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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sjuksköterskan ska enligt lag utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet, även ha förmågan att söka efter och tillämpa forskningsresultat i 

arbetet. I det stressade arbetsklimat som råder i dag bland sjuksköterskor, förekommer olika 

hinder och attityder gällande uppdatering av forskningsresultat inom omvårdnad. Syfte: 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till att använda sig av omvårdnadsforskning i 

det dagliga arbetet. Metod: Denna litteraturöversikt omfattade sammanlagt tretton artiklar, 

var av tolv var kvantitativa och en var kvalitativ. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, 

Cinahl och Swemed+. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes i en 

översiktstabell. Tre teman identifierades som speglade studiens syfte. Resultat: Teman som 

framkom var Attityder till att ta del av forskning, Möjligheter respektive hinder till att ta del 

av forskning och Effekter av att ta del av forskning. Diskussion: Tidigare studier har visat att 

sjuksköterskor upplevde sig vara begränsade i att söka efter forskningsresultat på grund av 

hinder som tidsbrist, svagt stöd från ledningen och negativa attityder. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning och längre erfarenhet hade lättare att läsa och ta del av vetenskapliga 

artiklar. Tillämpning av forskningsrön gjorde det lättare för sjuksköterskor att se patienten 

ur ett holistiskt perspektiv. Uppdatering inom omvårdnadsforskning borde vara en naturlig 

del i sjuksköterskans arbete. Slutsats: Det är viktigt att fokusera på bakomliggande faktorer 

för att skapa en god attityd till att använda sig av omvårdnadsforskning. En förståelse kan 

skapas redan under grundutbildningen på den verksamhetsförlagda utbildningen där teori 

binds ihop med praktik. Mer forskning inom ämnet behövs för att implementera detta som 

en naturlig del i sjuksköterskans arbete.  

 

Nyckelord: Attityder, evidensbaserad omvårdnad, omvårdnadsforskning, sjuksköterskor 



    
 
 

 
 

Introduktion 

 

Sjuksköterskeutbildningen på grundnivå, leder till en kandidatexamen och en yrkesexamen. 

Med kandidatexamen menas att utbildningen ska omfatta 180 högskolepoäng med ett 

huvudområde. I sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad huvudområdet (SFS 1993:100). 

Internationellt motsvarar yrkesexamen högskole- kandidat eller magisterexamen (Göteborgs 

Universitet, 2012). Under den verksamhetsförlagda utbildningen, så diskuterades med 

handledarna hur de gick tillväga för att ta del av forskning inom omvårdnad. Denna 

litteraturstudie handlar om sjuksköterskors attityder till att använda sig av 

omvårdnadsforskning.  

Bakgrund  

Sjuksköterskeyrkets historia 

I Sverige blev sjuksköterskeyrket ett skyddat yrke i början av 1900-talet, men det var inte för 

en 1957 som det gick att få en legitimation. Under 1920-talet fick man inte kalla sig för 

sjuksköterska om man inte hade gått en sjuksköterskeutbildning som var godkänd av staten. 

I början av 1950-talet blev sjuksköterskeutbildningen treårig och det ingick även en 

specialistutbildning. Det var också då som det blev möjligt för män att börja utbilda sig till 

sjuksköterska. Under 60-talet då de rådde brist på sjuksköterskor infördes det nya yrket 

undersköterska. Den primära uppgiften för sjuksköterskan då, var att tjänstgöra som 

arbetsledare och lärare. År 1982 blev sjuksköterska en högskoleutbildning, där utbildningen 

vilade på en vetenskaplig grund och utvecklade studenten till att ha ett kritiskt tänkande. 

Målet gick ut på att lyfta fram sambanden mellan utbildning, forskning och 

utvecklingsarbete. År 1993 blev omvårdnad ett huvudämne (Dahlborg- Lyckhage, 2010, s.51-

55).  

Sjuksköterskans roll 

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan görs en 

beskrivning av olika kompetensområden, där forskning, utveckling och utbildning ingår. 

Vad gäller forskning och utveckling, ska sjuksköterskan ha förmåga att införa ny kunskap 

samt söka efter och kritiskt granska relevant litteratur och information. Vidare ska 



    
 
 

 
 

sjuksköterskan tillföra ny kunskap och arbeta för att omvårdnaden stämmer överens med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap.6 1 §) 

framförs det en liknande beskrivning, men då med fokus på samtlig hälso-och 

sjukvårdspersonal. Enligt högskoleförordningens (SFS 1993:100) beskrivning av 

sjuksköterskeexamen ska sjuksköterskan ha kännedom om aktuell forsknings- och 

utvecklingsarbete samt ha kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet. I International Council of Nursing [ICN] etisk kod för sjuksköterskor beskrivs det 

att sjuksköterskan aktivt ska utveckla forskningsbaserad professionell kunskap, som i sin tur 

ger stöd till en evidensbaserad verksamhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Även 

världshälsoorganisationen (WHO, 2015) hävdar att det är sjuksköterskans eget ansvar att 

fortlöpande ta del av aktuell forskning, för att i sin tur använda den vetenskapsbaserade 

kunskapen i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Segesten (2012 s. 15-20). Dahlborg Lyckhage 

(2012 s. 23-25) menar att det som gäller för sjuksköterskor är att vara aktiva konsumenter av 

ny kunskap, framför allt att tillämpa den vetenskapsbaserade kunskapen i omvårdnaden, 

som är sjuksköterskans huvudområde. Finnström (2010, s.61) beskriver yrket sjuksköterska 

som komplext, det vill säga ett yrke som består av många delar och som hör samman. Yrket 

bygger på att ha förståelse, kunskap, värderingsförmåga samt förhållningssätt vilket ska leda 

till en god och patientsäker vård. 

I en norsk studie av Berland, Gundersen och Bentsen (2012) menade en grupp sjuksköterskor 

inom primärvården, att den vetenskapliga kunskap de erhållit genom utbildningen, snabbt 

blev inaktuell. Därför krävdes ständig uppdatering inom det området.   

Sjuksköterskans attityder till omvårdnadsforskning 

Begreppet attityd kommer från det franska ordet attitude och betyder hållning, eller 

inställning, förhållningssätt (Nationalencyklopedin, 2015). I studier av Berland et al., (2012); 

Holmgren och Erikssons (2009) visas att sjuksköterskor har både positiva och negativa 

attityder, angående omvårdnadsforskning. Det förekommer även en omedvetenhet bland 

sjuksköterskor, att de varje dag utför arbetsuppgifter som är forskningsbaserade. Strandberg, 

Nilsson-Kajermo och Wallin (2010) säger att en väsentlig del av forskningsanvändning 

innebär att ha förmåga att läsa vetenskapliga artiklar och att söka upp relevant kunskap. De 



    
 
 

 
 

menar att integrationen mellan kunskap utifrån erfarenhet och forskningsbaserad kunskap 

ofta sker omedvetet och obemärkt. 

Sjuksköterskan och omvårdnadsforskning 

Forskning kan definieras som en systematisk undersökning, det vill säga att olika 

disciplinerade metoder används för att lösa problem eller få svar på frågor. 

Vetenskapsbaserad hälso- och sjukvård beskrivs som en process där kvalitetsgranskning, 

värdering, tolkning och tillämpning av befintliga forskningsresultat ingår. Den 

vetenskapsbaserade vården är av stor vikt för att på säkrare grund kunna fatta kliniska 

beslut, som syftar till att förbättra människors hälsa (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) s. 

18-29). Begreppet Evidence- Based nursing är det internationella begreppet och betyder 

vetenskapsbaserad omvårdnad på svenska (Polit & Beck, 2012, s. 3). Forskningsanvändning 

beskrevs av sjuksköterskor i en avhandling av Strandberg (2011) vara vetenskaplig kunskap 

som tillämpas i vårdarbetet, samt att inneha ett kritiskt förhållningssätt till vårdarbetet och 

till forskningsresultaten. Det framhölls även av sjuksköterskorna att en del av 

forskningsanvändning var att ha förmåga att läsa vetenskapliga artiklar. Användning av 

forskning definieras i en studie av Estabrooks (1998) som tre olika former av 

forskningsanvändning. Den instrumentella forskningsanvändningen, det vill säga den 

direkta användningen, där eftersökta forskningsresultat implementeras i omvårdnaden och 

behandlingen av patienten. Den abstrakta användningen av forskning, fokuserar på den 

kognitiva processen som innebär att forskningsresultaten skapar en förståelse hos 

sjuksköterskan. Den övertygande användningen av forskning som syftar till att förvissa 

andra till förändring, exempelvis på organisationsnivå i fråga om fördelning av resurser på 

avdelningen. I både Hallin och Danielson (2007); Hommelstad och Rulands (2004) studier 

beskrivs att, det förekom olika hinder som begränsade sjuksköterskorna att hålla sig 

uppdaterad inom omvårdnadsforskning. 

Omvårdnadsteoretiker 

Omvårdnadsteoretikern Martha E. Rogers, menar att omvårdnadsvetenskap syftar till att ge 

en större mängd teoretisk kunskap och på så sätt skapa meningsfullhet i sjuksköterskans 

arbete. Rogers menar att syftet med en professionell utbildning, är att tillhandahålla verktyg 

och kunskap som behövs för att bli expert i sitt område. Betydande för 

omvårdnadsvetenskap är att försöka få en förståelse för kunskapen som hör 



    
 
 

 
 

omvårdnadsvärlden till, vilket i sin tur leder till en säkrare och tryggare vård för patienten. 

Sjuksköterskors kunskapsutveckling är en bidragande del till att kunna se patienten ur ett 

helhetsperspektiv, det vill säga att se hela människan och inte bara de fysiska symtomen. 

Omvårdnad är en empirisk vetenskap med avsikt att förklara och beskriva olika fenomen 

som är av betydelse. Processen i en människas liv beskriver Rogers som olika fenomen, där 

förändringar av helheten, dynamiken, kontinuiteten och kreativiteten förekommer (Rogers, 

1970, s. 83-88).  

Problemformulering 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 31) framhåller att det inte ligger i sjuksköterskans 

tradition att se sitt yrke som akademiskt, de anser däremot att synsättet bör förändras 

eftersom omvårdnad är en vetenskaplig disciplin. Corlett (2000) menar att det förekommer 

ett gap mellan teori och praktik, såväl hos sjuksköterskestudenter som verksamma 

sjuksköterskor. Författarna till föreliggande litteraturöversikt diskuterade med 

sjuksköterskor på den verksamhetsförlagda utbildningen, huruvida de sökte efter och tog 

del av omvårdnadsforskning. Responsen var att sjuksköterskor inte i någon större 

utsträckning tog del av omvårdnadsforskning eller uppdaterade sin vetenskapliga 

kompetens, på grund av tidsbrist. Eftersom det förväntas av sjuksköterskor att utföra en 

säker och trygg omvårdnad som är forskningsbaserad bör det vara en naturlig del i 

sjuksköterskors arbete att kunna uppdatera kunskapen inom omvårdnadsforskning. Genom 

att belysa hinder och olika attityder som begränsar sjuksköterskan till att söka efter 

omvårdnadsforskning, samt de effekter som framkommer av att söka efter och tillämpa 

omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet, det vill säga den instrumentella användningen 

Estabrooks (1998) kan sjuksköterskor få ett ökat medvetande kring problematiken och vidare 

kunna uppmärksamma detta i arbetet. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till att använda sig av omvårdnadsforskning i 

det dagliga arbetet. 



    
 
 

 
 

Metod 

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt vilket innebär att kunskapsläget inom ett valt område 

studerats. Arbetssättet kännetecknas av en översikt där vetenskapliga originalartiklar 

analyserats, granskats och valts utifrån syftet. Artiklar av kvalitativ och kvantitativ design 

kan ingå i en litteraturöversikt (Friberg, 2012 s. 133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De studier som valdes ut skulle handla om sjuksköterskors attityder till att använda sig av 

omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet. Föreliggande litteraturöversikt skulle omfatta 

allmänsjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistutbildning. I resultatdelen användes 

endast originalstudier, de skulle vara skrivna på engelska. Studierna skulle vara av 

kvantitativ och kvalitativ design med hög respektive medelhög kvalitetet efter genomförd 

granskning. Studier som bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet eller som inte passade 

till arbetets syfte exkluderades. Vidare exkluderades studier som handlade om 

sjuksköterskestudenter samt de som handlade om andra yrkesgrupper. 

Litteratursökning 

I sökningen användes sökorden “Nursing”, “Nurses, “ Registered nurses”, Reserarch 

utilization, “Evidence-Based Nursing”, “Attitude”, “Nursing Reserach”, “Research”, 

“Practice” och “Utilization”. Samtliga begrepp relaterades till syftet. Sökningarna 

genomfördes i de tre databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+. I tabell 1 redovisas urval 

av studier samt vilka sökkombinationer som användes. I databasen PubMed utfördes två 

sökningar, där ena sökningen gjordes med MeSH-termer och i den andra sökingen med 

fritextord. I Cinahl och SweMed+ utfördes samtliga sökningar med fritextord. Ett flertal 

manuella sökningar utfördes med andra sökord, exempelvis ”Scientific Knowledge”, 

”Research Application”, ”Implementation”. Sökningarna redovisas inte eftersom inga 

studier relevanta till syftet påträffades. Avgränsningar som English, Adult 19+ years och All 

adult användes för att reducera antal träffar. Kvalitativ och kvantitativ granskningsmall 

användes, se bilaga 2 och 3 (Carlsson & Eiman, 2003). Dessa modifierades genom att 

kolumnen “Patienter med lungcancer” togs bort från båda mallarna och poängen räknades 

bort för att få ett korrekt resultat. Studierna poängsattes, därefter omvandlades poängen till 



    
 
 

 
 

procent som avgjorde kvalitetsgrad. Grad 1 motsvarar 80-100 % vilket innebar hög kvalitet, 

grad 2 motsvarar 70-79 % och var av medel kvalitet samt grad 3 som motsvarade 60-69 % och 

var av låg kvalitet. Studier med grad 1 och grad 2 inkluderades, medan studier av låg 

kvalitet, (grad 3) förkastades. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

PubMed 

2015-12-

05 

("Nursing Research"[Mesh]) 

AND "Evidence-Based 

Nursing" [Mesh] AND 

utilization 

 English 

 

 

51 

 

 

51 35 12 8 3 

 

PubMed 

2015-02-

11 

Registered Nurses AND 

attitude AND “Research 

utilization” 

English, 

Adult: 19 + 

years.  

52  32 9 7 3 2 

Cinahl 

2015-02-

15 

Nurses AND attitude AND 

research AND utilization 

AND practice 

English, All 

adult 

66 65 23 6 6 6 

SweMed+ 

2015-02-

15 

Nurses AND “evidence-

based practice” AND 

attitudes 

 55 13 3 2 2 2 

Urval 1. Studiernas titel lästes, Urval 2. Studiernas abstrakt lästes, Urval 3. Hela studien lästes, Urval 4. Studiens 

vetenskapliga kvalitet granskades, Urval 5. Valda studier till resultat. 

Analys 

Friberg (2012, s. 127-129) ger en beskrivning steg för steg om hur studier ska analyseras. I det 

första steget ska studierna läsas igenom för att få en uppfattning om vad studierna handlar 

om. Fokus riktas på studiernas resultat. Därefter bestäms nyckelfynden i studiernas resultat 

som sedan sammanställs. De olika studiernas resultat ska därefter kunna relateras till 

varandra. Avslutningsvis formuleras en beskrivning som bygger nya teman. På så sätt fick 

författarna en uppfattning om vad de olika studierna handlade om. De studier som valdes 



    
 
 

 
 

ut, kunde relateras till varandra. Vidare hittades intressanta delar som kunde användas i 

arbetet, det vill säga nyckelfynd. Studierna sorterades in i olika högar, utifrån likheter. Varje 

hög tilldelades en symbol som symboliserade studiernas likheter, i form av en fyrkant, 

triangel, ett s, en cirkel och ett kryss. På så sätt skapades teman och det blev inledningsvis 

sex stycken preliminära teman. Preliminära teman blev attityder, informationskällor, 

uppfattning, användning, hinder och möjligheter. När författarna sedan skulle göra en 

beskrivning, grundad på de olika teman som framkommit, ansåg författarna att det blev en 

för kort sammanställning av studier under varje tema. Då föddes nya idéer om att slå ihop 

de olika temana eftersom många studier liknade varandra. Slutligen framkom tre teman. 

Dessa döptes till ”Attityder till att ta del av forskningsrön”, ”Möjligheter respektive hinder 

till att ta del av forskningsrön” och ”Effekter av att ta del av forskningsrön”. 

Huvudresultaten redovisas i resultatet och sammanställdes i en översiktstabell, se Bilaga 1. 

Etiska överväganden 

Av de vetenskapliga studier som tagits del av var det av stor vikt att det utförts etiska 

överväganden. I kapitlet om etiska principer skriver Polit och Beck (2012, s. 154-156) att 

deltagarnas medverkan i studierna bygger på frivillighet samt att det ska bli informerade om 

studiens innebörd. Information om eventuella risker som kan vara av ekonomiska, psykiska, 

eller sociala skäl ska ges till forskningsdeltagarna. I samtliga studier som valts ut till 

litteraturöversikten, har det tydligt framgått att deltagarna blivit informerade om att de när 

som helst, kunde lämna studien samt hade möjlighet till att ställa frågor. Ett annat krav från 

författarna var att deltagarnas integritet bevarades och att deltagarna blev informerade om 

eventuella risker som kunde uppstå i samband med deltagandet i studierna. Översättningar 

gjorde så rakt som möjligt men formulerades om till egna meningar för att undvika plagiat, 

men även för att visa ödmjukhet över det lånade materialet. 

Resultat 

Resultatet presenteras i tre teman som beskrivs i figuren nedan. Alla tre teman är placerade 

efter den ordning som varje tema presenteras i. Pilarna mellan varje ruta symboliserar att 

alla tre teman är relaterade till varandra.  



    
 
 

 
 

  

 

Figur 1. Teman i resultatet. 

Attityder till att del av forskningsrön 

I en studie jämförs sjuksköterskor som anser sig vara aktiva, när det gäller användning av 

forskningsrön inom omvårdnad, med de som ansåg sig vara mindre aktiva inom området. 

Det visas att de aktiva sjuksköterskorna gärna läste vetenskapliga tidsskrifter, som 

exempelvis Journal of Advanced Nursing. Att studien var skriven på engelska, ansåg de inte 

som ett hinder. Sjuksköterskor som är mindre aktiva i sökandet efter forskningsrön ansåg att 

det var tidskrävande att hitta vetenskapsbaserad litteratur och att det krävdes kompetens för 

att utvärdera studierna. Begreppet vetenskapsbaserad omvårdnad upplevdes som diffus av 

sjuksköterskorna (Adamsen, Larsen, Bjerregaard & Madsen, 2003).”Many are unaware of 

how to search for evidence and articles are not read…” ”We talk a lot about evidence-based 

nursing but we have not moved forward with the concept” (Adamsen et al., 2003, p. 61). 

 Trots positiv attityd till användning av forskningsrön bland sjuksköterskor, var det endast 

ett fåtal av sjuksköterskorna som ansåg sig vara aktiva, när det gällde att ta del av rönen. 

Innehållet i forskningsrönen, ansågs av sjuksköterskorna vara otydliga och svåra att läsa, 

samt att det kändes övermäktigt att ta del av forskningsresultat. Det förekom att 

sjuksköterskor, undvek att använda sig av forskningsrön, särskilt om de var skrivna på 

Attityder till att ta 
del av 

forskningsrön 

Möjligheter 
respektive hinder 

till att ta del av 
forskningsrön 

Effekter av att ta 
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engelska (Adamsen et al., 2003; Egerod & Hansen, 2004; Oranta, Routasalo & Hupli, 2001; 

Wangensteen, Johansson, Björkström & Nordström, 2010). Negativa attityder kring 

uppdatering inom omvårdnadsforskning, begränsade sjuksköterskorna från att förstå och 

vilja ta del av den (Bohman, Ericsson & Borglin, 2013; Forsman, Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg & Wallin, 2012; Thorsteinsson & Sveinsdóttirs, 2014). Sjuksköterskor i Oranta et 

al. (2001) studie menar att tillämpandet av forskningsrön var oansenliga och att det saknades 

en förbindelse mellan teori och praktik. Yoder et al.(2014) menar att undvikandet av att 

uppdatera sig inom vetenskapen beror på att sjuksköterskor inte tror på att det har den 

förmågan.  

I spend all my time actually doing patient care. My opinion is there is a place for those who 

want to do research studies and the information can be quite useful. I also believe if you put 

the “research” nurses in a hospital setting with a patient load, those same nurses would not 

take very good care of the patients. Let the researchers do research and let the bedside nurse 

concentrate on taking good care of the patients. If you want a nurse to do both, I believe you 

will have a nurse that isn´t particularly good at either (Yoder et al., 2014, p. 33). 

Omvårdnadsforskning var något som ansågs skulle utföras av läkare, doktorerande 

studenter eller av forskningsassistenter (Özdemir & Akdemir, 2009). Sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet i yrket, hade mindre intresse för omvårdnadsvetenskap. De inhämtade 

information från kollegorna istället. Detta trots att de hade tillgång till andra källor där 

information kunde inhämtas. Till exempel databaser eller vetenskapliga tidsskrifter. 

Sjuksköterskor i olika studier ansåg att engagemanget och attityden kring den vetenskapliga 

uppdateringen behövde förbättras. Vidare beskrevs att det var önskvärt med en förbättrad 

atmosfär bland personalen, när det gällde att spendera tid framför datorer för att hitta 

forskningsrön inom omvårdnad (Bohman et al., 2013; Egerod & Hansen, 2004; Eizenbergs, 

2010). Enligt Forsman et al. (2012) skiljer sig utsträckningen i sökandet efter forskningsrön, 

mellan sjuksköterskor i den somatiska vården och de som arbetar inom den psykiatriska 

vården. Sökandet efter forskningsrön, visade sig ske i mindre utsträckning bland 

sjuksköterskor inom den psykiatriska sjukvården, jämfört med sjuksköterskor inom den 

somatiska sjukvården.  

Möjligheter respektive hinder till att ta del av forskningsrön 

Stödet från kollegor och chefer är viktigt när det gäller att kunna ta del av nya forskningsrön 

och införa nya idéer i verksamheten (Bohman et al., 2013; Brown, Wickline, Ecoff & Glaser 



    
 
 

 
 

2008; Oranta et al., 2001). Enligt Brown et al. (2008) uppger sjuksköterskor, att det var dåligt 

samarbete med läkare och andra sjuksköterskor, som inte var positiva till förändringar på 

arbetsplatsen och till att introducera nya vetenskapliga rön i praktiken ”the way we have 

always done it attitudes”(Brown et al., 2008, p. 377). En studie av Thorsteinsson och 

Sveinsdóttir (2014) visade att sjuksköterskor använde sig av databaser när det skulle 

uppdatera sin vetenskapliga kunskap, dock i varierande utsträckning. Positivt var att antalet 

som använde sig av databaser, i förhållande till de antal som inte använde sig av databaser, 

var större. Enligt Özdemir och Akdemirs (2009) studie råder en omedvetenhet bland 

sjuksköterskor, om att det kliniska arbete de utför dagligen, grundade sig på vetenskapliga 

forskningsrön. Både Oh (2007); Özdemir och Akdemir (2009) visar att sjuksköterskor 

upplevde att de inte fick någon uppmuntran av sin arbetsgivare, gällande uppdatering inom 

nya forskningsrön i det praktiska arbetet. Vidare menar Oh (2007) att det var oklart bland 

sjuksköterskorna, hur nya forskningsrön skulle införas i det praktiska arbetet. Hög 

arbetsbelastning och tidsbrist framhölls som hinder till att uppdatera den vetenskapliga 

kunskapen. Flertalet tidigare studier menar att tiden aldrig räckte till för sjuksköterskorna att 

läsa vetenskapliga studier eller att införa nya idéer till verksamheten (Adamsen et al., 2003; 

Boström, Nilsson-Kajermo, Nordström & Wallin, 2008; Brown et al., 2008; Oh, 2007; Oranta et 

al., 2001; Özdemir & Akdemir, 2009). Liknande framkom i Wangensteens et al. (2010) studie, 

där 252 av 616 sjuksköterskor sökte efter omvårdnadsforskning som gick att relatera till det 

kliniska arbetet på den egna arbetsplatsen. Dock ansåg endast 95 av 616 sjuksköterskor att de 

hade tid att läsa vetenskapliga studier på arbetstid. I Eizenbergs (2010) studie jämfördes 

sjuksköterskors användande av forskningsbaserad omvårdnad. Jämförelsen var bland 

sjuksköterskor med yrkesexamen, kandidatexamen och sjuksköterskor utan examen och om 

de arbetade på sjukhus eller ute i kommunen. Det framkom att sjuksköterskor som arbetade 

på sjukhus och hade en kandidatexamen använde sig mer av forskningsbaserad omvårdnad 

i arbetet än de sjuksköterskor med yrkesexamen och som arbetade i kommunen. 

Svårigheter att hitta forskningsrön och inaktuella forskningsrön till det som efterfrågades, 

var ytterligare begränsande faktorer för sjuksköterskorna. Otillräckliga kunskaper för att 

utvärdera vetenskapliga studier ansågs vara ytterligare ett hinder (Oh, 2007).  

 



    
 
 

 
 

Effekter av att ta del av forskningsrön 

I en studie på ett sjukhus i Danmark där 84 sjuksköterskor deltog, varav 33 sjuksköterskor 

arbetade som föreståndare på avdelningen och 51 sjuksköterskor hade ett mer patientnära 

arbete, framkom att sjuksköterskor som hade en föreståndarroll, kände sig mer trygg i 

användandet av forskningsrön i arbetet jämfört med de sjuksköterskor som arbetade mer 

med vård av patienter (Egerod & Hansen, 2004). Liknande visas i en annan studie, där det 

visade sig att sjuksköterskor med längre erfarenhet lättare kunde hantera problem och svåra 

situationer på grund av att de haft vetenskapliga forskningsrön att förlita sig på. Det har 

även resulterat i att patienten kan ses ur ett mer holistiskt perspektiv. Den vetenskapliga 

kompetensen beskrevs som att den stärkte sjuksköterskornas yrkesroll.”You can lean 

towards research and it is simply the strength of the profession” (Bohman et al. 2013, p. 530).  

Sjuksköterskorna ansåg att det var positivt att sjuksköterskeutbildningen lämnat det 

medicinska perspektivet och istället riktat fokus på omvårdnadsvetenskap. Grundutbildning 

i omvårdnadsforskning, var enligt sjuksköterskorna väsentligt för att kunna förstå 

forskningsrön och sedan kunna införa dessa i verksamheten (Bohman et al., 2013). 

Fortsättningsvis menar sjuksköterskorna i Bohman et al. (2013); Yoder et al. (2014) studier att 

användandet av forskningsrön gör det lättare att diskutera och informera patienter. 

Sjuksköterskan kan känna sig trygg i sin yrkesroll, tack vare att det finns vetenskapliga bevis 

att ha som stöd. Dessutom ger det en positiv förändring i det kliniska arbetet, vilket även 

skapar en säkerhet i sjuksköterskornas omvårdnadsutförande. Brown et al. (2008) framhåller 

att sjuksköterskor, har en vilja att öka sina förmågor och kunskaper i att förstå 

forskningsresultat. Den vetenskapliga kunskap de erhållit från utbildningen räckte inte till 

ansåg sjuksköterskorna. Forskningsresultat skulle vara lättare att förstå om det fanns 

diskussionsgrupper på arbetsplatsen som handlade om forskningsresultat samt att det fanns 

mentorer. Boström et al. (2008); Özdemir och Akdemir (2009) beskriver att det som skulle 

underlätta för sjuksköterskors att uppdatera sig vetenskapligt, var att vetenskapligt material, 

till exempel tillgång till databaser och bibliotek, skulle vara mer lättillgängligt på 

arbetsplatsen. Även att det fanns tid till att införa nya forskningsrön i verksamheten, ansågs 

underlätta. Enligt Thorsteinsson och Sveinsdóttirs (2014) studie hade sjuksköterskorna 

tillgång till internet och därmed hade de även tillgång till databaser och vetenskapliga 

artiklar på arbetsplatsen. Det framkom även att om sjuksköterskorna kände att de hade 



    
 
 

 
 

kunskap i att söka efter omvårdnadsforskning, desto mer implementerade sjuksköterskorna 

omvårdnadsforskning i praktiken. I Adamsens et al. (2002) studie ombads sjuksköterskorna 

att beskriva exempel på omvårdnadsåtgärder i det kliniska arbetet som var 

forskningsbaserade. Munhygien, matning, katetersättning, sårvård, stomivård och 

smärtlindring var de omvårdnadsåtgärder som till största del nämndes. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturöversikten har författarna valt att belysa sjuksköterskors attityder till att använda 

sig av omvårdnadsforskning. Sökningar efter vetenskapliga studier, utfördes i PubMed, 

Cinhal och Swemed+. Det är möjligt att om vi sökt i andra databaser hade vi fått ytterligare 

träffar, som i sin tur kunnat bidra till mer fakta i resultatet. Om fler kvalitativa studier 

använts hade det resulterat i ett mer innehållsrikt resultat. I kvalitativa studier förekommer 

det en mer beskrivande text vilket ger mer information om forskningsdeltagares upplevelser 

(Willman et al, 2011, s.52). En diskussion som fördes mellan författarna var att om 

sjuksköterskestudenter hade inkluderats, hade det varit möjligt att skriva om hur 

sjuksköterskans attityd till omvårdnadsforskning hade sett ut redan på utbildningsnivå. 

Slutligen beslutades att exkludera studier som handlade om sjuksköterskestudenter och 

andra yrkesgrupper med syfte att smalna av området. Avgränsningen ”Adult 19 + years” i 

PubMed och ”All adult” i Cinahl användes för att inkludera alla åldersgrupper. 

Informationsbärande begrepp i syftet, var i den inledande fasen av litteraturöversikten, 

”upplevelse” och ”forskningskonsument”. Begreppen fick ändras, eftersom inga relevanta 

engelska begrepp hittades till ”forskningskonsument.” Författarna beslutade att använda sig 

av begreppet ”erfarenheter” istället för ”upplevelse, men eftersom inga passande artiklar 

hittades, ändrades begreppet till ”attityder”. Det engelska ordet ”utilization” som betyder 

användning eller att utföra, gav artiklar med relevanta perspektiv mot vårt syfte. Sökningen 

efter artiklar gjordes om på nytt och istället användes sökord som ”utilization”, ”attitude”, 

”evindence-based nursing”, ”registered nurses” och ”research utilization”. Eftersom 

sjuksköterskor använder sig av forskningsbaserade omvårdnadsåtgärder varje dag i sitt 



    
 
 

 
 

arbete, definierades begreppet forskningsanvändningen och de olika formerna i bakgrunden, 

med avsikt att förklara vilken form som skulle belysas i föreliggande litteraturöversikt. De 

informationsbärande sökorden definierades i början av denna litteraturöversikt. Styrkor i 

litteraturöversikten var att författarna sökte studier med både kvalitativ och kvantitativ 

design för att få ett bredare perspektiv. Även citat har använts, för att göra resultatet mer 

innehållsrikt och beskrivande. Arbetet utfördes sida vid sida i ett gemensamt 

skrivdokument, för att på så sätt kunna dryfta idéer mellan varandra. Brister i arbetet med 

litteraturöversikten, har varit att hitta relevanta sökord vilket har varit tidskrävande, 

eftersom författarna gjorde nya artikelsökningar. Dessutom kunde Headings och Mesh-

termer använts mer, i utförandet av sökningar, i syfte att hitta mer relevanta studier. 

Möjligheter att införa resultat från föreliggande litteraturöversikt till arbetsplatser inom 

hälso- och sjukvård, anses av författarna vara genomförbart och av stor vikt. 

Resultatdiskussion  

Litteraturöversikten skulle belysa sjuksköterskors attityder till att använda sig av 

omvårdnadsforskning i sitt dagliga arbete. Olika attityder och hinder till att söka efter och 

använda sig omvårdnadsforskning anser författarna vara huvudresultaten som framkommit. 

Sjuksköterskor som har en positiv attityd och är driftiga när det gäller att söka efter 

omvårdnadsforskning beskrivs i resultatet vara mer aktiva när det gäller att läsa 

vetenskapliga tidsskrifter. Mindre aktiva sjuksköterskor ansåg att det var svårt att hitta 

vetenskapsbaserad litteratur och att de inte hade den kompetens som krävdes. Detta är något 

som även Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén och Rudman (2012) beskriver i sin studie som 

visar på hur den professionella rollen utvecklas bland nyutexaminerade sjuksköterskor 

under det första året som verksamma sjuksköterskor. Där framhålls att medarbetarnas 

attityder påverkar avdelningens atmosfär samt den professionella utvecklingen hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet i 

omvårdnadsyrket visade mer positiv attityd för uppdatering av den vetenskapliga 

kunskapen jämfört med sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom yrket. Tidigare 

forskning styrker detta fynd, där specialistutbildade sjuksköterskor med längre erfarenhet, 

uppfattar vetenskaplig uppdatering och införandet av nya forskningsrön som något positivt 

(Park, Ahn & Park, 2013). Författarna menar att specialistutbildade sjuksköterskor med 



    
 
 

 
 

längre erfarenhet har en större vana och lätthet i att läsa och utvärdera vetenskapliga 

artiklar. Tack vare att de förmodligen känner sig mer trygg i yrkesrollen och kan på så vis 

mer naturligt förena teori med praktik. Som nyutexaminerad sjuksköterska läggs det mer tid 

till att komma in i det kliniska arbetet och bli trygg i sin yrkesroll. Tillämpning av 

vetenskapliga forskningsrön uppges i resultatet göra det lättare att se patienten som en hel 

människa. Detta styrks i Holmberg och Erikssons (2009) studie som beskriver att 

omvårdnadsforskning och konsten med omvårdnad är starkt sammanfogande med 

varandra. Det menar även Rogers (1970, s.121) som hävdar att omvårdnad, både är en 

kunskap och en konst. För att kunna utföra omvårdnad krävs att sjuksköterskan har 

kunskap om hur det ska utföras. Omvårdnad är inte längre något som praktiskt utövas, utan 

också en kunskap. Författarna menar att det krävs kunskap i att kunna svara på patienters 

frågor. Eftersom patienter ska kunna förlita sig på sjuksköterskans förmåga är det av stor 

vikt att som sjuksköterska vara uppdaterad inom vetenskapliga forskningsrön. Det 

framkommer i resultatet att det saknas förbindelse mellan teori och praktik. I Esmaeili, 

Cheraghi, Sasali och Ghiyasvandian (2013) studie där sjuksköterskestudenters förväntningar 

på vad en effektiv klinisk utbildning är, framkommer att studenterna ansåg att det var av 

stor vikt att upprepa de teoretiska kunskaper de inhämtat under utbildningstiden. Även att 

en instruktör fanns på plats under den kliniska praktiken ansågs var till hjälp för att förstå 

omvårdnadens principer. Detta ansågs av sjuksköterskestudenterna vara en faktor till att 

minska gapet mellan teori och praktik. Författarna instämmer med detta. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen instruerar handledaren studenten i att utföra nya 

färdigheter korrekt.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor fann många hinder och svårigheter med att uppdatera 

sig, vad det gäller nya forskningsrön. Det framkommer i resultatet, att sjuksköterskor inte är 

medvetna om att det arbete de utför dagligen är baserat på forskningsresultat. Detta 

bekräftar Furåker (2008) som i sin studie beskriver att sjuksköterskor, baserade sin kunskap 

på praktiska erfarenheter istället. De var omedvetna om att forskningsrön gick att införa i det 

praktiska arbetet. Av sjuksköterskor förväntas det att de ska vårda patienter, dokumentera, 

föra dialog med läkare och anhöriga. Det faktum att sjuksköterskor inte hinner reflektera 

över att arbetet de utför, är baserat på forskningsresultat är ingen slump menar författarna. 



    
 
 

 
 

Det bekräftar Pennbrant et al. (2012) sjuksköterskorna i studien upplevde arbetet som tungt, 

eftersom det förekom neddragningar på personal, omorganisationer och besparingar. När 

det gäller att ta del av och införa nya forskningsrön i verksamheten är det viktigt att 

sjuksköterskor får stöd från ledningen och läkare. I föreliggande resultat visas att 

sjuksköterskor upplevde en oangenäm atmosfär i arbetsgruppen och bristande stöd från 

kollegor, gällande uppdatering av omvårdnadsforskning. I Boström, Wallin och Nordströms 

(2006) studie där syftet var att undersöka vilka faktorer sjuksköterskor uppfattade vara 

relaterade till forskningsanvändning inom äldrevården, framkom att sjuksköterskor ansåg 

att supporten från ledning och kollegor är en underlättande faktor för att kunna ta del av 

forskningsresultat. Författarna instämmer med detta, att arbeta mot ett gemensamt mål 

kräver stöttning och uppmuntran både från kollegor och chefer. I föreliggande resultat 

framgår det att sjuksköterskor undvek att ta del av nya forskningsrön, eftersom de hade 

svårt att förstå studiernas innehåll samt att de är skrivna på engelska. I Breimaiers et al. 

(2010) studie, där sjuksköterskors önskningar, behov, attityder och kunskap gällande 

omvårdnadsforskning beskrevs, uppdagades liknande exempel på vad sjuksköterskor ansåg 

vara hinder. Till exempel engelska språket, tidsbrist och brist på intresse till att söka efter 

forskningsrön. Författarna anser att det inte är språket i studierna som borde ändras. 

Sjuksköterskor borde lära sig att förstå det engelska språket bättre. Med en bättre förståelse 

av det engelska språket blir det lättare att förstå och ta del av studiernas innehåll. I 

föreliggande resultat är tidsbrist, en faktor som hindrar sjuksköterskor från att ta del av 

omvårdnadsforskning. Ett flertal tidigare studier stärker detta. Sjuksköterskor anser att det 

finns för lite tid till att ta del av omvårdnadsforskning under arbetstid (Briemaier, Halfens & 

Lohrmann, 2010; Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadensten, 2009; Thompson, O´Leary, 

Jensen, Scott-Findlay, O´Brien-Pallas & Estabrooks, 2006). Tidsbrist behöver inte enbart bero 

på att tid inte existerar. Det kan även bero på hur sjuksköterskor prioriterar och värdesätter 

omvårdnadsforskning. Med den tidsbrist som råder är det av stor vikt att prioritera vården 

av patienten och då blir det naturligt att sjuksköterskan inte tar del av omvårdnadsforskning 

i den utsträckning som han/hon borde göra. Detta stärks i Holmströms och Larssons (2004) 

studie där sjuksköterskestudenters uppfattning om den framtida professionella rollen i 

hälso- och sjukvården beskrevs. Sjuksköterskestudenterna anser att det krävs uppdatering av 



    
 
 

 
 

den professionella rollen och att mer fokus ska läggas på viktiga hälsofrågor, exempelvis, 

utveckling av omvårdnadsarbetet och förebyggande arbete. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar på att sjuksköterskors attityder till att använda sig av 

omvårdnadsforskning skiljer sig och att det beror på olika faktorer. Därför är det viktigt att 

fokusera på bakomliggande faktorer för att kunna skapa en god attityd till att använda sig av 

omvårdnadsforskning. Det handlar också om att skapa möjligheter och förutsättningar för 

att kunna skapa en god attityd. Genom att sprida information och att chefer och ledning 

uppmuntrar sjuksköterskor till att använda sig av omvårdnadsforskning kommer fler 

sjuksköterskor att se det som en mer naturlig del i sitt arbete. Det är svårt att utföra något när 

förståelsen för varför det ska utföras inte finns. Därför måste sjuksköterskor förstå meningen 

med att använda sig av omvårdnadsforskning. På så sätt blir det lättare att ta initiativ till att 

använda sig av omvårdnadsforskning. En förståelse för vikten av att använda sig av 

omvårdnadsforskning kan skapas redan under grundutbildningen, där teori binds ihop med 

praktik på den verksamhetsförlagda utbildningen. På så sätt får studenten en visuell 

erfarenhet om hur teori binds ihop med praktik. Denna erfarenhet kan 

sjuksköterskestudenten ta med sig i sin framtida roll som legitimerad sjuksköterska och även 

sprida sin erfarenhet vidare till sina kollegor. Vidare forskning inom ämnet sjuksköterskors 

attityder till att använda sig av omvårdnadsforskning behövs, för att införa detta som en 

naturlig del i sjuksköterskans arbete. Hur kan goda attityder skapas? Hur kan man ändra 

sjuksköterskors inställning till att använda sig av omvårdnadsforskning? Detta är några 

frågor som skulle kunna användas i kommande studier.  
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 Bilaga 1. Artikelöversikt 1(4)  

Författare 

Årtal, 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Adamsen 

et al. (2003) 

Danmark 

Undersöka om det fanns några 

skillnader bland en grupp danska 

kliniskt arbetande sjuksköterskor 

som är aktiva respektive icke-aktiva 

i användandet av forskning samt 

vilka är de mest signifikanta 

hindren.  

Kvantitativ

studie. 

79 (ej 

angivet) 

Explorativ och 

deskriptiv design, 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Korstabulering. 

Sjuksköterskor med positiv attityd 

till att uppdatera sig vetenskapligt, 

använde vetenskapsbaserad 

kunskap i högre grad och var mer 

internationellt inriktade generellt. 

Hinder mot att uppdatera den 

vetenskapliga kunskapen var att 

forskningsresultatet ansågs 

överväldigande samt oförmåga att 

utvärdera kvalitén på forskningen.  

Grad I  

80 % 

Bohman et 

al. (2013) 

Sverige 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av att uppdatera sig i 

omvårdnadsforskning. 

Kvalitativ 

studie. 

16/(12) Fokusgrupp intervju, 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor med 

kandidatexamen såg 

implementering av forskning i 

arbetet som mer viktigt än 

sjuksköterskor med den äldre 

sjuksköterskeutbildningen. 

Grad I 

80 % 

Boström, 

Nilsson et 

al. (2008) 

Sverige 

 

 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

användning av forskningsresultat i 

äldrevården och undersöka 

förbindelser mellan 

forskningsanvändning relaterat till 

faktorerna kommunikationskanaler 

och samhällsformen.  

Kvantitativ 

studie. 

210/(140) Tvärsnittstudie, 

frågeformulär,deskript

iv statistik. 

Registrerade sjuksköterskor hade 

relativt låg använding av nya 

forskningsresultat, trots att de hade 

en positiv inställning till att söka 

efter forskningsresultat. Brist på 

stöd från ledningen och kollegor 

samt bristande tillgång till 

Grad I 

80 % 



    
 
 

 
 

Författare 

Årtal, 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
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(/bortfall) 
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Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 
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forskningsresultat rapporterades 

som hinder. 

Brown et 

al. (2008) 

USA 

Att beskriva sjuksköterskors 

kunskap och attityder relaterat till 

vetenskapsbaserad omvårdnad. 

Kvantitativ 

studie. 

1025/(458) Deskriptiv 

tvärsnittstudie, 

deskriptiv statistik, 

Pearson test. 

Hinder inom organisationen som 

tidsbrist och brist på självständighet 

inom omvårdnaden var det främsta 

hindren till att ta till sig 

vetenskapsbaserad kunskap. 

Grad I 

80 % 

Egerod et 

al. (2004) 

Danmark 

Att undersöka 

kardiologsjuksköterskors attityder 

till att söka evidensbaserad 

forskning och vilken typ av 

kunskap de använder sig i den 

kliniska verksamheten. 

Kvantitativ 

studie. 

84/(16) Tvärsnittstudie, 

deskriptiv och 

jämförande design, 

frågeformulär, chi-

square test. 

Det var positiva inställningar till att 

söka vetenskaplig forskning, dock 

var det många som till största del, 

förlitade på sin kliniska erfarenhet. 

Sjuksköterskor med en 

föreståndarroll var mer hemma 

med begreppet evidens-baserad 

omvårdnad än sjuksköterskor som 

jobbade mer patientnära. 

Grad I 

80 % 

Eizenberg, 

(2010) 

Israel 

Att undersöka relationen mellan 

sjuksköterskors personliga och 

professionella faktorer inom 

evidensbaserad omvårdnads 

praktik. 

 

Kvantitativ 

studie. 

243/(ej 

angivet) 

Tvärsnittstudie, 

frågeformulär, chi-

squaretest. 

Vetenskapsbaserad omvårdnad 

utövades i större utsträckning där 

det fanns tillgång till ett bibliotek 

med vetenskaplig litteratur eller 

tillgång till datorer där 

sjuksköterskor kunde söka på 

internet efter vetenskapliga studier. 

 

Grad I 

80 % 

2 (4) 
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Forsman et 

al. (2012) 

Sverige 

Att identifiera faktorer som ska 

förutspå sannolikheten för 

forskningsanvändande bland 

sjuksköterskor två år efter examen. 

Kvantitativ 

Studie. 

1657/(812) Longitudinel studie, 

bivariat. 

Vanliga faktorer för låg 

forskningsanvändning var: arbete i 

den psykiatriska miljön, otydlig 

roll, otillräcklig bemanning, låg 

utmaning i arbetet, manliga könet 

och lång studentaktivitet. 

Grad II 

70 % 

Oh, (2007) 

Korea 

 

 

Att beskriva forskningsaktivitet, 

identifiera hinder för 

forskningsanvändning och 

undersöka faktorer relaterat till 

hinder för forskning bland 

akutsjuksköterskor. 

Kvantitativ 

studie. 

63 (ej 

angivet) 

Tvärsnittstudie, 

undersökning genom 

epost. 

Beskrivande statistik. 

Relativt låg forskningsaktivitet pga. 

för lite tid att föra in nya idéer in 

den kliniska verksamheten var 

skattad som det största hindret för 

att använda forskning i denna 

grupp. 

Grad II 

70 % 

Oranta et 

al. (2001) 

Finland 

 

Att identifiera och beskriva hinder 

hjälpmedel till sökandet efter 

vetenskaplig forskning ur finska 

sjuksköterskors synvinkel. 

Kvantitativ 

studie. 

316/(63) Frågeformulär, 

Innehållsanalys. 

Mann- Whitney U-test. 

De största hindren till att söka efter 

vetenskapliga studier var att 

studierna var på ett annat språk, att 

läkare inte ville samarbete när det 

gällde att införa ny forskning i 

praktiken. 

Grad I 

80 % 

Thorsteinss

on & 

Sveinsdotti

r, (2013) 

Island 

Att beskriva sjuksköterskors 

förmåga och kompetens till 

evidensbaserad vård. 

Kvantitativ 

studie. 

546/(195) Tvärsnittstudie, 

frågeformulär. 

Sjuksköterskor deltog sällan i 

vetenskapsbaserade aktiviteter som 

att söka vetenskaplig litteratur eller 

att söka på internet. 

Grad I 

80 % 

3 (4) 
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(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Wangenste

en et al. 

(2010) 

Norge 

Att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors tillämpning av att 

söka vetenskaplig forskning och att 

undersöka det kritiska tänkandet.  

Kvantitativ 

studie. 

1900/669 Tvärsnittstudie, 

frågeformulär, 

Pearsons test. 

Deltagarna hade en positiv attityd 

till att söka efter forskningsresultat, 

men bara ett fåtal av 

sjuksköterskorna sökte efter 

forskningsrön. 

Grad II 

70 % 

Yoder et al. 

(2014) 

USA.  

Att undersöka i vilken utsträckning 

sjuksköterskor på ett akutsjukhus 

använder sig av forskning i 

praktiken; vilken typ av kunskap de 

använde i praktiken och vilka 

personliga, professionella och 

organisatoriska faktorer eller hinder 

som hindrade deras 

forskningsanvändning.  

Kvantitativ

studie 

1112/(318) Tvärsnittstudie, 

online-undersökning, 

deskriptiv design.  

Sjuksköterskor rapporterade att 

deras kunskap vilade på deras 

personliga erfarenheter med 

patienter, konferenser, 

sjukhuspolicys, kollegor. 

Varierande resurser var tillgängliga 

för sjuksköterskor för att 

implementera vetenskapsbaserad 

forskning. Hinder som brist på tid 

och resurser fanns. 

Grad I 

80 % 

Özdemir & 

Akdemir 

(2009) 

Turkiet 

Att undersöka faktorer som är 

hinder till vetenskaplig 

uppdatering. 

Kvantitativ 

studie 

219/(18) Beskrivande 

statistik,enkätundersö

kning, chi-squaretest. 

Sjuksköterskor som upplevde 

forskning som en del av sin 

yrkesroll införde forskning mer i 

sitt arbete än andra. Mer erfarna 

och äldre sjuksköterskor införde 

forskningsbevis i praktiken. 

Grad II 

70 % 
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