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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Utveckling av evidensbaserad omvårdnad i klinisk praxis innebär förbättring av 

kvalitén inom vården. Sjuksköterskestudenter påbörjar förberedelserna för 

evidensbaserad omvårdnad redan under sin utbildningsperiod, och nyexaminerade 

sjuksköterskor förväntas i hög grad tillämpa evidensbaserad omvårdnad i klinisk 

praxis.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors 

användning av evidensbaserad omvårdnad och vilka faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. 

Metod 

En litteraturöversikt baserad på 16 vetenskapliga artiklar som inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier.  

Resultat 

Utvecklingen i tillämpning av evidensbaserad omvårdnad bland nyexaminerade 

sjuksköterskor förefaller oförändrad eller avtagande under senaste decenniet. Mest 

tillämpad evidensbaserad omvårdnad är Instrumentell forskningsanvändning. 

Faktorer som har betydelse för sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad 

omvårdnad är: utbildning, oerfarenhet, stressiga arbetssituationer och stöd i 

arbetsmiljön.  

Slutsats 

Att granska i vilken utsträckning nyexaminerade sjuksköterskor tillämpar 

evidensbaserad omvårdnad är svårt då begreppet kan tolkas på olika sätt och det är 

enligt min kunskap fortfarande ett outforskat område. Nyexaminerade 

sjuksköterskor behöver mer stöd både före och efter examen för att utveckla sin 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. De behöver mer stöd av lärare under 

utbildningsperioden och av erfarna seniora kollegor på arbetsplatsen. Därutöver 

krävs ett aktivt ledarskap. 

 

Nyckelord: evidensbaserad omvårdnad, forskningsanvändning, nyexaminerad, sjuksköterska.  



 

 

Abstract  
 

Background 

Development of evidence-based nursing leads to improvement of the quality of 

care in clinical practice. Nursing students begin the preparations for evidence-

based nursing already during their training period, and newly graduated nurses are 

highly expected to apply evidence-based nursing in clinical practice.  

Aim 

The aim of this review is to describe the newly graduated nurses' use of evidence-

based nursing and the factors which are significant for the nurse´s application of 

evidence-based nursing. 

Method 

A literature review based on 16 articles that included both qualitative and 

quantitative studies. 

Result  

The development of application of evidence-based nursing among newly 

graduated nurses seems unchanged or decreasing in the last decade. The most 

applied implementation of evidence-based nursing among newly graduated nurses 

is Instrumental research use. The influential factors are: education, inexperience, 

stressful work situations and the support they perceive at their workplace. 

Conclusion 

In conclusion, this review emerged to that the whole situation of how and which 

extent newly graduated nurses apply evidence-based nursing is difficult to grasp 

within my comprehension. Since the apprehension of the concept of applying 

evidence-based nursing is complex, it is still an unexplored subject.  

Newly graduated nurses require further extensive support through their pre-

graduate to the post- graduate period to develop their application of evidence-

based nursing. They need more guiding by the teachers, experienced senior 

colleagues and administrative support at their workplaces.  

 

 

Key word: evidence-based nursing, newly graduated, nurses, research utilization. 
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Inledning 

De första åren i yrkeslivet för en nyexaminerad sjuksköterska är en krävande 

process då kunskap från utbildningen möter vad som efterfrågas i klinisk praxis. 

Under de tre åren av sjuksköterskeutbildning har vi talat om vikten av användning 

av evidensbaserad omvårdnad. Vi känner förväntningar på oss att utveckla 

evidensbaserad omvårdnad på arbetsplatsen. Samtidigt finns det inte klara 

riktlinjer eller en tydlig målsättning som referens för i vilken utsträckning och hur 

mycket evidensbaserad omvårdnad bör implementeras per sjuksköterska eller per 

avdelning. Författaren till examensarbetet är därför nyfiken på i vilken 

utsträckning som nyexaminerade före oss lyckats i tillämpningen av 

evidensbaserad omvårdnad. Hur mycket och i vilken utsträckning nyexaminerade 

sjuksköterskor egentligen bör, eller kan tillämpa evidensbaserad omvårdnad i 

verkligheten?  Finns det någon faktor som motverkar eller stödjer oss i 

tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad?   

 

Bakgrund 

Syftet med implementering av evidensbaserad omvårdnad är att effektivisera 

sjukvårdens resurser i syfte att utföra god och säker vård. Omvårdnad med 

vetenskapligt stöd förbättrar vårdkvalitén (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

En förutsättning för att utveckla evidensbaserad omvårdnad i vården är att 

forskningsresultat och teoretisk kunskap tillämpas mer i klinisk praxis. Detta 

påminner Benner (1984) om då hon i sin teori konstaterar att målet med 

sjuksköterskans kompetensutveckling är att bli en expert som har både teoretisk 

kunskap och insamlad erfarenhetsbaserad kunskap i klinisk praxis. 

Sjuksköterskestudenter påbörjar förberedelserna för evidensbaserad omvårdnad 

redan under sin utbildningsperiod (Ross, Noone, Luce & Sideras, 2009). 

Nyexaminerade sjuksköterskor förväntas i hög grad tillämpa evidensbaserad 

omvårdnad i klinisk praxis (Fawcett & McCulloch, 2014) Första åren i deras 

yrkesliv är full med utmaningar som ny (Kramer, 1974; Cherniss, 1980; Duscher, 

2009).  
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Sjuksköterskans kompetensutveckling enligt Benner 

Benner (1984) beskriver i sin teori att sjuksköterskans kompetensutveckling i 

sjukvårdspraxis sker i fem steg. Dessa börjar från novis, fortsätter sedan mot 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och avslutas med expert. Att vara expert 

beskrivs enligt Benner (1984) som någon som har både teoretisk kunskap och 

insamlad erfarenhetsbaserad kunskap och som använder den för att komma fram 

till den bästa lösningen för varje klinisk situation. En expert bör ha ett tränat öga 

som med kritisk syn kan ta rätt beslut i varje omvårdadsmoment. De måste kunna 

förstå komplexiteten i vården, utesluta alternativ och välja passande metoder 

(Benner, 1984).  

 

Benner (1984) tydliggör att insamling av erfarenhetsbaserad kunskap är nödvändig 

för att uppnå expertnivå. Varje sjuksköterska på novisnivå bör därför bibehålla en 

positiv attityd till forskning och förbättringsarbete. Benner (1984) betonar gapet 

mellan ett ”veta att” perspektiv och ett ”veta hur” perspektiv, och att detta gap inte 

kan fyllas med endast teoretisk kunskap utan även kräver insamlad 

erfarenhetsbaserad kunskap för att komplettera kompetensen.  

    

Evidensbaserad omvårdnad  

Evidensbaserad omvårdnad kommer från det engelska ordet ”Evidence-based 

nursing”, det relaterar till ”Evidence-based medicin” eller ”Evidence-based 

practice”. Evidence-based practice är ett samlingsbegrepp enligt Sackett, Strauss, 

Richardson, Rosenberg och Haynes (2000) som innebär användande av bästa 

aktuella bevis för beslut om individuella patienters vård. Beskrivningen av 

evidensbaserad omvårdnad kommer ursprungligen från medicinområdet men 

begreppet har adopterats inom omvårdnadsområdet, definierat som ett 

förhållningssätt och en process (Willman, Stolts & Bahtsevani, 2006).  

 

Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att mot 

vårdmottagare utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (SFS: 2010:659, kap. 6, 1§). Evidensbaserad omvårdnad är en av de 

viktigaste kunskapsformerna baserad på beprövad erfarenhet och 

erfarenhetsbaserad kunskap (Östlinder, Norberg, Andersson & Öhlén, 2006). 
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Evidensbaserad omvårdnad inkluderar vetenskapliga evidens för att söka bästa 

möjliga vård för varje individ. Forskningsresultat ska omsättas och användas aktivt 

och tillämpas i den dagliga vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   

 

Evidensbaserad omvårdnad ingriper en process där vårdgivaren ”söker”, ”samlar”, 

”väljer” och ”tillämpar” forskningsresultat som evidens och sedan använder denna 

kunskap som komplettering till annan kunskap (Willman et al., 2006). 

Forskningsanvändning har en viktig roll i evidensbaserad omvårdnad processen, 

då forskningsanvändning är en baskomponent som leder till nya insikter som i sin 

tur ger stöd i att ta beslut och åtgärder för olika omvårdnadsinsatser (Willman et 

al., 2006).  

 

Tillämplig av evidensbaserad omvårdnad 

Syftet med implementering av evidensbaserad omvårdnad är att effektivisera 

sjukvårdens resurser och utföra god och säker vård. Sjuksköterskestudenter 

påbörjar förberedelserna för evidensbaserad omvårdnad redan under sin 

utbildningsperiod (Ross et al., 2009). Sjuksköterskeprogrammet i EU länder består 

av 180 högskolepoäng som regleras enligt Europiska Credit Transfer System. I 

allmänhet inkluderar kurserna litteraturgenomgång i forskning (Zabalegui et al., 

2006). 

 

Nyexaminerade sjuksköterskor förväntas i hög grad tillämpa evidensbaserad 

omvårdnad i klinisk praxis (Fawcett & McCulloch, 2014). En förutsättning för att 

utveckla evidensbaserad omvårdnad i vården är att forskningsresultat och teoretisk 

kunskap tillämpas mer i klinisk praxis. Genom att tillämpa bästa tillgängliga 

kunskap kan vårdkvalitén förbättras (Bohman, Ericsson & Borglin, 2012).  

 

Forskningsanvändning  

Forskningsanvändning leder till nya insikter som ger stöd i att ta beslut och 

åtgärder för olika omvårdnadsinsatser. Begreppet forskningsanvändning används 

för att mäta nyttjandet av forskning på olika sätt och definieras olika i 

omvårdnadsforskning (Estabrooks et al., 2011). Inom vilka kategorier av 

forskningsresultat som sjuksköterskor söker och vilken forskningsanvändning som 
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sjuksköterskor tillämpar är mångfasetterat vilket gör det svårt att definiera vilken 

insats som är att betrakta som evidensbaserad omvårdnad (Estabrooks et al., 2011). 

 

Det finns olika kategorier inom vilka sjuksköterskor söker evidens för att 

förverkliga tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad, vilka kategoriseras som 

instrumentell (direkt) forskningsanvändning, konceptuell (indirekt) 

forskningsanvändning, och övertalande forskningsanvändning (Estabrooks, 1999). 

Forskningsanvändning i denna litteraturöversikt använder begrepp inom olika 

forskningsområden definierade av Estabrooks (1999) enligt nedan. 

 

• Instrumentell forskningsanvändning 

Instrumentell (direkt) forskningsanvändning innebär användning av 

forskningsresultat som resulterar i direkt tillämpning i beslut eller 

genomförande av vård och behandling (Estabrooks, 1999).  

• Konceptuell forskningsanvändning 

Konceptuell (indirekt) forskningsanvändning relaterar till en kognitiv 

process där forskningsresultat har en upplysande funktion för en persons 

uppfattningar eller förståelse (Estabrooks, 1999).   

• Övertalande forskningsanvändning 

Övertalande forskningsanvändning inbegriper användningen av 

forskningsresultat för att övertala andra i avsikt att påverka exempelvis 

rutiner, policys eller resursfördelning (Estabrooks, 1999).   

 

Utmaningar som ny i yrket                                                                                                    

Kramer (1974) beskriver nyexaminerade sjuksköterskors svåra och intensiva 

upplevelser de första åren, vilket inkluderar fysisk trötthet, behovet av 

kunskapssökning, hantering av de egna känslorna samt yrkesmässig utveckling. 

Kramer (1974) använder uttrycket ”Reality Shock” för att beskriva fenomenet.  

Cherniss (1980) och Duscher (2009) som också beskriver detta som ”The crisis of 

competence” (Cherniss, 1980), och ”Transition Shock” (Duscher, 2009).  

 



 

5 

 

Problemformulering 

Utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad innebär förbättring av vårdkvaliteten 

och trygghet till patienten. Hälso-och sjukvårdspersonal har själva ansvar för att 

uppfylla dessa krav, däremot det finns inte klara riktlinjer eller en tydlig 

målsättning för hur och i vilken utsträckning evidensbaserad omvårdnad bör 

implementeras i relation till varje sjuksköterska och varje avdelning. Att fylla på 

gapet mellan teori och praktik, forskningsanvändning och tillämpning i klinisk 

praxis är en strävande process. Dessutom upplever nyexaminerade sjuksköterskor 

ofta en svår och intensiv tid de första åren på grund av fysisk trötthet, anpassning 

till nya miljöer och hantering av de egna känslorna samt den egna yrkesmässiga 

utvecklingen. Utifrån en sådan bakgrund är det intressant att beskriva tillämpning 

evidensbaserad omvårdnad bland nyexaminerade sjuksköterskor och vilka faktorer 

som har betydelse för sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad omvårdnad.  

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors 

användning av evidensbaserad omvårdnad och vilka faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. 

  

Definition av centrala begrepp 

Nyexaminerade sjuksköterskor 

I den här litteraturöversikten avses med nyexaminerade sjuksköterskor 

legitimerade sjuksköterskor ett till fem år efter examen. 

 

Metod 

Design 

Friberg (2012) beskriver att en litteraturöversikt är att skapa översikt över 

kunskapsläget i ett specifikt relaterat område. Denna litteraturöversikt gäller inom 

sjuksköterskans kompetensutvecklingsområde.  

 
Urval 

Databaser som använts för att söka vetenskapliga artiklar är CINAHL och 

PubMed. För att svara på litteraturöversiktens syfte har sökord utifrån syftet 
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använts. Sökorden som använts är: clinic, concept*, EBP, evidence, evidence-

based practice, experience, extent, focus, graduat*, graduation, implement*, 

instrumental, nurs*, nurse, nursing research, post graduate, post graduation, 

practice, professional, range, real*, reflection, research, research utilization, RN, 

study, usage, utilization, work, work setting, work situation. För att avgränsa 

sökningen kombinerades sökorden tillsammans med booleska operatorer AND, 

OR, NOT och trunkeringstecknet ”*” har använts för att täcka ordets alla olika 

böjningsformer, detta enligt Friberg (2012). Kombination av flera sökord och 

användningen av trunkering och booleska operatorer har ibland lett till för många 

träffar, då har booleska operatorer och trunkeringstecknet minskats. Samma 

artiklar förekom vid flertalet sökningar. Sökord har justerats och använts utifrån 

sökningarnas utfall (Bilaga 1). Relaterade vetenskapliga artiklar har valts 

systematiskt och med kritiskt förhållningssätt. De inkluderar kvalitativa och 

kvantitativa studier. Inkluderade vetenskapliga artiklar var: Full Text, Peer 

Reviewed, Publicerad mellan 2006 och 2016. Artiklarnas studier är baserade på 

nyexaminerade sjuksköterskor och evidensbaserad omvårdnad. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklar som ej var tillgängliga i free full 

text, specifik inriktning såsom cancervård och akutvård har exkluderats. 

 
 
Värdering av artiklarnas kvalitet 

För kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna har två granskningsmallar 

använts vid bedömning. Den ena är för kvalitativa studier (Bilaga 2) och den andra 

är för kvantitativa studier (Bilaga 3). Granskningsmallarna och dess poängsystem 

som är framtagna av Högskolan Dalarna är modifierade utifrån Willman et al. 

(2006) och Forsberg och Wengström (2013). För att säkerställa hög kvalitet 

krävdes minst 20 poäng för kvalitativa studier och 23 poäng för kvantitativa 

studier vilket motsvarar 80% av maxpoängen 25 för kvalitativa studier och 

maxpoängen 29 för kvantitativa studier. För att säkerställa medelkvalitet krävdes 

minst 15 poäng för kvalitativa studier och 19 poäng för kvantitativa studier vilket 

motsvarar 60% av maxpoängen. Artiklar som bedömts som medel och hög kvalitet 

har inkluderats i litteraturöversikten (Willman et al., 2006).   
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Tillvägagångssätt 

Litteraturöversikten har genomförts av en författare. Författaren till 

examensarbetet har genomfört litteratursökning inom databaserna CINAHL och 

PubMed. En dokumentation över databassökningarna har sparats som 

sökningshistorik i var sin databas, för att sökningarna ska kunna upprepas. Artiklar 

vars resultat kunde svara på syftet granskades och beslut om inklusion eller 

exklusion togs, detta enligt Friberg (2012). Även sekundärsökning har gjorts 

genom att studera artiklarnas referenslistor. Samtliga artiklar som inkluderades i 

resultat har återgetts i Bilaga 4 och Bilaga 5. Valda artiklar från primärsökningarna 

som ligger till grund för resultatet anges i Bilaga 4. Artiklarna som valts från 

sekundärsökningarna anges i Bilaga 5.  

 

Analys och tolknings av data 

Syftet i denna litteraturöversikt har varit utgångspunkt för val av artiklar. Varje 

vald artikel har lästs igenom flera gånger för att förstå detaljerna och identifiera 

nyckelfynden. Författaren till examensarbetet har gjort en sammanställning av 

varje studies resultat och sedan jämfört olika studiers resultat med varandra för att 

söka likheter och skillnader. Därefter sammanställdes studiernas resultat till 

adekvata kategorier och sammanfattades i lämpliga rubriker som sedan 

presenterades, detta enligt Friberg (2012).  

 

Etiska överväganden  

Enligt SFS (2003:460), lagen om etikprövning av forskning som avser människor, 

är denna litteraturöversikt på grundnivå vilket gör att ingen etikprövning krävs. 

Endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté bör användas i 

litteraturöversikten enligt Helsingforsdeklarationen (2013).  

Valda artiklar sträcker sig över flera år av studier om nyexaminerade 

sjuksköterskor. Författaren till examensarbetet har frekvent reflekterat över 

innehållet i valda artiklar. Författaren till examensarbetet har strävat efter att 

resultatet ska redovisas objektivt och tydligt, oavsett om det har varit positivt eller 

negativt för litteraturöversiktens syfte. Studiernas resultat har sammanfattats så 

korrekt som möjligt för att bibehålla informationens sanningsenligt så mycket som 

möjligt. Såväl som ovan har personliga reflektioner och värderingar uteslutits. 
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Resultat 

Författaren till examensarbetet har funnit 16 vetenskapliga artiklar som svarar på 

litteraturöversiktens syfte, varav 13 är kvantitativa och tre kvalitativa (Bilaga 4). 

Fjorton varav 16 artiklar har funnits genom sökning i databaser (Bilaga 1), två 

varav 16 artiklar har funnits genom sekundärsökning i referenslistorna av valda 

artiklar (Bilaga 5). Artiklarna var publicerade mellan 2005 och 2016, och studierna 

var utförda i Canada, Iran, Storbritannien, Sverige, USA. Resultatet presenteras 

under rubriker baserat på de kategorier som framkom. Genom upprepad 

bearbetning av de vetenskapliga artiklarna framkom kategorier som beskriver 

tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad bland nyexaminerade sjuksköterskor 

samt faktorer som har betydelse för evidensbaserad omvårdnad. Dessa presenteras 

nedan och är: utbildning, oerfarenhet, stressiga situationer och stöd i arbetsmiljön. 

 

 

Trender i nyexaminerades forskningsanvändning  

Utvecklingen i tillämpning av evidensbaserad omvårdnad bland nyexaminerade 

sjuksköterskor förefaller oförändrad eller avtagande under senaste decenniet. Mest 

tillämpad evidensbaserad omvårdnad är Instrumentell forskningsanvändning 

(Forsman, Gustavsson, Ehrenberg, Rudman & Wallin, 2008; Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg, Boström & Wallin, 2012a). Wallin, Gustavsson, Ehrenberg och 

Rudman (2012) undersöker hur forskningsanvändning tillämpas under de första 

fem åren bland nyexaminerade sjuksköterskor som tog examen 2004. 

Instrumentell (direkt) forskningsanvändning rapporteras mest inom de tre 

forskningsanvändningskategorierna. Enligt Wallin et al. (2012) är övertalande 

forskningsanvändning låg jämfört med de andra kategorier av 

forskningsanvändning. 

 

Forsman et al. (2008) undersöker två grupper av sjuksköterskor och hur de 

tillämpar forskningsresultat i klinisk praxis efter examen. Den ena gruppen tog 

examen år 2002 och den andra tog examen 2004. Forsman et al. (2008) undersöker 

samma grupper 1 år efter examen och 3 år efter examen. Resultatet visar att 

instrumentell forskningsanvändning är mest förekommande i båda grupperna men 

den totala forskningsanvändningen anses låg. Dessutom upptäckte Forsman et al. 

(2008) att det finns tendenser till att nyexaminerade sjuksköterskor blir mindre 
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aktiva i forskningsanvändningen 3 år efter examen än vad de var 1 år efter 

examen.  

 

Forsman et al. (2009) undersöker en grupp av sjuksköterskor 1 år efter examen 

som de tog 2006. Ett år senare undersöker Forsman et al. (2009) samma grupp 

igen och upptäcker att likväl de som har en låg som hög grad av 

forskningsanvändning 1 år efter examen tenderar att bli mindre aktiva under senare 

år. Rudman et al. (2012a) undersöker två grupper av nyexaminerade 

sjuksköterskor. Den ena gruppen tog examen 2004 och den andra tog examen 

2006. Gruppen som tog examen 2004 tillfrågas en gång om året hur ofta de 

använder forskningsresultat i klinisk praxis under deras första, andra och tredje år 

efter examen. Gruppen som tog examen 2006 tillfrågas en gång om året hur ofta de 

använder forskningsresultat i klinisk praxis under deras tredje, fjärde och femte år 

efter examen. Resultatet visar att utvecklingen av forskningsanvändning inom de 

två grupperna och de olika åren är nästan identisk. Rudman et al. (2012a) 

rapporterar detta som att utvecklingen av forskningsanvändning bland 

nyexaminerade sjuksköterskor under de första fem åren efter examen är 

oförändrad. 

 

Uppfattning om forskningsanvändning  

En studie av Strandberg et al. (2013) visar hur sjuksköterskor uppfattar de olika 

begreppen inom forskningsanvändning: Instrumentell forskningsanvändning, 

konceptuell forskningsanvändning och övertalande forskningsanvändning. 

Sjuksköterskorna uppgav en osäkerhet och otrygghet i omfattningen av 

forskningsanvändning, och de anser att det inte finns en tydlig avgränsning mellan 

konceptuell forskningsanvändning och övertalande forskningsanvändning. 

Däremot tycker de att det inte är problematiskt att särskilja Instrumentell 

forskningsanvändning från de andra kategorierna (Strandberg et al., 2013).   

 

Faktorerna som har betydelse till evidensbaserad omvårdnad 

I analysen framträdde vilka faktorer som har betydelse för sjuksköterskors 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. Faktorerna som har betydelse är: 

utbildning, oerfarenhet, stressiga arbetssituationer och stöd i arbetsmiljön. 
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Utbildningens betydelse  

Studien av Bohman et al. (2012) visar att ju högre utbildning sjuksköterskor har, 

desto mer användning har de av evidensbaserad omvårdnad efter examen. 

Nyexaminerade sjuksköterskor under 2000 talet har högre utbildning och bättre 

datakunskap än tidigare. De förbereder sig för evidensbaserad vård under sin 

utbildning. De har i allmänhet en positiv inställning till tillämpning evidensbaserad 

omvårdnad efter examen (Bohman et al., 2012). 

Florin, Ehrenberg, Wallin och Gustafsson (2011) studie visar att det stöd som ges 

av högskolor och universitet till sjuksköterskestuderande under utbildningen har 

mer betydelsefull påverkan än det stöd som ges under deras praktikperiod. Florin 

et al. (2011) menar att stödet syftar till att väcka studenternas intresse i tillämpning 

av evidensbaserad omvårdnad och utveckla deras förmåga i tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad med avseende på sökning av evidens och användning 

av forskningsresultat i klinisk praxis. Sjuksköterskor uppger att de tycker att de får 

mer stöd i forskningsanvändning av högskolor och universitet och att det stödjer 

deras positiva inställning i yrkeslivet efter examen, än vad de får när de är på sina 

praktikplatser (Florin et al., 2011). 

Självförtroende inom yrket spelar en stor roll i användningen av forskning i klinisk 

praxis (Florin et al., 2011; Rudman et al., 2010). Rudman et al. (2010) rapporterar 

att de som har bra självförtroende har dubbelt så hög forskningsanvändning 

jämfört med de som har lågt självförtroende, och de har sju gånger mer 

forskningsanvändning när det gäller att delta i implementering av evidensbaserad 

omvårdnad på arbetsplatsen. Stabilt självförtroende och trygghet i tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad leder till aktiv forskningsanvändning efter examen 

vilket byggs upp under deras utbildningsperiod (Florin et al., 2011; Wallin, 

Boström & Gustavsson, 2011).  

 

Oerfarenhet 

Det finns nyexaminerade sjuksköterskor som upplever otrygghet i sin kompetens i 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad och detta är ett hinder i tillämpningen 

av evidensbaserad omvårdnad (Gerrish, Ashworth, Lacey & Bailey 2008). Trots 
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att sjuksköterskorna är utbildade inom tillämpning av evidensbaserad omvårdnad 

på högskolor och universitet, känner de sig inte trygga i tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad direkt efter examen då dom saknar erfarenhet (Gerrish 

et al., 2008). D. Thompson, O’Leary, Jensen, Scott-Findlay, O'Brien-Pallas och 

Estabrooks (2008) nämner att de upplever ett dilemma med evidenssökning i 

stressiga arbetssituationer. De upplever ofta en emotionell konflikt i om antalet 

patienter på avdelningen ska prioriteras, eller om de ska ge tid för att söka evidens 

för att på så sätt ge bästa möjliga behandling till patienterna som redan är på 

avdelningen. D. Thompson et al. (2008) studie visar också att evidenssökning via 

dator kan ses som om de inte har någonting att göra och sjuksköterskor vill inte 

orsaka missförstånd på avdelningen, speciellt inte när de är nya på arbetsplatsen. 

De upplever också att det uppskattas mer om dom är med och utför praktiska 

omvårdnadsuppgifter än ägnar sig åt evidenssökning (D. Thompson et al., 2008).   

 

Stressig arbetssituation 

Tidsbrist och stressig arbetssituation anses vara det globalt största problemet och 

det som hindrar nyexaminerade sjuksköterskor från att tillämpa 

forskningsanvändning (Fink, C. Thompson & Bonnes, 2005; Rudman & 

Gustavsson, 2012b; D. Thompson et al., 2008). Omställningen till arbetslivet som 

kommer efter examen är intensiv, vilket leder till att deras mentala och fysiska 

tillstånd försämras. De blir lätt utbrända och orkar inte utveckla sin förmåga i 

forskningsanvändning på jobbet (Rudman & Gustavsson, 2012b). Nyexaminerade 

sjuksköterskor uppgav att de inte kan utföra sina uppgifter lika effektivt som 

seniora sjuksköterskor, vilket leder till mental och fysisk påfrestning, och deras 

förmåga att sköta sitt jobb försvagas. Sammantaget påverkas deras förmåga att 

tillämpa forskningsanvändning negativt (D. Thompson et al., 2008). 

 

Stöd i arbetsmiljön 

Bohman et al. (2012) nämner att nyexaminerade sjuksköterskors idéer välkomnas 

och uppskattas av seniora sjuksköterskor på deras arbetsplatser. Kombinationen av 

nyexaminerade sjuksköterskor som tar med sig en positiv inställning till 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad och seniora sjuksköterskor med mycket 

yrkeserfarenhet genererar bra samarbete då de kompletterar varandra och 
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uppmuntrar nyexaminerade sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad 

omvårdnad (Bohman et al., 2012).  Enligt Ebrahimia, Hassankhania, Negarandehb, 

Azizia och Gillespiec (2015) har administrativt stöd också en stor roll. 

Administrativt stöd anses vara den viktigaste faktorn som hindrar nyexaminerade 

sjuksköterskors forskningsanvändning. Sjuksköterskorna har en positiv inställning 

och god kompetens i tillämpning av evidensbaserad omvårdnad efter examen men 

önskar sig mer stöd för forskningsanvändning av ledningen (Ebrahimia et al., 

2015). Ebrahimia et al. (2015) studie visar att nyexaminerade sjuksköterskor vill 

att ledningen underlättar arbetsbelastningen på avdelningen och motiverar 

sjuksköterskor med konkreta strategier i tillämpningen av evidensbaserad 

omvårdnad. De vill också uppskattas mer för deras positiva inställning till 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. För att uppnå detta krävs ett stort 

engagemang från ledningens sida. Sjuksköterskorna tror att de skulle få mer 

trygghet i tillämpning av evidensbaserad omvårdnad om de kunde ha bättre 

interaktion och tätare kommunikation med ledningens sida (Ebrahimia et al., 

2015).  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Utvecklingen inom tillämpning av evidensbaserad omvårdnad bland 

nyexaminerade sjuksköterskor förefaller oförändrad eller avtagande under senaste 

decenniet. Mest tillämpad evidensbaserad omvårdnad är Instrumentell 

forskningsanvändning. Faktorer som har betydelse för sjuksköterskors tillämpning 

av evidensbaserad omvårdnad är: utbildning, oerfarenhet, stressiga 

arbetssituationer och stöd i arbetsmiljön.  

 

Resultatdiskussionen 

Nyexaminerade sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad 
omvårdnad 

Att granska i vilken utsträckning nyexaminerade sjuksköterskor tillämpar 

evidensbaserad omvårdnad är svårt då begreppet kan tolkas på olika sätt och det är 

fortfarande outforskat område (Forsman et al., 2008, 2009, 2012a, 2012b).   

 



 

13 

 

Estabrooks et al. (2011) beskriver en osäkerhet hos nyexaminerade sjuksköterskor 

om vad begreppet forskningsanvändning inbegriper och misstänker att det är 

därför som det är svårt att mäta i vilken utsträckning som sjuksköterskor tillämpar 

evidensbaserad omvårdnad i klinisk praxis. Det får till följd att alla insatser inte 

rapporteras in som evidensbaserad omvårdnad även om det faktiskt är det. Omvänt 

granskade Rudman et al. (2012a) nyexaminerade sjuksköterskors 

informationskällor vid evidenssökning och påpekar att svarsalternativen i enkäten 

inkluderar ”frågeställningar till sina kollegor” i kategorien hur de söker evidens för 

forskningsanvändning. Resultatet visade att nyexaminerade sjuksköterskor 

inhämtar information från kollegor flera gånger i månaden. Informationsinsamling 

bör inte utföras genom varken bekräftelse eller frågeställning till kollegor då 

information från kollegor saknar tillräcklig trovärdighet och validitet för att kallas 

evidens (C. Thompson, Cullum, McCaughan, Sheldon & Raynor, 2004, refererad i 

Rudman, 2012a). Om studien exkluderar detta svarsalternativ från enkäten samt 

kan undvika detta missförstånd bland deltagarna framöver, finns risken att 

resultatet blir annorlunda och då troligen att nyexaminerade sjuksköterskors 

forskningsanvändning är ännu mindre i verkligheten än vad som visas i studiens 

resultat (Rudman et al., 2012a).  

 

Wallin et al. (2012) studie visar att det finns en tydlig trend av ökad tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad under de fem första verksamma åren bland de som tog 

examen 2004. Wallin et al. (2012) emellertid fastställer att ökning av 

forskningsanvändningen börjar först det tredje året, vilket stämmer överens med 

Kramer (1974), Cherniss (1980) och Duscher (2009).  

 

Enligt LANE studier tillämpas instrumentell forskningsanvändning mest bland 

nyexaminerade sjuksköterskor (Forsman et al., 2008; Wallin et al., 2012). Enligt 

Estabrooks (2011) är exempel på Instrumentell forskningsanvändning: att 

implementera riktlinjer, att uppdatera sin omvårdnadsteknik baserad på 

forskningsresultat, att utföra omvårdnad som passar till varje individ. Instrumentell 

forskningsanvändning förefaller vara ingången till tillämpningen av 

evidensbaserad omvårdnad. 
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Innan en sjuksköterska ”söker” evidens för att börja med tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad, finns det en fas hos sjuksköterskan då aktuella 

situationer ifrågasätts och det finns idéer om att revidera rutiner och inställningar 

till det bättre. Denna typ av insatser leder till konceptuell forskningsanvändning 

och förs vidare till övertalande forskningsanvändning. Exempel på övertalande 

forskningsanvändning är att påverka rutiner, policys eller resursfördelning 

(Estabrooks, 1999). Denna typ av insatser drivs troligtvis mest på ledningsnivå. 

Att nå detta steg kräver ett tränat öga och samlad erfarenhet. För att nå denna nivå 

krävs en strävande process som Benner (1984) beskriver som processen från novis 

till expert, vilket kanske är en för stor utmaning att förvänta sig av nyexaminerade 

sjuksköterskor. Författaren till examensarbetet tror att Benners teori (1984) 

fortfarande kan hänvisas till vid implementering av evidensbaserad omvårdnad i 

klinisk praxis.  

 

Faktorer som har betydelse för nyexaminerade sjuksköterskors 
tillämpning av evidensbaserad omvårdnad 

 

Utbildningsperioden har stor inverkan på evidensbaserad omvårdnad 

tillämpningen bland nyexaminerade sjuksköterskor (Florin et al., 2011). Den 

verkar vara avgörande för om studenterna blir aktiva eller inte i sin 

forskningsanvändning efter examen (Florin et al., 2011; Forsman et al., 2012a). 

Samtidigt upplever sjuksköterskestudenter en stor påfrestning under deras sista år 

på utbildningen och deras stressnivå blir ännu högre när de börjar jobba. Detta 

påverkar deras inställning till tillämpning av evidensbaserad omvårdnad negativt 

(Forsman et al., 2012a; Rudman & Gustavsson, 2012b). Nyckeln till ökningen av 

nyexaminerade sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad omvårdnad kan 

spåras tillbaka till deras utbildningsperiod (Florin et al., 2011). Säkerställande av 

högskolan och universitetens utbildningskvalitet och att tillräckligt stöd ges till 

studenterna kan förbättra utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad på lång sikt. 

Bra utbildning bör erbjudas till alla blivande sjuksköterskor så att de har lika hög 

kompetensnivå oavsett vilken högskola och universitet de gått i (Florin et al., 

2011).  
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Enligt D. Thompson et al. (2008) är obalansen mellan arbetsbelastning och 

tillgänglig tid hos nyexaminerade sjuksköterskor ingenting nytt. Det är samtidigt 

oroväckande att Kramer (1972) redan på 70-talet skriver om nyexaminerade 

sjuksköterskors arbetssituation och att fenomenet fortfarande existerar. D. 

Thompson et al. (2008) konstaterar att det är svårt att ändra på och att brist på 

sjuksköterskor gäller även i Sverige (Rudman, Omne-Pontén, Wallin & 

Gustavsson, 2010). Däremot upptäcker Forsman et al. (2012b) en intressant 

aspekt, då de konstaterar att tillräcklig bemanning på arbetsplatsen ger en känsla 

av för små utmaningar vilket inte motiverar personalen till tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad. Detta kan bero på kulturella skillnader eller 

arbetsuppgifter på avdelningen. I vilken utsträckning detta allmänt gäller är oklart, 

emellertid bör det få oss att fundera över hur nyexaminerade sjuksköterskor vill 

utveckla sig i yrkeslivet. Deras ambitioner varierar på individnivå och det är därför 

svårt att generalisera. Författaren till examensarbetet funderar hur det kommer att 

vara när vi kommer ut i yrkeslivet. Kommer vi vara starka noga att bibehålla viljan 

till förbättring av kvalitén inom vården och vår positiva inställning till 

evidensbaserad omvårdnad efter examen? Eller kommer vi att bli för bekväma och 

glömma vikten av evidensbaserad omvårdnad på arbetsplatsen? För författaren till 

examensarbetet låter Forsman et al. (2012b) studie som en varning och påminnelse 

till oss som snart börja jobba att inte glömma vikten av evidensbaserad 

omvårdnad.  

 
Det är ett dilemma att evidenssökning med hjälp av dator kan tolkas negativt av 

kollegor, då nyexaminerade sjuksköterskor upplever det obekvämt (D. Thompson 

et al., 2008). Emellertid är det sant att det är mer vanligt idag att yngre 

sjuksköterskor använder internet för privat bruk (Ebrahimi et al., 2015). Detta kan 

förstöra seniora sjuksköterskors inställning till att ge handledning till 

nyexaminerade sjuksköterskor då deras motivation att ge handledning till 

nyexaminerade sjuksköterskor försvinner (Ebrahimi et al., 2015).  

 

Samarbete med seniora sjuksköterskor anses positivt (Bohman et al., 2012) men 

det finns en tendens att nyexaminerade sjuksköterskor litar på erfarna seniora 

sjuksköterskor för mycket som informationskälla istället för att söka evidens själva 
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(Gerrish et al., 2008; Nilsson, Grankvist, Juthberg, Brulin & Söderberg, 2013). 

Nilsson et al. (2013) fann att nyexaminerade sjuksköterskor är för lättpåverkade av 

senior personals rutiner och börjar följa deras rutiner istället för den nya kunskap 

de fått med sig via utbildningen. Dock har de seniora sjuksköterskorna 

erfarenhetsbaserad kunskap med sig men rutinerna de utför är ofta inte 

uppdaterade enligt evidensbaserad omvårdnad. Nilsson et al. (2013) rapporterar att 

detta leder till en ökning av avvikelser, då administrativ intervention och rätt 

ledarskap är nödvändigt. För att utveckla tillämpning av evidensbaserad 

omvårdnad behöver nyexaminerade sjuksköterskors positiva inställning stödjas, 

och deras situation tänkas igenom på ledningsnivå. Detta kan ske genom 

kontinuerlig uppföljning och kontroll av patientsäkerheten hos personalen på 

avdelningen (Bahtsevani, Willman, Stolts & Östman, 2010; Ferguson & Day, 

2007). Författaren till examensarbetet tror att ledningen aktivt bör planera in och 

erbjuda träffar och utbildningstillfällen då personalen gemensamt kan uppdatera 

sig inom den senaste forskningen. Nyexaminerade sjuksköterskor och seniora 

sjuksköterskor behöver tät kommunikation och inplanerad tillfälle då de 

tillsammans på avdelningen diskuterar konkreta strategier i tillämpningen av 

evidensbaserad omvårdnad. 

 

Dock förs det diskussioner om att det inte är rimligt att ha för höga förväntningar 

på nyexaminerade sjuksköterskors tillämpning av evidensbaserad omvårdnad 

under de första fem åren efter examen (Ferguson & Day, 2007; Rudman et al., 

2012a). Idag anses nyexaminerade sjuksköterskor vara förmedlare mellan teori och 

implementering av evidensbaserad omvårdnad. De är utrustade med teoretisk 

kunskap och erfarenhet från praktik under utbildningsperioden men saknar dock 

tillräckliga erfarenhetsbaserade kunskaper för att behärska evidensbaserad 

omvårdnad. Förmågan till klinisk bedömning kommer ur flera års erfarenhet och 

träning, och nyexaminerade sjuksköterskor behöver tid för att utveckla 

kompetensnivån inom tillämpning av evidensbaserad omvårdnad genom att 

ackumulera erfarenhetsbaserade kunskap i klinisk praxis efter utbildningen på 

skolan (Benner, 1984; Ferguson & Day, 2007).   
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Metoddiskussion 

Författaren till examensarbetet har varit objektiv vid val av artiklar och de valda 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna innehöll betydelsefull information för denna 

litteraturöversikts syfte. Styrkorna ligger i användning av databaserna, 

sekundärsökning genom referenslistorna av valda artiklar, 

artikelkvalitetgranskning. Databaserna CINAHL och PubMed är inriktade på 

ämnet omvårdnad och gav tillräckligt med träffar inom området. Författaren till 

examensarbetet insåg under examensarbetet vikten av rätt val av sökord för 

artikelsökning. Då begreppet evidensbaserad vårdnad används i flera olika 

engelska ord, ledde detta till flera ändringar av sökorden och 

sökordskombinationer. Författaren till examensarbetet tror ändå att det finns mer 

utrymme för att utveckla sökordskombinationer för att få bättre sökresultat. 

Tillräcklig erfarenhet i evidenssökning, stabil kritisk förmåga samt kunskap inom 

statistik hos författaren till examensarbetet hade kunnat berika denna 

litteraturöversikt. 

 

Angående kvalitetsgranskning, upplevde författaren till examensarbetet svårigheter 

i bedömningen av artiklarnas kvalitet och validitet, även med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmallarna (Bilaga 2 och Bilaga 3), framförallt i bedömningen 

av inklusionskriteriers och exklusionskriteriers relevans utifrån studiernas syfte. 

Valet av målgrupper, intervjuer och relevansen i ställda frågor är komplext och det 

är därför svårt att bedöma om de passar till syftet med studierna vilket lämnar 

frågor till författaren till examensarbetet om det finns ytterligare perspektiv som 

skulle kunna inkluderas eller exkluderas. Författaren till examensarbetet beaktar 

därför inte ja eller nej frågorna i bedömningsmallarna med avseende på inklusion- 

och exklusionskriterier inom vare sig de kvalitativa eller kvalitativa studierna. 

Valda artiklars kvalité tillhör antingen hög eller medel oavsett om författaren till 

examensarbetet svarade Ja eller Nej på nämnda frågor vilket gör att författaren till 

examensarbetet anser att detta inte påverkat litteraturöversiktens trovärdighet. 

 

Gällande tillämpning av evidensbaserad omvård, inkluderar denna 

litteraturöversikt flera artiklar av Longitudinal data Analysis of Nursing Education 

(LANE) utförd i Sverige. Artiklarna är i princip skrivna av samma 
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forskningsgrupper, och de täcker in alla de 26 universiteten där 

sjuksköterskeutbildning erbjuds i Sverige. Då begreppet evidensbaserad vård 

tolkas något annorlunda i flera länder beroende på språkliga nyanser och därmed 

definieras på olika sätt (Willman et al., 2006), tror författaren till examensarbetet 

att studier av samma forskningsgrupp och inom samma land är mer konkreta, mer 

kontinuerliga, och ger bästa förutsättningarna för att undvika missförstånd. LANE-

studier refereras som en pålitlig informationskälla i flera forskningsartiklar, vilket 

adderar ytterligare trovärdighet. Samtidigt funderar författaren till examensarbetet 

kring generaliserbarheten av resultatet. Enligt Willman et al. (2006) finns det 

skillnader i faktorer såsom utbildningsnivå, utbildningsystem och kultur som kan 

göra att definitionen av evidensbaserad omvårdnad skiljer sig åt i olika länder. 

Resultatet av denna litteraturstudie kunde vara annorlunda om det fanns fler 

studier i andra länder motsvarande de LANE studier som utförts i Sveriges. 

 

Etikdiskussion  

Valet av ämne hos författaren till examensarbetet ligger i ”Principen om att göra 

gott”, vilket innebär att forskningen ska vara till potentiell nytta för omvårdnaden 

(Northern Nurses’ Federation, 2003). Evidensbaserad vård är avgörande för hälso- 

och sjukvårdens förmåga att bedriva en vård som är kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig och som ger bästa möjliga vårdresultat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Författaren till examensarbetet valde ämnet till 

denna litteraturöversikt utifrån sitt intresse för kvalitetsförbättringsprocessen inom 

vården. Författaren anser att nyexaminerade sjuksköterskor kommer att ha en 

viktig roll i utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.  

 

Artiklarna har blivit godkända av en etisk kommitté. I artiklarnas resultat 

inkluderas statistik och intervjuer. Deltagande sjuksköterskor samt 

sjuksköterskestudenters identitet har skyddats. Författaren till examensarbetet har 

inte hittat något kränkande eller liknande i vare sig uttryck eller metoder i de 

artiklarna som använts i den här litteraturöversikten, vilket övertygar författaren 

till examensarbetet om att den här litteraturöversikten är godkänd ur etiska 

aspekter. 
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Kliniska betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt belyser hur nyexaminerade sjuksköterskor tillämpar 

evidensbaserad omvårdnad och faktorerna som har betydelse för sjuksköterskors 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. Syftet med implementering och 

tillämpning av evidensbaserad omvårdnad är att kunna utföra god och säker vård 

för patienter och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att belysa 

nyexaminerade sjuksköterskors situation inom tillämpning av evidensbaserad 

omvårdnad och dess möjlighet till förbättring samt förslag till problemlösning kan 

leda till bättre vårdkvalitet.  Denna litteraturöversikten kan vara betydelsefull för 

sjuksköterskestudenter och ge en idé om hur det kommer att se ut i det kommande 

yrkeslivet. För de nyexaminerade sjuksköterskorna som redan börjat jobba kan 

denna litteraturöversikt ge tillfälle för reflektion. Den kan också vara användbar 

om den kan bidra till lösningar som förhindra de problem som belyses ovan. 

 

Slutsats 

Utifrån examensarbetet kan slutsatsen dras att de första åren som nyexaminerad 

sjuksköterska är en tuff period. Efter en påfrestande avslutning på utbildningen, 

upplever de flesta några intensiva år i att anpassa till arbetslivet och dess nya 

miljö. Det är svårt att undersöka i vilken utsträckning nyexaminerade 

sjuksköterskor tillämpar evidensbaserad omvårdnad, då begreppet kan tolkas på 

olika sätt. Trots att det fortfarande är ett outforskat område förefaller utvecklingen 

i tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad oförändrad eller avtagande under 

senaste decenniet. Faktorer som har betydelse för sjuksköterskors tillämpning av 

evidensbaserad omvårdnad är: utbildning, oerfarenhet, stressiga arbetssituationer 

och stöd i arbetsmiljön. Nyexaminerade sjuksköterskor behöver mer stöd både före 

och efter examen för att utveckla sin tillämpning av evidensbaserad omvårdnad. 

De behöver mer stöd av lärare under utbildningsperioden och av erfarna seniora 

kollegor på arbetsplatsen. Därutöver krävs ett aktivt ledarskap. 

 

Förslag till vidare forskning 

Flera kvalitativa studier som inkluderar intervjuer och kontinuerliga observationer, 

samt fler studier i andra länder motsvarande de LANE studier som utförts i Sverige 

skulle tillföra ytterligare aspekter till området. Att sträva efter djupare förståelse 
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för situationen och de nämnda faktorerna ovan skulle ge ytterligare och mer 

detaljerade information för vidare forskning.  
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Bilaga 1. Sökmatris                                                                                                                                
 (Antalet utvalda artiklar n=14)   

Sökning 

 

Sökning 

nr. 

Sökord Antalet  

träffar 

Antalet  

lästa 

abstrakt 

Antalet 

lästa 

artiklar 

Antalet 

utvalda 

artiklar 

 

CINAHL S1 nurse  
AND 
evidence-based 
practice 
AND 
reflection 

16025 
 
 
954 
 
25 

0 
 
 
0 
 
5 

0 
 
 
0 
 
2 

0 
 
 

0 
 
1 

CINAHL S2 S1 AND 

(nurse OR RN)  

5279 0 0 0 

CINAHL S3 S2 AND  

(EBP OR evidence 
OR research)  

1429 0 0 0 

CINAHL S4 S3 AND  

(implement* OR 
usage OR practice)  

744 
 

0 0 0 

CINAHL S5 S4 AND 

clinic OR work OR 
work situation OR 
work setting)  

150 
 

0 0 0 

CINAHL S6 S5 AND 

(graduation OR post 
graduation)  

4 4 4 3 

CINAHL S7 S6 AND 
(nurse*) AND 
(research OR 
evidence-based OR 
practice) AND 
(usage OR extent OR 
implement*)  
 

929 0 0 0 

CINAHL S8 S7 AND 
(graduat* OR post 
graduate)  

34 0 0 0 

CINAHL S9 
 
 
 

S8 AND  
(experience OR 
real*)  

14 14 3 2 

CINAHL S10 nurse AND  
(research OR 
evidence-based OR 
practice) AND  
(usage OR extent OR 
implement*) AND  
(graduat* OR post 
graduate)  
 
 
 
 
 

34 17 8 3 
 
 



 

 

 

PubMed S11 (research[Title/Abstra
ct] AND 
study[Title/Abstract])) 
AND  
(utilization AND 
implement*) AND  
nurs* 
 
 

 
 
 
 
 
 
96 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

PubMed S12 (evidence-based 
nursing OR nursing 
research) AND 
(practice OR clinic*) 
AND (professional)  
 

221 10 3 1 

PubMed S13 S12 AND 
(extent OR range) 
 

37 37 3 2 

CINAHL S14 research utilization 
OR experience AND  
nurs* AND  
post graduation   

21 21 3 1 

CINAHL S15 S14 AND 
(instrumental OR 
concept* )  
 

64 64 0 0 

CINAHL S16 S15 AND 
(instrumental OR 
concept* ) AND focus 

12 12 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 
Kvalitativa studier 
Båda mallarna är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008).  
 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 

Maxpoäng: 25 
 

 



 

 

 

Bilaga 3. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 
Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 



 

 

 

Bilaga 4. 
Sammanställning av artiklar (n=14/16) från primärsökningarna som ligger till grund för resultatet. 
 

Författare   
År   

Titel Syfte Design   
 
Metod  

Deltaga
re  

Resultat  Kvalitets 
grad 

Bohman et 
al. (2012)  
Sverige 
 
 
 

Swedish nurses` 
perception of 
nursing research 
and its 
implementation in 
clinical practice: a 
focus group study 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
omvårdnadsforskning 
och dess tillämpning i 
klinisk praxis. 

Kvalitativ 
design 
 
Group 
diskussions 

n=16 Högre utbildade 
sjuksköterskorna 
visar bättre 
resultat i 
användning av 
forskning. 

Hög 
 
 

Ebrahimia 
et al. (2015)
Iran 

Barriers to support 
for new graduated 
nurses in clinical 
settings: A 
qualitative study 

Att identifiera faktorer 
som ger negativ 
påverkan på 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
inställningar till 
forskningsanvändning. 

Kvalitativ 
design  

 

n=18 Administrativt 
stöd spelar en stor 
roll i 
sjuksköterskors 
forskningsanvänd
ning. 

Medel 
 
 

Forsman et 
al. (2008) 
Sverige 
 
 

Research use in 
clinical practice - 
extent and patterns 
among nurses one 
and three years 
post graduation 

För att rapportera en 
studie av 
sjuksköterskors 
forsknings- 
användning i klinisk 
praxis ett och tre år 
efter examen i 
Sverige. 

Kvantitativ 
design  
 
 

n= 
1164 
+798 
 

Forsknings- 
användning bland 
sjuksköterskorna 
1 till 3 år efter 
examen är mycket 
låg. 

Hög 
 
 

Forsman et 
al. (2009) 
Sverige 
 

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

Att studera  
forskningsanvändning 
bland sjuksköterskor två 
år efter examen, samt  
förändringar över tid 
med arbetsvillkoren. 

 

Kvantitativ 
design  
 

n = 
1365 
+ 1256 

Låg forsknings-
användare 
tenderar att bli 
ännu lägre 
forsknings- 
användare med 
senare tiden. 
 

Hög 
 
 
 

Forsman et 
al. (2012a) 
Sverige 
 

Nursing students´ 
intentions to use 
research as a 
predictor of use 
one year post 
graduation 
 a prospective 
study 

Att undersöka 
nyexaminerade 
sjuksköterskestudenters 
avsikter att använda 
forskning i klinisk 
praxis. 

Kvantitativ 
design  
 

n=1191 34% av 
sjuksköterske-
studenter är 
motiverade att 
använda 
forskningsresultat 
i deras framtida 
kliniska praxis.  
 

Hög 
 
 
 

Forsman et 
al. (2012b) 
Sverige 
 

Nurses research 
utilization two 
years after 
graduation a 
national survey of 
associated 
individual, 
organizational, and 
educational 
factors. 
 
 
 
 
 

Att identifiera 
faktorerna som kan 
förutsäga sannolikheten 
för låg  
forskningsanvändning 
bland sjuksköterskorna 
två år efter examen. 

Kvantitativ 
design  
 
 

n= 845 Arbetsplats, 
tydlighet i 
arbetsuppgifter, 
kollegor, 
utmaningar är 
exemplar av 
faktorerna. 

Hög 
 
 



 

 

 

Gerrish et 
al. (2008) 
Storbritanni
en 

Developing 
evidence-based 
practice: 
experiences of 
senior and junior 
clinical nurses 

Att jämföra faktorerna 
som påverkar 
utvecklingen av 
evidensbaserad vård 
som identifierats av 
junior och senior 
sjuksköterskor. 
 

Kvantitativ 
design 

n= 598 Nyexaminerade 
sjuksköterskor 
upplevde fler 
hinder för att 
genomföra 
förändringar och 
känner sig 
otrygghet i sin 
kompetens inom 
evidensbaserad 
vård. 

Medel 

Rudman et 
al. (2010) 
Sverige 
 

Monitoring the 
newly qualified 
nurses in Sweden: 
the Longitudinal 
Analysis of 
Nursing Education 
(LANE) study 

Att beskriva 
sjuksköterskornas 
vanliga karriärvägar och 
livsövergångar under de 
första åren i deras 
arbetsliv. 

Kvantitativ 
design 

n=4316 Flykten från 
sjuksköterske-
yrket är inte akut 
problem. Det 
finns behov av  
en grundlig analys 
av yrkespraktik 
och 
sjuksköterskornas 
hälsa. 

Hög 
 
 
 
 
 

Rudman et 
al. (2012a) 
Sverige 
 

Registered nurses' 
evidence-based 
practice: A 
longitudinal study 
of the first five 
years after 
graduation 

Att undersöka 
omfattningen av 
sjuksköterskors 
evidensbaserad praktik 
under de första fem åren 
av yrkeslivet i Sverige. 

Kvantitativ 
design 

 

 

n= 
1459 
+1700 

Forsknings-
användning bland 
sjuksköterskor  
1–5 år efter 
examen är stabilt. 

Hög 
 
 
 
 

Rudman & 
Gustavsson 
(2012b) 
Sverige 
 

Burnout during 
nursing education 
predicts lower 
occupational 
preparedness and 
future clinical 
performance: A 
longitudinal study 

Att observera 
utbrändhet och 
relationen till nedsatt 
förmåga för 
forskningsanvändning i 
följande året i 
yrkeslivet. 

Kvantitativ 
design 

 

n=1702 Utbrändhet från 
utbildningen 
relaterar till lägre 
behärskning av 
yrkesuppgifter, 
mindre 
forskningsanvänd
ning i den kliniska 
vardagen. 
 

Hög 
 
 
 
 
 

Strandberg 
et al. (2013)
Sverige 

The concept of 
research utilization 
as understood by 
Swedish nurses: 
demarcations of 
Instrumental, 
conceptual, and 
persuasive 
research 
utilization.  

Att granska 
sjuksköterskors 
omfattning av 
Instrumentell, 
konceptuell, och 
övertygande 
forskningsanvändning. 
 

Kvantitativ 
design 

n=890 Konceptuella och 
övertygande 
forskningsanvänd
ning kunde inte 
skiljas, men 
Instrumentell 
forskningsanvänd
ning kunde 
urskiljas. 

Medel 
 
 

D. 
Thompson 
et al. (2008)
Canada 

The relationship 
between busyness 
and research 
utilization: it is 
about time. 

Att utforska tidsbrist 
och stress inom vård 
och att förstå sambandet 
med sjuksköterskors 
forskningsanvändning. 

Kvalitativ 
design 

 

n=235 Tidsbrist och 
stress är ett stort 
hinder för 
forskningsanvänd
ning. 

Hög 
 
 



 

 

 

Wallin et 
al. (2011). 
Sverige 
 
 

Capability beliefs 
regarding 
evidence-based 
practice are 
associated with 
application of EBP 
and research use: 
validation of a new 
measure. 

Att utvärdera 
sjuksköterskors 
självförtroende inom 
evidensbaserad vård och 
deras insatser. 

Kvantitativ 
design   

n=1256 Stabilt 
självförtroende 
och trygghet i 
tillämpning av 
evidensbaserad 
omvårdnad leder 
till aktiv 
forskningsanvänd
ning. 

Hög 

Wallin et 
al. (2012). 
Sverige 
 
 

A modest start, but 
steady rise in 
research use: a 
longitudinal study 
of nurses during 
the first five years 
in professional 
life. 

Att undersöka 
omfattningen av 
sjuksköterskors 
forskningsanvändning 
under de första fem åren 
efter examen. 

Kvantitativ 
design  
 
 

n=1501 
 

Nyexaminerade 
sjuksköterskor går 
igenom 
chocktillstånd så 
att deras förmåga 
att använda 
forskningsresultat 
i klinisk praxis är 
låg i första ca. två 
år. 

Hög 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5. 
Sammanställning av artiklar från sekundärsökning (n=2/16) som ligger till grund för resultatet. 

Författare   
År   

Titel Syfte Design   
 
Metod  

Deltaga
re  

Resultat  Kvalitets 
grad 

Fink et al. 
(2005) 
USA 

Overcoming 
barriers and 
promoting the use 
of research in 
practice 

Att identifiera 
administrativt stöd 
som ledar till 
förändringar i 
sjuksköterskas 
forskningsanvändnin
g. 

Kvantitativ 
design 

n=239 Administrativt 
stöd har positiv 
påverkan till 
sjuksköterskas 
inställning till 
forsknings- 
användning. 

Medel 
 
 

Florin et al. 
(2011)  
Sverige 
 

Educational 
support for 
research utilization 
and capability 
beliefs regarding 
evidence-based 
practice skills: a 
national survey of 
senior nursing 
students 

Att undersöka 
svenska universitet 
sjuksköterske- 
studenters upplevelse 
av pedagogiskt stöd 
till forsknings- 
användning och 
förmåga om 
evidensbaserad 
praktik. 

 

Kvantitativ 
design 

n=1440 Campus 
utbildning stödjer 
studenterna i 
större 
utsträckning än 
klinisk 
utbildning. 

Hög 
 
 

 


