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Sammanfattning    

Tidigare forskning påvisar att sjuksköterskor i ringa omfattning kan ta sig tid till att 

söka och läsa vetenskapliga rapporter vilket även speglar sig i handledarskapet. Om 

studenter inte ser sjuksköterskor söka ny kunskap i forskningen eller får handledning i 

att söka, kan vi då förutsätta att de kommer att uppfylla kravet från högskoleverket 

under studietiden samt socialstyrelsens kompetensbeskrivning när de är färdiga 

sjuksköterskor?  

 

Att belysa sjuksköterskors egna erfarenheter av att använda forskningsrapporter kan ge 

kunskaper om sjuksköterskor har behov av att stärka sitt eget kritiska tänkande och sin 

vetenskapliga hållning som sedan kan berika dem i deras handledarroll. 
 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att använda 

forskningsrapporter i sitt dagliga arbete med vård och handledning av studenter i klinisk 

verksamhet. För att belysa handledande sjuksköterskors erfarenheter valdes intervju 

som metod och texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Uppsatsens resultat ger en nulägesbeskrivning av studiens forskningsområde och stöds 

av tidigare forskningsresultat. Resultatet redovisas i två domäner, hinder och 

begränsningar samt möjligheter och förutsättningar för att tillvarata forskningsresultat i 

vårdandet och studenthandledning. 

Hinder och begränsningar var tidsbrist, brist på vilja och engagemang, brist på kunskap 

i informationssökning och att kunna tillgodogöra sig det vetenskapliga språket och till 

sist bristande tillgänglighet på forskningsrapporter. Möjligheter och förutsättningar var 

önskan om mer tid, vilja och engagemang, att ha kunskap och erfarenhet och till sist 

tillgänglighet till forskningsrapporter. Diskussionen tar upp att flera av sjuksköterskorna 

skulle vilja stimulera studenterna mer att ta tillvara forskningsresultat men att många 

handledare saknade kunskaper som informationssökning och det vetenskapliga språket.  

 

Nyckelord: Forskningsanknytning, verksamhetsförlagd utbildning, handledare, 

sjuksköterskestudenter 
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INLEDNING 

Jag arbetar som sjuksköterska och huvudhandledare på en utbildningsavdelning (UVA) 

på Södra Älvsborgs Sjukhus. I uppdraget ingår bland annat att vara kontaktperson 

mellan lärosätet och verksamheten samt att vara med och utveckla handledningen på 

UVA. Att arbeta på en UVA innebär att dagligen handleda sjuksköterskestudenter från 

Institutionen för vårdvetenskap under deras verksamhetsförlagda utbildning. Under 

denna studietid hålls mitt- och slutsamtal där ett flertal kompetensområden skall 

bedömas. Ett av dessa områden är ”Vetenskaplig Medvetenhet”. Jag har medverkat vid 

flera mitt- och slutsamtal där varken handledare eller studenter ansett att de kan bedöma 

just denna kompetens hos studenterna. 

 

Intentionen med denna intervjustudie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

använda forskningsrapporter i sitt dagliga arbete med vård och handledning av studenter 

i klinisk verksamhet. Mina erfarenheter är att sjuksköterskor i ringa omfattning kan ta 

sig tid till att söka och läsa vetenskapliga rapporter i sitt arbete vilket även avspeglar sig 

i handledarskapet. Om studenter inte ser sjuksköterskor söka ny kunskap i forskningen 

eller får handledning i att söka, kan vi då anta att de har denna färdighet och förmåga 

när de är färdigutbildade sjuksköterskor? Kunskap i detta område kan ge oss ökad 

beredskap i vårt handledarskap med avseende på att söka och ta del av aktuell 

forskning. 

 

BAKGRUND 

I högskolelagen, 2009: 1037,§8, finns skrivet att utbildning på grundnivå ska utveckla 

studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar samt att 

studenterna ska utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 

Utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Borås innehåller en 

detaljerad beskrivning av utbildningens mål som överensstämmer med ovan beskrivna 

utdrag ur högskolelagen. Utbildningsplanen innehåller även ett avsnitt med lokala mål 

för sjuksköterske- och kandidatexamen. För att ta sjuksköterske- och kandidatexamen 

ska studenten visa färdighet och förmåga i att utveckla vårdandet och den egna 

professionen genom att tillvarata och tillämpa aktuella forskningsresultat 

(Utbildningsplan 2010) 

  

I socialstyrelsens beskrivning av sjuksköterskans kompetens ingår området om 

forskning, utveckling och utbildning. Avsnittet om forskning och utveckling beskriver 

att sjuksköterskan ska inneha förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och 

metoder samt inspirera till dialog om införandet av ny kunskap. Sjuksköterskan ska ha 

förmåga att söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur och implementera ny 

kunskap och på så vis verka för en omvårdnad som överensstämmer med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Det innebär även att medverka i handledning av studenter och 

medarbetare i både utvecklingsarbeten och forskningsarbeten (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga arbetet är en stor utmaning för 

sjuksköterskor idag. Att vårda evidensbaserat, det vill säga bygga sina beslut på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kan bara bli verklighet om vi som arbetar 
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med vård, både medarbetare och ledning, är beredda att lägga ner tid och engagemang 

(Bahtsevani, Willman, Rohlin & Levi, 2006).  

 

Svenska sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen i en 

avhandling av Hallin (2009) att yrket innebar att kunna bedriva god och säker vård 

utifrån en helhetssyn och att handleda studenter med målet att vara en god förebild. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att arbeta evidensbaserat. 

 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Evidens är ett begrepp med ursprung i latinets evidentia som betyder tydlighet. 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård definieras som ett förhållningssätt och en vilja att 

tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vården. Det är även en 

process för att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och tillämpa 

befintliga forskningsresultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Eriksson och Nordman (2004) beskriver evidens som att ställa in siktet mot en horisont 

och se nya horisonter, vilket innebär att öppna sig för någonting nytt. Det evidenta ska 

sökas med forskningens hjälp där sanningen varit dold för oss.  

 

Evidensbaserad vård enligt Bahtsevani, et al. (2006), bör inte tillämpas mekaniskt och 

lika på alla patienter, utan innebär att sjuksköterskan analyserar varje patients unika 

vårdsituation och med stöd i evidensen välja den åtgärd som med största sannolikhet 

kommer att göra mest nytta och minst skada. En mångfald faktorer påverkar de beslut 

som kommer att fattas i mötet med den enskilda patienten, vilka möjliggör en 

evidensbaserad vård i den enskilda vårdsituationen. Dessa faktorer är klinisk erfarenhet, 

evidens i form av sammanvägt resultat av kvalitetsgranskade vetenskapliga studier, 

tillgängliga resurser samt patientens erfarenhet och önskemål. 

 

Syftet med evidensbaserad vård är enligt Mogensen, Thorell-Ekstrand, och Löfmark, 

(2010) att bidra till största möjliga patientsäkerhet. De menar att vi ska sträva efter att 

arbeta vetenskapligt i den kliniska utbildningen och på så vis bidra till att öka 

studenternas kunskap och väcka deras lust och nyfikenhet att söka svar. Evidensbaserad 

vård eftersträvas för patienternas skull och det bör vara en självklarhet i studenternas 

utbildning. 

 

 

Handledaren som en förebild 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) erbjuds studenten möjlighet att 

träna på olika praktiska färdigheter och pröva att tillämpa sina teoretiska kunskaper. 

Integreringen mellan teori och praktik har en central roll under den kliniska 

utbildningen. Studenten ges tillfälle att utveckla och stärka en yrkesidentitet och 

yrkesroll (Kennedy-Olsson, 1995). Hur vi människor lär oss beror på våra erfarenheter, 

vår förståelse och vårt synsätt på det som ska läras. Detta kan beskrivas som vår 

livsvärld där grunden för allt lärande sker. Grunden för all kunskapsutveckling har sitt 

ursprung i livsvärlden och kan medvetandegöras genom reflektion.  
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Ordet reflektion betyder böja eller vända tillbaka. För studenten kan det innebära att 

tänka efter, att iaktta det som upplevs och att försöka skapa mening i sin tankevärld. 

Reflektion är en förståelseprocess där reflektionen startar i mötet mellan tidigare 

erfarenhetskunskap och ny erfarenhet. I mötet utmanas den tidigare erfarenheten med 

syftet att utveckla en förståelse som öppnar för en ny förståelse genom en så kallad 

horisontsammansmältning. Horisonterna som smälts samman är tidigare förståelse och 

ny förståelse (Ekebergh, 2009). 

 

Att som sjuksköterska handleda studenter innebär att handledaren blir modell för 

studenten inför den kommande vårdarrollen (Ekebergh, 2001). Mogensen et al. (2010) 

definierar handledning som att handledaren är en professionell förebild som förbereder, 

följer och återkopplar delmoment och helheter under studentens VFU. Reflektion har en 

central plats i handledning. Det handlar om att hjälpa studenten till personlig utveckling 

i kliniska färdigheter, omdöme, faktakunskap och vetenskapligt förhållningssätt.  

 

Ekebergh, (2009) menar att reflektion kan användas i handledningen som ett effektivt 

verktyg för att integrera teori och praktik. Genom reflektion kan studenten skapa 

mening i sina erfarenheter och göra kunskapen till sin egen. En medveten reflektion 

möjliggör att teoretisk och vårdvetenskaplig kunskap integreras med praktisk erfarenhet. 

Med hjälp av reflektion kan studenten bearbeta teorin i mötet med praktisk erfarenhet 

och finna mening vilket är betydelsefullt för lärandet. Symboliskt kan lärandet i detta 

sammanhang uttryckas som ”huvud, hjärta och hand” eller tanke, känsla och handling. 

 

Enligt Grönqvist (2004) ska handledaren bidra till att sträva efter att frambringa ett 

integrerat förhållningssätt hos studenten och synliggöra yrkets grundläggande och 

betydelsefulla delar så att studenten ges möjlighet att utveckla sin kompetens och 

färdighet i yrket. Yrkesidentitet innebär att personen uppnått ett självförtroende där 

teoretisk kunskap och upplevd kompetens samverkar med erfarenhetsbaserad kunskap. 

Då handledaren uppnått detta kan studenten få stöd i att se sina egna resurser och 

förmågor och utveckla dessa. 

 

 

Kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt 

En förutsättning för att kunna granska och värdera olika informationskällor samt 

reflektera över vårdandet är att ha förmågan till kritiskt tänkande och vetenskapligt 

förhållningssätt. Ett kritiskt förhållningssätt innebär att kunna ifrågasätta och att inte 

okritiskt acceptera allt som skrivs och utförs. Att söka faktakunskaper och på så sätt få 

nya insikter, är förutsättningar för att kunna utveckla och bidra till evidensbaserad vård 

(Nilsson Kajermo & Wallin, 2009).  

 

Även Profetto-McGrath, Hesketh, Lang och Estabrooks (2003) påvisar i sin studie att 

individen måste inneha vissa färdigheter för att kunna tillämpa ett kritiskt tänkande. De 

har studerat sjuksköterskors förmåga till kritiskt tänkande i förhållande till användandet 

av forskningsresultat. Resultatet visade att det fanns ett starkt samband mellan förmågan 

att tänka kritiskt och användning av forskningsresultat i sitt arbete. Öppenhet och 

vetgirighet var förmågor som kopplades samman med tillämpning av forskningsresultat. 
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För att uppnå en detta behövs ett aktivt stöd för utvecklingen av ett kritiskt 

förhållningssätt hos både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. 

 

Myrick och Yonge (2002) påtalar att uppmuntran från handledaren kan gynna 

sjuksköterskestuderandes kritiska tänkande och ses som en process som påverkas av 

förhållandet mellan den studerande och handledaren. Deras resultat bygger på intervjuer 

av både sjuksköterskestudenter och handledare i västra Canada. Studenterna i deras 

studie beskrev att handledaren spelade en nyckelroll som modell i kritiskt 

förhållningssätt. Positiva faktorer som uppmuntrade det kritiska tänkandet var när 

handledaren visade respekt för studentens kunnande. Positivt var även när handledaren 

var öppen och flexibel i sitt tänkande. Detta ingav en känsla av förtroende och studenten 

fick en känsla av säkerhet. Studien visade att handledarens inställning spelar en 

betydande roll i att möjliggöra kritiskt tänkande genom ett tillåtande klimat och 

uppmuntrande. 

 

 

Tidigare forskning 

Befintlig forskning är huvudsakligen gjord med fokus på hur sjuksköterskor använder 

forskningsresultat i kliniskt arbete. Det finns även studier som undersökt studenternas 

perspektiv på kritiskt tänkande.  

 

Hallin och Danielson (2008) har jämfört hur över 100 svenska sjuksköterskor upplevt 

uppdraget som handledare åt sjuksköterskestudenter mellan åren 2000 och 2006. En 

jämförelse gjordes mellan dessa två år och undersökningen är genomförd med 

kvantitativ metod. Resultatet visade att många områden inom handledarskapet hade 

genomgått en omfattande utveckling. Att koppla forskningsresultat till praktiska 

omvårdnadsuppgifter var i stort sett oförändrat. Resultatet visade att det fortfarande var 

en mindre förekommande uppgift.  

 

Detta stämmer överens med Nilsson Kajermo (2004), resultat som finns presenterat i en 

akademisk avhandling. Avhandlingen bygger på fyra studier som genomförts i Sverige 

och de handlar om vilka hinder och möjligheter som finns för kliniska sjuksköterskor att 

använda forskningsresultat i klinisk praktik. Slutsatsen som framträdde var bland annat 

att brist på tid, svårighet att hitta forskningsartiklar och att artiklarna är skrivna på 

engelska var stora hinder. Det angavs även att det inte fanns tid till att införa nya idéer 

som forskningen visat resultat på samt att sjuksköterskan inte kände att hon/han har 

tillräckligt med inflytande för att förändra rutiner. Meijers et al.(2006) genomförde en 

litteraturstudie av tio engelskpublicerade studier och Koehn och Lehman (2008) med en 

beskrivande tvärsnittsundersökning fann båda kontextuella faktorer som påverkade 

användandet av forskningsresultat. Dessa faktorer var tid, stöd, tillgång till 

forskningsmaterial, klimat, arbetsroll vilket kan jämföras med Nilssons Kajermos 

(2004) studie men Nilsson Kajermo belyser även att sjuksköterskans nivå av utbildning 

påverkar användandet av forskningsresultat. Ju mer utbildning sjuksköterskan har desto 

mer används forskningsresultat i arbetet.  

 

Kuuppelomäki och Tuomi (2004) påvisade i sin kvantitativa enkätstudie om finska 

sjuksköterskors attityder till att läsa forskningsrapportering, att de sjuksköterskor som 
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regelbundet läste forskningsartiklar genom olika kurser, var mer positiva till att söka 

efter forskningsresultat i sitt arbete.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt är mål för all högskoleutbildning. 

Det är också en förutsättning för att kunna reflektera över sitt arbete men även för att 

granska och värdera olika informationskällor.  

 

Alla sjuksköterskor har ett ansvar för att medverka i arbetet med att utveckla metoder 

för att kunna mäta, beskriva och utvärdera hälso- och sjukvårdens kvalité med syftet att 

ge patienten bästa möjliga vård. Varje år publiceras en mängd vetenskapliga artiklar om 

olika forskningsprojekt världen över. I dagens datoriserade värld finns goda möjligheter 

ta del av aktuell forskning men tidigare studier visar att det finns många hinder för att 

söka forskning på nätet. Att belysa sjuksköterskors egna erfarenheter av att använda 

forskningsrapporter kan ge oss kunskaper om sjuksköterskors behov av att stärka sitt 

eget kritiska tänkande och sin vetenskapliga hållning som kan berika dem i deras 

handledarroll.  

 

 

Frågeställningen blir således: 

Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att använda forskningsrapporter i det dagliga 

arbetet där handledning av sjuksköterskestudenter ingår. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att använda forskningsrapporter i sitt 

dagliga arbete med vård och handledning av studenter i klinisk verksamhet. 

 
 

METOD 

I föreliggande studie har kvalitativ ansats valts. Enligt Paulsson (2008) har kvalitativ 

metod som mål att beskriva uppfattningar, upplevelser, erfarenheter och tankar om ett 

mänskligt fenomen. För att ta reda på handledande sjuksköterskors erfarenheter valdes 

därför intervju som metod. 

 

Gillham (2008) liksom Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den halvstrukturerade 

intervjun inrymmer en flexibilitet som styrs av en struktur vilket resulterar i data av god 

kvalitet. Halvstrukturerad intervju innebär att samma fråga ställs till alla informanter 

och de leds vidare i intervjun med hjälp av följdfrågor som i denna uppsats styrs av 

syftet av undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuns målsättning som att få ta del av informanternas livsvärld eller 

vardagsvärld för att nå förståelse i den levda världen ur informanternas perspektiv.  
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008), är kvalitativ innehållsanalys, inriktad 

på tolkning av texter som exempel utskrifter av inspelade intervjuer och är ofta 

förekommande i vårdvetenskaplig forskning. Målet vid kvalitativ innehållsanalys är att 

ge en beskrivning av variationer i texten, genom att identifiera likheter och skillnader i 

dess innehåll. Dessa likheter och skillnader kan sedan beskrivas som kategorier och 

teman på olika nivåer. Centrala begrepp som används för att redogöra för 

analysprocessen är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema. Denna studie stannar vid kategorisering av informanternas svar. 

 

En analysenhet är allt material som skrivs ut av en hel intervju. En domän delar texten i 

olika specifika områden och består av en grov struktur. En meningsenhet utgörs av ord, 

meningar eller stycken som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop, som en 

meningsbärande del av texten. För att få en mer lätthanterlig text, kondenseras och 

abstraheras texten vilket innebär att den görs kortare samtidigt som det väsentliga 

innehållet bevaras. Att abstrahera en text innebär att lyfta substansen till en högre logisk 

nivå men samtidigt kontrollera mot meningsenhetens text. Därefter kodas materialet 

som innebär att det sätts en etikett på en meningsenhet som kortfattat skildrar dess 

innehåll. En kategori bildas av koder med liknande substans. Innehållet i en kategori 

svarar på frågan ”vad” och ger en beskrivning av innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

 

 

Datainsamling  

Urval av informanter 

Jag har intervjuat sju sjuksköterskor, en man och sex kvinnor, som arbetar på 

vårdavdelningar vid två olika sjukhus i Västra Götalandsregionen. Antalet år som 

förflutit sedan de tagit sin sjuksköterskeexamen varierade mellan tre år och 42 år. Sex 

av sju informanter hade utbildning i studenthandledning. Alla sex hade gått kursen på 

2000-talet. 

 

Urvalskriterier för att ingå i studien var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenheter av att 

handleda studenter och att de arbetade på en ordinär vårdavdelning. Skälet till att det 

skulle vara en ordinär vårdavdelning är att idag finns ett flertal avdelningar som 

tillsammans med högskolan har ett pedagogiskt uppdrag, så kallade 

utbildningsvårdsavdelningar. 

 

Den erfarenhet som jag har genom mitt uppdrag som huvudhandledare på ett tredje 

sjukhus i regionen, har gett mig en inblick i arbetssättet på dessa UV:or. Där har de 

aktiviteter som till exempel artikelgranskningsgrupper. Mitt urval begränsas därför till 

handledande sjuksköterskor på ordinära vårdavdelningar.  

 

Huvudhandledarna på respektive sjukhus var behjälpliga i att välja informanter eftersom 

de hade kunskap om sjuksköterskornas erfarenheter av studenthandledning. 

Huvudhandledarna fick muntlig information om studiens syfte och mina urvalskriterier.  
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Genomförande av intervjuerna 

Efter att jag fått informanternas namn av huvudhandledarna togs en kontakt med 

verksamhetschefer på respektive sjukhus. Både muntligt och skriftligt tillstånd 

(bilaga I) erhölls att intervjua sjuksköterskorna under arbetstid. Därefter informerades 

vårdenhetscheferna.  

 

Trost (2010) menar att när den första kontakten med informanten tas, skall man upplysa 

och ge löfte om anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Brev skickades till 

informanterna med skriftlig information (bilaga II) om syftet med studien samt ett 

dokument för skriftligt medgivande (bilaga III) att delta i studien. I informationsbrevet 

garanterades att resultatet av intervjuerna kommer att avidentifieras och bearbetas 

konfidentiellt enligt personuppgiftslagen. Medverkan innebar frivillighet och 

deltagandet kunde avbrytas när helst informanten önskade. Löfte gavs om att 

avdelningens namn eller enskilda personer inte kommer att kunna identifieras. 

 

Efter medgivande erhållits togs telefonkontakt med informanterna som fick bestämma 

tid och plats för intervjun. En av intervjuerna genomfördes hemma hos informanten 

enligt hennes önskemål och de övriga sex i ett enskilt rum på deras arbetsplats, under 

arbetstid. 

 

Intervjun inleddes med en kort repetition om syftet och om tillvägagångssättet. 

Informanterna fick möjlighet att ställa nytillkomna frågor och rikta fokus mot studiens 

syfte och frågeställningar. Informanterna fick en ingångsfråga med följande innebörd: 

”Kan du berätta för mig hur du använder forskningsrapporter i handledningen av 

studenter?” Därefter ställdes ett antal följdfrågor för att stimulera sjuksköterskornas 

berättande och förtydliga deras svar. Följdfrågorna kunde vara:” Hur menar du nu?”, ” 

Kan du ge exempel om en sådan situation?” eller ”Berätta mera!” Intervjuerna varade i 

ca 30-45 minuter. 

 

Intervjun spelades in på en digital inspelare och fördes över på en dator i ett senare 

skede. Den första intervjun kan ses som en provintervju. Vid analysen togs den första 

intervjun med då innehållet svarade mot syftet och innehållet var av god kvalité. 

 

 

Analys 

De inspelade intervjuerna fördes över digitalt på dator och skrevs ut ordagrant i sin 

helhet. Efter att intervjuerna skrivits ut sparades de på ett portabelt minne.  

Materialet lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild av innehållet och att bli 

förtrogen med texterna. De utskrivna texterna analyserades sedan med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). 

Trost (2010) beskriver induktiv ansats som att samla in uppfattningar genom t.ex. 

intervjuer och sedan analysera och bearbeta texten där inte all data är enstämmiga. 

Resultatet kan sedan visa ett mönster. Genom dessa mönster kan sedan en slutsats, 

förhoppningsvis dras.  

 

Texten delades in i meningsbärande enheter som sedan kondenserades till en mer 

lätthanterlig text. Efter att texten abstraherats kodades den och på så sätt kunde 
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skillnader och likheter börja urskiljas. Kategorier bildades av koder med liknande 

innehåll. Under abstraktionsarbetet användes olika färger för att markera text.  

 

Slutligen framträdde domäner och resultattext kunde börja formuleras. Här nedan ges 

exempel ur analysförfarandets första fas när texten delats in i meningsbärande enheter, 

kondenserats, kodats och därefter underkategorier och kategorier bildats. Se tabell (1) 

Exempel ur analysprocessen: 

 

 

MENINGSENHET 

KONDENSERAD 

MENINGSENHET 

KOD  UNDER 

KATEGORI  

KATEGORI  

Det skulle nog varit att 

det skulle va avsatt tid, 

tror jag. Som att ”nu 

går du av tre och ha 

arbetstid till fyra, 

Varsågod nu har du en 

timme…så att man är 

liksom frigjord.  

Att ha avsatt tid, ”nu 

går du av tre och har 

arbetstid till fyra. Här 

har du en timme!” 

frigjord tid.  

Tid Organisation 

som 

möjliggör. 

Att önska mer 

tid 

 

 

Jag känner ändå att det 

inte var så länge sedan 

som jag läste och jag är 

van vid 

forskningsspråket och 

artiklar och så, så det 

underlättar ju. Det 

underlättar mer för mej. 

Jag kan tänka mej att 

det underlättar… 

Känner att det inte 

var så länge sedan jag 

läste vilket ger vana 

och underlättar i att 

läsa forskningsspråk 

Underlättande 

faktorer för att 

läsa 

forsknings-

språk. 

Kunskap i 

informations 

sökning och 

det 

vetenskapliga 

språket 

underlättar 

 

Att ha 

kunskap och 

erfarenhet  

 

Tabell (I) 

 

 

Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen har etiska överväganden beaktats enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen (2003:460). 

Datainsamlingens arbetsförfarande har följt rekommendationer som hämtats från etiska 

etikprövningsnämndens (EPN) hemsida: ”Vägledning till forskningsinformation” 

(Etiska prövningsnämnden, 2011). 

 

Skriftligt samtycke erhölls (se bilaga I) och kontakt togs med informanterna först 

genom skriftligt brev (se bilaga II) och sedan telefonledes. Informanterna fick 

information angående studiens syfte och att de hade frivillighet att avbryta när som helst 

utan motivation om de så önskade. All data har avidentifierats och behandlats 

konfidentiellt för att minska risken för identifiering av informanterna. 

 

 



 9 

RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet i två domäner, åtta kategorier och sexton underkategorier.  

 

DOMÄNER 
 

KATEGORIER 

 
UNDERKATEGORIER 

 

HINDER ELLER 

BEGRÄNSNINGAR  

Att känna tidsbrist 

 

 

 Hög arbetsbelastning 

 Ledningen gör prioriteringar 

som hindrar 

 Brist på vilja och 

engagemang 

 

 

 

 Tillfredställelse över att slippa 

läsa forskningsrapporter  

 Forskningsanknytning har låg 

prioritet i sjuk-sköterskornas 

handledning 

 Brist på kunskap i 

informationssökning och 

det vetenskapliga språket 

 

 Kunskapsbrist i att söka 

information elektroniskt 

 Det vetenskapliga språket är 

ett hinder 

 Bristande tillgänglighet av 

forskningsrapportering 
 Brist på vetenskapliga 

tidskrifter på avdelning  

 Brist på bibliotekssupport  

DOMÄNER KATEGORIER 

 
UNDERKATEGORIER 

MÖJLIGHETER 

ELLER 

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Att önska mer tid 

 
 Önskan om tid 

 Ledningen gör prioriteringar 

som möjliggör  

 Vilja och engagemang  För att tillvarata forsknings-

rapportering krävs vilja och 

engagemang 

 Att vilja stimulera studenter till 

att tillvarata forskning 

 Att ha kunskaper i 

informationssökning och 

det vetenskapliga språket 

 Kunskap i 

informationssökning  

 Kunskap i det vetenskapliga 

språket  

 Tillgänglighet till 

forskningsrapporter 
 God tillgång till forsknings-

rapportering genom Internet. 

 Önskan om en person som tar 

fram forskningsrapporter 

Tabell (II). Översikt över domäner, kategorier och underkategorier. 

 

I resultattexten som följer benämns de intervjuade sjuksköterskorna som informanter. 

För att öka resultatet trovärdighet ges exempel ur intervjuernas utskrifter i form av 

ordagranna citat. Alla informanter har identifierats med en siffra: Informant 1 benämns 

som (I1) och Informant 2 som (I2) osv. 
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Domän: Hinder och begränsningar för att tillvarata 

forskningsrapporter i vårdandet och studenthandledningen. 

Kategori: Att känna tidsbrist  

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Att känna tidsbrist”. 

 

Hög arbetsbelastning  

Alla informanter i studien förmedlade likartade uppfattningar angående tidsfaktorn. De 

hindrades att söka och ta del av forskningsrapporter på grund av tidsbrist.  

 

Enligt informanternas uppfattning beror tidsbristen på organisatoriska faktorer, som till 

exempel hög arbetsbelastning och brister i avdelningars logistik. De kände att vården 

blivit lidande av de senaste årens neddragningar vilket inneburit att sjuksköterskan 

upplevde tidspress på grund av ökat antal patienter per vårdare.  

 

Informanterna ansåg att besparingsåtgärder medfört att flera avdelningars specialiteter 

hade samlats på en och samma avdelning vilket medfört att avdelningens lokaler inte 

upplevs optimala. Lokalerna upplevdes som trånga och det har ofta varit 

överbeläggningar. Omstrukturering har fört med sig färre patientplatser och lägre 

personalstyrka på några av avdelningarna. En av informanterna uttryckte: 

 

”Tiden, i arbetstiden finns ju inte en chans att leta reda på några 

artiklar eller forskning, inte minsta sekund.” (I1) 

 

Några av informanterna berättade att om de läste forskningsrapporter så skedde det på 

fritiden eftersom tiden inte fanns under arbetsdagen. Under arbetstid var de tvungna att 

arbeta med patientvård och om de ville inhämta ny kunskap fick det ske på ledig tid. 

Men det fanns även uppfattningar om att den lediga tiden värderades högt, vilket 

följande citat belyser: 

 

”Och då är det tidskrävande! Det är inget man gör på en timma 

eller så, utan då är det tidskrävande och när man är ledig så vill 

man vara ledig och då har man inte riktigt tid. Och på jobbet finns 

det definitivt ingen tid, så är det! Ja så är det ju tyvärr. Ja det är 

tidsaspekten” (I4) 

 

Ledningen gör prioriteringar som hindrar 

Tidsbristen kunde även orsakas av ledningens prioriteringar. Informanterna i denna 

studie arbetade på vårdavdelningar som inte var en UVA, där läsning av 

forskningsrapporter inte prioriteras av avdelningens ledning. Informanterna upplevde att 

det låg ekonomiska hinder i prioritering av tid. Deras uppfattning var att olika 

avdelningar hade olika förutsättningar.  

 

En av informanterna beskrev att hon trodde att ledningen ville att man skulle arbeta med 

patientnära vård och inte med att söka forskningsresultat, på grund av att det kostade 

pengar om personalen skulle göra det. Annars skulle man haft avsatt tid till att göra 
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sådant. Under tiden som en sjuksköterska söker efter forskningsrapporter på arbetstid, 

måste någon annan vårda patienterna och det krävs därför mer personal, vilket kan bli 

en kostnadsfråga. En annan informant beskrev ledningens olika prioriteringar enligt 

följande: 

 

”Och är det en hjärtefråga för ledningen så ser dom till att man 

får tid.” (I7) 

 

Kategori: Brist på vilja och engagemang 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Brist på vilja och 

engagemang”. 

 

Tillfredställelse över att slippa läsa forskningsrapporter  

Några av informanterna beskrev känslor av tillfredsställelse över att inte behöva leta 

forskningsrapporter efter att de blivit färdiga sjuksköterskor. De menade att söka och 

använda forskningsresultat i det dagliga arbetet krävde vilja och engagemang. Under sin 

utbildning till sjuksköterska hade de upplevt att de tvingats söka forskningsrapporter. 

De ansåg att den akademiska delen av utbildningen har tagit mycket utrymme av den 

yrkesmässiga delen. Att bli tvingad att skriva en uppsats för att få sin legitimation som 

sjuksköterska, innebar att söka och läsa forskningsrapporter vilket de inte var positiva 

till. En informant menade att det var synd att tvingas till det för hon hade inte tänkt bli 

forskare.  

 

”Jag kan tycka att den ena delen har tagit mycket på 

yrkesutbildningen, för att lägga på den akademiska delen. Det 

tycker jag är synd, för jag vet att jag inte vill bli forskare, och att 

man måste skriva dessa stora uppsatser för att man över 

huvudtaget ska bli godkänd det tycker jag nog att man kan 

diskutera. Att bli tvingad att gör det en D-uppsats för att man vill 

läsa vidare eller en C-uppsats för att man ska bli färdig 

sjuksköterska över huvudtaget.”(I6) 

 

Forskningsanknytning har låg prioritet i sjuksköterskornas handledning 

En uppfattning hos en av de handledande sjuksköterskorna var att knyta 

forskningsresultat till de praktiska arbetsuppgifterna fick lärosätet ta ansvar för var.  

 

Flera av informanterna hade erfarenhet av att studenterna inte var särskilt intresserade 

av att forskningsanknyta sina verksamhetsförlagda studier. Studenter som de mött såg 

inte värdet av att ta tillvara forskningsrapporter. Enligt informanterna hade studenterna 

själva aldrig tagit fram eller hänvisat till forskningsrapporter under deras VFU för att 

diskutera resultat med handledarna. 

 

”Inte de studenterna som jag har haft. Dom har aldrig sagt att det 

här har jag läst om och hittat en artikel. Näe det har de aldrig 

sagt. Jag tror att de är så glada att bara få jobba”. (I6) 
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Det framkom att användandet av forskningsrapporter varken var naturligt i det 

vardagliga vårdarbetet eller i sjuksköterskans handledning av studenter. Informanterna 

läste inte själva forskningsrapporter utan som handledare för sjuksköterskestudenter 

kontrollerade de istället sin egen och studentens kunskap genom att anknyta sin 

handledning till riktlinjer och författningar som rörde vårdarbetet. 

 

Kategori: Brist på kunskap i informationssökning och det vetenskapliga språket 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Brist på kunskap i 

informationssökning och det vetenskapliga språket”. 

 

Kunskapsbrist i att söka information elektroniskt 

Ett hinder som framkom var att flertalet av informanterna ansåg sig sakna tillräcklig 

kunskap i informationsökning. Några av sjuksköterskorna hade en äldre utbildning där 

informationssökning inte förekom i undervisningen. De hade fått en del intern 

utbildning på sjukhusets bibliotek eller mindre genomgång under någon kurs på senare 

år. De föredrog därför att läsa artiklar i facktidskrifter istället för databaser och därtill 

saknade de en hjälp till informationssökning. De ansåg att behovet av tid till 

informationssökning var större när sjuksköterskan var ovan i sökningsförfarandet. 

Några av de informanter som hade en äldre utbildning uttryckte ett det var svårt att veta 

var de skulle leta efter forskningsresultat i databaserna. Kunskapsbristen gällde därför 

både hur de ska söka och var de ska söka efter forskningsresultat. 

 

”Jag vet inte hur jag söker det på datan ens, en forskningsartikel, 

det gjorde man ju när man gick i skolan men, naturligtvis men, det 

är ju så många år sedan” (I3)  

 

Det vetenskapliga språket är ett hinder 

Några av informanterna beskrev att det var lättare att läsa vetenskapliga rapporter på sitt 

egna modersmål eftersom de inte hade tillräckliga färdigheter i det engelska språket. En 

informant uttryckte att hon inte fick en helhet av texten om hon läste ett främmande 

språk. Förutom att det engelska språket var svårt, framkom att det vetenskapliga 

språkets begrepp var ett hinder. Dessa två hinder tillsammans begränsade deras 

användning av forskningsrapporter.  

En av informanterna sa: 

 

”Det är ju ofta skrivet på en besvärlig engelska, också den 

vårdvetenskapliga engelskan är inte den lättaste.” (I6) 

 

Flertalet informanter ansåg dessutom att storleken på rapporterna var något som hindrar 

dem att läsa. En sjuksköterska kallade forskningsrapporterna för stora 

mastodontutredningar vilket var en av anledningarna till varför hon inte läste 

forskningsrapporter. 
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Kategori: Bristande tillgänglighet av forskningsrapportering 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Bristande tillgänglighet 

av forskningsrapportering”. 

 

Brist på vetenskapliga tidskrifter på avdelningen 

Alla informanter nämnde att det inte fanns vetenskapliga tidskrifter på den avdelning de 

arbetade på. Däremot fanns det andra icke vetenskapliga tidskrifter som handlade om 

deras arbetsområden, exempelvis om diabetes, smittskydd eller liknande. Informanterna 

såg dessa tidskrifter som en uppdatering av aktuell kunskap med grund i forskningen. 

 

”Det ligger väl några tidskrifter där uppe men inget regelbundet 

näe! Nån enstaka har vi. Det ligger väl någon diabetestidning tror 

jag. Men det är ju också lite riktat lite mot vad vi har haft, det 

växlar lite grann, det växlar mycket vad vi har för specialité.” (I2)  

 
Flertalet av informanterna läste forskningsrapporter i form av populärvetenskaplig 

rapportering i olika facktidningar. Men de ansåg att tidningarna var för få och att deras 

tillgänglighet kunde bli bättre. Flera av dem ansåg även att de riktlinjer och PM som de 

använder vid handledning av praktiska moment byggde på forskning och på så vis fick 

de aktuell yrkeskunskap av forskningsbaserad kunskap utan att själva läsa vilken 

forskning riktlinjerna byggde sina fakta på. 

 

”Ofta när man ska göra något med en student, något visst moment, 

när man ska sätta sond tittar vi tillsammans på riktlinjerna på vad 

som gäller där då” (I4) 

 

Brist på bibliotekssupport 

Informanterna beskrev att bibliotekstjänsterna på deras sjukhus, har minskat i samma 

takt som övriga nerskärningar. På det ena sjukhuset fanns inte biblioteket kvar och på 

det andra sjukhuset diskuterades dess framtida överlevnad. Informanterna använde sig 

av bibliotekets tjänster som ett tidsfördriv, till exempel i väntan på sin skjuts hem men 

inte som en söksupport.  

 
En av informanterna uttryckte osäkerhet om bibliotekspersonal kunde erbjuda sökhjälp. 

Om sjuksköterskan skulle behöva hjälp i informationsökning skulle det egna biblioteket 

inte vara det första alternativet, utan biblioteken vid lärosätet och länssjukhuset ses som 

en möjlighet till att få hjälp. 

 

”Det är ju ett tag sedan man gjorde det så jag vet inte riktigt om 

sjukhusbiblioteket eller högskolans bibliotek skulle kunna ge 

sökhjälp eller så.” (I4) 
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Domän: Möjligheter och förutsättningar för att tillvarata 

forskningsrapporter i vårdandet och studenthandledningen. 

 

Kategori: Att önska mer tid 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Att önska mer tid”. 

 

Önskan om tid 

En förutsättning för att söka och ta tillvara forskningsrapporter i studenthandledningen 

är att få tid avsatt for detta. Denna tid finns inte idag men de flesta informanter uttryckte 

en önskan att få avsatt, patientfri tid för att söka forskningsrapporter. De menade att de 

då gärna hade tagit del av forskningsrapportering. 

 

Intresse för att fördjupa sina kunskaper fanns hos informanterna och de önskade att i 

deras arbetsdag skulle forskningsanknytning kunna inrymmas. Informanterna ansåg att 

färre patienter per vårdare eller ökad bemanning skulle ge dem mer tid och att just få 

patientfri tid var ett önskemål som skulle lossgöra tid till att förkovra sig. 

 

”Men jag hade önskat att det hade funnits mera tid så att vi kunde 

sätta oss och läsa igenom mera rapporter, för att kunna få vidare 

forskningen, vi ute på golvet” (I5) 

 

Men att söka och tillvarata forskningsresultat är inget man gör på en timma enligt en 

informant. Det tar tid att söka och att värdera olika rapporters resultat mot varandra. 

Sjuksköterskan ansåg att kritisk granskning av forskningsrapporterna var en 

förutsättning för att kunna ta tillvara rapporternas resultat och önskemålet var därför att 

få mer tid. Denna tid finns inte idag men informanten kände hopp om att få mer tid, i 

framtiden. 

 

Ledningen gör prioriteringar som möjliggör  

Att tilldelas tid av ledningen till att ta del av forskningsresultat skulle vara en möjlighet, 

vilket informanterna kände att vissa utvalda avdelningar har fått. Dessa utvalda 

avdelningar hade startats upp som ett samarbete med lärosätet och ledningen.  

 

Avdelningarnas ledarskap såg till att ge utbildning i de ämnesområden som krävdes för 

att vårda deras patienter. Det handlade ofta om föreläsningar i personalens fikarum som 

någon läkare eller expertsjuksköterska ansvarade för. Det kunde vara exempelvis 

diabetessjuksköterskan som kom och berättade om nyheter inom diabetes. Dessa korta 

utbildningar uppskattades av avdelningspersonalen.  
 
Föreläsningarna kunde ibland ha någon forskningsanknytning men oftast handlade det 

om att stärka baskunskaper som krävdes för vårdandet. Informanterna upplevde att ny 

kunskap var tillfredställande oavsett om forskningsanknytningen var framträdande eller 

inte. Det upplevdes som spännande och intressant med utbildning och det skulle gärna 

vara korta föreläsningar. 
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”Vi har varje fredag, fredagsfika, där vi har fredagsföreläsning, 

på en halvtimma. Och det är ju väldigt spännande, och där får ju 

även studerande vara med och lyssna. Där kan de ta upp 

spännande fall som vi haft på avdelningen. Och vad säger 

forskningen om det. Hur gick det sedan och varför blev det så här 

och det är ju spännande att få reda på. Ibland kan det ju vara 

enklare fall, alltså enklare saker som ”hur fungerar en 

röntgenapparat eller ultraljudsapparat” eller ljudet av hjärtat. 

Och det är ju baskunskaper, det är ju ingen ny forskning. Det är ju 

inte nya råd och rön utan det är ju det gamla vanliga.” (I5) 

 

Kategori: Vilja och engagemang 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Vilja och engagemang”. 
 

För att tillvarata forskningsresultat krävs vilja och engagemang 

Några informanter såg forskningsresultat som ett behov och ett spännande inslag. Även 

om de uppgav att de inte läste forskningsrapporter av olika anledningar, hade de 

uppfattningen att intresse och engagemang var nödvändiga egenskaper för att knyta 

forskning till det dagliga arbetet. De ansåg att det var positivt att hålla sig uppdaterad 

eftersom de arbetade med människor. Att läsa blir en vanesak, ju mer man läser ju mer 

intresserad blir man. När intresset väcks uppstår en längtan efter att lära sig mera och 

undersöka om avdelningens egna vårdrutiner och metoder stämmer med nya 

forskningsresultat. Detta kan bidra till nya riktlinjer för vårdandet. Läsandet innefattar 

all slags faktalitteratur inom ämnet, ej specifikt forskningsrapporter.  

 

”Sen tror jag att det är en vanesak, att om man kommer in i det så 

läser man mer som intresse.”(I7) 

 

Det fanns ett önskemål hos informanterna att få mer kunskaper angående aktuella 

områden som ingår i deras vardag, i form av nya forskningsresultat. De ansåg att 

forskningsrapporterna ofta kunde ge en tankeställare och bekräftelser på deras 

arbetssätt. En sjuksköterska menade att känslan av stimulans och nyfikenhet när man 

fick ny kunskap kunde bidra till nya rutiner. En informant sa: 

 
”Det är väl gott att man kan ta till sig det, att man ja, på nått sätt 

får en längtan efter att lära sig mera, undersöka och stämmer det 

här, och många rutiner skulle kanske förändras om man hade letat 

mera också” (I1) 

 

Att vilja stimulera studenter till att tillvarata forskningsresultat 

Ett önskemål hos några av informanterna var att ta tillvara forskningsresultat i sitt 

dagliga arbete. En av informanterna hade tidigare erfarenheter av att arbeta mer aktivt 

med att knyta forskningsrapporter till det dagliga arbetet men hade bytt arbetsplats för 

några år sedan vilket medfört att tiden numer inte räckte till för att tillvarata 

forskningsresultat. 
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Informanten hade erfarenhet av forskningsanknytning i sin roll som handledare för 

sjuksköterskestudenter. I sin handledarroll hade hon stimulerat studenterna genom att 

aktivt fråga och intressera sig för vilka uppgifter de hade under verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

”För ofta har ju dom (studenterna) ett arbete att läsa många 

artiklar. Och har dom inte det så brukar jag fråga dom om dom 

inte kan hitta någon som handlar om det som vi har här på våran 

avdelning.” (I5) 

 

Genom att få studenterna att berätta om sina tilldelade studieuppgifter under VFU, 

kunde handledaren bidra till att knyta ihop teori och praktik. Denna handledande 

sjuksköterska hade erfarenheter av att uppmuntra studenterna att söka artiklar som 

berörde frågeställningar som uppkommit i samband med vården av en patient. Det gav 

ny kunskap tillbaka till henne som handledare. 

Flera av informanterna uttryckte att de skulle vilja stimulera studenterna mer att ta 

tillvara forskningsresultat.  

 

Kategori: Att ha kunskaper i informationssökning och det vetenskapliga språket 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Att ha kunskaper i 

informationssökning och det vetenskapliga språket”. 
 

Kunskap i informationssökning  

De informanter som nyligen gått utbildning till sjuksköterska ansåg sig ha goda 

kunskaper i informationssökning. De beskrev att utbildning gav dem tillfälle att inhämta 

ny kunskap vilket de såg som positivt. Alla utom en hade gått 

studenthandledarutbildning under det senaste decenniet. Detta bidrog till att de kunde 

söka och ta del av forskningsrapportering vilket av informanterna uppfattandes 

berikande. När de hade genomgått en utbildning där informationssökning ingått fick de 

erfarenhet som de sedan hade nytta av i det dagliga arbetet. De vetenskapliga 

forskningsresultat de läst under kursen gav dem kunskaper som sedan fanns med i 

vårdandet och studenthandledningen. 

 

”Det skulle vara väldigt intressant att läsa en artikel som hjälper 

en i sitt arbete. Det är när man går en kurs på högskolan man 

läser artiklar.”(I3) 

 

De informanter som genomgått en kurs där informationssökning varit nödvändig vände 

sig till en bibliotekarie för att få sökhjälp. Bibliotekarien gav dem förslag på var de 

skulle leta. Biblioteken de vände sig till var vid lärosätet och länssjukhuset, där 

möjligheterna till söksupport uppfattades som mycket större än på deras hemsjukhus. 

Utbildningen gav informanterna kunskap i dels informationssökning och dels kännedom 

om att biblioteket kunde erbjuda sökhjälp. 
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Kunskap i det vetenskapliga språket 

Några av de yngre informanterna som gått sin utbildning till sjuksköterska det senaste 

decenniet beskrev att engelska språket inte var något hinder. Inte heller att läsa 

vårdvetenskaplig litteratur.  

 

”Jag känner ändå att det inte var så länge sedan som jag läste och 

jag är van vid forskningsspråket och artiklar och så, så det 

underlättar ju. Det underlättar mer för mej.” (I4) 

 

Kategori: Tillgänglighet till forskningsrapporter 

I texten som följer redovisas kategori och underkategorier för: ”Tillgänglighet till 

forskningsrapporter”. 

 

God tillgång till forskningsrapportering genom Internet. 

De flesta av informanterna beskrev att det var god tillgång på forskningsrapporter via 

Internet. Alla avdelningar hade god tillgång till datorer vilket var till hjälp för ökad 

möjlighet till informationssökning. Även om det inte var just forskningsrapporter som 

informanterna sökte använde de datorn till att inhämta och uppdatera ny information 

och kunskap. Informanterna sökte upplysning om olika sjukdomar genom att ”googla” 

på medicinska sidor eller sökte information på sjukvårdsrådgivningens hemsida när de 

skulle uppdatera sina patientinformationspärmar. Det var genom Internet som 

informationssökningar förekom och en av informanterna sa: 

 

”Man går gärna till den databasen som man är van vid från 

skolan, det gör man ju” (I6) 

 

Önskan om en person som tar fram forskningsrapporter 

Informanterna beskrev en önskan om att en person avsattes för att ha som arbetsuppgift 

att ta fram forskningsrapporter, i aktuella ämnen, som en länk mellan forskning och 

klinisk verksamhet. Deras uppfattning var att forskningsrapportering förekommer i 

enorma flöden och det skulle vara underlättande om det fanns en 

forskningssjuksköterska som ansvarade för att söka och ta fram rapporter. 

 
”De skulle naturligtvis ha underlättat om det hade varit någon som 

hade detta som sitt ansvarsområde, som halvtids kanske, eller 

heltid kanske” (I3) 

 
En informant uttryckte önskemål om att sjukhusets utvecklingsenhets arbete för 

avdelningen skulle vara mer märkbart. Hennes uppfattning var att de som arbetade på 

utvecklingsenheten läste ny forskning vilket avdelningspersonalen skulle vilja ta del av. 

Hon efterlyste mer engagemang från dem. 

 

Det framkom även önskemål om ett samarbete över avdelningsgränserna i 

informationssökning för att samordna och underlätta framtagandet av forskningsresultat. 
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En informant berättade att hon gärna läser forskningsrapporter men kan inte sitta länge 

vid datorn. Hon önskade ett smidigare sätt att få tillgång till forskningsresultat. En 

annan informant sa:  

 

”Att söka artiklar tar tid och det är ganska dumt att varje 

avdelning söker själva. Man kunde kanske arbeta tillsammans och 

dela med sig till varandra. Slippa söka om samma grejer. Man kan 

ha någon samordning, i sökandet liksom”. (I4) 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att använda forskningsrapporter i sitt 

dagliga arbete med vård och handledning av studenter i klinisk verksamhet valdes 

intervju som metod. Metoden valdes för att den enligt Kvale & Brinkmann (2010) har 

som mål att ta del av och nå förståelse av människors vardagsvärld ur deras perspektiv. 

 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver att när en forskare ska studera ett 

ämne eller fenomen, finns alltid en viss förförståelse men att det krävs att forskaren ska 

kunna tygla sin förförståelse för att kunna se någonting nytt. Förförståelse enligt 

Dahlberg (1997) som hänvisar till Polanygi, är den bakgrundskunskap och den 

kontextuella kunskap som behövs för att nå förståelse av något. Min förförståelse har 

varit en trygghet att ha med sig vid arbetet av texten men har men har också ställt krav 

på min medvetenhet och förmåga till distansering. Förmågan till distansering under 

arbetet med texten har inneburit att jag försökt lägga ett utifrån kommande perspektiv 

på datamaterialet. För att kunna ha ett utifrån kommande perspektiv behövs öppenhet 

och följsamhet mot fenomenet som undersökts. 

 

Min förförståelse i ämnet har jag fått genom att arbeta på en utbildningsavdelning och 

genom att läsa tidigare forskningsrapporter. Jag var väl medveten om att mina 

kunskaper och erfarenheter kunde påverka informanternas uttalanden om sina 

erfarenheter i ämnet, om jag inte var väl förberedd. Jag kände en oro över att mitt 

resultat skulle påverkas av min förförståelse. Den kan både begränsa och ge 

förutsättningar för att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt enligt Dahlberg et al. 

(2008). En strävan att undvika att min förförståelse skulle påverka informanterna 

medförde att jag försökte vara så fåordig som möjligt. Jag ville se det unika i det som 

jag studerade.  

 

Arbetet med att finna informanter inleddes med att fundera på vad som kan påverka 

resultatets trovärdighet. Min farhåga var att min roll som huvudhandledare skulle kunna 

påverka informanterna om jag valde sjuksköterskor från mitt eget sjukhus. Efter att ha 

arbetat över tjugo år på samma sjukhus har många vårdare blivit bekanta och jag ville 

inte riskera att påverka resultatet i någon riktning. Därför valdes informanter från andra 

sjukhus än mitt eget.  
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Frågan om trovärdigheten eller pålitligheten i mitt resultat kan ställas genom att fundera 

på om jag undersökt det som jag avsåg att undersöka. Mitt syfte var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att använda forskningsrapporter i sitt dagliga arbete med 

vård och handledning av studenter i klinisk verksamhet. Därför valde jag att ställa en 

ingångsfråga med följande innebörd: ”Kan du berätta för mig hur du använder 

forskningsrapporter i handledningen av studenter?” 

 

Efter att jag skrivit ut mina första intervjuer upptäckte jag att jag ställt ingångsfrågan 

med olika ordföljd. I skriven text blev det synligt hur olika jag ställt frågan till olika 

informanter. Tillsammans med min handledare tittade vi på frågeställningen och fann att 

innebörden var i stort samma men jag vänt ordningen på orden i meningen. Min 

reflektion efter att ha upptäck mitt misstag var att min avsikt var att inte titta i mina 

papper på vad jag skulle fråga utan ville få informanten avslappnad och själv inge 

förtroende. Det slutade med att jag, efter handledning i intervjuförfarandet, använde 

exakt samma ingångsfråga för att öka trovärdigheten i mitt resultat.  

 

Genom att inta en reflekterande hållning analyserades mitt intervjuförfarande efter varje 

gång för att överväga om intervjutekniken skulle förändras. Min handledare gav 

feedback efter den första intervjun och vi kunde justera intervjutekniken något. Efter att 

ha läst utskrifterna av de första intervjuerna blev jag medveten om att jag ibland föll in i 

ett dialogliknande samtal. Jag lyssnade, läste och reflekterade över mitt eget sätt att 

genomföra intervjun. Trost (2010) menar att intervjuaren ska ställa frågor och lyssna 

men inte dela med sig av sina egna åsikter eftersom detta kan påverka informanten på 

ett icke önskvärt sätt. Han påtalar att intervjuaren och informanten inte har någonting 

gemensamt. Kvale och Brinkmann (2009) däremot ser på mötet mellan informanten och 

intervjuaren där ett utbyte av synpunkter sker. Deras sätt att beskriva intervjun är ett 

skeende mellan dessa två och genom en interaktion har de något gemensamt. Men 

Kvale och Brinkmann (2009) menar dessutom att forskningsintervjun inte är ett möte 

mellan jämställda parter eftersom det är forskaren som kontrollerar situationen. 

Med dessa två synsätt på intervjuförfarande fortsatte jag mitt arbete att genomföra 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna ägde rum, i sex fall av sju, under arbetstid på arbetsplatsen. En av dessa sju 

intervjuer skedde i informantens hem då det var ett önskemål av denne. Att intervjua på 

arbetsplatsen under ett arbetspass var informanternas egna val. De sjuksköterskor som 

valde sin arbetsplats för intervjun önskade att tidpunkten skulle vara sent på 

eftermiddagen då avdelningens bemanning var ökad med anledning av skiftbyte. Valet 

av tidpunkt ökade möjligheten för sjuksköterskorna att under lugna förutsättningar 

kunna avvika från sina ordinarie arbetsuppgifter och medverka vid intervjun. Trost 

(2010) menar att val av lokal kan påverka trovärdigheten hos datamaterialet. 

Intervjulokalen ska vara så ostörd som möjligt och inga åhörare ska finnas. 

Målsättningen med en ostörd lokal var svår att uppfylla. Vårdverksamheterna var fulla 

av aktiviteter där intervjuerna stördes av telefonsamtal och kollegor som hade ärende till 

lokalen. Men Informanterna stördes inte av kollegor eller telefonsamtal utan fortsatte 

och tog vid, där samtalet avbrutits. Kanske har det att göra med att sjuksköterskor är 

vana att avbryta sig i olika situationer vilket Hallin (2009) beskiver i sin svenska 

avhandling om att vara sjuksköterska. Informanterna i föreliggande studie reagerade 

inte på avbrott kanske för att de är vana vid att bli störda trots en pressad arbetssituation. 
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Min förhoppning är att dessa störande moment under några av intervjuerna inte ska ha 

någon påverkan på studiens resultat. 

 

Datorn har varit ett ovärderligt arbetsredskap.  Analysen har nästan uteslutande skett vid 

datorn. Endast vid några av de fysiska handledarträffarna skrevs material ut i 

pappersform vilket är fördel ur miljösynpunkt. Att förvara materialet på ett portabelt 

minne är även en fördel ur sekretessynpunkt då materialet ska förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. 

  

En målsättning med analysfasen var att inte ha förutfattade meningar eller dra 

förhastade slutsatser. Att vara ensam som författare har bidragit till en känsla av 

osäkerhet speciellt under analysarbetet. Jag har saknat en skrivarkompanjon att bolla 

tankar med och reflektera tillsammans med för att minska risken för förhastade 

slutsatser. Min handledare har varit ett ovärderligt stöd i just analysarbetet men hon 

medverkade inte vid intervjuerna. Min handledare har gett feedback och undervisat mig 

i metoden men hon har i mångt och mycket fått lita på att jag har transkriberat 

intervjuerna i sin helhet och med noggrannhet. 

 

Tidigare i metoddiskussionen har jag diskuterat riskerna med min förförståelse. I 

analysarbetet kan jag se att jag fått hjälp av min förförståelse där den gav mig stöd i att 

jag lättare kunde förstå vad informanterna förmedlade under intervjuerna. En känsla av 

osäkerhet och otillräcklighet kvarstår dock över om jag förmedlat informanternas 

erfarenheter på ett trovärdigt sätt. Informanternas texter lästes upprepade gånger och 

bearbetningen påbörjades. Detta kan liknas vid att gå från en helhet till delar enligt 

Dahlberg (1997). När slutligen texten bearbetats och domänerna tog form framträdde en 

ny helhet. Citaten blev till en hjälp i min resultatredovisning som styrker min 

resultattext. I resultatredovisningen används många citat är på grund av att jag vill höja 

trovärdigheten. 

 

Genom att reflektera över min interjuvteknik av intervjuerna av de sju sjuksköterskorna 

i denna studie har jag fått ökade insikter över min intervjuteknik. Denna insikt eller 

erfarenhet kommer bli användbar vid vården av patienter. Oavsett om den intervjuade är 

en sjuksköterska eller en patient så handlar intervju om att vända sig till människors 

livsvärld. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) innebär 

ett livsvärldsperspektiv att människans dagliga tillvaro och vardagsvärld lyfts fram. Det 

innebär även att se, förstå, beskriva och analysera världen så som den erfars av 

människan. Dahlberg (1997) menar att öppenhet innebär en hållning där en önskan om 

att förstå patienten ingår. I livsvärldsperspektivet behövs en öppenhet. Vid mina 

intervjuer av sjuksköterskorna strävade jag efter att med öppet sinne ta emot deras 

berättelse för att se det unika. 

 

Resultatdiskussion 

Avsikten med denna intervjustudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

använda forskningsrapporter i sitt dagliga arbete med vård och handledning av studenter 

i klinisk verksamhet. Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplevde många hinder 

för att använda forskningsrapporter i det dagliga arbetet och även nödvändiga 
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förutsättningar för att kunna nå en ökad beredskap att tillvarata forskningsresultat i vård 

och studenthandledning.  

 

Uppsatsens resultat ger en nulägesbeskrivning av studiens forskningsområde och stöds 

av tidigare forskningsresultat där Hallin & Danielson (2008) påvisar att handledande 

sjuksköterskor i liten omfattning kopplar forskningsresultat till praktiska 

omvårdnadsuppgifter. 

 

Brist på tid för forskningsanknytning och brist på engagemang från ledningen  

Föreliggande intervjustudies resultat tyder på att tidsbrist och brist på engagemang från 

ledningen är två av de hinder som förhindrar dem från att tillvarata forskningsresultat. 

En jämförelse kan göras med tidigare forskning av Glacken & Chaney (2004) som 

redovisar en rangordning av hinder för sjuksköterskor till att använda forskningsresultat 

i vården i Irland. Högt rankade hinder var just tidsbrist kombinerat med brist på stöd 

från ledningen. Resultatet av föreliggande intervjustudie tyder på att det inte 

framkommit nya fakta trots olikheter i den akademiska utbildningen mellan Irland och 

Sverige. Samma forskningsresultat kvarstår i Sverige år 2011. Intervjustudiens resultat 

belyser att tidsbristen fortfarande är av betydelse för informanternas användande av 

forskningsresultat i det dagliga arbetet. De besparingsåtgärder som informanterna 

vittnade om i intervjuerna i denna studie gav en beskrivning av att tidsbristen har ökat i 

takt med nerdragningar och omstruktureringar. Tidsbristen har därmed en påtalad effekt 

på användandet av forskningsrapporter i det dagliga arbetet.  

 

Hallin (2009) har i sin avhandling beskrivit att handledarskapet ansågs som 

tidskrävande vilket medförde ökad arbetsbelastning. I hennes intervjustudie av 

sjuksköterskor i Sverige framkom att sjuksköterskor sällan eller aldrig använde sina 

kunskaper inom forskningsanknytning. Anledningen till detta var förutom tidsbrist att 

deras arbetsledare inte efterfrågade evidensbaserad omvårdnad.  

 

I min intervjustudie berättar informanterna om hur avdelningarnas ledare anordnade 

föreläsningar i aktuella ämnen vilket uppskattades av personalen. En reflektion som 

väcks är varför de utbildningar som hålls på avdelningarna, inte innehåller 

forskningsanknytning? Kunde inte föreläsningarna som stärker baskunskaper eller ger 

ny kunskap i aktuella ämnen innehålla aktuella forskningsresultat? Kan det bero på 

okunskap hos ledningen som inte ställer krav på föreläsarna? Om en medvetenhet 

beträffande behov av forskningsanknytning av det praktiska vårdarbetet ökar hos 

organisationens ledare, är det troligt att handledande sjuksköterskor också ökar 

användande av forskningsresultat i framtiden, vilket kan bidra till strävan efter bästa 

möjliga vård för patienterna. 

 

Handledare som saknar kunskaper  

Flera av de intervjuade informanterna beskrev att de föredrog att läsa 

forskningsrapporter i tidningsform i stället för på Internet. De hade svårigheter med att 

utföra informationssökning på datorn då de ansåg sig ha bristande kunskaper i 

sökningsförfarandet. Det var sjuksköterskor med äldre utbildning som föredrog att läsa 

tidskrifter framför att söka efter artiklar på Internet.  
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Boström, Nilsson Kajermo, Nordström och Wallin (2008), har i sin 

tvärsnittsundersökning av 140 svenska sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården i 

Sverige, påvisat att sjuksköterskor med äldre utbildning och lång yrkeserfarenhet, ofta 

saknar utbildning i informationssökning och vårdvetenskap. Deras resultat indikerade 

att avsaknad av utbildning i forskningsmetodik var bidragande till minskad 

forskningsanknytning. 

 

Det vetenskapliga språket beskrevs som ett hinder av informanterna i föreliggande 

studie. Att flertalet av de vetenskapliga artiklarna skrivs på engelska och med 

vårdvetenskapliga begrepp medförde att sjuksköterskorna avstod från att ta del av 

rapporterna. Även detta kan ha med utbildningsår och utbildningsnivå att göra. Nilsson 

Kajermo (2004), påvisade i sin studie att det engelska språket var ett hinder och det 

visade sig att mitt resultat från 2011 var överensstämmande. Trots att det gått ett antal år 

från det att Nilsson Kajermo presenterade sitt resultat har det inte hänt så stora 

förändringar. Min förhoppning är att i framtiden se en tillbakagång av hinder som 

bristande kunskap i informationssökning och det vetenskapliga språket eftersom barn 

redan i det allmänna skolväsendet läser engelska och förskaffar sig kunskaper i 

datoranvändande samt att det är ett stående inslag sjuksköterskeutbildningen.  

 

Handledaren som en förebild 

Flera av informanterna uttryckte att de skulle vilja stimulera studenterna mer att ta 

tillvara forskningsresultat. Men erfarenheter de berättade om var att studenterna inte var 

särskilt intresserade av att forskningsanknyta under VFU. Studenterna var glada över att 

”bara” få träna praktiska vårdhandlingar. Kanske handlar detta om informanternas egen 

syn på sjuksköterskans yrkesroll. När sjuksköterskan är intresserad och engagerad i 

forskningsanknytning förmedlas detta till sjuksköterskestudenten genom den roll som 

sjuksköterskan har som förebild för studenten. 

 

Stone och Rowles (2007) rapporterar om en intressant lösning vad det gäller att få hjälp 

med att tillvarata forskningsrapporter i Indianapolis, USA. Sjuksköterskestudenter fick 

uppdraget att implementera forskningsresultat under VFU då vårdarna inte hade tiden 

att söka och läsa rapporter själva. Studenternas uppgift som innebar att ta fram och 

presentera forskningsrapporter resulterade i att personalen fick ny kunskap och i några 

fall bidrog till ändrade rutiner. Med denna metod skulle vårdare och handledare som 

goda förebilder för våra studenter, kunna ta del av aktuell forskning, få hjälp med 

informationssökning, få hjälp med det vetenskapliga språket och implementera 

forskningsresultat, spara tid och förhoppningsvis kunna utveckla vården för våra 

patienter.  

 

Att vara handledare för sjuksköterskestudenter innebär att vara en god förebild av 

kommande yrkesroll. Att forskningsanknyta i det dagliga arbetet har visa sig, enligt 

föreliggande studies resultat, vara ett försummat område för handledande 

sjuksköterskor. Om studenter inte ser sjuksköterskor söka ny kunskap i forskningen, så 

är det den erfarenheten och förebilden av sjuksköterskan de tar med sig från sin VFU. 

Fagerbergh och Khilgren (2001) har intervjuat svenska sjuksköterskestudenter dels 

under deras utbildning och dels efter att de blivit färdiga sjuksköterskor. Deras resultat 

påvisar att sjuksköterskestudenterna tar efter ett liknande handledarmönster som deras 
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handledare visade under studietiden. Om intresset för forskningsanknytning inte ökar 

kan det medföra att när studenterna är färdiga sjuksköterskor inte kommer att 

forskningsanknyta sitt vårdarbete och att de själva blir en av de handledare som inte 

använder forskningsresultat.  

 

Enligt Ekebergh (2009), är reflektion ett viktigt verktyg för lärandet. Handledaren 

behöver vara medveten om sina egna värderingar för att kunna stödja studenten. Därför 

behöver sjuksköterskan få stöd i sin handledarroll för att i sin tur kunna stödja studenten 

genom reflektion. Det kan vara svårt för sjuksköterskor med äldre utbildning att 

reflektera med hjälp av vårdvetenskaplig teori. Syftet med all handledning är att 

studenter får stöd i sitt lärande. Det medför krav på handledande sjuksköterskor vilket 

innebär en medveten hållning till hur de handleder och undervisar. I denna studie 

intervjuades sjuksköterskor som inte förmedlade vikten av att tillvarata 

forskningsrapporter. Här kan reflektionen stärka både handledare och studenter i 

vårdandet om reflektionen får en nyckelroll i processen mellan teori och praktik, vilket 

sedan kan leda till ett medvetet och evidensbaserat vårdande.  

 

Begreppet tvång och att bli tvingad framträdde vid analysarbetet av intervjuerna. Några 

sjuksköterskor hade upplevt att de blivit tvingade att inkludera forskningsresultat i sin 

utbildning till sjuksköterska. De var glada att få slippa söka efter forskning när de var 

färdiga sjuksköterskor. Deras hållning medförde att användandet av forskningsrapporter 

varken var naturligt i det vardagliga arbetet eller i sjuksköterskans handledning av 

studenter. En svensk nationell kvantitativ studie av Forsman, Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg och Wallin (2010) har undersökt svenska sjuksköterskors användande av 

forskningsrapporter de första två åren efter sin sjuksköterskeexamen. Deras resultat 

pekar på att en sjuksköterska som hade lågt användande av forskningsresultat direkt 

efter examen hade ännu lägre förekomst av forskningsanknytning efter två år.  

 

En uppfattning hos en av de handledande sjuksköterskorna var att ansvaret för att knyta 

forskningsresultat till de praktiska arbetsuppgifterna var lärosätets. Enligt 

socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor ingår förmågan att söka, 

analysera och kritiskt granska relevant litteratur och implementera ny kunskap. Det 

innebär även att medverka i handledning av studenter i både utvecklings- och 

forskningsarbeten (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Under intervjun ställdes aldrig frågan till informanterna om de hade kännedom om vad 

som ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning men av resultatet anas att dessa 

sjuksköterskor ej var medvetna om att det förväntas att de ska inneha förmågan och 

medverka till att implementera ny kunskap. Uppfattningen att lärosätet hade ansvaret för 

att forskningsanknyta leder till tanken att här framträder ett hinder mellan teori och 

praktik.  

 

Nu i efterhand skulle jag ha önskat att få veta mer om vad de menade med att lärosätet 

hade ansvaret och frågat om deras kännedom om sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Nuvarande kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är 

utformad år 2005 men bygger på SOSFS 1995 Socialstyrelsens allmänna råd 1995:15 

som rör sjuksköterskans legitimation (Socialstyrelsen, 2005).  Kan det vara så att de 
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sjuksköterskor med äldre utbildning inte har tagit del av sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning som är utformad långt efter deras examen?  

 

Akademisk utbildning 

Sjuksköterskorna i denna intervjustudie hade olika utbildningsbakgrund. Den äldsta 

hade varit sjuksköterska i 42 år medan sjuksköterskan med minst erfarenhet hade varit 

färdig i tre år. 

Alla sjuksköterskor upplevde att utbildning berikade dem med ny kunskap, och ofta i 

form av forskningsresultat. Det framkom att det var vid utbildningar på högskolan som 

de hade tillfälle att läsa rapporter. Drennan (2010) beskriver i sin studie vars syfte var 

att mäta förmågan av kritiskt tänkande hos studenter som genomfört masterutbildning i 

omvårdnad, att utbildning på avancerad nivå har ökat förmågan till det kritiska 

tänkandet hos sjuksköterskor. I denna studies bakgrund refererar jag till Nilsson 

Kajermo & Wallin, (2009) som menar att förmågan till kritiskt tänkande behövs för att 

kunna granska och värdera olika informationskällor. Drennan (2010) visar att mer 

utbildning stärker studenternas kritiska tänkande vilket är en nödvändig färdighet för att 

kunna tillvarata olika forskningsresultat. Resultatet av min intervjustudie pekar på att 

utbildning ökar sjuksköterskornas vilja och förmåga till forskningsanknytning av det 

egna vårdarbetet och studenthandledningen.  

 

Nilson Kajermo (2004) har i sin avhandling uppmärksammat problematiken att erfarna 

sjuksköterskor med annan teoretisk bakgrund än den akademiska 

sjuksköterskeutbildningen som är aktuell idag, har svårigheter att stödja studenternas 

forskningsanknytning. 

 

Överförbarhet  

Kan mitt resultat överföras till att gälla andra handledande sjuksköterskor? Det är svårt 

att generalisera när man enbart intervjuat sju sjuksköterskor men det ger en bild av vad 

sju sjuksköterskor i klinisk verksamhet har för uppfattning om problemställningen. Jag 

anser att resultatet kan antas gälla även andra sjusköterskor inom andra 

vårdsammanhang. På grund av tidigare forskning (Nilson Kajermo, 2004, Forsman et 

al, 2010, Hallin, 2009, Glacken & Chaney, 2004) har jag skäl att tro att mitt resultat inte 

enbart speglar handledande sjuksköterskor på fyra avdelningar i västra Sverige, utan 

sjuksköterskor på många liknande avdelningar och arbetsplatser i hela Sverige.  

 

Konklusion 

Resultatet av min studie visar att sjuksköterskors erfarenheter av att tillvarata 

forskningsresultat i vårdandet och studenthandledning är att det inte förekommer i 

någon större utsträckning. Resultatet tyder på att sjuksköterskorna upplevde många 

hinder och begränsningar för att använda forskningsrapporter i det dagliga arbetet. 

Hinder som framträdde var tidsbrist, brist på vilja och engagemang, brist på kunskap i 

informationssökning och att kunna tillgodogöra sig det vetenskapliga språket och till 

sist bristande tillgänglighet på forskningsrapporter. Sjuksköterskorna förmedlade även 

möjligheter och förutsättningar vad de ansåg skulle kunna förbättra och öka 

användandet av forskningsresultat genom att uttrycka en önskan om mer tid. Dessutom 
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framträdde att de ansåg att nödvändiga individrelaterade förutsättningar var vilja och 

engagemang och att ha kunskap och erfarenhet i informationssökning samt det 

vetenskapliga språket. Slutligen framträdde ett önskemål om förbättrad tillgänglighet till 

forskningsrapporter vilket skulle kunna leda till en ökning av tillvaratagandet av 

forskningsresultat.  

 

Om vi kan öka tillvaratagandet av forskningsresultat i klinisk verksamhet kan vi 

möjliggöra att vårdkvalitén förbättras och patienten erbjuds bästa möjliga vård. Om 

sjuksköterskestudenter ser oss sjuksköterskor tillvarata forskningsresultat kan det bidra 

till att öka studenternas teoretiska kunskaper, väcka deras nyfikenhet att söka svar i 

forskningsresultat samt att öka deras kritiska tänkande och vetenskapliga 

förhållningssätt.  

Resultatet av min studie ger stöd åt tidigare studier men visar även att det krävs 

ytterligare studier för att nå ökad förståelse av behovet att öka forskningsanvändandet. 

 

 

Implikationer 

Studiens resultat har belyst både sjuksköterskors upplevelser av hinder och 

begränsningar samt möjligheter och förutsättningar till att tillvarata forskningsresultat i 

den kliniska verksamheten. För att underlätta/öka användandet av forskningsresultat i 

verksamheten har följande implikationer framträtt:  

 

 Verksamhetens ledarskap behöver tydliggöra sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning för att på så sätt medvetandegöra sjuksköterskorna vad 

som ingår i deras legitimation och uppdrag. 

 

 Verksamhetens ledarskap behöver uppmuntra och möjliggöra för sjuksköterskor 

att forskningsanknyta i den kliniska verksamheten. En möjlighet är att ställa 

krav på de föreläsare som kommer till avdelningen att deras föreläsning ska 

innefatta aktuell forskning. 

 

 I sjuksköterskans handledaruppdrag, uppmuntra studenterna att söka 

forskningsrapporter gällande vårdandet som är aktuellt för den patienten som 

vårdas just för tillfället. 

 

 Ytterligare forskning krävs för att nå ökad förståelse för sjuksköterskors behov 

av stöd i forskningsanvändande samt att lyfta upp ämnet i utbildningen och den 

kliniska verksamheten. 
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Bilaga I 

Ansökan om tillstånd av verksamhetschef eller vårdenhetschef 

Jag är en sjuksköterska som ska skriva min magisteruppsats vid högskolan i Borås. Syftet med 

min uppsats är att beskriva hur handledande sjuksköterskor använder forskningsrapportering i 

sin handledning av studenter i klinisk verksamhet. Kunskaper inom detta område kan bidra till 

ökad beredskap hos handledare i avseende på att söka och ta del av aktuell forskning. Resultatet 

kan också bidra med vetskap om vilka hinder och möjligheter det finns för de kliniskt 

verksamma sjuksköterskorna att ta del av forskningsrapporter. 

 

Under höstterminen 2010 önskar jag att genomföra en intervjustudie med 4 sjuksköterskor på 

medicinkliniken, Alingsås lasarett. Intentionen med detta arbete är att ta reda på om 

sjuksköterskestudenter får handledning i att söka och tillvarata aktuell forskning under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Intervjuerna kommer att spelas in på band och pågå i 45-60 

minuter.  

 

Min förhoppning är att Ni ger ert tillstånd till att genomförandet av intervjuerna kan ske under 

sjuksköterskornas arbetstid. Resultatet av intervjuerna kommer att avidentifieras och bearbetas 

konfidentiellt enligt personuppgiftslagen. Medverkan är frivillig och deltagandet kan avbrytas 

när helst informanten önskar. I resultatet kommer inte avdelningens namn eller enskilda 

personer kunna identifieras. 

Min handledare för uppsatsen är Clary Berg, senior adjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap i 

Borås. 

 

Jag ber därmed om tillstånd att genomföra intervjuer med handledande sjuksköterskor anställda 

vid Skene lasarett med en underskrift nedan. Bifogar ett svarskuvert. Med ert medgivande 

kommer jag att kontakta sjuksköterskor och tillfråga dem om de vill vara med i studien. 

Om Ni har frågor eller önskar mer information är Ni välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Teija Fredenlund 

teija.fredenlund@vgregion.se 

Telefon: till arbetet: xxx-xxxxxx 

Mobiltelefon: xxx-xxxxxx 

 

Clary.Berg@hb.se 

Telefon: xxx-xxxxxx 

Mobiltelefon: xxx-xxxxxx 

 

Tillstånd ges för Teija Fredenlund att genomföra intervjuer med sjuksköterskor. 

 

Datum och underskrift 

 

Skickas till: 

Teija Fredenlund  

(Adress) 

 

 

 

mailto:teija.fredenlund@vgregion.se
mailto:Clary.Berg@hb.se
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Bilaga II 

 

Till berörda sjuksköterskor/Information om forskningsstudie 

 

Jag är en sjuksköterska som ska skriva min magisteruppsats vid högskolan i Borås. Jag önskar 

intervjua sjuksköterskor som har minst ett års erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur sjuksköterskor som handleder 

sjuksköterskestudenter använder forskningsrapportering i sin handledning av studenter i klinisk 

verksamhet. Kunskaper inom detta område kan bidra till ökad beredskap hos handledare i 

avseende på att söka och ta del av aktuell forskning. Resultatet kan också bidra med vetskap om 

vilka hinder och möjligheter det finns för de kliniskt verksamma sjuksköterskorna att ta del av 

forskningsrapporter. Din medverkan är en viktig pusselbit i arbetet med att undersöka hur och 

om sjuksköterskor använder aktuell forskning i handledning av studenter. 

Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om jag fick intervjua dig angående dina erfarenheter i 

detta ämne. 

 

Intervjun kommer äga rum under december 2010-januari 2011 och tillsammans bestämmer vi 

tid och plats. Tidsåtgången beräknas till ca 45-60 min och vi har fått verksamhetschefens 

tillåtelse att genomföra den under arbetstid. Intervjun spelas in på band som sedan kommer att 

skrivas ut av mig i sin helhet till text. Texten analyseras och resultatet kommer att redovisas så 

att ingen enskild person går att identifieras. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och 

ingen annan än jag, min handledare Clary Berg och min examinator kommer att ha tillgång till 

det. Både band och utskriven text förvaras som sekretessbelagd handling och du har rätt till att 

när som helst avbryta ditt deltagande utan någon motivering.  

 

Om du samtycker till att delta i studien ber jag dig att skicka bifogat svarsbrev i det portofria 

kuvertet. Jag kontaktar sedan dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Du är välkommen 

att höra av dig till mig om du har frågor eller önskar mer information om studien. 

  

 

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att ta kontakt med oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Teija Fredenlund 

teija.fredenlund@vgregion.se 

Telefon: till arbetet: xxx-xxxxxx 

Mobiltelefon: xxx-xxxxxx 

 

Handledare: 

Clary Berg 

Clary.Berg@hb.se 

Telefon: xxx-xxxxxx 

Mobiltelefon: xxx-xxxxxx 
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Bilaga III 

 

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE  

Jag samtycker härmed att delta i en intervjustudie som har till syfte att beskriva hur handledande 

sjuksköterskor använder forskningsrapportering i sin handledning av studenter i klinisk 

verksamhet. 

Jag har fått både muntlig och skriftlig information om studien. 

 

 

__________________________________ 
Plats och datum 

 

 

__________________________________ 
Underskrift 

 

 

__________________________________ 
Namnförtydligande 

 

__________________________ 
Telefonnummer där jag kan nås 

 

 

 
 

 

 

Skickas till:  

Teija Fredenlund 

(Adress) 


