta eftersom hen har utvecklat en djupare förståelse för dessa och de 

har nu blivit en integrerad del av hur sjuksköterskan tänker. Denna sjuksköterska agerar 

instinktivt och visar på stor kunskap i det kliniskt praktiska, ser helheten i olika situationer 

och kan även förutse oväntade konsekvenser. Det tar lång tid för sjuksköterskan att utvecklas 

till expert och praktisk erfarenhet måste byggas på goda teoretiska kunskaper (Benner, 1993).  

Benner (1993) beskriver i sin teori begreppen veta att (know that) som står för den teoretiska 

kunskapen och veta hur (know how) som står för den praktiska kunskapen. I de olika faserna 

ligger större delen av fokuset på hur sjuksköterskan utvecklas i de praktiska kunskaperna. 

Det går att utföra uppgifter genom att veta hur utan att veta att och tvärt om och när 

sjuksköterskans erfarenheter växer kan det ibland bli otydligt vad som är teoretisk- och 

praktisk kunskap. Teoretikern lyfter även fram svårigheter i att sammanfläta de teoretiska 

kunskaperna som uppkommit successivt inom omvårdnaden, med de praktiska kunskaperna. 

Hon beskriver även utvecklingen från novis till expert som erfarenhetsinlärning där 

sjuksköterskan utifrån verkligheten ser, tolkar, reflekterar och drar slutsatser. Vidare skriver 

hon att veta hur och veta att ständigt måste utmana varandra eftersom erfarenheter inom 

omvårdnad reflekteras och struktureras utifrån teorier. Erfarenhetsbaserad kunskap är något 

som ofta underskattas inom akutsjukvården. Där ägnas stor uppmärksamhet åt den nya 

forskningen och nya tekniker (Benner, 1993). 

Utifrån dessa fem faser som sjuksköterskan genomgår i yrkesutvecklingen tror vi att 

tolkningen och implementeringen av evidens kan se olika ut i de olika kunskapsstadierna 

som sjuksköterskan befinner sig i. Det har även framkommit i bakgrunden att sjuksköterskor 

har upplevt motgångar på olika sätt i evidensarbetet relaterat till deras kliniska erfarenhet. I 

denna studie kommer vi att använda oss av Benners teori. Detta för att i resultatet kunna 

reflektera kring hur sjuksköterskornas yrkeserfarenhet påverkar deras erfarenheter av att 

implementera ny evidens inom den rättspsykiatriska omvårdnaden.  
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2 PROBLEMFORMULERING  

Evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskan utifrån sin professionella expertis ska 

ge patienten bästa möjliga vård utifrån dennes egna önskemål och situation samt utifrån 

aktuell forskning. Som specialistsjuksköterska är man pålagd från hälso- och sjukvårdslagen 

och kompetensbeskrivningarna att arbeta evident och utveckla omvårdnadsarbetet. Detta har 

utifrån forskning visat sig vara en svår och långsam process. Det finns många olika 

utmaningar som kan uppstå i omvårdnaden, exempelvis tidsbrist, organisatoriska hinder, 

bristande samarbete samt inarbetade rutiner som upplevs som besvärliga att förändra och 

utveckla. Sjuksköterskorna beskriver att de har otillräckliga kunskaper kring implementering 

av evidens i omvårdnaden samt att de inte alltid litar på den kunskap de faktiskt besitter. 

Benners teori lyfter fram att sjuksköterskor kan ha olika sätt att förhålla sig till problem i 

omvårdnaden utifrån deras erfarenhet. Detta skulle kunna betyda att sjuksköterskornas 

erfarenheter av att arbeta evidensbaserat också borde påverkas av detta. Vi tror att Benners 

teori kan vara till hjälp för att kunna identifiera om sjuksköterskor behöver olika stöd i att 

arbeta evidensbaserat beroende av hur stor erfarenhet de har. 

Vi har uppmärksammat flertalet hinder i sjuksköterskors arbete med evidens, dessa 

uppkommer i olika sammanhang och i olika verksamheter. Vi har däremot inte hittat någon 

tidigare forskning som visar sjuksköterskors erfarenheter av att implementera evidens inom 

rättspsykiatrisk omvårdnad (se tabell 1). Inom rättspsykiatriska sjukhus vårdas svårt sjuka 

patienter. Detta kräver nya idéer från sjuksköterskorna för att kunna ge en god 

patientcentrerad omvårdnad. För att underlätta utvecklingen av omvårdnaden inom vår 

verksamhet samt inom andra verksamheter, vill vi studera sjuksköterskornas erfarenheter av 

att arbeta evidensbaserat inom rättspsykiatrisk omvårdnad.  

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva grund- och specialistutbildade sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom rättspsykiatrisk omvårdnad. 

4 METOD 

I metodavsnittet kommer vi författare beskriva studiens upplägg, hur vi har gått till väga vid 

genomförandet och vi kommer fördjupa oss i hur data har inhämtats, bearbetats och 

förvarats. Vi kommer sedan att avsluta med en redogörelse för de etiska överväganden som 

uppkommit under studiens gång.  
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4.4 Design 

I den här studien söker vi efter grund- och specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter 

av evidensbaserad omvårdnad. Därför har vi valt att använda en kvalitativ design med en 

induktiv ansats. När en kvalitativ studie utförs, enligt Henricson och Billhult (2017), är det 

viktigt att de som genomför studien diskuterar kring sin förförståelse, skriver ner det som 

framkommer samt förklarar vilken inverkan förförståelsen kan ha på resultatet. Detta 

kommer vi att beskriva under etiska överväganden. Vi har använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att tolka data. Detta är lämpligt att använda för att erhålla en djupare 

förståelse för ett fenomen i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

4.5 Urval 

Innan vi tog kontakt med sjuksköterskor angående deltagande i studien skickades en 

förfrågan till verksamhetschefen (bilaga A) för att erhålla ett godkännande att genomföra 

studien. Vi kontaktade sedan flertalet avdelningschefer på sjukhuset för att få veta namnen 

på de sjuksköterskor som platsade under inklusions- och exklusionskriterierierna (tabell 2). 

Samtliga sjuksköterskor som cheferna rapporterade till oss tillfrågade vi om att deltaga i 

studien, varav nio sjuksköterskor tackade ja. Eftersom vi eftersträvade att inkludera minst 10 

deltagare i studien valde vi att utvidga inklusionskriterierna. Detta gjorde vi genom att 

inkludera de sjuksköterskor som arbetade på avdelningar som vi tidigare arbetat på. I 

samband med detta ökade antal deltagare till elva stycken. Samtliga sjuksköterskor fick en 

officiell tillfrågan om att deltaga i studien i form av ett missivbrev (bilaga B). Av de 

sjuksköterskor som inkluderades i studien var fem specialistsjuksköterskor och sex 

grundutbildade sjuksköterskor, sju kvinnor och fyra män. Tre sjuksköterskor arbetade på 

samma avdelning och de resterande arbetade på olika avdelningar på sjukhuset. Åldrarna på 

sjuksköterskorna var mellan 28 till 59 år och de hade mellan 2 och 21 års erfarenhet som 

sjuksköterska inom verksamheten.  
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Tabell 2: Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

• Sjuksköterskor 

• Specialistsjuksköterskor 

Exklusionskriterier 

• Sjuksköterskor som arbetat mindre än 1år 

(dessa arbetar förmodligen fortfarande 

med att komma in i rutiner och har inte 

haft lika mycket tid till att arbeta 

evidensbaserat i denna verksamhet) 

• Sjuksköterskor som inte arbetar kliniskt 

t.ex. chefer (då dessa inte arbetar i 

omvårdnadsarbetet) 

• Intagningsavdelningen (då denna 

avdelning har ett annat arbetssätt än 

resterande avdelningar) 

 

 

4.6 Datainsamling 

Som tidigare beskrivits är syftet med studien att studera sjuksköterskors erfarenheter av att 

implementera evidens inom den rättspsykiatriska omvårdnaden. I genomförandet av studien 

valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor i enlighet med Danielsson (2017). 

Detta passade studien bra då vi inte ville styra datan allt för mycket och vi ville få en bredare 

förståelse för sjuksköterskornas olika erfarenheter. Samtidigt ville vi skapa en struktur så att 

erfarenheterna skulle svara på syftet. I semistrukturerade intervjuer ställs några öppna frågor 

när det passar in under samtalets gång. En utmaning med detta var att inte ställa allt för 

detaljerade frågor, eftersom detta kan störa det naturliga samtalet i intervjun (Danielson, 

2017). För att förebygga detta utformade vi en intervjuguide (bilaga C) som vi försökte hålla 

enkel och tydlig.  

Vi började utforma intervjumallen i samband med en workshop i skolan. Vi skrev då ner 

några grundfrågor, sedan provintervjuades en kurskamrat utifrån dessa. Sedan diskuterade 

vi intervjuguiden i förhållande till det vi kommit fram till i tidigare forskning och till syftet 

med studien. Detta gjorde vi för att finjustera frågorna. Sedan använde vi oss av 

intervjuguiden när vi författare skulle provintervjua varandra. Detta gjorde vi för att skapa en 

känsla för om vi skulle kunna använda oss av den. Vi passade samtidigt på att testa den 

tekniska utrustningen, vilket är nödvändigt enligt Danielson (2017) beskrivning. Vi ville se till 

att allt fungerade som det skulle samt undvika onödiga problem som kan uppkomma under 

intervjuernas utförande. Vi ville även att deltagarna skulle få en känsla för att allt sköttes 

professionellt, detta för att öka tryggheten hos dem. 
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Vi författare intervjuade både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. 

Samtliga intervjuer och intervjuerna utfördes på sjukhuset under arbetstid för att underlätta 

för deltagarna. Intervjuerna tog 20–60 minuter och spelades in på författarnas 

mobiltelefoner. Danielson (2017) beskriver vikten av att infinna sig i en ostörd miljö under 

intervjuerna. Hon lyfter vidare fram vikten av ett gott bemötande för att deltagarna ska 

känna sig trygga i situationen. Detta kan leda till mer öppna och ärliga berättelser. För att 

deltagarna skulle känna sig bekväma och trygga valde vi att boka lokaler med bekväma 

fåtöljer, såg till att det fanns gott om tid att intervjua samt bjöd på fika. Danielson (2017) 

lyfter vikten av att planera inför intervjuernas genomförande. Detta gjorde vi genom att vara 

pålästa inom området som vi skulle undersöka samt genom att reflektera kring etiska frågor. 

Eftersom vi författare arbetar inom samma verksamhet som deltagarna, reflekterade vi 

därför kring vår förförståelse. Detta klargörs vidare under etiska överväganden. 

4.7 Analys av data 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman 

(2004). Detta för att systematiskt och objektivt kunna synliggöra de viktiga kvalitativa 

aspekterna som framgår i intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) för fram att en 

kvalitativ innehållsanalys används för att skapa en översikt över insamlade data, då kan en 

djupare förståelse skapas genom tolkning. 

Danielson (2017) beskriver att när en och samma person utför samt transkriberar en intervju, 

skapas en bättre känsla och förståelse för intervjun och det kan också bli lättare att uppfatta 

och finna nyanser och detaljer i intervjun. Därför delade författarna upp samtliga intervjuer 

mellan varandra, direkt efter intervjuernas utförande transkriberade författarna dessa 

ordagrant samt var för sig. Orsaken till att vi transkriberade intervjuerna direkt efteråt 

hängde samman med att vi ville bevara känslor och intryck som uppmärksammats under 

intervjuerna och vi ville inte blanda ihop dessa. I samband med transkriberingarna kodades 

intervjuerna. Anledningen till detta var att ingen obehörig skulle kunna lista ut vilka 

deltagarna var samt för att vi skulle följa lagen om personuppgifter. Därefter förvarade vi 

intervjuerna och kodlistan på olika platser.  

Att analysera handlar om att dela in texten i mindre delar och undersöka varje del för sig, 

detta för att kunna förklara en text. För att få till en bra analys läste vi transkriberingarna 

flertalet gånger, detta gjorde vi för att kunna identifiera meningsenheter. Meningsenheter är 

meningar eller stycken som på flera olika sätt uttrycker ett innehåll som svarar på syftet. 

Därefter kondenserades meningsenheterna så att bara kärninnehållet blev kvar sedan 

kodades den kondenserade meningsenheten. Koden är ett eller ett fåtal ord som beskriver det 

sammanfattade budskapet av en meningsenhet. Utförandet som beskrivs ovan genomfördes 

med samtliga intervjuer och till sist sorterades koderna i subkategorier och kategorier. 

Subkategorierna och kategorierna bildade sedan vårt resultat. All data som svarade på syftet 

inkluderades i resultatet. Det var viktigt att meningsenheterna inte blev för långa, detta 

eftersom vi ville undvika att dessa skulle inkludera olika information. Vi ville heller inte att 
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meningsenheterna skulle bli för korta för att minimera risken att dessa skulle bli 

fragmenterade (Graneheim & Lundman, 2004). Se exemplifiering av analys i tabell 3. 
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Tabell 3: exemplifiering av analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori  Kategori 

Jag vet att jag hade 

en kollega som tog 

fram (evidens) och 

pratade om någon 

form av bemötande 

någon gång och hur 

man skulle vara och 

det kan ju vara av 

vikt då när man har 

nån större grupp 

som alla har med en 

liknande diagnos att 

göra då och att då 

försöka att hålla sig 

efter beprövad 

erfarenhet 

Jag hade en 

kollega som tog 

fram evidens och 

pratade om 

bemötande  

Evidens från 

kollegor 

Det måste vara 

enkelt att finna 

evidens 

Att lägga en 

bra grund 

och där någon stans 

får man ju börja 

prata med sina 

kollegor först 

givetvis så att man 

får med sig alla på 

tåget. 

Prata med sina 

kollegor för att få 

med dem på tåget 

Få med sig 

arbetsgruppen 

Att förbereda 

vägen för 

förändring 

Att lägga en 

bra grund 

Till en början så det 

blev ja jag tycker att 

i den här 

förändringstiden så 

fick vi väldigt bra 

förutsättningar. För 

att implementera ett 

nytt arbetssätt. 

Fick väldigt bra 

förutsättningar 

att implementera 

ett nytt 

arbetssätt. 

Bra 

förutsättningar 

för 

implementerin

g. 

Att ha 

förutsättningar 

Att hålla 

igång 

processen 

Man kan bolla även 

med skötarna 

också… 

Som 

sjuksköterska kan 

man bolla idéer 

med skötare. 

Utbyta idéer i 

omvårdnadste

amet 

Att leda 

omvårdnadsar

betet 

Att hålla 

igång 

processen 
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4.8 Etiska överväganden 

I genomförandet av studien har vi följt vetenskapsrådets (2012) fyra etiska huvudkrav vilka 

är: 

Informationskravet syftar på att berörda personer ska få adekvat information om studien och 

dess syfte, att det är frivilligt och att de när som helst kan hoppa av (Vetenskapsrådet, 2012). 

Därför skickades ett noggrant beskrivet mail med information om studien till 

verksamhetschefen (bilaga 1). Likaså erhölls sjuksköterskorna ett missivbrev via mail med 

information om studien (bilaga 2). I samband med utskicken gavs möjlighet till att ställa 

eventuella frågor. Informationen tydliggjordes även muntligen för deltagarna innan 

intervjuernas påbörjande, då vi betonade att det är frivilligt att deltaga och att de när som 

helst har rätten att avsluta deltagandet.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta i studien 

samt att de har möjligheten att sätta upp sina egna villkor (Vetenskapsrådet, 2012). I 

samband med att deltagarna erhölls muntlig information om studien fick deltagarna skriva 

på en samtyckesblankett. Vi var då observanta på att inte, under några omständigheter, 

övertala deltagarna att påbörja studien.  

Konfidentialitetskravet beskriver hur offentlighet- och sekretessregler ska följas, detta genom 

att hantera data på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan ta del av personliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2012). I genomförandet av studien såg vi risken med detaljerade 

beskrivningar av data, då detta kan leda till att deltagarna blir identifierbara på sjukhuset 

eftersom samtliga arbetar inom verksamheten. Därför var det viktigt för oss att sätta in 

åtgärder för att göra det mer komplicerat för obehöriga att identifiera deltagarna i studien. Vi 

försökte minimera risken genom att undvika att ta ut detaljerade beskrivningar av väsentlig 

information. Vi försökte även omformulera dessa till mer generella beskrivningar utan att 

ändra på innebörden. Vi valde även att inkludera sjuksköterskor från många olika 

avdelningar för att minimera denna risk. Vi var dessutom noggranna med att inte prata om 

innehållet i intervjuerna på platser där obehöriga kunnat ta del av det. 

Nyttjandekravet handlar om hur data samlas in, hanteras och förvaras på ett säkert sätt för 

att bevara deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet, 2012). Exempelvis avidentifierade vi 

intervjuerna med hjälp av koder och de inspelade intervjuerna samt transkriptionerna av 

intervjuerna förvarades på en kodad USB-sticka. När USB-stickan inte användes förvarades 

den i ett låst skåp hemma hos en av författarna tillsammans med de transkriptioner som 

skrivits ut på papper. Kodlistan förvarades däremot hos den andre författaren. Datan vi tagit 

fram under arbetet med studien kommer att sparas tills examensarbetet är godkänt, sedan 

kommer datan att kasseras. Det är endast vi författare till studien, vår handledare och 

examinatorn som kommer ha tillgång till den insamlade datan. Innan intervjuernas 

genomförande informerade vi deltagarna om att datan kommer användas till denna studie 

samt till eventuella föreläsningar inom verksamheten. 

Innan intervjuernas utförande hade vi författare en förförståelse om att sökning efter evidens 

samt implementering av evidens inom verksamheten prioriterades mer av sjuksköterskorna 

jämfört med hur det egentligen prioriteras i verkligheten. Vi trodde även att svårigheterna 
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med att implementera evidens mest berodde på hinder i arbetsgruppen såsom låg motivation 

till förändring. Vi trodde även att sjuksköterskornas erfarenheter skulle påverka hur de ser på 

evidensbaserad kunskap. Vi såg risken att vår förförståelse kunde leda till ett riktat resultat, 

detta genom att söka efter hinder i arbetsgruppen istället för att lyssna på sjuksköterskornas 

erfarenheter. Genom att vi redan tidigt skapade en bild av vår förförståelse, var vi medvetna 

om risken och därmed var vi mer observanta på att detta inte skulle ske.  

5 RESULTAT 

Det har visat sig både skillnader och likheter mellan grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskors erfarenheter av en evidensbaserad omvårdnad. För att göra 

sammanställningen av resultatet tydligt, har vi benämnt subkategorier likadant där de grund- 

och specialistutbildade har liknande erfarenheter. Tydliggörande av kategorier och 

subkategorier ses i tabell 4. Det finns citat i texten som tydliggör det som framförs i 

resultatet. Citaten är markerade med en referens, detta för att författarna enkelt ska kunna gå 

tillbaka till intervjuerna för kontroll av citaten vid eventuella otydligheter. 

Tabell 4: Kategorier och subkategorier  

Kategori Subkategori grundutbildade 

sjuksköterskor 

Subkategori specialistutbildade 

sjuksköterskor 

 

 

Att lägga en bra grund 

Det måste vara enkelt att finna 

evidens 

 

Att förbereda vägen för förändring Att förbereda vägen för förändring 

 Att bearbeta kunskap 

 Att möta hinder 

   

 

Att hålla igång processen 

Att ha förutsättningar Att ha förutsättningar 

Att leda omvårdnadsarbetet Att leda omvårdnadsarbetet 

   

 

Att sluta cirkeln 

Att följa upp åtgärderna Att följa upp åtgärderna 

Det blir bättre vård Det blir bättre vård 

   

 

Att synliggöra värdet av 

omvårdanden 

 Att hitta sin roll på avdelningen 

 Att arbeta för patientens delaktighet 
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5.4 Att lägga en bra grund 

Under kategorin att lägga en bra grund lyfts fyra subkategorier fram. I den första 

subkategorin det måste vara enkelt att finna evidens framkommer endast de grundutbildade 

sjuksköterskornas erfarenheter. Den andra subkategorin att förbereda vägen för förändring 

beskriver både grund- och specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter. De 

specialistutbildade sjuksköterskorna klargör sedan sina erfarenheter under ytterligare två 

subkategorier: att bearbeta kunskap och att möta hinder. 

5.4.3 Grundutbildade sjuksköterskor: Det måste vara enkelt att finna evidens 

För att lägga en bra grund för det evidensbaserade arbetet behöver det vara enkelt att finna 

evidens. Det framkommer en viss diskrepans mellan sjuksköterskornas beskrivning av vad 

evidens är och hur de praktiskt arbetar evidensbaserat. Den gemensamma beskrivningen av 

evidens är att detta är kunskap som är vetenskapligt bevisat. Sjuksköterskorna beskriver att 

det är viktigt att evidens finns som bevis för de åtgärder som de genomför. Huvudsakligen 

utgår de från kunskap de redan besitter från utbildningar samt från erfarenhet, sådant som 

är lättillgängligt för dem. Dessa kunskaper och erfarenheter kompletteras med reflektion 

tillsammans med andra professioner, patienter samt med studenter som bär på färsk 

kunskap. Dessutom bidrar verksamheten till införande av ny forskning med hjälp av 

vårdutvecklaren och forskningsgrupper. Allt detta är ett så pass naturligt tillvägagångssätt att 

arbeta med kunskaper, som blir så integrerad, att flertalet sjuksköterskor beskriver att de inte 

ens tänker på att de arbetar evidensbaserat.  

Ja det beror ju på vad, alltså…det blir ju båda, alltså just på det här jobbet är det ju mycket 

erfarenhet, då är det ju nästan bara erfarenhet tycker j…eller inte bara, men mest, men jag slår 

ju upp…jag slår ju inte upp i en bok och jag slår inte upp en vetenskaplig artikel, utan då är det 

att man googlar (AA24). 

Sjuksköterskorna påtalar vikten att lära sig arbeta med ny evidens, detta på grund av att 

vårdare i verksamheten ofta väljer att gå den lättare vägen eftersom detta går snabbare. 

Personalen ser inte alltid behovet av eller har intresset för att söka ny evidens. 

Sjuksköterskorna beskriver dessutom att det är svårt att förstå forskning och att de inte vet 

hur de ska söka fram evidens i verksamheten. När de behöver uppdatera sina kunskaper 

använder de sig av tidningar så som vårdfokus, tar hjälp av vårdledaren och söker svar på 

Google. Detta eftersom dessa tillvägagångssätt är lättare att arbeta med jämfört med att söka 

fram information från vetenskapliga artiklar i databaser eller läsa nya böcker. Vid 

användande av internet lyfter de vikten av att vara kritisk och att använda sig av säkra sidor 

så som vårdhandboken 1 och 11772 .  

 

1 www.vårdhandboken.se 
 
2 www.1177.se 

 

http://www.vårdhandboken.se/
http://www.1177.se/
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Det som motiverar sjuksköterskorna till att söka ny evidens är när de stöter på problem som 

inte går att lösa, till exempel vid meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen eller under 

arbetsmoment som de inte är vana vid att utföra. Inom de områden som sjuksköterskorna 

prioriterar att implementera evidens är inom de områden som det samtalas mycket om i 

verksamheten, exempelvis om samtal med patienten och vårdrelationen. Det framförs att 

nyexaminerade sjuksköterskor har lättare för att söka evidens. Detta eftersom det finns en 

vana kring utförandet av detta från utbildningen. De sjuksköterskor som behärskar sökning 

av evidens kan således lättare lägga en stabil och bra grund för det evidensbaserade arbetet. 

5.4.4 Grund- och specialistutbildade sjuksköterskor: Att förbereda vägen för 

förändring 

Specialistsjuksköterskorna beskriver att innan evidens implementeras i verksamheten är det 

viktigt att det finns en fungerande grund att stå på för att kunna införa nytt och utveckla 

verksamheten. Sjuksköterskorna beskriver olika förberedelser för att få igång en 

implementeringsprocess. Vilka förberedelser som används beror på hur stora 

implementeringarna är. I större implementeringar för sjuksköterskorna en dialog med deras 

chefer för vidare beslut. Vid mindre åtgärder försöker däremot sjuksköterskorna få med sig 

arbetsgruppen genom att diskutera och argumentera för åtgärder. Om sjuksköterskorna vill 

implementera en mindre åtgärd där arbetsgruppen inte är med på förändringen byter hen 

strategi och inleder med att involvera chefen för att få ett toppstyrt beslut.  

Ja jag skulle prata med mina närmsta kollegor först och så skulle vi ju försöka så ett frö där att 

man får med sig de närmsta där och så skulle man ju givetvis förhoppningsvis få med sig även 

chefen, vårdledaren (ehm) ja och sedan får man hoppas att det sprider sig därifrån och att man 

till slut kommer till någon konsensus. Beroende på vad det är så får man ju vända sig till rätt 

person (BA24). 

Inför en implementering är det viktigt att förbereda de personer som kommer att påverkas av 

förändringen. Sjuksköterskorna beskriver att det handlar mycket om att diskutera och att 

motivera arbetsgruppen, detta genom att bolla idéer med varandra samt att lösa 

utmaningarna tillsammans. Det kan även vara nödvändigt att utbilda personalen för att de 

ska få en förståelse för vikten av implementeringen, för att de ska vara medvetna om vad som 

kommer hända och vad som behöver genomföras. Likaså förbereds patienter för förändringar 

genom att bli informerade om vad som ska utföras, på vilket sätt och vad målet är. Det läggs 

stor vikt på en individanpassning och omvårdnadsteamet ska utgå ifrån vad som är bäst för 

patienten för att en evidensbaserad omvårdnad ska bli funktionell. 

5.4.5 Specialistutbildade sjuksköterskor: Att bearbeta kunskap 

Att bearbeta kunskap är en fråga om att sätta sig in i och förhålla sig till såväl erfarenheter 

som vetenskaplig kunskap, för att på så vis lägga en grund för omvårdnaden. 

Specialistsjuksköterskorna inhämtar information på olika sätt, till exempel genom idéutbyte i 

olika forum, sökning efter artiklar samt från seriösa webbsidor. Specialistsjuksköterskorna 

upplever det vara svårt att finna evident information samt att värdera kunskapen. Detta 

bidrar till att den evidens som utstrålar sunt förnuft används i första hand. De har från 
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tidigare utbildningar lärt sig en viss sökteknik i inhämtning av evident information. Detta 

medför att de kan hålla sig uppdaterade, kan använda sig av olika typer av evidens samt kan 

anpassa informationen efter omvårdnaden. Vidare framför specialistsjuksköterskorna att de 

inte alltid tar sig tiden till att aktivt söka efter artiklar och att hålla sig pålästa. De prioriterar 

istället vårdnära arbete, exempelvis socialt umgänge med patienten. ”Sen önskar jag ju alltid att 

jag skulle vara mer påläst eller söka egna artiklar eller läsa mer teorier” (Bb17).  

Specialistsjuksköterskorna använder sig även av patienten som evidens i arbetet, till exempel 

i utformandet av omvårdnadsplanen där patientens erfarenhet prioriteras före forskning.  

..eh..och också liksom patientens evidens då, som jag sa tidigare, att märker jag att en patient 

börjar må bättre när vi jobbar på ett visst sätt eh..så är det ju självklart att vi ska fortsätta 

jobba på det sättet. Även om forskning eh..säger att vi ska göra det eller inte liksom (Ab21). 

Än mer utmanande kan det vara att arbeta evident när patienten är i behov av somatisk 

omvårdnad. Specialistsjuksköterskorna försöker då hänga med i förändringar vilket bidrar 

till ett behov av att repetera och kontrollera information för att kunna erbjuda god somatisk 

omvårdnad. De tar även hjälp av somatiskt skolade sjuksköterskor både utom och inom 

verksamheten.  Utöver den somatiska omvårdnaden upplever specialistsjuksköterskorna att 

forskning kring rättspsykiatrisk vård brister inom verksamheten, detta skapar utmaningar i 

samarbetet med kollegor.  

.. i och med att evidensen är så smal så tror jag att, i alla fall här inom rättspsykiatriska vården, 

kan det ofta bli en slags “tyckiatriverkstad”, många tycker väldigt mycket om vad vi ska göra 

och hur vi ska arbeta tillsammans med patienter och liknande. Och det blir ju inte så 

evidensbaserat då (Ab18). 

Eftersom evidens och erfarenheter i arbetet kan tendera att gå in i varandra utan att 

specialistsjuksköterskor är medvetna om detta, är det viktigt att de reflekterar över vad de 

grundar sina handlingar på. Specialistsjuksköterskorna tror att en del av den evidens som de 

bär med sig i arbetet har de erhållit under sjuksköterskeutbildningarna. När denna kunskap 

brister använder de sig istället utav erfarenhet. När specialistsjuksköterskorna är osäkra på 

en informationskälla utför de en kritisk granskning av källan. De förklarar att det dock kan 

vara svårt att upprätthålla kunskaper i kvalitetsgranskning av artiklar när de inte arbetar 

aktivt med detta. Att bearbeta kunskap innebär således att såväl kunna söka som bearbeta 

och integrera kunskap från olika källor genom ett medvetet förhållningssätt. 

 
5.4.6 Specialistutbildade sjuksköterskor: Att möta hinder 

Bristen på resurser är enligt specialistsjuksköterskorna ett hinder som påverkar 

patientsäkerheten och därmed möjligheten att skapa förutsättningar för omvårdnaden. Det 

råder dock oklarheter kring om det verkligen är brist på resurser eller om det handlar om hur 

resurserna används. Även lagar, regler och rutiner som specialistsjuksköterskorna måste 

förhålla sig till kan upplevas som hinder som försvårar omvårdnadsarbetet. Dessa påverkar 

hur lång tid implementeringsprocesser tar. Längden på processerna påverkas också av 

personalens intresse av implementeringen. Ytterligare ett hinder är bristen på kompetent 
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personal. Detta handlar delvis om att det behövs fler specialistsjuksköterskor. Detta handlar 

om att erhålla bästa möjliga omvårdnad samt att föra fram andra perspektiv och annat tänk 

kring patienterna och evidens. 

Jag kan tycka att för att man ska kunna på ett optimalt sätt bedriva sånt så behöver man ju bra 

grundbemanning med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor och sedan är det viktigt att man 

behåller erfarna sköterskor och gärna specialister så att de kan föra över det till alla 

nyanställda som inte har någon erfarenhet (Bb26). 

Vårdledargruppen upplever dessutom deras tjänst inom verksamheten som rörig. De 

förklarar att detta beror på att de både arbetar kliniskt samt administrativt på två olika 

avdelningar. Specialistsjuksköterskorna saknar även en fast forskartjänst i verksamheten. De 

tror att arbetet skulle gå smidigare med fasta tjänster inriktade på evidens.  

5.5 Att hålla igång processen 

Under denna kategori presenteras två subkategorier utifrån de grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskornas erfarenheter av att driva implementeringsprocesser. Den första 

subkategorin benämns att ha förutsättningar och den andra subkategorin att leda 

omvårdnadsarbetet. 

5.5.3 Grund- och specialistutbildade sjuksköterskor: Att ha förutsättningar 

Rätt stöd och tillräckliga resurser är nödvändigt för att sjuksköterskor ska orka hålla igång en 

implementeringsprocess. Tiden är något som är återkommande på olika sätt i verksamheten, 

sjuksköterskorna beskriver att det är svårt att kunna fördela tiden på ett bra sätt. 

Sjuksköterskorna känner att de inte har utrymme att följa implementeringar från början till 

slut och de beskriver att nya implementeringar upplevs, enligt omvårdnadspersonal, som 

arbetsbördor som ständigt byggs på varandra.  

En stor personalomsättning har visat sig ha två sidor. Personalomsättningen beskrivs dels 

som omotiverande, detta eftersom omvårdnadspersonalen får börja om med det 

gemensamma arbetet varje gång omvårdnadsteamet förändras, vilket saktar ner 

implementeringsprocesser. Å andra sidan beskrivs ny personal som att vara mer öppna och 

drivna jämfört med personal som arbetat en längre tid.  

Specialistsjuksköterskorna berättar dessutom att forskargruppen och bibliotekarien är bra 

stöd att ta hjälp utav om det är någonting särskilt i arbetet som de vill få reda på.  

Sjuksköterskorna lyfter likaså chefer som ett gott stöd i omvårdnaden. De upplever det skönt 

att deras chefer har en sjuksköterskeutbildning i grund och botten, detta på grund av att de 

förstår vikten av omvårdnad. Cheferna stöttar sina sjuksköterskor genom att vara positiva till 

förändring, uppmuntrar till utvecklingsarbete, reflekterar med sjuksköterskorna och ger 

sjuksköterskor tid och resurser till att arbeta evidensbaserad. Cheferna fungerar också som 



25 

 

ett viktigt stöd när sjuksköterskor möter motgångar i arbetsgruppen och behöver stöd i sin 

roll som ledare.  

Ofta när patienter blir bättre så vill man ju gärna hänvisa till att medicinen är så himla bra. 

Han är så väl medicinerad nu och sådär, men då har vi en läkare som säger att medicinen är 

ett stöd men den stora betydelsen är den goda omvårdnaden. Det är ju viktigt att den 

patientansvariga läkaren på avdelningen har den inställningen att man vill jobba såhär. Vi har 

ju en chef som är sjuksköterska det tycker jag också är viktigt, som förstår vikten av de 

arbetssätt som vi vill ha på avdelningen (BA25). 

I de situationer där specialistsjuksköterskorna inte känner att de fått det stöd de behöver från 

avdelningschefen har inte arbetet riktigt fungerat och chefen har då inte sett till att 

medarbetarna genomfört det de ska genomföra. Specialistsjuksköterskorna anser att alla 

chefer tänker mer evidensbaserat nu än tidigare och är för förändring. De ser ledningens driv 

som en gynnsam faktor i implementeringen av evidens och att verksamhetschefen är positiv 

till förslag och diskussion. 

Annat viktigt stöd som uppmärksammats hos sjuksköterskorna är stödet från läkare som är 

närvarande, tillgängliga, som förstår vikten av sjuksköterskors kompetens i omvårdnaden 

samt berömmer dem när de ser positiva förändringar.  

Sjuksköterskor upplever även att det är roligt att arbeta evident när arbetsgruppen är positiv 

till förändringar samt diskuterar och reflekterar med varandra. En förutsättning som 

sjuksköterskorna ser skulle kunna underlätta arbetet med evidens är möjligheterna till 

diskussion och reflektion tillsammans med andra sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna förklarar dessutom att en bra koordinator som har översikt och förmedlar 

informationen vidare till andra i vårdlaget underlättar befästande och fullföljande av 

implementeringar. Vårdutvecklaren är också en resurs på sjukhuset som sjuksköterskorna 

kan dra nytta av i det evidensbaserade arbetet. De kan med vårdutvecklarens stöd få hjälp 

med att starta upp mindre projekt i verksamheten. Vårdledartjänsterna är också en resurs 

där vårdledarna kan leta fram evident information, exempelvis inom patientsäkerhet som 

kan implementeras i arbetet.   

När specialistsjuksköterskorna får det stöd de behöver från verksamheten känner de att 

arbetsplatsen är ett roligt ställe att vistas inom och de upplever att de utvecklas på det 

personliga- och yrkesmässiga planet. Att få stöd i det evidensbaserade arbetet gör också att 

det känns tryggt att gå hem från jobbet och veta att patienterna, utifrån rådande 

omständigheter, ändå får evident omvårdnad.  

5.5.4 Grund- och specialistutbildade sjuksköterskor: Att leda omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskans ledarroll är mycket viktig, speciellt när det uppstår motstridiga åsikter i 

omvårdnadsteamet som sjuksköterskan tvingas tackla. Sjuksköterskan behöver ha tålamod, 

behöver lyssna på, motivera och uppmuntra sina kollegor och patienter. Det är en fördel att 

kunna vara pedagogisk och tydlig när kunskap delges, att inte vara rädd för nya arbetssätt 
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och kollegors negativa tankar samt att våga stå upp för sina åsikter inför läkaren. Det är 

dessutom viktigt att göra patienterna delaktiga i sin vård och att få medlemmarna i 

omvårdnadsteamet att arbeta mot ett gemensamt mål.  

Specialistsjuksköterskorna beskriver att olikheter i omvårdnadsteamet grundas på olika 

faktorer hos individen och styr hur lätt eller svårt det är att arbeta evident. Hur mycket 

evidens som används i omvårdnaden skiljer sig från avdelning till avdelning samt vilka 

vårdare som har hand om patienten. De beskriver att ny personal behövs för att upprätthålla 

ett driv i arbetet och det är nödvändigt med erfaren personal för att onödiga misstag inte ska 

begås. Som sjuksköterska handlar det om att se till att alla medlemmar i teamet är insatta i 

vad som ska genomföras samt att driva på arbetsgruppen i arbetet med evidens. I en bra 

arbetsgrupp kan personalen förstå varandras åsikter, byta idéer, påminna varandra om att 

arbeta evident, ge konstruktiv kritik och kompromissa vid konflikter.  

Men annars finns det ju tyvärr också sådana som har man jobbat länge vilket jag också har 

inom arbetsplatsen så blir man ju (…) finns det en risk att man blir liksom tycker att det där 

har vi redan provat det kan vi inte göra igen och så trotts att forskningen säger att det ska 

fungera (BA24).   

En arbetsgrupp som fungerar sämre upplevs mycket svårare att arbeta med enligt 

sjuksköterskorna. De får då bemöta bristande motivation och förutfattande meningar om att 

implementeringar inte kommer att fungera. Under dessa omständigheter kan personalens 

erfarenheter motsäga forskningen, vilket kan vara svårt att bemöta och arbeta med. Personal 

som bär på negativa inställningar relaterat till förändringar, kan uppleva att de blir 

ifrågasatta i hur de arbetar. Detta kan leda till en upplevd obekvämhetskänsla i arbetet och 

att de därav väljer att söka nytt arbete. Sjuksköterskorna kan se förändringen av 

konstellationen i arbetsgruppen som en möjlighet, då nya individer kan anställas inom 

verksamheten som kan hjälpa till att göra arbetsteamet mer dynamiskt. 

Specialistsjuksköterskorna lägger stor vikt på att kunna argumentera för evident information 

samt kring varför förändringar ska genomföras på arbetsplatsen. Det är viktigt att försöka gå 

in på en detaljerad nivå för att få med så många kollegor som möjligt i tänket. För att göra 

personalen delaktiga i implementeringar är det bra att kunna visa på positiv förändring i 

patienters mående. Specialistsjuksköterskorna förklarar dessutom att det kan vara svårt att 

jobba med en långsiktig omvårdnad när många vikarier arbetar på avdelningen. 

Har man inte det och det är timanställda som kommer och delar medicin och ger injektioner, 

då är det svårt att jobba med någon långsiktig omvårdnad överhuvudtaget, det är mycket att 

släcka bränder och göra det som krävs här och nu för att patienten ska få det så bra som 

möjligt (Bb26). 

Specialistsjuksköterskorna beskriver att erfarenhet inom verksamheten kan få 

sjuksköterskorna att känna sig säkrare i sin roll, vilket kan medföra att de vågar bemöta 

motstånd i arbetsgruppen. När motståndet blir för starkt förlorar de mycket energi och de 

blir frustrerade. Påtagligt motstånd kan leda till att specialistsjuksköterskorna lägger skulden 

på sig själva. De beskriver att om de känner att de har rätt i en situation och att patienten far 
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illa då måste de kliva in och stå upp för det evidenta arbetssättet inför arbetsgruppen. Trots 

motståndet är det ibland bra att kunna se saker ur kollegors perspektiv och våga ifrågasätta 

sig själv, detta eftersom vårdarna har olika relation med patienter och kanske tycker att deras 

sätt att arbeta är det bästa. Förändringar inom verksamheten hjälper till att föra fram nytt 

tankesätt hos personalen vilket gör det lättare för sjuksköterskan att leda det evidenta 

omvårdnadsarbetet. 

5.6 Att sluta cirkeln 

Under denna kategori beskriver sjuksköterskorna implementeringsprocesser som en cirkel 

utan något slut, då de i slutet av implementeringsprocesser fortsätter arbetet med 

processerna med hjälp av utvärderingar. Här kommer två subkategorier att beskrivas utifrån 

både grund- och specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter. Dessa subkategorier är: att 

följa upp åtgärderna och det blir bättre vård.  

5.6.3 Grund- och specialistutbildade sjuksköterskor: Att följa upp åtgärderna 

När utvärdering av omvårdnaden ska utföras är det ytterst viktigt för sjuksköterskorna att ha 

energi kvar, detta eftersom inte alla utvärderingar kommer med ett bra resultat. 

Sjuksköterskorna måste då utvärdera åtgärder som implementerats och avgöra om de haft 

effekt i arbetet. De beskriver vikten av att inte direkt implementera åtgärder i arbetet, detta 

för att undvika att arbeta med ineffektiva åtgärder för omvårdnaden och patienterna. När 

implementeringar inte lyckats är det viktigt att motivera arbetsgruppen till att prova igen. 

Sjuksköterskorna beskriver att vissa implementeringar som egentligen varit effektiva har 

avstannat i denna fas, detta har medfört en uppgivenhet i arbetsgruppen som kan vara svår 

att komma ur. Ett av de mest återkommande problemen som uppstår i omvårdnaden är att 

åtgärder som de försökt implementera inte är ordentligt anpassade efter patienterna. ”Det är 

viktigt att ständigt utvärdera, vad är det som sägs och alltid ha en dialog med kollegor, arbetsgruppen 

och utgå från vad som är bäst i just den situationen” (AA19). 

Omvårdnadsuppföljningar sker på olika sätt, exempelvis via ronder, vid överrapporteringar 

och i vårdande samtal. Specialistsjuksköterskorna beskriver att utvärderingar också utförs 

tillsammans med patienten i omvårdnadsstatus- och plan samt genom kontinuerlig tyst 

reflektion hos varje individ relaterat till omvårdnaden. Reflektioner sker likaså kring att 

forskning följs, framförallt vid somatiska problem.  

Specialistsjuksköterskorna framför betydelsen av att utvärdera i grupp eftersom de flesta 

implementeringsarbeten förutsätter att personalen arbetar likvärdigt.  Sjuksköterskorna 

beskriver att det finns tillfällen där utvärderingar inte har fungerat optimalt. Detta har 

framförallt berott på att personalen har olika tänk kring utvärdering. 

Specialistsjuksköterskorna förklarar att det är viktigt att alla ser utvärdering som en 

betydelsefull del av omvårdnaden. Under utvärderingar krävs ett öppet klimat i teamet under 

samtalen, att alla är duktiga på att ge och ta positiv kritik och att arbetsgruppen kan tänka 

om. 
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Så att jag tycker att på det sättet så blir det ju bra. Samma sak där för ibland på 

omvårdnadsmötena också har vi ju alltså någon typ av uppföljning om det är någon av 

kontaktpersonerna som vill det. Eller som sagt vi provar det här med men det fungerade inte, 

nej men det är okej, då får vi tänka om (BA3). 

Sjuksköterskorna upplever det lättare att följa upp åtgärder när de är mätbara och 

personalen kan se att åtgärder haft effekt. Det upplevs dock svårt att veta vad som har haft 

effekt för patienter då omvårdnad är svårt att mäta, därför blir mätbarheten ett hinder i 

uppföljning av åtgärder. 

5.6.4 Grund- och specialistutbildade sjuksköterskor: Det blir bättre vård 

Evidens är en slags pilriktning som gör att personer arbetar relativt likartat, vilket kan skapa 

en större trygghet i arbetsklimatet och för patienten. När sjuksköterskorna berättar om 

implementeringar som de har lyckats genomföra är de nöjda med sitt resultat och trygga i att 

de har gjort rätt. Evidens skapar många möjligheter i verksamheten, bland annat en 

förbättrad patientsäkerhet och patienterna får bästa möjliga omvårdnad. De goda effekterna 

av evidens medför att omvårdnaden sprider sig till annan personal. ”Jag tror att vi 

(arbetsgruppen) alla tyckte att det över lag blev bättre, för det blev ju mindre bältesläggningar” (BA4).  

I samband med att sjuksköterskorna finner ny evidens samt implementerar detta i 

verksamheten, dyker det upp fler tankar om saker som de skulle vilja lära sig mer om eller 

som de skulle vilja implementera. Detta kan till exempel handla om upptäckta 

kunskapsluckor som de vill läsa på mer om, vilket kan motivera dem till att vilja fortsätta 

implementerar evidens för att förbättra omvårdnaden.  

5.7 Att synliggöra värdet av omvårdnaden 

Denna kategori har endast framkommit hos specialistsjuksköterskorna. I denna klargörs de två 

subkategorierna att hitta sin roll på avdelningen och att arbeta för patienternas delaktighet. 
 
 
5.7.3 Specialistutbildade sjuksköterskor: Att hitta sin roll på avdelningen 

Att komma in som ny sjuksköterska i en arbetsgrupp och bestämma någonting över personer 

som arbetat länge inom verksamheten är inte helt lätt. Det kan vara extra svårt att komma in 

i en ny arbetsgrupp som styrs av en annan vårdkultur än vad specialistsjuksköterskan är van 

vid samt där det arbetar starka informella ledare. Hur specialistsjuksköterskorna förhåller sig 

till en ny arbetsgrupp kan vara individuellt. 

Eh..för min egen del så var det nog liksom att..jag är liksom inte den personen som liksom 

kliver in på en gång eller styr med hela handen, utan för egen del så var det nog liksom att jag 

fick liksom växa in i den rollen tror jag (Ab03). 

Specialistsjuksköterskorna upplever det svårt att få med sig både avdelningen samt sjukhuset 

i evidensarbetet. De funderar på olika sätt kring hur de ska leda kollegorna. De 
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specialistsjuksköterskor som har hittat sin roll som arbetsledare på sin avdelning använder 

sig av sina erfarenheter i bemötandet av personalen för att få igenom åtgärder. De berättar 

att det är sjuksköterskorna som driver förbättringsförslag på avdelningarna. De klargör även 

vikten av att föregå som gott exempel för att saker och ting ska förändras på avdelningarna. 

 

5.7.4 Specialistutbildade sjuksköterskor: Att arbeta för patientens delaktighet 

I bemötandet av patienter använder specialistsjuksköterskorna sig mest av erfarenhet. De 

beskriver att det inte alltid fungerar att utgå ifrån forskning för att lyckas få med vissa 

patienter i arbetet, då behöver de använda sig av sina erfarenheter.  

Exempelvis varför jag anser att en viss patient inte bör gå ut på området; Till patienten 

framhäver jag det erfarenhetsmässiga “Vid tidigare tillfällen då du varit i detta tillstånd har det 

inte slutat väl (Ab18).  

Specialistsjuksköterskorna beskriver att vissa patienter vägrar delta i nya 

omvårdnadsåtgärder och att detta försvårar implementeringar. Patienter som varit på 

sjukhuset en längre tid kan vara mindre förändringsbenägna, många patienter säger att de 

provat åtgärderna tidigare eller att ingenting fungerar. När patienterna inte vill ta emot 

vården som erbjuds börjar specialistsjuksköterskorna att ifrågasätta både åtgärderna och sig 

själva. Specialistsjuksköterskorna beskriver dessutom att om personalen inte tar sig tid att 

förklara och involvera patienten i dennes vård minskar patientens motivation till att delta. 

Specialistsjuksköterskorna berättar att när personalen visar på motstånd till att involvera 

patienter i omvårdnaden, kan detta medföra en ökad motivation till att hjälpa patienten 

”Ehm..men samtidigt så ger det mig eh..energi på något sätt också för att eh..det ska, det ska bli så som 

jag tror och ser är bäst för patienten” (Ab21).  

För att få med patienterna i omvårdnadsarbetet när de inte vill ta emot erbjuden vård, 

försöker specialistsjuksköterskorna hitta olika lösningar. Detta gör de genom att 

kompromissa och låta patienten komma med egna förslag, för att sedan anpassa åtgärderna 

efter patienterna. De försöker även förtydliga allvaret i situationer om patienter vägrar utföra 

vissa åtgärder, detta gör de genom att delge dem information. I och med att patienterna blir 

informerade samt får valmöjligheter till att påverka sin vård, kan riskerna relaterat till att 

patienter tackar nej till den erbjudna vården minimeras. Detta eftersom patientens 

delaktighet ökar i omvårdnaden. 

6 DISKUSSION 

Denna rubrik inleds med en diskussion om metoddelen och därefter kommer vi att diskutera 

kring etiska ställningstaganden. Slutligen kommer vi att sammanföra Patricia Benners teori 

och tidigare forskning med vårt resultat i resultatdiskussionen, detta för att berika resultatet 

med ett nytt perspektiv i enlighet med (Henricson, 2017).  
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6.4 Metoddiskussion 

I denna studie ville vi få en förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av evidensbaserad 

omvårdnad, därför valde vi att göra en kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys kan användas för att tolka olika 

vårdvetenskapliga data för att få en fördjupad förståelse av data.  

2.5.1 Giltighet  

Graneheim och Lundman (2004) framför att det alltid kommer finnas en viss grad av 

tolkning med i en kvalitativ innehållsanalys, detta är något som är viktigt att ha med sig 

relaterat till trovärdigheten i studien. Detta är något som vi har varit tvungna att påminna 

varandra om och hela tiden tänka på eftersom vi arbetar inom verksamheten och har en viss 

förförståelse kring hur verksamheten fungerar. Vi har märkt att det är mycket enkelt att falla 

i fällan samt att tolka mellan raderna i ett citat, vi har dock påmint varandra om detta för att 

minimera risken att rikta studien utifrån våra tolkningar. För att ytterligare minimera risken 

för egna tolkningar i resultatet har vi i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) varit 

noggranna när vi plockat ut meningsenheter, detta genom att inte göra dem för korta och 

därmed fragmenterade, vilket annars kan öka risken för eventuellt felaktiga tolkningar. 

I och med att vi har ett mycket brett urval av deltagare, både män och kvinnor, äldre och 

yngre samt grund- och specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar på flera olika 

avdelningar på hela sjukhuset samt att de har en varierande erfarenhet i verksamheten, har vi 

i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) en bred bild av fenomenet som därmed ökar 

giltigheten.  

Efter att ha genomfört flertalet intervjuer kom vi på fler frågor att ställa till de deltagare som 

vi tidigare haft intervju med där samtalen blivit relativt korta. Därför fick några 

sjuksköterskor komplettera sina intervjuer senare i form av några uppföljningsfrågor som 

skickades via mejl. 

2.5.2 Tillförlitlighet 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver tillförlitlighet som en faktor för att kunna 

bedöma det instabila i att allt är föränderligt. Under våra intervjuer förändrades vår syn på 

fenomenet och genom detta kunde intervjuerna ta nya riktningar. Eftersom vi båda två 

författare intervjuade deltagare så fanns hela tiden en medvetenhet kring risken att vinkla 

intervjuerna åt olika håll. Därför hade vi vår intervjuguide som grund för att intervjuerna 

skulle bli så likartade som möjligt. Vi diskuterade även med varandra om det dök upp 

någonting nytt i en intervju som kunde vara viktigt att ta med i kommande intervjuer. På så 

sätt höll vi oss på samma spår och nivå trots att vi var två som intervjuade, detta för att inte 

få ett allt för spretigt och inkonsekvent resultat. Det svåraste med detta var det faktum att 

erfarenhetsbaserad kunskap täckte upp en stor del av resultatet, vilket inte svarar till syftet. 

Att erfarenheter uppkom tror vi kan ha berott på att frågorna inte var tillräckligt riktade mot 

evidens eller att vi författare var oerfarna relaterat till att hålla intervjuer och att vi därmed 

hade svårt för att hålla riktningen i samtalet, detta tror vi kan ha minimerat tillförlitligheten 
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av vårt resultat. Sjuksköterskorna särskilde heller inte på betydelsen av erfarenhet och 

evidens på ett tydligt sätt vilket kan ha påverkat resultatet. För att öka resultatets 

tillförlitlighet har vi beskrivit analysförfarandet tydligt i uppsatsen, exempel på hur vi gått 

tillväga i analysen är uppvisat i en tabell. 

I och med att alla sjuksköterskor som passade in under inklusionskriterierna blev tillfrågade 

samt själva fick anmäla sitt intresse att delta i studien, utan att varken författarna eller  

cheferna kom med påtryckningar, minimerades risken för att resultatet skulle vinklas. Ett 

problem som vi däremot stötte på i urvalet av deltagare var att det var svårt att kontrollera att 

cheferna verkligen tog fram alla sjuksköterskor som ingick under inklusionskriterierna.  

2.5.3 Överförbarhet 

När det handlar om överförbarheten av resultatet från studien är rättspsykiatrisk omvårdnad 

ett ganska smalt område inom den psykiatriska omvårdnaden, vilket kan göra resultatet lite 

för specifikt för att kunna implementeras inom andra verksamheter. Trots detta kan vi se 

tydliga likheter mellan vårt resultat och tidigare forskning som inte har med rättspsykiatrisk 

omvårdnad att göra. Detta tror vi kan tyda på att studiens resultat ändå är överförbart till 

andra verksamheter utanför rättspsykiatrin. I detta fall kan dessutom det breda urvalet av 

sjuksköterskor på sjukhuset öka förutsättningarna för överförbarheten.   

2.5.4 Fördelning av arbetet 

I utförandet av studien arbetade författarna tillsammans i utformandet av bakgrunden och i 

planeringen av studien. När intervjuerna påbörjades genomförde vi hälften av intervjuerna 

var utan att tänka på vilka av sjuksköterskorna som var grund- respektive specialistutbildade, 

var och en analyserade sedan sina intervjuer. Vi uppmärksammade senare att den ena av oss 

författare hade intervjuat fler grundutbildade sjuksköterskor och den andra fler specialister, 

vi valde därför att dela upp arbetet i grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Den ena 

sammanställde resultatet från de grundutbildade sjuksköterskornas intervjuer och den andra 

från de specialistutbildade sjuksköterskornas intervjuer. Under sammanställningen av 

resultatet höll vi en kontinuerlig dialog med varandra för att resultatet skulle bli så korrekt 

som möjligt, detta med tanke på att vi båda beskrev ett resultat från de intervjuer vi själva 

inte hållit i. 

6.5 Etikdiskussion 

Vi anser att en stor del av det som uppmärksammades och beskrevs under etiska 

överväganden har fungerat bra under arbetets gång. Ett problem som vi däremot stötte på i 

förhållande till konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet (2012) var att personalen som 

arbetade på sjukhuset var medvetna om vilka vi är och att vi utförde studien. Detta medförde 

att om deltagarna i studien blev sedda med oss under den period vi intervjuade blev deras 

identitet delvis röjd. För att minimera denna risk bokade vi samtalsrum på platser som var 
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avskilda från där personal rör sig. Vi var även noggranna i avidentifieringen av vårt resultat 

för att göra det ännu svårare att se vem som har sagt vad. 

Vi uppmärksammade även i förhållande till nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2012) 

vissa svårigheter relaterat till att ha transkriberingarna inlåsta i ett skåp, detta eftersom vi 

under hela analysperioden hade de avidentifierade transkriberingarna med oss. Vi var då 

noggranna med att förvara dem på ett bra sätt, det vill säga i våra väskor som vi hela tiden 

hade uppsyn över. Genom att ha reflekterat kring dessa risker samt ha utfört åtgärder för att 

minimera riskerna, har vi bedömt att nyttan med studien överväger riskerna.  

Vi genomförde en riskanalys i samband med skrivandet av PM:et. Kjellström (2017) påtalar 

utmaningen kring att inte såra, skada eller utnyttja deltagarna. I samband med att denna 

riskanalys genomfördes beslutade vi oss för att utesluta fokusgrupper som intervjumetod 

som vi först hade planerat. Detta på grund av att deltagarna i studien arbetade på samma 

arbetsplats och kände varandra, vi bedömde därför risken som stor att deltagarna skulle 

påverka varandra, både under utförandet av fokusgrupperna men även efteråt under 

arbetstid, speciellt om de skulle föra fram något kontroversiellt. Vi reflekterade kring hur 

fokusgrupper kan ha en negativ påverkan på sjuksköterskor som besitter mindre erfarenhet 

av att arbeta i verksamheten, jämfört med de sjuksköterskor som besitter mer erfarenhet i 

denna grupp. Detta tror vi skulle kunnat bidra till att sjuksköterskorna med mindre 

erfarenhet hade kunnat uppleva okunnighet inom ett visst område, vilket hade kunnat 

medföra att de känt sig illa till mods och kränkta. Vi valde därför att genomföra individuella 

intervjuer med deltagarna. Vi kunde dock även med individuella intervjuer se samma risk 

eftersom vi författare också arbetade inom verksamheten och att deltagarna därmed kände 

till oss. Trots detta kunde vi genom att vara medvetna om denna risk minimera denna med 

hjälp av vårt förhållningssätt, genom att informera om att vi inte var ute efter rätt eller fel 

utan istället ville ta reda på olika erfarenheter som finns inom verksamheten. Denna tanke 

uppkom när vi läste om Kjellströms (2017) beskrivning av de etiska principerna, främst om 

alla människors lika värde och respekt för individen. Vi som utfört studien har även 

reflekterat utifrån hur Kjellström (2017) beskriver göra-gott-principen, inledningsvis genom 

att minimera de risker vi har kunnat finna möjliga i genomförandet av studien.  

Den nytta som vi ser att studien kan föra med sig i framtiden är underlättande för 

sjuksköterskor i genomförandet av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder samt påskyndande 

av utvecklingsprocesser inom verksamheten. Studiens resultat kan även bidra till att 

motivera andra människor till att studera evidensbaserad omvårdnad för att vidareutveckla 

detta område. 

6.6 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen relateras studiens resultat till den teoretiska referensramen, och till 

tidigare forskning. För att synliggöra kopplingar till resultatet markeras kategorier med fet 

kursiv text, subkategorier med kursiv.  
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6.6.3 Det behövs en balans mellan att veta hur och veta att 

Resultatet visade att grund- och specialistutbildade sjuksköterskor har liknande erfarenheter 

av att ta fram och implementera evidens men även att det finns skillnader. På en 

övergripande nivå syns detta genom att flertalet kategorier är gemensamma, samtidigt som 

det också finns skillnader vad gäller subkategorier. Ett exempel på detta är kategorin att 

lägga en bra grund där det visade sig att såväl de grundutbildade sjuksköterskorna som 

de specialistutbildade anser att arbetet med att implementera evidens behöver förberedas 

och vila på en stabil grund. Här visade det sig att de grundutbildade sjuksköterskorna främst 

betonade att det måste vara enkelt att finna evidens medan de specialistutbildade i högre 

grad beskrev värdet av att bearbeta kunskap. De grundutbildade sjuksköterskornas 

erfarenheter kan jämföras med tidigare forskning där Alving m.fl. (2018), Dalheim m.fl. 

(2012), Hamaideh (2015), Renolen och Hjälmhult (2015) och Renolen m.fl. (2017) beskrev 

hur sjuksköterskor helst inhämtar kunskap från kollegor och andra professioner genom 

diskussion. De specialistutbildade beskrev en inställning där de också förhåller sig kritiskt till 

den kunskap de finner. Sett i relation till den process Benner (1993) beskrev kan detta förstås 

som att specialistsjuksköterskorna likt den skicklige och expertsjuksköterskan har en god 

teoretisk grund, har utvecklat en helhetssyn över omvårdnaden och kan vara flexibla i sina 

åtgärder. 

Benner (1993) beskrev balansen mellan att "veta hur", den praktiska kunskapen och att "veta 

att", den teoretiska kunskapen. Hon tydliggjorde att dessa kunskaper ständigt ska utmana 

varandra för att sjuksköterskan ska kunna utveckla sin erfarenhet, samtidigt som 

sjuksköterskan inte alltid är medveten om detta samspel som pendlar. Detta kan skapa en 

bättre förståelse för det som framkom i att det måste vara enkelt att finna evidens där de 

grundutbildade sjuksköterskorna upplevde att de arbetar mer evident än vad de tänker på. 

Vidare när de grundutbildade sjuksköterskorna beskrev hur de arbetar evidensbaserat, 

beblandas detta med att arbeta erfarenhetsbaserat. Denna svårighet har även tydliggjorts 

av Renolen och Hjälmhult (2015) som belyste svårigheterna i att kombinera forskning och 

praktiska erfarenheter. De specialistutbildade sjuksköterskorna visade på en medvetenhet 

kring denna problematik i att bearbeta kunskap, då de belyste vikten av att reflektera över 

vilken sorts kunskap som används. Denna medvetenhet skulle enligt Benners (1993) teori 

kunna stärka specialistsjuksköterskan i dess utveckling då hen i och med detta kan se, tolka 

och reflektera kring detta och därmed komma fram till nya slutsatser. Moreno m.fl. (2019) 

lyfte i tidigare forskning att uppdatering av kunskaper och färdigheter underlättar för 

reflektion och utvärdering i tillämpningar av det kliniska arbetet, vilket stärker Benners 

(1993) påstående. Det syns även tydligt i de framkomna subkategorierna att det måste vara 

enkelt att finna evidens och att bearbeta kunskap.  

I att bearbeta kunskap lyfte sjuksköterskorna fram att de prioriterar vårdnära arbete framför 

att ta sig tid att hålla sig pålästa. Renolen m.fl. (2017) styrker detta där sjuksköterskorna 

förklarar att de är rädda för att förlora flytet i de vardagliga arbetsuppgifterna om de tar sig 

tid att söka efter ny evidens. Benners (1993) vårdteori har sin utgångspunkt i akutsjukvården, 

inom denna typ av vård hamnar ofta erfarenhet i bakgrunden, detta eftersom att 

akutsjukvården är i ständig jakt efter de nyaste teknikerna och den nyaste evidensen. I 

resultatet av denna studie visade det sig det motsatta inom rättspsykiatrin, både när det 
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handlar om grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, där erfarenheten är högt skattad 

och intresset för att söka ny evidens är mindre. Vi tror att orsaken till att evidens används i 

högre utsträckning i akutsjukvården är för att ny evidens kan vara avgörande för om 

patienten överlever. Vi tror även att den evidens som används inom akutsjukvården är 

mycket tydligare då det finns fler mätbara parametrar vid akutsjukvård. Detta eftersom det 

framkommer i vårt resultat under subkategorin att följa upp åtgärderna att det upplevs 

lättare att följa upp åtgärder när de är mätbara och när personalen kan se att åtgärder haft 

effekt.    

6.6.4 Från novis till expert 

  
Att driva implementeringsprocesser beskrevs under kategorin att hålla igång processen, 

där de grundutbildade sjuksköterskorna beskrev processen mer i praktisk arbetsrelaterad 

form. Detta syntes tydligt i de grundutbildade sjuksköterskornas syn på stöd som framkom i 

att ha förutsättningar, medan de specialistutbildade sjuksköterskorna lyfte fram 

erfarenheter av att ha tillgång till stöd. De grundutbildade sjuksköterskorna beskrev 

chefsstödet som en nödvändig förutsättning för att kunna driva evidensbaserad omvårdnad 

och framhävde då stödet av att reflektera tillsammans med chefen och att få stöd från hen i 

fattandet av beslut, medan de specialistutbildade sjuksköterskorna mer beskrev stöd från 

chefer genom att uppmuntra all personal till att läsa mer evidens och att se till att personalen 

faktiskt gör sitt jobb. Det framkom även i den tidigare forskningen vikten av att personalen är 

påläst då Chau m.fl. (2008) lyfte att kunskapsbrist hos omvårdnadspersonalen är ett av de 

största hindren för implementering. Specialistsjuksköterskan upplevs som tryggare i att 

arbeta evidensbaserat och driva en implementeringsprocess på grund av det sätt hen beskrev 

stödet från chefen. Den osäkerhet som de grundutbildade sjuksköterskorna verkar besitta 

kan förklaras genom det Chau m.fl. (2008) beskriv om bristande kunskap som hinder. Att det 

behövs ett bra ledarskap vid implementering av evidens var Farokhzadian m.fl. (2015), Hain 

och Kear (2015) och Harvey m.fl. (2018) eniga om i tidigare forskning, där de framförde att 

chefen ska vara vägledande, möjliggörande, engagerad och se till att det finns regler och att 

dessa följs. Specialistsjuksköterskorna visade på en större självständighet jämfört med de 

grundutbildade sjuksköterskorna, detta skulle kunna härledas till deras arbetsuppgifter och 

att specialistsjuksköterskan har ett större ansvar när det gäller att utveckla vården och har 

därmed mer erfarenhet av just vårdutveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Detta 

skulle kunna förstås utifrån Benners (1993) teori som att specialisterna har mer erfarenhet 

inom evidensbaserat arbete än de grundutbildade som kanske har lång erfarenhet av att 

arbeta inom psykiatrin men saknar trots detta dessa erfarenheter. Detta medför att de 

specialistutbildade generellt ligger på de högre nivåerna av teorin och de grundutbildade på 

lägre nivåer. 

I sjuksköterskornas erfarenheter av att leda omvårdnadsarbetet, var skillnaden minst 

mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Här lyftes vikten av sjuksköterskans 

ledarroll, där sjuksköterskan ska motivera, möjliggöra och driva implementeringen. Detta 

stämmer överens med Hamaideh (2015) som förde fram fram vikten av att ha en kompetent 

sjuksköterska som leder omvårdnaden vid implementering av evidens, hen kan då öka 
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intresset för implementeringen och därmed möjliggöra hela processen. Detta visade sig vara 

lättare eller svårare för sjuksköterskorna att genomföra, vilket har att göra med 

sjuksköterskans kunskaper och hur länge sjuksköterskan har arbetat inom verksamheten. 

Detta skulle kunna förklaras utifrån Benners (1993) teori som beskriver att en mer erfaren 

sjuksköterska har bättre förutsättningar till att bli kompetent samt till att besitta kunskap 

som kan möjliggöra implementeringsprocessen.  

I att leda omvårdnadsarbetet beskrivdes arbetsgruppen som en gemensam kunskapsbank 

och en dynamisk arbetsgrupp som kan reflektera ihop och komma fram till gemensamma 

lösningar. Den dynamiska arbetsgruppen bör innehålla en blandning av personal med 

varierande klinisk erfarenhet. Detta innebär att det i arbetsgruppen finns en blandning av allt 

från det som Benner (1993) beskrev som noviser till experter och att allas styrkor blir 

inräknade. Cleary m.fl. (2019), Hain och Kear (2015) samt Harvey m.fl. (2018) poängterade 

vikten av kommunikation mellan medarbetarna. De beskrev att kommunikation underlättar 

förändringsarbeten, implementeringar av evidens samt utveckling av organisationer. Det 

beskrevs även av sjuksköterskorna att de nyexaminerade sjuksköterskorna i det måste vara 

enkelt att finna evidens upplevde att de har lättare för att finna evidens och att de som är 

äldre och mer erfarna har en förmåga att lyfta fram patientens erfarenheter och den 

gemensamma föreställningen som sjuksköterskan och patienten har tillsammans. Detta kan 

förklaras av Benners (1993) att den nyexaminerade sjuksköterskan först och främst arbetar 

efter rutiner och riktlinjer då de ännu inte har byggt upp en bred erfarenhetsbas. 

Utvärdering är en viktig del av implementeringsprocessen som sjuksköterskorna lyfte fram i 

kategorin Att sluta cirkeln, vilket är något som visade sig vara naturligt för sjuksköterskan. 

Utvärderingarna har däremot framkommit ytterst sparsamt i den tidigare forskningen. 

Moreno m.fl. (2019) beskrev egenutbildning som ett betydande verktyg för uppdatering av 

kunskaper och färdigheter vilket kan underlätta för sjuksköterskor i utvärdering av 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna i subkategorin att följa upp åtgärderna lyfte fram det 

kollegiala klimatet som grundläggande. Det lades en stor vikt på att anpassa åtgärder till 

patienten och att ha energi kvar i slutet av processen, detta till skillnad mot Hain och Kear 

(2015) som lade vikten på att ha en tidsgräns för utvärderingar, något som inte har 

framkommit i vårt resultat. De specialistutbildade sjuksköterskorna beskrev att 

vårdvetenskapen är svår att mäta, vilket gör det svårt att veta vad som har haft effekt för 

patienten och vad som är evident. De får istället utgå från patientens samt egna erfarenheter. 

Benners (1993) beskrivning av den kompetenta sjuksköterskan som både erfaren och 

drivande och den skickliga sjuksköterskan som har utvecklat en större helhetssyn, talar för 

att det är bra att ha en kompetent eller skicklig sjuksköterska som driver 

implementeringsprocessen (Benner, 1993). 

 

6.6.5 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Tidigare forskning visade på att sjuksköterskorna tycker det är svårt att arbeta 

evidensbaserat, både på grund av bristande kunskap hos dem själva och hinder som finns i 

verksamheten där de arbetar. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att vården 

ska förebygga ohälsa, vara av god kvalitet, värna om patientens integritet och präglas av en 
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god kontakt mellan vårdgivare och patienten. Vidare beskrev sjuksköterskorna att 

verksamheten är ansvarig för att vården utvecklas systematiskt. Svensk 

sjuksköterskeförening framför i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk omvårdnad att det ligger på specialistsjuksköterskans ansvar att identifiera 

kunskap- och säkerhetsbrister samt att utveckla den psykiatriska omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Vårt resultat visade även på att ökad utbildning stärker det 

evidensbaserade tankesättet, men att det finns flertalet hinder och förklaringar som medför 

att en hel del sjuksköterskor inte arbetar så evidensbaserat som de borde enligt lagar och 

riktlinjer, detta eftersom de av olika skäl prioriterar andra saker så som erfarenhet och 

patientnära arbete. Genom att öka värdet och medvetenheten om evidensbaserad psykiatrisk 

omvårdnad skulle vården kunna bli bättre och säkrare för patienten, detta skulle även kunna 

leda till kortare vårdtider och sänka kostnaderna för samhället.   

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev sina erfarenheter av att arbeta evidensbaserat 

på många olika sätt och att det tätt knyts samman med att arbeta erfarenhetsbaserat. Vi valde 

att utgå från Benners vårdteori (1993) därför att vi hade en förförståelse för att erfarenheten 

skulle påverka hur sjuksköterskorna såg på evidensbaserad kunskap, resultatet visade 

däremot att utbildning är den viktigaste hörnstenen. Det framkom även en otydlighet mellan 

begreppen erfarenhetsbaserad och evidensbaserad omvårdnad och denna otydlighet 

framkom oavsett utbildningsnivå som sjuksköterskorna besatt. Sjuksköterskorna med högre 

utbildningsnivå visade däremot på en ökad reflektionsförmåga gällande likheter och 

skillnader mellan begreppen. Vi som har skrivit studien har kommit fram till att 

verksamheten kan tjäna på att stötta sjuksköterskorna i denna typ av reflektion för att stärka 

sjuksköterskornas möjlighet att skilja på begreppen. 

8 KLINISKA IMPLIKATIONER  

Genom att öka förståelsen för sjuksköterskans erfarenheter av att implementera evidens kan 

verksamheter se över det stöd som finns eller saknas för att kunna underlätta för 

sjuksköterskor att utveckla omvårdnaden. Det har även påvisats en osäkerhet kring vad 

evidensbaserad omvårdnad är, vilket tydliggör att sjuksköterskorna behöver mer kunskaper. 

Studien i sig kan även hjälpa sjuksköterskor i deras arbete då de kan känna att de inte är 

ensamma i att bära de känslor som uppkommer i samband med en implementeringsprocess. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då vi i vårt resultat påvisade att sjuksköterskans erfarenheter av begreppen evidensbaserad 

omvårdnad och erfarenhetsbaserad omvårdnad går hand i hand, ser vi nyttan av en framtida 

studie som jämför sjuksköterskors erfarenheter gällande skillnader mellan dessa två begrepp. 

Eftersom vi stötte på en tydlig skillnad mellan Patricia Benners (1993) vårdteori om 

omvårdnad inom akutsjukvård och vår studie inom rättspsykiatrisk omvårdnad skulle en 

jämförelse av erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom dessa områden kunna gynna 

bägge områden. En studie som riktar sig mot ett patientperspektiv inom evidensbaserad 

omvårdnad skulle även kunna bidra till en bredare kunskap. 
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BILAGA A BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

Datum 

 

 

Till verksamhetschef,  

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Vi heter Ylva Hjernö-Christensen och Alexandra Mrak och studerar på 

specialistsjuksköterskeutbildningen inom psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola. Inom 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 

studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att arbeta evidensbaserat inom 

rättspsykiatrisk omvårdnad, för att kunna identifiera upplevelser av möjligheter och 

utmaningar. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien på ert sjukhus. Rent konkret skulle det 

innebära att vi under perioden 13/2-27/2 kommer att genomföra intervjuer med 10-12 

sjuksköterskor från olika avdelningar på sjukhuset angående deras upplevelser av 

evidensbaserad omvårdnad. Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur 

när som helst utan förklaring. Intervjuerna kommer ta cirka 1,5 timme/person. Vi kommer 

behöva hjälp från enhetscheferna att klargöra vilka sjuksköterskor som går in under 

inklusions- och exklusionskriterierna, som kan vara lämpliga att intervjua.  

För att motivera sjuksköterskorna att delta i studien samt för att intervjuverna ska bli så bra 

som möjligt önskar vi att sjuksköterskorna får schemalägga administrativ tid, detta för att 

möjliggöra deltagande i studien och minimera upplevelsen av stress relaterat till att 

avdelningarna är underbemannade. Under större delen av intervjuperioden kommer vi att 

vistas på sjukhuset om det uppkommer frågor eller funderingar. 

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

 

 

Etik 



   

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sidan 20 i bilaga 1 i bifogad projektplan. 

 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar som kan kopplas till deltagandet i studien är att detta tar av 

verksamhetens tid samt att sjuksköterskorna eventuellt skulle kunna uppleva att de blir 

ifrågasatta om hurvida de arbetar evidensbaserat. Dessutom kan deltagarna tidigare ha 

arbetat med författarna, vilket tillsammans med en rädsla för att det de uttrycker ska spridas 

inom sjukhuset, kan leda till obehag hos deltagaren. För att minska denna oro betonar vi att 

deltagande är frivilligt, och att data kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Eventuella fördelar som vi kan se med studien är att kännedom om sjuksköterskors 

upplevelser av möjligheter och utmaningar i evidensbaserad omvårdnad kan underlätta för 

verksamheten att främja evidensbaserat arbetet. Vi tror också att sjuksköterskorna kan 

uppleva det positivt att få uttrycka sina erfarenheter och att studien kan öka sjuksköterskors 

motivation till nytänk och vårdutveckling vilket kan bidra till bättre vård för patienterna.   

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

I ett vidare perspektiv hoppas vi på att studien ska bidra till ökad motivation att forska vidare 

kring implementering av evidens inom rättspsykiatrisk omvårdnad och därmed främja 

utvecklingen av rättspsykiatrisk omvårdnad. Vi ser även att förståelsen för sjuksköterskans 

erfarenheter kan hjälpa verksamheter att underlätta för sjuksköterskor i implemementeringen 

av evidens i omvårdnaden. Detta kan förhoppningsvis bidra till bättre vård och kortare 

vårdtider som i sin tur leder till lägre kostnader för samhället. 

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Lena Wiklund Gustin, se 

nedan.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Alexandra Mrak    Ylva Hjernö-Christensen  
Tel: XXX-XXXXXXX   Tel:XXX-XXXXXXX 
E-post: amk19002@student.mdh.se   E-post: yhn19001@student.mdh.se  
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Lena Wiklund Gustin och Universitetslektor   
Tel: XXX-XXXXXX 
E-post: XXX 
 

 



   

Samtycke till genomförande av projektet, Möjligheter och utmaningar inom 

evidensbaserad omvårdnad. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på mitt sjukhus, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 

  



   

BILAGA B MISSIVBREV  

 

Tillfrågan om deltagande i studie: ”MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM 

EVIDENSBASERAD OMVÅRDNAD”. 

 

Vi heter Alexandra Mrak och Ylva Hjernö-Christensen och är studenter inom 
specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 
studie är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta evidensbaserat inom 
rättspsykiatrisk omvårdnad – Möjligheter och utmaningar. 

 

 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Deltagande i projektet skulle för din del innebära att du kommer bli intervjuad i verksamheten 

på arbetstid. Intervjuerna kommer ta cirka 1-1,5 timmar och spelas in via våra mobiltelefoner 

för att sedan flyttas till en lösenordsskyddad USB-sticka när intervjun är genomförd. 

Intervjuerna kommer sedan transkriberas och analyseras. Vi kommer att använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys för att tolka intervjudata och upptäcka mönster mellan intervjuerna. 

Fördelarna med att delta i studien är att du kan framföra dina tankar om implementering av 

evidens. Detta kan hjälpa verksamheten att underlätta sjuksköterskans arbete med 

implementering av evidens. Nackdelar som studien skulle kunna medföra är att intervjun kan 

upplevas ifrågasättande, vilket vi vill tydliggöra inte är syftet, utan vi vill få en förståelse för 

dina upplevelser. 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Du kommer också, om du så önskar, att få ta del av det 

färdiga resultatet. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak. Data 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras inlåst så 

att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer 

inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. 

 

 



   

 

Genom att svara på detta mail anmäler du ditt intresse för att delta i studien. Efter detta kan 

vi avtala en passande tid för intervjun som kommer ske inom perioden 13/2-27/2. Du 

kommer få ytterligare information muntligen vid intervjutillfället då du även får skriva på ett 

skriftligt samtycke. Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Lena 

Wiklund Gustin, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra Mrak   Ylva Hjernö-Christensen  
Tel: XXXXXXXXXX  Tel: XXXXXXXXXXX 
E-post: amk19002@student.mdh.se E-post: yhn19001@student.mdh.se  
 
 
Lena Wiklund Gustin och Universitetslektor   
Tel: XXX-XXXXXX 
E-post: XXX 
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Samtycke till att deltaga i projektet, Möjligheter och utmaningar inom evidensbaserad 

omvårdnad. 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Möjligheter och utmaningar inom evidensbaserad 

omvårdnad”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt 

som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 

 

 

  



   

 

BILAGA C INTERVJUGUIDE 

Frågor   Följdfågor övrigt 

Hur länge har du arbetet i 

denna verksamhet? 

 För att kunna se 

koppling till Benners 

teori 

Vad innebär evidens för dig? 

 

Hur påverkar det ditt 

tankesätt som 

sjuksköterska? 

Hur påverkar det 

omvårdnaden? 

Förklara mer? 

Är evidens extra viktigt 

inom något särskilt 

område inom psykiatrisk 

omvårdnad? 

Finns det olika sorters 

evidens? 

• Vad händer om 
dessa motsäger 
varandra? 

 

 

Vad är dina praktiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

erfarenheter av evidensbaserad 

omvårdnad i verksamheten? 

 

Hur tänker du då? 

Berätta mer? 

Finns det (fler) exempel? 

Samarbetet? 

Finns det några rutiner i 

verksamheten? 

Hur upplevde du att det 

gick? 

 

 

 
Hur gör du för att finna 

ny evidens? 

Kopplat mycket till 

bakgrunden                



   

Hur gör du för att 

implementera evidens? 

 

Förstå och granska? 

Implementerings 

processen? 

Hur lång tid tar det? 

Uppföljning? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

  

 

Kom ihåg att reflektera och summera! 
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