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ABSTRACT

This work is a study of literature and the aim was to illustrate nurses´ perceptions of
facilitators of utilization and implementation of results from nursing research in clinical
practice. Nursing care comprises both scientific and practical knowledge. Nursing research
has evolved out of a need for a deeper intellectual understanding of nursing and has
developed rapidly during the past decades. Research indicates that nurses are failing in
utilization of research-based practice. The result in this study described four areas that may
facilitate the utilization of nursing research in clinical practice. The four areas are: The
nurses perceptions of their profession and of their  professional responsibility, The nurses
perceptions of the responsibility of the research institution, The nurses perceptions of the
influence of the organization and the leadership and The nurses perceptions of the influence
of  the working environment.
Conclusion:  The most important factor was the nurse’s perception of their profession and
their professional responsibility. They must take the full responsibility for the nursing care
and realize the value in using results from nursing research in clinical practice.
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BAKGRUND

Omvårdnad är både ett vetenskapligt ämne och en praktisk yrkesverksamhet.

Omvårdnadsforskning har vuxit fram ur ett behov av djupare intellektuell förståelse för

ämnet omvårdnad men sjuksköterskeyrket är fortfarande ett praktiskt inriktat yrke med

starka traditioner. I och med att sjuksköterskeutbildningen akademiserats ställs krav på

omvårdnad som vetenskapligt ämne. Traditionens uppgift är att vidarebefordra gammal

kunskap medan omvårdnadsforskningens uppgift är att skapa ny kunskap om människan,

hälsan, miljön och vårdandet från födelse till död. Både tradition och forskning har

betydelse för sjuksköterskans kunskapsbas (Sarvimäki, 1994; Willman & Stoltz, 2002).

Sjuksköterskor själva anser att en kompetent sjuksköterska har ett brett kunskapsfält, hon

skall bl.a. ha förmågan att använda teoretisk kunskap i praktiken och vara intresserad av

utveckling och förändring (Hindsén & Fridlund, 1995). Kravet på höjd kompetens och

kvalitet i omvårdnadsarbetet har bidragit till att omvårdnadsforskningen har ökat kraftigt

de senaste åren. Trots detta verkar inte sjuksköterskor i någon större omfattning använda

sig av omvårdnadsforskning och dess resultat i sitt praktiska arbete (Pearcey, 1995).

Historik

Heyman (1995) beskriver sjuksköterskeyrkets och omvårdnadsforskningens framväxt i

Sverige. Omvårdnad har historiskt sett varit en uppgift för kvinnor och framförallt

förekommit i hemmen. Först när lasarettsvården började byggas ut i mitten på 1800- talet

behövdes annan personal än läkare. Någon formell utbildning till sjuksköterska fanns

inte, vem som så ville kunde kalla sig sjuksköterska. Kvinnor lärde sig yrket genom att

imitera redan verksamma sjuksköterskor. Formell utbildning infördes 1920 då

Medicinalstyrelsen blev tillsynsmyndighet över sjuksköterskeutbildningen. Det

medicinska perspektivet dominerade utbildningen, det var läkare som stod för den största

delen av undervisningen. Under efterkrigstiden gjordes stora medicinska framsteg som

gjorde det möjligt att behandla fler människor men det innebar också en brist på utbildad

sjukvårdspersonal. Den medicinska utvecklingen gjorde att läkarna stärkte sin redan

starka ställning i vården. Omvårdnaden utvecklades inte i samma takt.
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Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), arbetade för att stärka omvårdnadens roll i

patientarbetet. Genom internationellt samarbete kom SSF i kontakt med den amerikanska

sjuksköterskeutbildningen, vilken bedrevs inom universitet. Svenska sjuksköterskor fick

möjlighet att studera vid amerikanska universitet och tog sedan med sig nya kunskaper

till sjuksköterskeutbildningen i Sverige. På läkarnas riksstämma 1961 framförde SSF

krav på att omvårdnaden måste få en central roll i den totala vården och att det borde

forskas i ämnet. För att öka kunskapen om omvårdnad fick alla riksdagsmän genom

SSF:s försorg skriften ”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” som i korthet

beskrev omvårdnadens betydelse i vården. Riksdagen tog 1965 beslut om en fem

terminer lång grundutbildning med möjlighet till specialistutbildningen efteråt. I och med

den nya läroplanen kom nya ämnen som sociologi och psykologi att ingå i utbildningen.

Detta ställde krav på lärarnas kompetens, många påbörjade universitetsstudier och vissa

fortsatte sedan med forskarutbildning. Som en följd av den allmänna högskolereformen

1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning bland alla andra och

Universitets- och högskoleämbetet, (UHÄ), övertog 1982 tillsynen över utbildningen.

Kraven på att det skulle finnas forskarutbildade lärare skärptes och universitetsutbildning

och forskning blev pedagogiskt motiverad. Utbildningen blev 1993 treårig, 120 poäng

med 60 poäng omvårdnad som karaktärsämne (Heyman, 1995). 1993-års

sjuksköterskeutbildning fick en tydlig akademisk inriktning, vilket innebar krav på

kunskaper som leder till självständigt kritiskt tänkande, grundläggande för vidare

akademiska studier. Grunden i utbildningen skall vara allmän och specifik omvårdnad,

medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen skall komplettera

karaktärsämnet (Erlöv & Petersson, 1998).
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Omvårdnadsforskning/evidensbaserad omvårdnad

Omvårdnad har både i teori och praktik ansetts tillhöra den medicinska vetenskapen och

har därför förknippats med naturvetenskap. Genom granskning av innehållet i

doktorsavhandlingar som svenska sjuksköterskor producerat de sista 10 åren

framkommer att omvårdnadsforskning i Sverige överger det naturvetenskapliga synsättet

och får mer och mer ett humanistiskt perspektiv. Detta sker också internationellt. Ett mer

holistiskt synsätt har utvecklats inom omvårdnadsforskningen. Människan ses inte som

enbart summan av sina delar och hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom (Willman &

Stoltz, 2002).

I Medicinska forskningsrådets rapport (Rinell Hermansson, 1993) benämns den forskning

som bedrivs inom sjuksköterskans yrkesområde som omvårdnadsforskning.

Omvårdnadsforskning är framför allt en patientnära forskning men kan också innebära

forskning inom prevention, vårdutbildning och vårdadministration (Rinell Hermansson,

1993). Willman och Stoltz (2002) beskriver evidensbaserad omvårdnad som ett

förhållningssätt till kunskap och en process där man granskar tillgänglig vetenskap inom

ett ämnesområde vilket har betydelse för den patientnära vården. De menar att den

vetenskapliga kunskapen och kunskapen om enskilda individers behov och upplevelser

kompletterar varandra, dvs. sjuksköterskan använder de mest relevanta resultaten från

omvårdnadsforskning för att tillsammans med patienten besluta om, genomföra och

utvärdera de lämpligaste omvårdnadsinsatserna (Willman & Stoltz, 2002).

Styrdokument

I och med att sjuksköterskeutbildningen blev högskoleutbildning kom den att lyda under

högskolelagen (SFS 1992:1434). Detta innebär att utbildningen skall vila på vetenskaplig

grund och beprövad erfarenhet. Det skall också finnas ett nära samband mellan forskning

och utbildning. Utbildningen skall ge studenterna förmåga att söka och kritiskt granska

kunskap på vetenskaplig nivå och följa kunskapsutvecklingen.
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I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) står i

andra kapitlet, 1 § att personal inom hälso- och sjukvården skall utföra sitt arbete utifrån

vetenskap och beprövad erfarenhet.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och

sjukvården (SOSFS 1993:17) framgår att sjuksköterskan har kvalificerad utbildning i

specifik omvårdnad och att hon ansvarar för den praktiska utformningen av patientens

omvårdnad. Hon ansvarar också för att följa utveckling och forskning inom omvårdnad,

ta del av och förmedla nya rön till sina medarbetare och patienten.

Tidigare forskning

I en studie gjordes jämförelser av attityder till omvårdnadsforskning hos sjuksköterskor

som examinerats 1966, 1976, 1986 och 1996. Den visade att sjuksköterskor i allmänhet

hade en positiv attityd till omvårdnadsforskning men att ålder, examinationsår och

kunskaper i vetenskaplig metod var variabler som hade betydelse. Sjuksköterskor med

den äldsta utbildningen var minst positiva. Trots denna skillnad uppgav alla fyra

årgångarna lika låg frekvens på frågan om hur ofta de använde sig av forskningsresultat i

det dagliga arbetet (Björkström & Hamrin, 2001).

Flera internationella studier har kartlagt vad som hindrar sjuksköterskor från att använda

sig av forskningsresultat i det praktiska arbetet. Här framkommer att sjuksköterskor i

allmänhet har en positiv inställning till forskning, den anses kunna bidra till att förbättra

omvårdnaden. Forskningen har dock svårt att nå ut till praktiskt verksamma

sjuksköterskor. Bland hindren nämns att mängden forskningsresultat är övermäktig, att

sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper i att läsa och värdera vetenskaplig litteratur

och att de har för få tillfällen att uppdatera sina kunskaper. De fann det också svårt att i

praktiken hävda sig mot medicinsk och administrativ personal, vilket krävdes för att de

skulle kunna använda sig av tillgängliga forskningsresultat (Adamsen, Larsen,

Bjerregaard & Madsen, 2003; Lacey, 1994; Pearcey, 1995).
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Problemformulering

Både i svenska och internationella studier beskrivs faktorer som hindrar sjuksköterskor

att använda resultat från omvårdnadsforskning i det praktiska arbetet. Det kan därför vara

av värde att lyfta fram faktorer som kan underlätta för sjuksköterskor att använda resultat

från omvårdnadsforskningen i det praktiska arbetet.

SYFTE

Syftet med arbetet var att belysa sjuksköterskors uppfattning om vad som kan underlätta

användandet och införandet av forskningsresultat i den praktiska verksamheten.

METOD

Arbetet var en litteraturstudie. Problemområdet ”sjuksköterskors uppfattning om

möjligheten att använda och införa resultat från omvårdnadsforskning i det praktiska

arbetet” valdes. En första systematisk sökning gjordes med sökorden nursing

research/omvårdnadsforskning och attitude/attityd i databaserna CINAHL, SweMed och

PubMed. Ett stort antal artiklar påträffades. För att begränsa materialet beslutade

författarna att inrikta sig på artiklar där sjuksköterskors uppfattning om vad som kan

påverka användandet av resultat från omvårdnadsforskning i det praktiska arbetet

framkom. För att belysa den senaste forskningen begränsades sökningen till år 1990 och

framåt.

En andra systematisk sökning gjordes med följande sökord: nursing

research/omvårdnadsforskning, facilitate/underlätta utilization/användande,

attitude/attityd, uppfattning och barrier/barriär/hinder. Sökningarna gjordes i databaserna

CINAHL, SweMed och PubMed (Polit & Hungler, 1995). En osystematisk

litteratursökning genomfördes via referenslistor i utvalda artiklar och på Internet via

sökmotorn Google.
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Urval

I SweMed påträffades 2 artiklar, i CINAHL 60 och i PubMed 13 artiklar. Samtliga

artiklar som påträffades i SweMed och PubMed påträffades också i CINAHL.  Detta gav

sammanlagt 60 artiklar. Ett första urval gjordes via titlarna på de 60 funna artiklarna. De

artiklar där titeln gav intryck av att sjuksköterskors uppfattning om vad som påverkar

användandet av resultat från omvårdnadsforskning i praktiken framkom inkluderades.

Detta gav 30 artiklar vars abstract lästes av båda författarna. I 25 abstract framkom

praktiskt verksamma sjuksköterskors uppfattning om vad som påverkar användandet av

resultat från omvårdnadsforskning i praktiken. Inga begränsningar gjordes av i vilket land

eller inom vilken specialitet sjuksköterskorna arbetade. Flertalet artiklar beskrev enbart

hindrande faktorer och för att ytterligare begränsa materialet valdes de artiklar ut som

behandlade sjuksköterskors uppfattning om vad som underlättar användandet av resultat

från omvårdnadsforskning i praktiken, vilket gav 6 artiklar. En osystematisk sökning i

valda artiklars referenslistor gav 3 artiklar. En fri sökning på Internet via sökmotorn

Google gav en magisteruppsats. Dessa lästes i sin helhet och inkluderades. Sammanlagt

användes 9 vetenskapliga artiklar och en magisteruppsats i resultatet. Både kvalitativa

och kvantitativa studier har använts i resultatet. Artiklar publicerade i vetenskapliga

tidskrifter, utgivna på engelska eller svenska där sjuksköterskors uppfattning om vad som

kan underlätta användandet av resultat från omvårdnadsforskning i praktiken framkom

inkluderades. Merparten av de artiklar som använts i resultatet var publicerade i ”Journal

of Advanced Nursing”. De artiklar som användes i resultatet redovisas i Tabell 1.
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Artikelöversikt
Tabell 1. Förteckning över de studier som utgör underlag för resultatet.
FÖRFATTARE/ÅR
ARTIKELNS TITEL

SYFTE METOD URVAL

Adams, D. (2001).
Breaking down the
barriers: perceptions
of factors that
influence the use of
evidence in practice

Att undersöka två
sjuksköterskors
uppfattning om vilka
hinder som finns för att
använda
forskningsresultat i
praktiken

Kvalitativ
metod
Djup-
intervjuer

Två
sjuksköterskor
från olika
avdelningar på
ett sjukhus i
Birmingham

Carroll, D. et al.
(1997).
Barriers and
Facilitators to the
Utilization of Nursing
Research

Att undersöka
sjuksköterskors
uppfattning om
hindrande och
underlättande faktorer för
att använda resultat från
omvårdnadsforskning i
praktiken

Kvantitativ
metod

1 100
sjuksköterskor
från ett stort
universitetssjuk
hus i Boston

Svarsfrekvens
32 %

Nagy, S. et al. (2001).
Nurses´ beliefs about
the conditions that
hinder or support
evidence-based
nursing

Att identifiera de
förhållanden som
australiensiska
sjuksköterskor upplever
stödjer eller hindrar
utvecklandet av
omvårdnadsforskning i
praktiken

Kvantitativ
metod

1250
sjuksköterskor
på tre stora
sjukhus i
Australien

Svarsfrekvens
65 %

Nilsson Kajermo, K.
et al. (1998).
Barriers to and
facilitators of
research utilization,
as perceived by a
group of registered
nurses in Sweden

Att beskriva
sjuksköterskors
uppfattning om hinder
och möjligheter att
använda
omvårdnadsforskning i
praktiken

Kvantitativ
metod

366
sjuksköterskor
på två stora
sjukhus i
Stockholm

Svarsfrekvens
70%

Oranta, O. et al. (2002).
Barriers to and
facilitators of research
utilization among
finnish registered nurses

Att identifiera finska
sjuksköterskors
uppfattning om hinder
och möjligheter att
använda
omvårdnadsforsning i
praktiken

Kvantitativ
metod

316 sjuksköterskor
på stora sjukhus i
Finland

Svarsfrekvens
80 %
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FÖRFATTARE/ÅR
ARTIKELNS TITEL

SYFTE METOD URVAL

Parahoo, K. (2000).
Barriers to, and
facilitators of, research
utilization among nurses
in Northern Ireland

Att identifiera faktorer som
sjuksköterskor upplever
som hinder och vad som
underlättar användandet av
forskning i det praktiska
arbetet

Kvantitativ
metod

2 600
sjuksköterskor på
23 sjukhus inom
olika områden på
Nordirland
Svarsfrekvens
52%

Retsas, A. (2000)
Barriers to using
research evidence in
nursing practice

Att undersöka i vilken
omfattning sjuksköterskor
använde sig av
forskningsresultat och
forskningsexpertis,
identifiera vilka hinder
sjuksköterskorna upplevde
fanns för användandet av
forskning i praktiken samt
fastställa vilket stöd de
upplevde att de fick

Kvantitativ
metod

800 sjuksköterskor
på ett sjukhus i
Melbourne

Svarsfrekvens
50%

Rodgers, S. (1994).
An exploratory study
of research utilization
by nurses in general
medical/surgical
wards

Att undersöka vilka faktorer
som kan påverka
användandet av
forskningsresultat på en
vårdavdelning

Kvalitativ
metod.
Djup-
intervjuer och
observationer

13 sjuksköterskor
på ett sjukhus i
Edinburgh

Wallin, L. et al. (2002).
Sustainability in
changing clinical
practice promotes
evidence-based nursing
care

Att undersöka sambandet
mellan
kvalitetssäkringsarbete och
faktorer som var relaterade
till användande av forskning
i en grupp sjuksköterskor

Kvantitativ
metod

220 svenska
sjuksköterskor
som deltagit i
utbildning i
metoder för
kvalitetssäkring.

Svarsfrekvens
70 %

Wigforss Percy, A.
(2000).
Sjuksköterskors
uppfattning om
omvårdnadsforskning –
möjligheten att ta del av
och använda dess
resultat i
omvårdnadsarbetet

Att kartlägga
sjuksköterskors uppfattning
om omvårdnadsforskning
och deras möjligheter att ta
del av och använda dess
resultat i omvårdnadsarbetet

Kvantitativ
metod

Magister-
uppsats

168 sjuksköterskor
och barnmorskor i
ett sjukvårds-
distrikt i Sverige.

Svarsfrekvens
48%



9

Analys

Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys där meningsbärande enheter

identifierades. Enheterna sorterades efter likheter och organiserades i kategorier och

teman. Analysmetoden syftar till att beskriva resultatet på ett så systematiskt och

objektivt sätt som möjligt. Båda författarna läste samtliga artiklar var för sig och

markerade meningsbärande enheter, dvs. meningar och uttryck som svarade mot syftet. I

nästa steg gjordes en jämförelse mellan, och en sammanställning av de meningsbärande

enheter som författarna var för sig kommit fram till. De meningsbärande enheterna skrevs

ner och klipptes isär för att sedan organiseras efter likheter. Utifrån dessa likheter

bildades ett antal kategorier och innehållet i kategorierna studerades för att kunna bilda

teman. De teman som bildades var: Sjuksköterskans uppfattning om sin yrkesroll och sitt

yrkesansvar, Sjuksköterskans uppfattning om forskarvärldens ansvar, Sjuksköterskans

uppfattning om organisation och ledarskapets betydelse samt Sjuksköterskans uppfattning

om arbetsmiljöns betydelse (Polit & Hungler, 1995).

Exempel på kodning av textmaterial

Citat Meningsbärande enhet Kategori Tema

”The need for “a strong
charge nurse to lead and
motivate staff”
(Rodgers, S. 1994, s. 909).

“a strong charge nurse
to lead and motivate
staff”

Ledar-
egenskaper

Sjuksköterskans
uppfattning om
organisationens
och ledarskapets
betydelse.

“…..skills required to make
good use of research results”
(Oranta, Routasalo &
Hupli, 2002, s. 5).

“skills required” Utbildning Sjuksköterskans
uppfattning om sin
yrkesroll och sitt
yrkesansvar.



10

Etiska aspekter

Författarna har tagit i beaktande de etiska aspekter som gäller när andras texter används.

Det innebär att inte medvetet plagiera eller förvränga data, att inte utesluta data som man

tycker ”inte passar in” samt att sträva efter att förhålla sig så objektiv som möjligt vid

värdering och analys av materialet (Polit & Hungler, 1995).

RESULTAT

Syftet med arbetet var att belysa sjuksköterskors uppfattning om vad som kan underlätta

användandet och införandet av forskningsresultat i den praktiska verksamheten.

Sjuksköterskan benämns i fortsättningen ”hon”. Resultatet presenteras utifrån de fyra

teman som bildats;

Sjuksköterskors uppfattning om sin yrkesroll och sitt yrkesansvar

Sjuksköterskors uppfattning om forskarvärldens ansvar

Sjuksköterskors uppfattning om organisationens och ledarskapets betydelse

Sjuksköterskors uppfattning om arbetsmiljöns betydelse

Sjuksköterskors uppfattning om sin yrkesroll och sitt yrkesansvar

Sjuksköterskans inställning till sin egen yrkesroll och sitt yrkesansvar har stor betydelse

för hur hon ser på möjligheten att använda resultat från omvårdnadsforskning i sitt

praktiska arbete. Om hon anser att yrkeskåren har professionell autonomi, dvs. är

självstyrande och har det yttersta ansvaret för omvårdnaden av patienten har hon lättare

att ta till sig ny kunskap och införa förändringar i omvårdnaden (Nilsson Kajermo,

Nordström, Krusebrant & Björvell, 1998). Yrkesstolthet, egen motivation och en positiv

attityd till omvårdnadsforskning är av stor betydelse (Retsas, 2000; Rodgers, 1994;

Oranta, Routasalo & Hupli, 2002).
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En annan underlättande faktor är att sjuksköterskor har uppfattningen att forskningen

bidrar till utvecklingen och därmed förbättrar omvårdnaden av patienten (Nagy, Lumby,

McKinley & Macfarlane, 2001; Retsas, 2000). I flera studier framkom vikten av att ha

utbildning i forskningsmetodik. Att få träning i att söka och värdera vetenskaplig

litteratur ansågs som mycket viktigt. Samtalsgrupper och nätverk på arbetsplatsen där

forskningsresultat diskuteras sågs också som ett led i att få ökad kunskap (Adams, 2001;

Nilsson Kajermo et al., 1998; Oranta, et al., 2002; Retsas, 2000; Rodgers, 1994,). Ett bra

sätt att hålla sig informerad om pågående forskning och nya rön inom omvårdnad ansågs

vara att delta i utbildningsdagar och kurser (Rodgers, 1994).

Medverkan i forskningsprojekt gjorde att sjuksköterskor upplevde forskningen mer

förstålig och användbar (Retsas, 2000; Wallin, Boström, Wikblad & Ewald, 2003).

Sammanfattning

För att underlätta införandet av resultat från omvårdnadsforskning i praktiken behöver

sjuksköterskor se på sin yrkesroll som självstyrande, vilja ta ansvar för omvårdnadens

utveckling och se resultat från omvårdnadsforskning som en del av sjuksköterskors

kunskapsbas. Hon behöver också kunskap i att läsa och värdera vetenskaplig litteratur.

Sjuksköterskors uppfattning om forskarvärldens ansvar

Mer klinisk forskning och ökat samarbete mellan forskningsvärlden och sjukvården

ansågs kunna underlätta införandet av resultat från forskning i den praktiska

verksamheten (Nilsson Kajermo et al., 1998). För att forskningen skulle bli mer

tillgänglig krävdes att den presenterades på ett tydligt och enkelt språk och att den hade

anknytning till verkliga, konkreta vårdsituationer. Ett sätt att göra forskningsresultaten

mer lättförståliga ansågs vara att de presenterades i korta rapporter, skrivna med

rekommendationer om hur de skulle införas och användas i praktiken (Carroll,

Greenwood, Lynch, Sullivan, Ready & Fitzmaurice, 1997; Nilsson Kajermo et al., 1998;

Oranta et al., 2002; Parahoo, 2000; Retsas, 2000).
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För många sjuksköterskor skulle översättning av artiklar till det egna språket underlätta

tillgängligheten till materialet (Oranta et al., 2002; Nilsson Kajermo et al., 1998).

Sammanfattning

Att omvårdnadsforskning bedrevs i ett nära samarbete med den praktiska verksamheten

och att forskningsresultaten presenterades på ett lättförståligt sätt hade betydelse för

införandet av forskningsresultat i praktiken.

Sjuksköterskors uppfattning om organisationens och ledarskapets

betydelse

Sjuksköterskor ansåg att organisationen måste skapa förutsättningar för dem att ta del av

och införa forskningsresultat i omvårdnadsarbetet. En viktig organisatorisk faktor var att

sjuksköterskor på arbetstid skulle få möjlighet att studera forskningsrön, reflektera och

diskutera med kollegor samt möjlighet att forska och/eller delta i forskningsprojekt

(Carroll, et al., 1997; Nilsson Kajermo et al., 1998; Retsas, 2000; Rodgers, 1994).

Möjlighet att delta vid återkommande utbildningstillfällen, t.ex. studiedagar och

avdelningsbaserad undervisning och att det fanns en forskartradition på arbetsplatsen

ansågs vara underlättande (Adams, 2001; Nilsson Kajermo et al., 1998; Parahoo, 2000;

Rodgers, 1994). En förutsättning för att detta skulle fungera ansågs vara att det fanns

tillräckligt med personal. (Nilsson Kajermo et al., 1998). En annan viktig förutsättning

var att forskningsresultaten gjordes mera tillgängliga på arbetsplatsen (Retsas, 2000).

Tillgång till bibliotek och tekniska hjälpmedel, t.ex. databaser och Intranet var förslag på

hur tillgängligheten skulle kunna öka (Adams, 2001; Parahoo, 2000;). Man föreslog

också att avdelningarna skulle prenumerera på vetenskapliga tidskrifter (Nilsson Kajermo

et al., 1998). Studenter i klinisk praktik ansågs kunna bidra med ny kunskap (Parahoo,

2000).
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Parahoo (2000) skriver att den mest framträdande underlättande faktorn var att ledningen

visade intresse för forskning. Ledare som var kunniga om och hade en positiv inställning

till omvårdnadsforskning var underlättande. Den närmaste chefen hade stor betydelse. En

stark enhetschef med förmåga att motivera och uppmuntra personalen till att använda

forskningsresultat i det praktiska arbetet var viktigt (Nilsson Kajermo et al., 1998;

Oranta, et al., 2002; Wigforss Percy, 2000).

Stöd i form av vägledning/handledning av en erfaren forskare t.ex. särskilt inrättade

tjänster på avdelningarna med uppgift att underlätta tillgången till material, hjälp att

värdera och införa forskningsresultat ansåg många skulle underlätta (Parahoo, 2000;

Nilsson Kajermo et al., 1998; Retsas, 2000). Ytterligare en förutsättning för att

omvårdnaden skulle kunna utvecklas var enligt Nilsson Kajermo et al. (1998) att de

ekonomiska resurserna var tillräckliga.

Ekonomisk belöning för den som förde in nya kunskap och nya idéer och ekonomiskt

stöd eller full lön stärkte sjuksköterskors motivation att delta i utbildningar och

forskningsprojekt (Nilsson Kajermo et al., 1998; Parahoo, 2000). Introduktion i ämnet

omvårdnadsforskning för kollegor utan utbildning i vetenskaplig metod upplevdes som

underlättande. Sjuksköterskeutbildningens akademisering sågs av en del sjuksköterskor

som en utveckling mot en mera forskningsbaserad omvårdnad. De menade att när fler

utbildas i den nya forskningsinriktade utbildningen leder det till att forskningskulturen

integreras i omvårdnadsarbetet (Parahoo, 2000).

Sammanfattning

Organisationen kan skapa både praktiska och ekonomiska förutsättningar för

sjuksköterskor att ta del av och föra in forskningsresultat i praktiken. Genom att erbjuda

kontinuerlig utbildning på arbetstid och genom tillräcklig bemanning kunde personalen

ges möjlighet till reflektion och att diskutera forskningsrön med varandra.

Sjuksköterskeyrkets akademisering ansågs kunna bidra till en integrering av

forskningskultur i omvårdnadsarbetet.
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Ledningens intresse för forskning och enskilda ledares förmåga att uppmuntra och

motivera personal att ta del av och använda resultat från forskning i sitt dagliga arbete var

viktiga faktorer. En ökad tillgänglighet av forskningsresultat, t.ex. prenumeration på

vetenskapliga tidskrifter och anställd personal med erfarenhet av forskning som kunde ge

personalen praktisk hjälp ta fram och införa passande forskningsresultat skulle underlätta.

Sjuksköterskors uppfattning om arbetsmiljöns betydelse

Att mötas av uppmuntran, positiva attityder och samarbetsvilja från arbetskamrater,

framförallt äldre kollegor, nämndes ofta som en underlättande faktor när det gällde

möjligheten att ta del av och införa nya ideér baserade på forskningsresultat (Adams,

2001; Parahoo, 2000; Retsas, 2000).

En atmosfär öppen för diskussioner och där kollegor med mer kunskap gav stöd och hjälp

att omsätta teori till praktik ansågs viktigt (Adams, 2001; Nilsson Kajermo et al., 1998;

Parahoo, 2000; Rodgers, 1994). Sjuksköterskorna upplevde att respekt från andra

yrkeskategorier t.ex. läkare hade betydelse. Läkarna behövde mer kunskap om

omvårdnadsforskning för att de skall kunna stödja införandet av dess resultat i praktiken

(Nilsson Kajermo et al., 1998; Parahoo, 2000; Retsas, 2000).

Sammanfattning

Att atmosfären på arbetsplatsen var öppen för diskussioner och nya idéer samt att

kollegor kunde hjälpa och stödja varandra ansågs underlätta.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors uppfattning om vad som

kan underlätta användandet och införandet av resultat från omvårdnadsforskning i

praktiken. För att få fram vetenskaplig litteratur som behandlade sjuksköterskors

uppfattning om och attityd till omvårdnadsforskning användes sökordet ”attityd”. I de

artiklar som påträffades, behandlades inte enbart underlättande faktorer utan de framkom

som en del i studier som framförallt inriktat sig på hinder. Detta innebar att sökordet

”barriär/hinder” också användes fortsättningsvis i sökningen. Under arbetets gång gjordes

återkoppling till syftet för att inte avvika från detta.

Artikelöversikten ger läsaren en tydlig överblick av de artiklar som användes i resultatet.

Innehållet i det material som användes anses av författarna vara relevant för denna

studies syfte. Materialet bearbetades med hjälp av innehållsanalys. Författarna anser att

detta är ett bra sätt att systematisera och strukturera materialet för att tydliggöra resultatet.

De kategorier och teman som bildades diskuterades fram av författarna gemensamt.

Resultatdiskussion

I resultatet framkommer en mängd faktorer som belyser sjuksköterskors uppfattning om

vad som kan underlätta användandet av resultat från omvårdnadsforskning i det praktiska

arbetet. Vi fann en stor samstämmighet i artiklarna beträffande de uppfattningar som

framkom, vilket stärker resultatet. De artiklar som resultatet bygger på belyser både

faktorer som hindrar och underlättar för sjuksköterskor att använda forskningsresultat i

praktiken. I många fall speglar hinder och möjligheter varandra, det som upplevs som

hinder kan om man vänder på det upplevas som underlättande. Tid är en sådan faktor,

sjuksköterskor uppger tidsbrist som ett avgörande hinder, om de fick arbetstid avsatt

skulle det underlätta avsevärt. Vi instämmer med de författare som hävdar att innebörden

av brist på tid kan diskuteras.
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Det kan finnas verklig brist på tid men tidsbrist kan också användas som ett skäl av de

sjuksköterskor som inte är intresserade av att tillägna sig forskningsresultat. När det finns

tid över används den till att pusta ut, samla kraft och till att göra arbetsuppgifter som man

tidigare inte hunnit med (Hjälte, 2000; Nilsson Kajermo et al., 1998; Wigforss Percy,

2000). En annan aspekt på tidsfaktorn är det faktum att sjuksköterskeyrket är

kvinnodominerat, i många fall innebär det en dubbel arbetsbörda som består både av

yrkesarbete och ansvar för hem och familj (Parahoo, 2000).

Sjuksköterskor anser att den egna uppfattningen om att yrkeskåren är självstyrande och

har det övergripande ansvaret för omvårdnaden är faktorer som underlättar. Vi ser detta

som det mest centrala och de viktigaste förutsättningarna för att införandet av resultat

från omvårdnadsforskning skall kunna genomföras. Sjuksköterskeutbildningens

akademisering har startat en process mot en mera självständig profession där både

forskning och tillämpning av forskningsresultat betonas. Pilhammar Andersson visar

dock i sin rapport ”Sjuksköterskors föreställningar om utbildning och yrkesfunktion” att

utbildningen inte lyckats med att få sjuksköterskor att se på omvårdnad ur ett

vetenskapligt perspektiv. De ser omvårdnad som en handling som kräver en viss form av

kunskap för att kunna utföras, inte som den professionella kärnan i sjuksköterskans

arbete. Den professionella kunskapen utvecklas inte utan traditionen bibehålls

(Pilhammar Andersson, 1994).

Traditionens makt är stark inom sjuksköterskeprofessionen och inbjuder inte till ett

ifrågasättande förhållningssätt. Sjuksköterskor som ifrågasätter och vill införa

förändringar med forskningsanknytning möter ofta motstånd och ovilja från kollegor,

framförallt från dem som har en äldre utbildning. Dessutom dominerar det medicinska

perspektivet fortfarande vården vilket medför att det finns en underdånighet gentemot

läkarkåren som gör att sjuksköterskor känner att de behöver ”tillåtelse” för att utveckla

omvårdnaden (Parahoo, 2000). För att kunna tillämpa resultat från omvårdnadsforskning

i den dagliga verksamheten krävs att sjuksköterskan reflekterar över sina

omvårdnadshandlingar (Willman & Stoltz, 2002). Uttrycket ”så här har vi alltid gjort”

håller kvar gammal kunskap och ger inte utrymme för nytänkande och reflektion. I en

kultur där man har sin trygghet i traditionen kan nya idéer och tankar ses som ett hot.
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För att bryta traditionen krävs att varje enskild sjuksköterska inser värdet i

omvårdnadsforskning som kunskapsbas och tar ansvar för att tillämpa den (Jacobson,

2000).

Sjuksköterskor har uppfattningen att utbildning i forskningsmetodik är underlättande men

trots att den nya sjuksköterskeutbildningen innehåller utbildning i vetenskaplig metod är

sjuksköterskor missnöjda med sina kunskaper inom detta område. Pearcey (1995) fann att

oavsett hur många år det gått sedan sjuksköterskeexamen upplevde sjuksköterskor samma

otillfredsställelse med de egna kunskaperna i forskningsmetodik. Det fanns dock en

signifikant skillnad mellan de svarande beroende på var och hur man arbetade. De

sjuksköterskor som arbetade med utbildning var mest nöjda medan sjuksköterskor som

arbetade på natten upplevde sig mindre nöjda. Detta förvånar oss inte, de sjuksköterskor

som arbetar med utbildning har granskning av vetenskaplig litteratur som en självklar del

av sina arbetsuppgifter. Det styrker oss i vår uppfattning att för att kunna söka och

värdera vetenskaplig litteratur fodras inte bara formell kunskap i hur man gör utan,

liksom för all annan kunskap, krävs det att den upprätthålls genom att den används

kontinuerligt. Detta måste sjuksköterskor själva inse och ta ansvar för oavsett var eller

hur de arbetar.

Sjuksköterskor anser att forskarvärlden kan bidra till en ökad användning av

forskningsresultat genom att bedriva mer kliniskt användbar forskning och presentera

resultaten på ett kortfattat och enkelt sätt. De efterlyser tydligare riktlinjer för det

praktiska genomförandet. Detta speglar den praktiska kunskapssyn som råder inom

sjuksköterskekåren. Sjuksköterskor anser att den praktiska kunskapen är mera värd än

den teoretiska (Hjälte, 2000; Sarvimäki, 1994). Vår mening är att forskning på ett

teoretiskt och filosofiskt plan inte kan presenters i termer som beskriver görandet. Att ta

till sig kunskap på denna nivå är en process där sjuksköterskan integrerar kunskapen i sitt

sätt att tänka och förhålla sig.

Sjuksköterskor som börjar forska tar steget in i en karriär som leder bort från vårdens

vardag, de prioriterar inte att presentera färdiga forskningsresultat för praktiskt

verksamma sjuksköterskor.
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Dessutom har omvårdnadsforskare, liksom andra forskare, krav från forskarvärlden på

hur forskningsrapporter skall skrivas och presenteras (Hjälte, 2000). Det behöver skapas

en dialog mellan forskare och användare av forskningsresultat där båda sidor kan ge

uttryck för sina åsikter om forskningsområden och resultatens användbarhet. För den

yrkesverksamma sjuksköterskan är det viktigast att relevanta forskningsresultat finns

lättillgängliga när hon behöver dem (Wigfors Percy, 2000).

Resultatet visar att sjuksköterskor anser att organisation och ledarskap har stor betydelse

för möjligheten att ta del av och använda resultat från omvårdnadsforskning i den

praktiska verksamheten. Det är inom detta område som det kommer fram flest förslag på

vad som anses skulle kunna underlätta. Tid, tillräcklig bemanning, ekonomiskt stöd och

uppmuntran från närmaste chefen är några exempel (Nilsson Kajermo et al., 1998;

Parahoo, 2000; Retsas, 2000). Lagar och andra styrdokument säger att sjuksköterskan

ansvarar för omvårdnaden av patienten och att hon skall följa och förmedla forskning och

utveckling inom området. Utbildningen lägger stor vikt vid att tydliggöra sjuksköterskans

yrkesansvar och ger henne möjlighet att tillägna sig den kunskap som behövs för att hon

skall kunna ta detta ansvar. Vår uppfattning är att de styrdokument som reglerar

sjuksköterskans ansvar måste tas på större allvar av organisation och ledning.

Verksamheten måste organiseras och ledas på ett sådant sätt att sjuksköterskor ges bättre

förutsättningar att följa de styrdokumenten som reglerar hennes yrkesansvar. Hicks

(1996) menar att forskningen, både utförande och användande, formellt skall ingå i

sjuksköterskans yrkesroll, den skall ingå i hennes befattningsbeskrivning. Ledningen

måste se på användandet av forskningsresultat som en del av sjuksköterskans

ansvarsområde och inte som något hon intresserar sig för när hon har tid över. Ledningen

ansvarar för att ge omvårdnadsforskning en mer central plats, både för patientens bästa

och av ekonomiska skäl. Först då kommer sjuksköterskor själva att tillfullo se på

omvårdnadsforskning som en viktig del i sina arbetsuppgifter.

Faktorer i arbetsmiljön anses ha stor betydelse för att sjuksköterskor ska kunna använda

sig av forskningsresultat i det praktiska arbetet. Det finns en rädsla bland sjuksköterskor

att göra misstag och fatta felaktiga beslut vilket gör att de hellre håller fast vid rutiner än

tar risken att misslyckas. Rutiner och riktlinjer gör att de känner sig trygga.
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En atmosfär på arbetsplatsen där sjuksköterskor kan hantera och ta lärdom av misstag på

ett konstruktivt sätt är en förutsättning för att professionen skall fortsätta att utvecklas

Genom att sjuksköterskor stödjer varandra i yrkesrollen skapas möjlighet att genomföra

förändringar (Rodgers, 1994).

SLUTSATS

För att omvårdnaden skall fortsätta att utvecklas, både som vetenskapligt ämne och som

praktisk verksamhet, krävs att sjuksköterskor i större omfattning blir både

forskningsproducenter och forskningskonsumenter. Sjuksköterskor förväntas ta ansvar

för att de omvårdnadshandlingar hon utför vilar på vetenskaplig grund och beprövad

erfarenhet. Detta anges också i de lagar och styrdokument som reglerar hennes arbete. Av

egen erfarenhet och i litteraturen har vi sett att sjuksköterskor brister i detta ansvar.

Vi ville i vårt arbete belysa faktorer som kan underlätta för sjuksköterskor att använda

resultat från omvårdnadsforskning i det praktiska arbetet. En stor mängd underlättande

faktorer framkom i resultatet men ingen av dem kan ensam leda till någon förändring.

Sjuksköterskor uppger att forskarvärlden, organisation/ledarskap, arbetsmiljön och

hennes egen syn på sin yrkesroll och sitt yrkesansvar är områden som har betydelse för

att skapa förutsättningar som underlättar. Vi menar att sjuksköterskans syn på sin

yrkesroll och sitt yrkesansvar är avgörande för att en förändring överhuvudtaget skall

komma till stånd. Vetenskaplig forskning inom omvårdnad blir mindre betydelsefull om

den inte används i praktiken. Sjuksköterskan måste själv ta det yttersta ansvaret för

omvårdnaden och förstå värdet i omvårdnadsforskning som kunskapsbas för att kunna

tillämpa dess resultat. Ett närmare samarbete mellan forskare och praktiskt verksamma

sjuksköterskor tror vi skulle kunna öka förståelsen dem emellan.
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