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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie var att reliabilitetstesta Alberta Context Tool (ACT) i svensk hälso- 

och sjukvård och beskriva ortopedsjuksköterskors skattning av kontextuella faktorer såsom 

ledarskap, arbetskultur, återkoppling, utvecklingsmöjligheter och forskningsanvändning, som 

kan påverka möjligheten att omsätta forskningsresultat i vårdarbetet. Urvalet bestod av 119 

sjuksköterskor som arbetade på ortopediska vårdavdelningar på sex olika sjukhus i mellersta 

Sverige. ACT är ett frågeformulär framtaget utifrån de senaste årens forskning om vilka 

faktorer i kontexten som har betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning. 

Reliabilitetstest gjordes enligt analys med Chronbach`s Alpa och innehållsvaliditet.  

 

Resultatet visade att ACT var relevant att användas för sjuksköterskor som arbetar på 

ortopedisk vårdavdelning i Sverige. Reliabilitetstesten med Chronbach´s Alpa gav värden 

nära 0,7 för de åtta frågeområden som behandlar kontexten. 

 

Sjuksköterskorna rapporterade att  

det fanns brister i många av de delar av kontexten som enligt forskning visat sig ha betydelse 

för möjligheten att implementera evidensbaserad vård. Sjuksköterskorna trivdes med sitt 

arbete och kände att deras kunskaper värderades högt i vårdteamet. Resultatet visade dock att 

det inte fanns tillräckligt stöd från ledningen för att utveckla vården. De rapporterade att de 

nästan inte alls fick återkoppling i vårdarbetet. Det saknades stödfunktioner och strategier för 

att implementering av forskningsresultat skulle vara möjligt att implementera i vårdarbetet. 

Majoriteten av sjuksköterskorna såg positivt på forskningsanvändning.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to pilot test the reliability of the Alberta Context Tool (ACT) within 

Swedish healthcare, in addition to describing orthopaedic nurses’ valuation of contextual 

elements such as leadership, culture, evaluation, organizational slack, structural and electronic 

resources, information sharing interactions among staff, information sharing activities and 

information sharing processes (or social capital), which may affect nurses possibility to use 

research results in their practice. The group consisted of 119 nurses, working in orthopaedic 

units at six different hospitals in the middle of Sweden. The ACT is developed according to 

the latest years’ research about which elements of the context that have importance in nurses’ 

use of research. Reliability tests were made using Chronbach’s Alpa and Face Validity. 

 

The results indicates that ACT is a relevant instrument for use in ortopedic wards in Swedish 

healthcare. 

 

The Registered Nurses reported that 

there was a lack of conducive conditions in the context, which are of importance for the 

nurses’ possibilities of implementing evidence-based care. The Registered Nurses were 

satisfied with their job and perceived that their work was high valuated in the team. They 

rapported that there was shortage of support from the leadership and they lacked feedback on 

the work. They lacked also human support, resources and strategies for enable to facilitate 

adoption of research. The Registered Nurses rapported that they were positive to evaluate and  

research utilization.  
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Förord 

I min yrkesverksamhet har jag erfarenheter från arbete som sjuksköterska inom ortopedisk 

vård sedan 20 år tillbaka. Mitt intresse för att försöka förbättra omvårdnaden har ökat med 

åren och jag har aktivt deltagit i flera förbättringsarbeten. Det har dock varit svårt att lyckas 

med att förändringen blivit varaktig och en naturlig del i omvårdnadsarbetet. Både 

Socialstyrelsen (2007) och SBU (2008) framhåller att vårdarbetet ska bygga på evidens. För 

att få till stånd ett sådant arbete behövs kunskap om vilka olika faktorer som har betydelse för 

att möjliggöra evidensbaserad vård. För att fortsättningsvis bidra till att utveckla vården är det 

intressant att ta del av forskningen om implementering av evidensbaserad vård. Det är också 

intressant att undersöka hur sjuksköterskor på ortopediska vårdavdelningar i Sverige upplever 

olika faktorer som har visat ha betydelse för möjligheten att implementera EBV.  
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INTRODUKTION 

Sedan många år tillbaka finns en strävan hos sjuksköterskor att införa forskningsresultat i 

vårdarbetet så att det i högre grad ska bygga på evidens (Rycroft- Malone, Harvey, Seers, 

Kitson, McCormack & Titchen, 2004). Målet med evidensbaserad vård är att vårdarbetet 

bygger på de metoder som gör störst nytta (SBU, 2008). Socialstyrelsen (2005) anger i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor att i takt med den medicinska och 

tekniska utvecklingen, förändras också kraven på sjuksköterskors utbildning och kompetens. 

Sjuksköterskan skall ha förmåga att leda, prioritera, fördela, samordna och utvärdera 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska också bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett 

kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete och leda och 

utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa möjliga tillgängliga kunskap. Den snabba 

kunskapsutvecklingen, ökande krav på kvalitetsförbättringar och kostnadseffektivitet kräver 

att sjuksköterskeprofessionen ständigt utvecklas. Ett avgörande kompetensområde för att 

kunna möta framtidens behov kommer att vara förmågan att söka och använda evidensbaserad 

kunskap (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård (EBV) betyder en medveten och systematisk strävan att basera beslut i 

vården på bästa möjliga vetenskapliga grund. EBV beskrivs som en kombination av kunskap 

som innefattar vetenskapliga forskningsresultat, klinisk erfarenhet och utvärdering av 

patienternas upplevelser av vården (Rycroft- Malone, 2004; Socialstyrelsen, 2007). 

 

Evidensbaserat arbete innefattar kontinuerligt små dagliga uppdateringar i vårdarbetet. För att 

forskningsresultat systematiskt ska ingå i det kliniska vårdarbetet behövs ett större och mer 

omfattande arbete enligt speciella strategier (Kitson, Harvey, McCormack, 1998; Grol & 

Grimshaw, 2003; Rycroft-Malone et al, 2004; Socialstyrelsen, 2007; Stetler, Ritchie, Rycroft- 

Malone, Schultz & Charns, 2007). Ledningen inom hälso- och sjukvården behöver utforma 

strategier, dels för att möta framtidens vårdbehov och dels för att ha möjlighet att garantera en 

kvalitetssäker vård där vårdarbetet bygger på bästa möjliga evidens. Beslutsfattare bör ha i 

åtanke att det i framtiden kommer att ställas stora krav på kvalitet och kostnadseffektivitet 

från samhällets sida (Alleyne & Jumaa, 2007). Socialstyrelsen (2007) anser att det är 

ledningens ansvar att arbeta fram kvalitetsmål. De fördelar som finns med att arbeta 

evidensbaserat är, förutom nyttan för patienterna, att det uppmuntrar vårdpersonalen att 

förnya och förbättra sina kunskaper och ge dem ökad tillfredsställelse i arbetet (Hockenberry, 
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Wilson & Barrera, 2006). För att skapa en positiv miljö för ett evidensbaserat 

omvårdnadsarbete behövs förändringar både i vårdens organisation och i individernas synsätt 

(Kitson et al, 1998;  Stetler et al, 2007; Estabrooks, Midodzi, Cummings & Wallin, 2007)  

 

Utmaningen med att införa ett evidensbaserat arbetssätt i vården är komplext. En stor del av 

ansvaret och orsaken till att inte arbeta evidensbaserat i omvårdnadsarbetet har under lång tid 

ansetts ligga hos de enskilda sjuksköterskorna. Utgångspunkten i sådan forskning har varit att 

attityder, kunskapsbrister och tidsbrist för forskningsanvändning berodde på sjuksköterskorna 

själva (McCormack, Kitson, Harvey, Rycroft- Malone, Titchen & Seers, 2002; Estabrooks, 

Floyd, Scott- Findlay, O`Leary & Gusta, 2003). Denna typ av studier ger inte kunskap om 

samspelet mellan sjuksköterskan och kontexten, vilket också har visat sig ha stor betydelse för 

deras möjligheter till forskningsanvändning (Rycroft-Malone et al, 2004). Tidigare studier har 

visat att sjuksköterskor anser att det inte finns något stöd i arbetsmiljön för att ska kunna 

värdera, diskutera och pröva nya rön. De upplever också brist på stöd för arbetet med att 

implementera forskningsresultat i det kliniska arbetet (Gerrish, Ashworth, Lacey, Bailey, 

Cooke, Kendall & McNeilly, 2007).  

 

Av betydelse för möjligheten att implementera EBV har visat sig vara:  

• Tid för att läsa forskningslitteratur - I de organisationer som lyckats bättre med 

implementering av evidensbaserad omvårdnad använde sjuksköterskorna 4 timmar per 

månad till att läsa forskningsrapporter. Internetanvändning hade ett högt samband med 

forskningsanvändning (Meijers, Janssen, Cummings, Wallin, Estabrooks & Halfens, 

2006). 

• Stöd - Personellt stöd, materiellt stöd och ledningens stöd till att kunna införa 

forskningsresultat i arbetet (Thomas, McDonnell, McCulloch, While, Bosanquet & 

Ferlie, 2005; Meijers et al, 2006). 

• Utbildning - Fokusgruppsträffar eller andra formella forum i vården där 

sjuksköterskor diskuterar forskningsresultat. Enstaka kursdagar ger sällan några 

betydande effekter i vårdarbetet om de inte är initierade av och efteråt följs upp av 

ledningen (Thomas et al, 2005; Meijers et al, 2006). 

 

PARIHS, Promotion Action on Research Implementation in Health Services, är en teoretisk 

modell, baserad på forskningsresultat, som handlar om sjuksköterskors möjligheter till 

forskningsanvändning i kliniskt arbete (Kitson et al, 1998; Rycroft-Malone, 2004).  Modellen 
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visar på nyckelfaktorer i arbetsmiljön som har betydelse. Grundtankarna i PARIHS är att 

sjuksköterskors förutsättningar att kunna arbeta evidensbaserat är beroende av:  

• Att evidensen/kunskapsunderlaget är vetenskapligt hållbart och stämmer med de 

uppfattningar och värderingarna som finns sedan tidigare på vårdenheten och att 

forskningsresultaten anses relevanta för vården som bedrivs.  

• Ett tydligt ledarskap måste finnas i organisationen som har en positiv inställning till 

förändringsarbete och att det finns lämpliga system för uppföljning och återkoppling 

av resultaten. Hur ledarskapet ser på de olika medarbetarnas roller i organisationen. 

Organisationens inställning och stödjande resurser för förändringsarbetet samt tillgång 

till lämpliga stödpersoner. 

• Hur kulturen och normer ser ut och hur samarbetsrelationer varit sedan tidigare. 

Förändringsarbeten där flera professioner deltar tillsammans har större förutsättningar 

att lyckas (Kitson et al, 1998; Rycroft- Malone, Kitson, Harvey, McCormack, Seers, 

Titchen & Estabrooks, 2002; Rycroft-Malone, 2004).  

 

Senare års forskning har dessutom påvisat att det finns tre speciellt viktiga nivåer i kontexten 

som har betydelse för att möjliggöra EBV;   

Nivå 1; Den individuella sjuksköterskans arbetssituation visade sig vara den huvudsakliga 

orsaken till vilka möjligheter det fanns för att implementera EBV. Av stor betydelse var 

sjuksköterskans Internetanvändning och i vilken omfattning han/hon upplevde arbetsrelaterad 

utmattning. Dålig hälsa bidrar till mindre forskningsanvändning och orsakar också fler 

konflikter mellan sjuksköterskan och patienten.  

Nivå 2; Att hela personalteamet samarbetar och att det ges möjligheter till erfarenhetsutbyte, 

reflektioner och diskussioner mellan sjuksköterskorna. Av betydelse är också att det finns 

möjligheter till fortlöpande återkoppling från ledningen på vårdresultatet, reflektion och 

utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet, samt tillgång till en resursperson som fungerar 

som handledare. De vårdenheter där det fanns en kultur som accepterade sjuksköterskors 

forskningsanvändning i vårdarbetet, ansågs ha en hög nivå på kontexten för att möjliggöra 

implementering av EBV.  

Nivå 3; Faktorer på sjukhusnivå som har betydelse är hur ledarskapsstrukturer ser ut och 

sådan praxis som tillgänglighet, personalutveckling, kvalitetskontroll, stödfunktioner och 

öppenhet för nya idéer tas till vara (Cummings, Estabrooks, Midodzi, Wallin & Hayduk, 

2007; Estabrooks et al, 2007). 
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Kontext 

Hälso- och sjukvårdens kontext kan beskrivas som den vårdenhet där patienter får vård och 

hjälp med sin hälsa, eller som den vårdenhet där forskningsresultat kan och ska användas och 

där förändringar ska kunna ske. Kontexten påverkas av sociala och professionella nätverk, 

ledarskap och utvecklingsmöjligheter (Kitson et al, 1998) och även vårdenhetens värderingar, 

normer och öppenhet för förändringar (McCormack et al, 2002). Av betydelse för 

sjuksköterskors forskningsanvändning är hur sjuksköterskerollen ser ut i praxis. Det finns ett 

samband mellan hur pressad sjuksköterskan är i sitt arbete, vilket ansvar hon har och 

möjligheter till forskningsanvändning (Wallin, Boström,Wikblad & Ewald, 2003; Cummings 

et al, 2007). 

 

Ledarskap 

Hallin och Danielsson (2008) har visat att chefer på olika nivåer inte är medvetna om 

sjuksköterskeprofessionens potential och att sjuksköterskan har kunskaper som sällan 

utnyttjas. Forskning har också visat att chefernas inställning och synsätt på sjuksköterskors 

kompetens har stor betydelse för sjuksköterskornas möjligheter att utveckla vården, att följa 

riktlinjer och ge patienterna en kvalitetssäker vård (Thomas et al, 2005; Alleyne et al, 2007; 

Stetler et al, 2007). Cummings och medarbetare (2007) visade att organisationer där chefer 

stöttade, var delaktiga, arbetade för att stödja goda relationer mellan olika professioner och 

gav förutsättningar för ett tvärprofessionellt arbete, lyckades bättre med förändringsarbeten än 

de organisationer som saknade sådana egenskaper. Av betydelse är även att det finns ett stöd 

från politiker och högre chefer i kvalitetsarbetet för att förändringar ska ske på lokal nivå 

(Grol et al, 2003; Stetler et al, 2007; Marchionni & Ritchie, 2008).  

 

Många forskare visar på den viktiga betydelsen av att även själva förändringsarbetet där syftet 

är att implementera evidensbaserad vård sker enligt en strategi som är evidensbaserad. Det 

finns en samsyn i att ett sådant arbete kräver noggranna förberedelser med kartläggning av 

tänkbara hinder och planering av ett åtgärdsprogram som innefattar flera samordnande 

tvärprofessionella insatser. Vidare betonas att hela vårdorganisationen bör engageras i ett 

sådant arbete för att förändringen ska bli effektivt och varaktigt över tid (Grol et al, 2003; 

McCormack et al, 2002; Rycroft-Malone et al, 2004; Stetler et al, 2007).  

 

Thomas och medarbetare (2005) framhåller att det är stor risk att förändringsarbeten fallerar 

om de ska genomföras under tidspress eller om det är bristande stöd från ledningen. Forskning 
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har visat att brist på struktur, brist på tid, brist på stödpersoner och pengar är vanliga orsaker 

till att förbättringsarbeten inte lyckas (Thomas et al, 2005). Grol och medarbetare (2003) samt 

Cummings och medarbetare (2007) påpekar att sjuksköterskor tydligt skulle se nyttan av att 

arbeta evidensbaserat om det fanns stödsystem som uppmuntrade dem i ett sådant arbete. 

Detta skulle i så fall kunna bidra till deras möjligheter till kontinuerlig professionell 

utveckling. Hallin och Danielsson (2008) ser en nödvändighet av att chefer på alla olika 

chefsnivåer inser nyttan av att sjuksköterskors kompetens tas tillvara för att som få dem att 

stanna kvar i vårdarbetet.  

 

Arbetskultur och arbetsmiljö på en akut vårdavdelning  

Sjuksköterskornas dagliga arbete på en akut vårdavdelning består av att agera arbetsledare i 

teamet där dock den medicinska professionen ofta har en dominerande roll (Alleyne et al, 

2007). De senaste tio åren har både sjuksköterskeyrket och vårdkontexten förändrats på olika 

sätt, vilket satt extra tryck på sjuksköterskorna. Arbetet som sjuksköterska innefattar ofta 

ledarskapsroller där sjuksköterskorna samordnar insatser från andra medaktörer i det 

multiprofessionella teamet på ett unikt sätt. De är ofta medaktörer vid arbeten på olika 

organisatoriska nivåer. Samarbetet med övriga kolleger och professioner är mycket viktigt för 

sjuksköterskans professionella utveckling och för vårdkvaliteten (Cummings et al, 2007). 

Estabrooks, Squires, Adachi, Kong & Norton (2008) beskriver ”social samverkan” som 

mycket betydelsefullt för kvaliteten på teamarbete. De sociala relationernas styrka mäts i 

graden av tillit, gemensam förståelse, värderingar och förhållningssätt som håller samman 

teamet. Forskning har visat att sjuksköterskor anser att de inte har tillräckligt inflytande för att 

kunna förändra vårdrutiner (Brenner, 2005; Fink,Thompson & Bonnes, 2005). Vid 

förändringsarbeten kände sig sjuksköterskor kraftlösa i organisationen och fick inte stöd från 

kolleger i teamet vid evidensbaserat förändringsarbete (Fink et al, 2005; Ring, Malcolm, 

Coull, Murphy-Black & Watterson, 2005). Bristen på stöd upplevdes som ett hinder och när 

forskningsresultat skulle implementeras inom sjuksköterskors arbetsområden samarbetade 

inte läkare till detta (Brenner et al, 2005; Ring et al, 2005) 

  

Vårdarbetet organisering har stor betydelse för vårdens kvalitet. Studier inom ortopedisk och 

kirurgisk akutsjukvård har t.ex. visat på ett högt samband mellan sjukskötersketäthet i 

patientvården och komplikationer och mortalitet hos patienter efter vanligt förekommande 

operationer (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002; Rafferty, Clarke, Coles, Ball, 

James, McKee, Aiken, 2006; Aiken, Clarke, Sloane, Lake & Cheney, 2008). Aiken och 
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medarbetare (2002) visade att om en legitimerad sjuksköterska ansvarade för åtta patienter 

istället för fyra ökade mortaliteten hos patienterna med 31 % inom 30 dagar. Av de patienter 

som dog uppskattades 18 % av dödsfallen ha orsakats av vårdrelaterade komplikationer. En 

efterföljande studie i Storbritannien visade liknande resultat (Rafferty et al, 2006). 

Sjuksköterskorna som ansvarade för åtta istället för fyra patienter var också hälften så nöjda 

med sin arbetssituation. De rapporterade också att det inte fanns tillräckligt med 

sjuksköterskor på enheten för att kunna ge en kvalitetssäker vård (Aiken et al, 2002; Rafferty 

et al, 2006). Ett sjukvårdssystem som har för stora krav på sina medarbetare och chefer, 

motverkar personalens möjligheter att lära och genomföra förändringar. När sjuksköterskor 

upplever att de har ett alltför högt psykiskt och fysiskt arbetstempo får det negativa 

konsekvens för deras möjligheter att förbättra omvårdnaden (Wallin, Wikblad, Scott- Findlay 

& Arnetz, 2006). Studier har också visat att det finns ett signifikant samband mellan ökad 

utbildningsnivå hos sjuksköterskor i det patientnära arbetet och minskad mortalitet inom 30 

dagar och mindre förekomst av vårdrelaterade komplikationer (Aiken et al, 2002 ; Estabrooks, 

Midodzi, Cummings, Ricker & Giovannetti, 2005).  

 

Vårdens kontext är komplex och måste studeras på ett djupare plan för att man ska förstå 

sjuksköterskans fysiska och psykiska omgivning. För att förstå vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskors möjligheter att arbeta evidensbaserat, behövs en djupare kunskap om det 

komplexa samspelet mellan de nyckelfaktorer i kontexten som identifierats ha betydelse. 

Dessa är ledarskap, kultur, återkoppling i arbetet, informationsutbyte, interaktioner, stöd och 

organisatoriska resurser, utvecklingsmöjligheter och tid i det dagliga arbetet (Estabrooks et al, 

2007). För att ge sjuksköterskor möjligheten att införa EBV behövs strategier eftersom det är 

en extremt komplex och dynamisk process att bygga upp en varaktig och mottaglig miljö för 

förändringsarbete (Estabrooks et al, 2007; Marchionni & Ritchie, 2008). Hallin och 

Danielsson (2006) intervjuade sjuksköterskor sex år efter att de tagit examen. De kunde 

urskilja två huvudteman för hur de upplevde sitt arbete. Det första var att de upplevde att de 

hade en stressad arbetssituation, de måste möta allas krav, hade en känsla av otillräcklighet, 

kände sig osäkra på sig själva och att de hade för lite patientkontakt. Sjuksköterskorna ansåg 

ändå att de hade ett stimulerande arbete, de trivdes och kände att de valt rätt yrke. De ansåg 

också att det krävdes hög kompetens och ställdes höga krav, vilket gjorde att de tvivlade på att 

de skulle orka jobba som sjuksköterskor hela yrkeslivet. Något som också kom fram var att de 

upplevde att de som sjuksköterskor hade stora möjligheter men att det också fanns hinder för 
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deras utveckling. De var medvetna om yrkesprofessionens potential men upplevde att de hade 

kunskaper som sällan utnyttjades (Hallin & Danielsson, 2008).  

 

Forskning av Moats (2006) och Rathert med flera (2007) har visat att när sjuksköterskor som 

arbetar inom akutsjukvården beskriver sin arbetsmiljö, framkommer det att de upplever 

tidsbrist i vårdarbetet. Forskarna beskriver vården på akuta vårdavdelningar som en 

professionellt ledd process utan nämnvärt patientinflytande och att det ofta finns en stark 

betoning på patientens medicinska problem. Dessa problem får oftast styra, reglera och 

kontrollera den vård som ges. Socialstyrelsens (2007) riktlinjer anger att vård och behandling 

så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Vården ska ges 

med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar. 

Forskare framhåller att det finns en vinst i att implementera EBV där olika professioner har 

gemensamt inflytande vid beslut om patientens vård och patientens önskemål beaktas. Vid 

sådana förbättringsarbeten i team, som syftar till att höja kvaliteten på vården borde 

sjuksköterskans kunskapsområde få en mer framträdande roll (Alleyne et al, 2007; Moats, 

2006; Rathert et al, 2007; Callaghan, 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdens utveckling mot kortare vårdtider, hög teknisk utveckling, krav på 

kostnadseffektiv vård och högre kvalitetskrav har bidragit till att sjuksköterskor upplever en 

ökad stress och frustration i arbetet. Sjuksköterskans dagliga arbete på en akut vårdavdelning 

kan beskrivas utmed ett kontinuum från överbelastning till stimulering, där överbelastning i 

arbetet varje dag kan leda till en ond cirkel (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Hallin & 

Danielsson, 2006). Arbetsdagen är full av tillfällen då sjuksköterskan ställs inför avgörande 

beslut om patientvården, ofta i kritiska situationer där det är viktigt att behålla lugnet och 

handla korrekt. I svåra etiska situationer grundar sjuksköterskan sina handlingar på formell 

kunskap, kliniska principer, diskussioner med andra sjuksköterskor, förtrogenhetskunskap och 

känsla (Callaghan, 2003; Begat et al, 2005). De värderingar som organisationen står för, 

påverkar sjuksköterskornas handlingar lika mycket som deras egna värderingar, krav och 

normer gör. Detta kan tvinga sjuksköterskorna att göra kompromisser som inte stämmer med 

deras egna moraliska värderingar för organisationens skull. När sjuksköterskor inte trivs med 

sitt arbete har de en tendens att distansera sig själva från patienterna och tar inte på sig några 

extra arbetsuppgifter utöver det som de är tvingade till. Arbetstillfredsställelsen påverkar 

kvaliteten i den vård de bedriver eftersom sjuksköterskors arbete innefattar relationer med 

patienter (Bégat et al, 2005; Cummings et al, 2007).  
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Återkoppling och utvecklingsmöjligheter  

Många studier har visat på betydelsen av att det finns en resursperson i arbetet med att införa 

evidensbaserad vård. Denne ska finnas som stöd och ge återkoppling på vårdarbetet, dels till 

enskilda individer och dels till teamet och göra deltagarna delaktiga i arbetet. Stödpersonen 

ska även ha ett ansvar att fortlöpande rapportera arbetet till ledningsgruppen, vilket ökar 

möjligheterna till att implementeringen ska lyckas över tid (Thomas et al, 2005; Alleyne et al, 

2007; Rycroft-Malone et al, 2004; Meijers et al, 2006; Stetler et al, 2007; Marchionni et al, 

2008).  

 

Framtidens alltmer komplexa hälso- och sjukvård kräver kunniga sjuksköterskor. Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen bör ge dem möjligheter att använda sina erfarenheter, sin kompetens 

och utvecklingspotential. Sjuksköterskor har en central roll för standarden på vården som ges 

(Estabrooks et al, 2005; Callaghan et al, 2008). De senaste åren har minskade resurser och allt 

ökande krav på effektivare vård påverkat omvårdnadens kvalitet. Sjuksköterskor behöver ges 

reella möjligheter att medverka i utformandet framtidens vård i överensstämmelse med aktuell 

omvårdnadsforskning (Alleyne et al, 2007; Rathert et al, 2007).  

 

Mätning av kontext 

Flera enkätinstrument har utvecklats för att mäta anställdas upplevelse av kontexten. Några 

exempel är Situational Outlook Questionnaire (SOQ), en enkät som mäter och beskriver 

medarbetarnas upplevelser av organisationsklimatet i 10 olika dimensioner; förändring, frihet, 

stöd för nya idéer, tillit, livfullhet, lekfullhet/humor, debatt/ mångfald, konflikter, risktagande 

och idétid (Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz, 1999). Ett annat exempel är Quality-Work-

Competence (QWC), vilket omfattar tio frågeområden som mäter medarbetarnas upplevelse 

av hälsa, arbetsklimat, arbetstempo, arbetsrelaterad stress, feedback på arbetet, delaktighet, 

utvecklingsmöjligheter, upplevelse av klara mål i arbetet, effektivitet och ledarskap 

(Anderzén & Arnetz, 2005). Context Assessment Index (CAI) är ett enkätinstrument där 

medarbetarna har möjlighet att värdera kontexten (ledarskap, kultur och 

utvecklingsmöjligheter). Enkätsvaren kan visa på hinder och möjligheter i organisationen, 

som chefer kan ha som vägledning för att möjliggöra ett evidensbaserat arbetssätt 

(McCormack, McCarthy, Wright, Slater & Coffey, 2007). 

 

Alberta Context Tool (ACT) är ett nyligen utvecklat kanadensiskt enkätinstrument som är 

specifikt inriktat mot att analysera kontexten på olika vårdenheter. Eftersom kanadensisk och 
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svensk sjukvård har stora likheter är det av intresse att pröva hur ACT- instrumentet fungerar i 

svensk hälso- och sjukvård. ACT är framtaget efter forskningsresultat som visar på olika 

faktorer i kontexten som har betydelse för vårdpersonalens möjligheter att implementera 

EBV. Instrumentet innehåller åtta olika dimensioner av kontexten som tillsammans ska ge en 

bild av vårdenhetens möjligheter för att få till stånd en sådan förändring. ACT- instrumentet 

belyser hur sjuksköterskorna ser på ledarskap, kultur, återkoppling, utvecklingsmöjligheter 

och instrumentet belyser också sjuksköterskornas attityder till forskningsanvändning.I Kanada 

gjordes studien på fem olika yrkesgrupper i vården (Estabrooks, Squires, Adachi, Kong & 

Norton, 2008). I föreliggande studie avses ACT- instrumentet att användas för sjuksköterskor. 

Eftersom EBV har svårt att få fäste i vårdarbetet, är det spännande att få en bild av hur 

sjuksköterskor på akuta ortopediska vårdavdelningar i Sverige skattar faktorer i 

arbetssituationen som enligt forskning visat sig ha betydelse för EBV i andra länder.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att översätta och validera Alberta Context Tool för svensk hälso- och 

sjukvård och beskriva ortopedsjuksköterskors skattning av kontextuella faktorer såsom 

ledarskap, arbetskultur, återkoppling, utvecklingsmöjligheter och forskningsanvändning. 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

Hur fungerar ACT- instrumentet för sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård avseende 

validitet och reliabilitet? 

Hur upplever sjuksköterskor på ortopediska vårdavdelningar de kontextuella faktorer såsom 

ledarskap, arbetskultur, återkoppling och utvecklingsmöjligheter som kan påverka 

möjligheten att använda forskningsresultat i vårdarbetet? 

Vilken syn på forskningsanvändning har sjuksköterskor på ortopediska vårdavdelningar?  
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METOD 

Design 

Studien har två delar; en instrumenttestning och en empirisk deskriptiv tvärsnittstudie med 

kvantitativ ansats med kvalitativ bearbetning av öppna frågor. 

 

Population och urval  

Vårdavdelningar  

De sex sjukhusen som beskrivs i tabell 1, valdes ut genom bekvämlighetsurval och antalet 

bestämdes utifrån ambitionen att få ihop en urvalsgrupp på ca 200 sjuksköterskor. Tio 

ortopediska vårdavdelningar inkluderades. Vid pilotstudier som syftar till att testa 

enkätinstrument, rekommenderas ett urval på 200 respondenter för att möjliggöra statistisk 

analys (Polit & Beck, 2008.s.503). Pallant (2007) anser 150 respondenter vara ett tillräckligt 

material. 

 
Tabell 1. Vårdavdelningarnas struktur uppdelat på sjukhus, antal vårdavdelningar/sjukhus och antal 

vårdplatser per sjuksköterska (ssk) olika tider på dygnet. 

Sjukhus Antal vård-
avdelningar/ 
sjukhus 

Antal vårdplatser 
per ssk. dagtid 

Antal vårdplatser per 
ssk. helg 

Antal vårdplatser per. ssk 
natt 

       Fm   (em)   
A (universitetssjukhus)  2       7      (14)       14 vårdplatser        14 vårdplatser 
B (länssjukhus) 2       5      (10)  6 - 14 vårdplatser 12 - 28 vårdplatser 
C (länssjukhus) 2       8        (9)   10-11 vårdplatser 10 - 11 vårdplatser 
D (universitetssjukhus) 3     6 -8      (8)   8 - 12 vårdplatser 15 - 23 vårdplatser 
E (länsdelssjukhus) 1       6        (9)         9 vårdplatser   9 - 18 vårdplatser 
F (länsdelssjukhus) 1       8        (8)  8 -12 vårdplatser        24 vårdplatser 

 

Sjuksköterskor 

Urvalet utgjordes av 212 legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor som var 

långtidssjukskrivna, tjänstlediga för vård av barn eller studerade exkluderades. Enkäten 

besvarades av 119 sjuksköterskor (tabell 2), vilket gav ett bortfall på 44 %. Sjuksköterskornas 

anställningstid varierade mellan 2 månader och 35 år (medelvärde 78 månader). Av 

respondenterna hade 82 % endast erfarenhet från ortopediskt vårdarbete. Fem sjuksköterskor 

angav att de hade specialistutbildning, varav en som distriktssköterska, en specialistutbildning 

i kirurgisk- och ortopedisk vård, en chefs- och ledarskapsutbildning, en sjuksköterska hade 

specialistutbildning i äldrevård och en angav två specialistutbildningar utan precisering av 

inriktning.  
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Tabell 2. Medverkande sjuksköterskors ( n=119) utbildningsbakgrund och år i yrket.  
 
Arbetade år som 
sjuksköterska 

Antal (%) Kumulativ 
frekvens 

Kandidatexamen Specialistutbildning Magisterexamen 

0 år - > 2 år 47      (39,5) 47 6 1 1 
2 år -  > 5 år 21      (17,5) 68 7 1 0 
5 år - > 10 år 31      (26,0) 99 3 1 1 
10 år- > 15 år   2        (1,5) 101 0 0 0 
15 år- > 20 år 11        (9,0) 112 1 1 0 
Mer än 20 år   7        (6,5) 119 0 1 1 
Summa 119 (100) 119 17 5 3 
 

Av respondenterna med lägst kandidatexamen hade 32 % (n=25) arbetat kortare tid än två år. 
 

Mätinstrument/ Datainsamlingsmetod  

Enkätinstrumentet ACT har två delar. En del som tar upp frågor om hur individen ser på 

kontexten i åtta olika frågeområden/dimensioner som grundats på faktorer som visat sig ha 

betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning. Dimensionerna handlar om ledarskapet, 

kulturen, återkoppling på arbetet, utvecklingsmöjligheter, strukturella och elektroniska 

resurser, samarbetet i teamet och stödpersoner för förändringsarbeten (Estabrooks et al, 2008). 

Den andra delen handlar om individens attityder till forskningsanvändning (22 frågor) och 

åtta frågor taget ur det validerade instrumentet SF-36 (Short Form) om hur individen upplever 

sin hälsa (Estabrooks et al, 2008). Frågorna om hälsan har dock inte analyserats i denna 

studie.  

 

De tre första frågeområdena utgår från de faktorer som beskrivs i PARIHS- modellen: 

ledarskap, kultur och återkoppling. Övriga frågeområden i kontextdimensionerna är baserade 

på forskning om organisatoriska resurser, utvecklingsmöjligheter och samarbete (Cummings 

et al, 2007; Estabrooks et al, 2007). Totalt består formuläret av 104 påståenden i 10 

frågeområden där svaren mestadels anges i 5-gradig likertskala från ”det stämmer inte alls” 

till ”det stämmer precis”. Fyra frågor har dikotoma svar och tre är frågor med öppna 

svarsalternativ. I ACT ingår också 11 bakgrundsfrågor om respondenternas ålder, kön, 

anställningsgrad, vidareutbildningar och antal arbetade år som sjuksköterska. Dessa frågor 

besvaras med fasta svarsalternativ. Enkäten innefattade också fyra frågor med öppna 

svarsalternativ, framtagna för denna studie. Sjuksköterskan skulle där ge synpunkter på det 

övergripande intrycket av enkäten, om den var relevant för yrkesgruppen, om det var frågor 

som saknades, var otydliga eller behövdes formuleras om.  
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Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen pågick i april och maj 2008. ACT- enkäten översattes av handledaren från 

engelska till svenska. Före huvudstudien testades den översatta versionen på tre 

sjuksköterskor på annan klinik genom ett personligt besök av författaren. Några av enkätens 

frågor formulerades därefter om för att passa bättre för svenska förhållanden.  

 

Verksamhetschefer och klinikchefer vid ortopediska vårdavdelningar vid sex sjukhus i 

Mellansverige tillfrågades om att delta i studien. Informationen gavs både skriftligt via e-post 

och muntligt per telefon. Tillåtelse till studiens genomförande skrevs under av 

verksamhetscheferna. Studien presenterades vid ett personligt besök på varje vårdavdelning 

vid de sex sjukhusen och samtidigt delades enkäterna ut i sjuksköterskornas personliga 

postfack (enkäter för påminnelse lämnades hos avdelningscheferna för att delas ut två veckor 

senare). De sjuksköterskor som arbetade då forskaren besökte avdelningen fick både muntlig 

och skriftlig information. Alla respondenter informerades skriftligt med ett informationsbrev 

som delades ut tillsammans med enkäten och ett adresserat och frankerat svarskuvert. 

Tidsåtgång för att fylla i enkäten beräknades till 20-30 minuter vilket sjuksköterskorna 

informerades om i följebrevet. Sammanlagt 212 enkäter delades ut vid första tillfället. Inom 

två veckor kontaktades avdelningscheferna per e-post och per telefon och ombads att lämna ut 

en påminnelse till dem som inte svarat. En ny omgång enkäter delades åter ut i alla 

sjuksköterskors postfack av respektive avdelningschef.  

 
Analys och tolkning av data 

För att få en uppfattning om instruments reliabilitet analyserades de ingående delskalornas 

interna konsistens genom beräkning av Cronbach´s Alpha. Syftet var att få en uppfattning om 

i vilken grad de olika delskalorna i instrumentet mäter utmärkande drag och egenskaper (Polit 

& Beck, 2008). Innehållsvaliditet (content validity) testades med frågor angående enkätens 

innehåll som besvarades skriftligt i samband med att enkäten fylldes i. Enkätsvaren 

bearbetades med deskriptiv statistik och Chronbach´s Alpha med hjälp av SPSS version 13. 

Medelvärden och standardavvikelse för frågeområdena beräknades. Svarsalternativen i 

likertskala omarbetades till tre variabler för att göra resultatet överskådligt i tabell. De två 

alternativ som användes var A. instämmer inte, varken eller, instämmer och B. Aldrig, sällan-

ibland, ofta. Tre frågor (23, 25, 41) fick vändas vid beräkningen av medelvärdet eftersom ett 

högt värde representerade ett negativt svar ( Polit & Beck,2008; Pallant,2007). De fyra 

frågorna med dikotoma svar har uteslöts i Chronbach´s Alpha analysen.  
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Svaren på de öppna frågorna skrevs av ordagrant, kodades, analyserades med innehållsanalys 

och jämfördes med avseende på likheter och skillnader. Koderna sammanfördes därefter till 

kategorier. Kategorierna uttrycker det manifesta innehållet, det vill säga svarar på frågan 

”vad” (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Enkätfrågorna i resultatredovisningen har komprimerats utan att innehållet förändrats.  

 

Etiska överväganden 

Etiskt tillstånd beviljades av Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. Verksamhetschefer 

och avdelningsföreståndare fick skriftlig information. Tillstånd för att genomföra studien 

inhämtades skriftligt från berörda verksamhetschefer. Muntligt tillstånd inhämtades av 

avdelningscheferna. Informationsbrev lämnades ut till sjuksköterskorna i samband med att 

enkätinstrumenten delades ut, där de informerades om att deltagandet var frivilligt (bilaga 2). 

Samtycke till medverkan inhämtades från sjuksköterskorna i och med att enkäterna 

besvarades.  
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RESULTAT 

Instrumentets reliabilitet för svenska förhållanden 

Frågeområdena fick Chronbach´s Alphavärden mellan 0.587 och 0.879 i intern konsistens 

(homogenitet. Vårdarbetets kultur var det frågeområde som uppvisade lägst Chronbach`s 

Alphavärde: 0.587. 

 
Tabell 3. Reliabilitet för de åtta frågeområdena i ACT som handlar om kontexten 
 
ACT- dimensioner Cronbach`s Alpha 

Ledarskap ( fråga 2-7) .835 (n=114) 
Kultur (fråga 8-13) .587 (n=117) 
Återkoppling ( fråga 14-19) .879 (n=117) 
Interaktioner ( fråga 42-48) .734 (n=119) 
Informationsutbyte (fråga 49-53) .842 (n=119) 
Social samverkan (fråga 54-59) .677 (n=112) 
Organisatoriska resurser (fråga 60-84) .774 (n=115) 
Relation till arbetet (fråga 86-88) .605 (n=117) 
 

De respondenter som besvarat ACT-instrumentet har också besvarat de flesta frågor i de olika 

frågeområdena. Detta kan vara ett bra mått på att enkätens frågor fungerade för sjuksköterskor 

i Sverige. 

 

Innehållsvaliditeten testades med frågor till sjuksköterskorna om enkätens innehåll. Dessa 

besvarades skriftligt samtidigt som ACT- enkäten besvarades. Av de 94 respondenter som 

besvarade dessa frågor ansåg totalt 66 sjuksköterskor (67 %) att enkätinstrumentet var 

”mycket bra”, ”relevant” eller ”ganska relevant” (intressant, bred, övergripande, bra men 

rörigt, svåra frågor). Kritiska synpunkter framkom från 28 respondenter som ”konstiga 

frågor”(svår att förstå, risk för feltolkning) (17) och ”för lång”(8). Tre respondenter ansåg att 

enkätinstrumentet ”ej relevant för nattpersonal”. Totalt avstod 25 sjuksköterskor från att 

besvara någon av dessa frågor. Förslag på frågor för vidare utveckling av ACT besvarades av 

sex respondenter. Önskemål fanns om följdfrågor för att kunna utveckla svaren till exempel 

”av vilken anledning man känner sig trött eller omotiverad, att stressen kommer av att man i 

arbetet blir avbruten av telefonsamtal och andra personalkategorier”. Sexton enkätfrågor 

fick någon kommentar om att de var otydliga av en respondent vardera.  
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Sjuksköterskornas skattning av kontexten  

ACT- enkätens åtta frågeområden som behandlar kontexten samt det frågeområdet som ger en 

bild av den individuella sjuksköterskans attityder till forskning redovisas i tabeller för varje 

enskilt frågeområde.  

 
Tabell 4. Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller ledarskap. Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga.  
Frågeområde   Instämmer 

inte 
Varken eller Instämmer  Total 

 m SD n ( % ) n ( %) n ( %) n ( %) 
LEDARSKAP (fråga 2-7) 3,6 0,8     
Chefen        
2… är öppen för 
synpunkter.  

  17 (14)    8  ( 7 ) 93 (78) 118 (99) 

3… fokuserar på framgång.   12 (10) 37 (31) 69 (58) 118 (99)  
4… agerar lugnt.   18 (15) 22 (18) 78 (65) 118 (99) 
5… lyssnar aktivt.   23 (19) 14 (12) 82 (69) 119 (100) 
6…vägleder medarbetarna.   24 (20) 36 (30) 57 (48) 117 (98) 
7… löser konflikter.   24 (20) 41 (34) 53 (44) 118 (99) 
 

Respondenterna såg positivt på Ledarskapet; De mest positiva omdömena om den närmaste 

chefen var ”Chefen är öppen för synpunkter” (78 %) och chefen ”agerar lugnt” (78 %). Det 

svagaste omdömet fick cheferna för påståendet ”vägleder medarbetarna” (48 %) samt 

”förmåga att lösa konflikter” (44 %).  
Tabell 5.  Sjuksköterskornas(n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller arbetskulturen. Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) för varje enskild fråga.  
Frågeområde   Instämmer 

inte 
Varken eller Instämmer  Total 

 m SD n (%) n (%) n (%) n (%) 
KULTUR (fråga 8-13) 3,5 0,5     
8. Jag får uppskattning från 
andra. 

  8 (7) 29 (24) 81 (68) 118 (99) 

9. Jag har kontroll över 
arbetet. 

  12 (10) 79 (66) 28 (24) 119 (100) 

10. Det är en bra balans 
mellan god kvalitet och 
produktivitet. 

  25 (21) 28 (24) 66 (55) 119 (100) 

11. Jag kan utveckla min 
yrkesroll. 

  20 (17) 38 (32) 61 (51) 119 (100) 

12. Vi försöker ge patienter 
och anhöriga vad de 
behöver. 

  2 (1,5) 1 (1) 116 (97) 119 (100) 

13. Jag deltar i en 
vägledningsgrupp. 

  86 (72) 15 (13) 17 (14) 118 (99) 

 

Nästan alla respondenter (97 %) instämde i påståendet ”vi försöker ge patienter och anhöriga 

vad de behöver”. Fler än hälften upplevde att de ”fick uppskattning från andra” (68 %). 

Något som sällan förekom var deltagande i en vägledningsgrupp (14 %). 
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Tabell 6. Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller återkoppling. Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
Frågeområde   Instämmer 

inte 
Varken 
eller 

Instämmer  Total 

 m SD n (%) n (%) n (%) n (%) 
ÅTERKOPPLING (fråga 14-
19) 

2,7 0,9     

14. Jag får regelbundet 
återkoppling av arbetet. 

  38 (32) 37 (31) 42 (35) 117 (98) 

15. Vi diskuterar regelbundet 
vården vi ger i teamet 
(informellt). 

  40 (34) 28 (24) 50 (42) 118 (99) 

16. Vi diskuterar vården vi ger 
enligt en bestämd struktur. 

  70 (59) 25 (21) 24 (20) 119 (100) 

17. Vi utvecklar regelbundet 
vården baserade på sådana data. 

  61 (51) 29 (24) 39 (33) 119 (100) 

18. Vi granskar regelbundet 
arbetet utifrån sådana 
åtgärdsplaner. 

  46 (39) 45 (38) 28 (23) 119 (100) 

19. Vi jämför regelbundet vårt 
arbete med andra vårdenheter. 

  66 (55) 39 (33) 14 (12) 119 (100) 

 

Återkoppling var det frågeområde i ACT- instrumentet som fick lägst medelvärde. Det var 

inget av påståendena där mer än 50 % av sjuksköterskorna instämde helt. Några av 

respondenterna (42 %) instämde i påståendet att ”vården diskuterades informellt i teamet”. 

Endast 12 % instämde med påståendet att vården på enheten ”jämfördes med andra 

vårdenheter”.   
  
Tabell 7. Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller informationsutbyte. Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
Frågeområde   Aldrig Sällan-

ibland 
Ofta  Total 

 m SD n (%) n (%) n (%) n (%) 
INFORMATIONSUTBYTE 
(fråga 42-48) 

2,6 0,6     
 

Hur ofta har du under en 
normal månad haft en 
diskussion om 
patientrelaterade frågor med 
någon av följande: 

      

42. Andra sjuksköterskor   0 9 (7) 110 (92) 119 (100) 
43. Läkare   2 (1,5) 35 (29) 82 (69) 119 (100) 
44. Andra vårdyrkesföreträdare 
(undantaget läkare och 
sjuksköterskor) 

  5 (4) 40 (34) 74 (62) 119 (100) 

45. Forskningssjuksköterska   81 (68) 36 (30) 2 (1,5) 119 (100) 
46. Klinisk adjunkt/lektor eller 
specialistsjuksköterska 

  44 (37) 69 (58) 6 (5) 119 (100) 

47. Vårdutv. /kvalitetsutvecklare   72 (60) 43 (36) 4 (3) 119 (100) 
48. Någon som förespråkar 
forskning i vården. 

  63 (53) 48 (40) 8 (7) 119 (100) 
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Den vanligaste samarbets- och informationskanalen vad det gällde patientrelaterade frågor var 

”sjuksköterskor emellan” (92 %). Patienternas vård diskuterades också med läkarna (69 %) 

och andra yrkesföreträdare (62 %). Det var endast ett fåtal av sjuksköterskorna (< 10 %) som 

diskuterade patientrelaterade frågor med vårdutvecklare, klinisk adjunkt eller 

forskningssjuksköterska. 

 
Tabell 8.  Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller aktiviteter . Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
Frågeområde   Aldrig Sällan-

ibland 
Ofta Totalt 

 
AKTIVITETER( fråga 49-53) m SD n (%) n (%) n (%) n (%) 
Hur ofta deltar du i följande 
aktiviteter under en normal 
månad på arbetet? 

3,6 0,9     

49. Möten i arbetsgruppen / 
vårdlaget. 

  17 (14) 29 (24) 73 (61) 119 (100) 

50. Informella samtal i 
korridoren eller på 
sjuksköterskeexpeditionen. 

  3 (2,5) 18 (15) 98 (82) 119 (100) 

51. Rond    19 (16) 8 (7) 92 (77) 119 (100) 
52. Vårdplanering    34 (28) 37 (31) 48 (40) 119 (100) 
53. Informell 
`bedside´undervisning  

  34 (28) 49 (41) 36 (30) 119 (100) 

 

Det vanligaste sättet att diskutera och informera varandra var genom informella samtal, 

antingen i korridoren eller på sjuksköterskeexpeditionen (82 %) och på ronden (77 %).  
 

 Tabell 9. Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller social samverkan. Medelvärde (m), 
standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
Frågeområde   Instämmer 

inte 
Varken 
eller 

Instämmer  Total  

SOCIAL SAMVERKAN 
(fråga 54-59) 

m SD n (%) n (%) n (%) n (%) 

54. I arbetsgruppen 
informerar vi varandra. 

4,0 0,5 1(1) 3 (2,5) 115 (97) 119(100) 

55. De ansvariga tar mina  
bedömningar av 
patienternas tillstånd på 
allvar. 

  3 (2,5) 9 (7) 106 (89) 118 (99) 

56. Andra arbetsgrupper 
delar med sig information 
till vår. 

  10 (8) 17 (14) 91 (76) 118 (99) 

57. Jag kan utan problem ta 
upp patientproblem med de 
ansvariga. 

  5 (4) 15 (13) 98 (82) 118 (99) 

58. Syftet med utbyte i 
arbetsgruppen är att hjälpas 
åt. 

  6 (5) 18 (15) 89 (75) 115 (97) 

59. Individer som deltar i 
gruppaktiviteter värdesätts 
av andra i gruppen. 

  7 (6) 42 (35) 68 (58) 117 (98) 



18 
 

Frågeområdet social samverkan var det frågeområde som rankades högst. Medelvärdet för 

hela frågeområdet var 4,0 (SD 0,5). Alla frågor besvarades positivt av fler än 50 % av 

respondenterna. De mest positiva svaren var på påståendet att ” i arbetsgruppen informerar vi 

varandra” ( 97 %) och ”de ansvariga tar mina bedömningar av patienternas tillstånd på 

allvar” där 89 % av respondenterna instämde i påståendet.  

 
Tabell 10. Sjuksköterskornas (n=119) upplevelse av kontexten vad det gäller organisatoriska processer och 
resurser. Medelvärde (m), standardavvikelse (SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges 
för varje enskild fråga. 
Frågeområde m SD Aldrig Sällan- 

ibland 
Ofta Total  

ORGANISATORISKA 
PROCESSER OCH 
RESURSER(fråga 60-84) 

2,9 0,5 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hur ofta använder du…       
60. Biblioteket   63 (53) 51 (43) 4 (3) 118 (99) 
61. Läroböcker   12 (10) 92 (77) 15 (13) 119 (100) 
62. Tidskrifter (pappers-/on-
line) 

  25 (21) 71 (60) 20 (17) 119 (100) 

63. Anslagstavlor på 
arbetsplatsen. 

  0 33 (28) 83 (70) 118 (99) 

64. Anvisningar och PM 
(pappers- on-line) 

  1 (1) 33 (28) 81 (68) 118 (99) 

65. Kliniska riktlinjer    1 (1) 33 (28) 81 (68) 118 (99) 
66. Internutbildning    6 (5) 77 (65) 36 (30) 119 (100) 
67. Datorprogram som stöd i  
vårdarbetet- ej enbart 
datorjournal. 

  27 (23) 50 (42) 31 (26) 119 (100) 

68. Datoriserat 
påminnelsesystem i 
vårdarbetet 

  42 (35) 50 (42) 16 (13) 119 (100) 

69. Internet   6 (5) 58 (49) 55 (46) 119 (100) 
   Aldrig Någon 

gång/år 
Några 
ggr/mån 

Total 

Hur ofta har du under det 
senaste året deltagit i…. 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

71. Fortbildning utanför 
kliniken. 

  40 (34) 73 (61) 5 (4) 119 (100) 

   Ja Nej   
72. Fick du stöd från din 
arbetsgivare för 
fortbildningen? 

   
72 (60) 

 
2 (1,5) 

  
74 (62) 

   Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämm
er 

Total 

Ange i vilken grad du 
instämmer i följande 
påstående: 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

73. På min avdelning ges stöd 
för nytänkande i vårdarbetet. 

  16 (13) 47 (39) 50 (42) 113 (95) 

74. På min avdelning finns 
tillräckligt med personal. 

  48 (40) 19 (16) 52 (44) 119 (100) 

75. På min avdelning finns 
tillräckligt med personal för 
att ge vård av god kvalitet. 

  56 (47) 20 (17) 42 (35) 118 (99) 
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76. På min avdelning finns 
tillräckligt med utrymme för 
patientvård. 

  43 (36) 23 (19) 53 (45) 119 (100) 

77. På min avdelning finns ett 
enskilt, avgränsat utrymme 
för att arbeta enligt 
sekretesslagen. 

  40 (34) 24 (20) 53 (45) 117 (98) 

   J a Nej   

78. Finns det särskilt avdelat 
utrymme för att tex. diskutera 
nya rön? 

  52 (44) 59 (49)  111 (93) 

   Aldrig Sällan- 
ibland 

Ofta Total 

79. Hur ofta använder du detta 
avdelade utrymme? 

  5 (4) 36 (30) 17 (14) 58 (49) 

Hur ofta?   Aldrig Sällan- 
ibland 

Ofta Total 

80. …har du tid att göra något 
extra för patienterna? 

  2 (1,5) 106 (89) 11 (9) 119 (100) 

81. .. har du tid att samtala om 
patientens vårdplan? 

  9 (7) 82 (69) 26  (22) 117 (98) 

82… har du tid att slå upp 
något tex. I tidskrift eller på 
internet)? 

  4 (3) 88 (74) 26 (22) 118 (99) 

83… Finns tid att diskutera ny 
klinisk kunskap? 

  6 (5) 104 (87) 9 (7) 119 (100) 

   Ja Nej  Total 
84… Om du hade mer tid, 
skulle det vara till nytta? 

  108 (90) 7 (6)  115 (97) 

 

Frågeområdet organisatoriska processer och resurser innehåller 24 frågor med varierande 

innehåll som har innefattats i ett frågeområde. De organisatoriska resurser som användes i 

störst omfattning av respondenterna var anslagstavlor (70 %), PM (68 %) och kliniska 

riktlinjer (68 %). Minst används biblioteket (3 %). Internet användes ofta av 46 % och 49% 

angav att de använde Internet ibland. Respondenterna angav att arbetsgivaren gav stöd till att 

medverka i fortbildning någon gång per år (61 %). De flesta av respondenterna (81 %) 

upplevde att det fanns stöd i nytänkande och idéer åtminstone någon gång per år. De svarade 

dock att det till viss del fanns brist på stöd, brist på tid och brist på utrymme, dels för 

patientvård och dels för att diskutera nya rön. Alla dessa påståenden besvarades positivt av 

mindre än 50 % av respondenterna. Endast 35 % av respondenterna ansåg att ”det finns 

tillräckligt med personal för att ge vård av god kvalitet” men 47 % instämde inte alls med 

detta påstående. De flesta av respondenterna tyckte att de ”sällan har tid att göra något extra 

för patienterna” (89 %), ”sällan har tid till att samtala om patientens vårdplan” (69 %) och 

sällan har tid för att slå upp något till exempel i en tidskrift eller på Internet” (74 %). De 

upplevde också att de hade brist på tid för att diskutera ny kunskap. 
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Tabell 11. Sjuksköterskornas (n=119) egen relation till arbetet.  Medelvärde (m), standardavvikelse (SD), 
absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
EGEN RELATION TILL 
ARBETET 

m 
 

SD Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Total 

 3,8 0,7 n (%) n (%) n (%) n (%) 
86. Jag har tillräckliga 
kunskaper för mitt arbete. 

  10 (8) 14 (12) 95 (80) 119 (100) 

87. Inskolningen för arbetet var 
tillräcklig. 

  19 (16) 18 (15) 81 (68) 118 (99) 

88. Jag nöjd med mitt nuvarande 
arbete. 

  8 (7) 19 (16) 91 (76) 118 (99) 

 

Frågeområdet egen relation till arbetet innehåller endast tre frågor. Resultatet visar att 80 % 

av respondenterna ansåg sig ”ha tillräckliga kunskaper för sitt arbete” och 76 % var ”nöjda 

med sitt arbete”. 

 

Sjuksköterskornas attityd till forskningsanvändning 

Resultatet i frågeområdet Individens attityder till forskningsanvändning visade att 91 % av 

respondenterna var positiva till ”forskningsanvändning”. 

 
 
Tabell 12.  Sjuksköterskornas (n=119) attityder till forskningsanvändning. Medelvärde (m), standardavvikelse 
(SD), absolut frekvens samt relativ frekvens (avrundad i %) anges för varje enskild fråga. 
 m SD Instämmer 

inte 
Varken 
eller 

Instämmer Total 

INDIVID-frågor (20-42) 3,6 0,3     
Individens attityder till 
forskningsanvändning  
(fråga 20-41) 

      

20. Forskning behövs för att 
kunna förbättra vården. 

  3 (2,5) 7 (6) 108 (91) 118 (99) 

21. Forskning är för 
komplicerat för att användas i 
mitt arbete. 

  76 (64) 32 (27) 11 (9) 118 (99) 

22. Jag skulle ändra arbetssätt 
pga. nya forskningsresultat. 

  2 (1,5) 10 (8) 107 (90) 119(100) 

23. Forskning kan inte 
användas i mitt arbete. 

  101 (85) 12 (10) 6 (5) 119(100) 

24. Forskning ger en 
vetenskaplig grund för 
vårdarb. 

  4 (3) 10 (8) 104 (87) 118(99) 

25. Det är för krävande att 
tillämpa forskningsresultat. 

  65 (55) 31 (26) 23 (19) 119(100) 

Jag är beredd att tillämpa 
forskningsresultat även om 
det strider mot kunskap…..   

  Instämmer 
inte 

Varken 
eller 

Instämmer Total 

26…som jag lärde mig innan 
sjuksköterskeutbildningen. 

  10 (8) 17 (14) 91 (76) 118 (99) 

27…som jag lärde mig under 
sjuksköterskeutbildningen. 

  8 (7) 14 (12) 96 (81) 118 (99) 

28…som jag lärt mig i arbetet 
som sjuksköterska. 

  12 (10) 21 (18) 85 (71) 118 (99) 
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Hur ofta tillämpar du 
forskningsresultat som 
motsäger något som du… 

  Aldrig Sällan-
ibland 

Ofta Total 

29…kände till innan 
sjuksköterskeutbildningen. 

  14 (12) 78 (65) 26 (22) 118 (99) 

30… lärt dig under under 
sjuksköterskeutbildningen. 

  10 (8) 93 (78) 15 (13) 118 (99) 

31…lärt dig i arbetet som 
sjuksköterska. 

  14 (12) 95 (80) 9 (8) 118 (99) 

32. När jag får problem 
funderar jag vilken lösning 
som blir bäst. 

  9 (7) 15 (13) 93 (78) 117 (98) 

33. Jag kan lösa de flesta 
problem även om det verkar 
svårt från början. 

  3 (2,5) 22 (18) 92 (77) 117 (98) 

34. När jag får problem i 
jobbet brukar jag lösa det efter 
den första idén. 

  55 (46) 44 (37) 18 (15) 117 (98) 

35. När jag överväger olika 
lösningar skyndar jag mig 
utan att tänka över effekten av 
de olika alternativen. 

  81 (68) 20 (17) 17 (14) 117 (98) 

36. Jag tar oftast ett beslut 
efter att ha vägt olika 
konsekvenser mot varandra. 

  4 (3) 17 (14) 96 (81) 117 (98) 

37. Jag tror jag kan lösa de 
flesta problem om jag har tid 
och anstränger mig 
tillräckligt. 

  1 (1) 12 (10) 105 (88) 118 ( 99) 

 
38. När jag ställs inför något 
nytt kan jag oftast hantera 
problem som kan uppstå. 

   
8 (7) 

 
25 (21) 

 
84 (70) 

 
117 (98) 

39. Jag litar till min förmåga 
att lösa nya och svåra 
problem. 

  7 (6) 16 (13) 94 (79) 117 (98) 

40. Vid problem överblickar 
jag situationen för att kunna 
göra en adekvat bedömning. 

  2 (1,5) 21 (18) 94 (79) 117 (98) 

41. När jag ställs inför ett 
problem är jag osäker på om 
jag klarar situationen. 

  78 (65) 30 (25) 9 (7) 117 (98) 

 

Det var 19 % som svarade att forskning är för komplicerat att användas i arbetet. Att 

”förändra arbetssätt enligt nya forskningsresultat” skulle 90 % göra, några skulle kunna 

tänka sig att ändra arbetssätt enligt nya forskningsresultat ibland (80 %). Respondenterna har 

god tilltro till sin kompetens och förmåga att lösa nya och svåra problem. Det framkom inga 

signifikanta skillnader i svaren på de olika frågeområdena mellan sjuksköterskor med och 

utan vetenskaplig utbildning (kandidatexamen etc.). 
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Resultatet på de öppna frågorna 

Knappt hälften av sjuksköterskorna (47 %) angav att de använde Internet i arbetet. De 

vanligaste Internetsidorna var Fass, Google, Infomedica och Sjukvårdsrådgivningen. Många 

hade besvarat frågan om användning av Internet med förslag från Intranätet. Denna databas 

användes av 37 %. Internt bortfall på denna fråga var 27 (23 %, n=119). 

 

Om sjuksköterskorna hade haft mer tid angav de att de skulle ha använt den till: Individuell, 

specifik omvårdnad till patienterna med patientnära, stödjande samtal; egen utveckling; 

utveckla vården; arbeta i lugnare tempo utan stress och reflektionsträffar i teamet. 

Vanliga svar var att sjuksköterskorna skulle vilja arbeta mer i patientvården och att de skulle 

vilja ha tid till egen utveckling och att utveckla vården. En sjuksköterska kommenterade: ”Att 

under arbetspasset kunna ha tid att inhämta nya kunskaper på olika sätt och kunna diskutera 

med sina kolleger, vilket är både utvecklande och stimulerande”. ”Tid för att samtala med 

och stötta orolig, osäker och ledsen patient.” Internt bortfall på frågan var 31 (26 %, n=119).   

 

Kurser och yrkesutbildningar som sjuksköterskorna gått sammanfattades i sju kategorier; 

Omvårdnad; 26 (22 %); Ortopedisk omvårdnad, evidensbaserad omvårdnad, nutritionskurs, 

smärta, sårvård, hälsopedagogik, etik och människosyn, alternativa behandlings- metoder; 

medicinskt inriktade kurser; 17 (16%.); akutmedicin, akutsjukvård, ortopedkurs, hjärt-

lungräddning, farmakologi, dokumentationskurs; 7 (6 %); Handledarutbildning;18 (15%); 

arbetsledning; 8 (7 %); kvalitetssäkring;1 (1%); forskningsmetodik; 5(4%). Internt bortfall på 

frågan var 71 (60 %). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Denna studie syftade dels till att pilottesta ACT för svenska förhållanden samt att beskriva 

ortopedsjuksköterskors skattning av faktorer i arbetet av betydelse för forskningsanvändning. 

Reliabilitetstesten visade positiva resultat för ACT- instrumentets användbarhet för 

sjuksköterskor i svensk ortopedisk sjukvård, då Chronbachs Alpha för de flesta frågeområden 

fick ett värde nära 0.7 (Pallant, 2007). Två frågeområden kultur och relation till arbetet fick 

lägre värden i Chronbach´s Alpha (0.587 och 0.605). Detta kan bero på översättningen, dvs. 

om frågorna ”hänger ihop”, och huruvida innehållet i frågeområdena har en samstämmig, 

underliggande betydelse (Pallant ,2007). Cronbach´s Alphavärdet är också känsligt för hur 

många frågor varje frågeområde innehåller. Med korta frågeområden, skalor med mindre än 

tio frågor, förekommer ofta lägre värden i Chronbach´s Alpha (0.5) (Pallant,2007). Analysen 

av innehållsvaliditeten visade att 47 (39 %) respondenter ansåg ACT vara mycket bra och 

relevant att användas för att beskriva kontextuella faktorer i sjuksköterskors arbete. Negativa 

synpunkter på ACT- enkäten var att instrumentet uppfattades vara långt, lite rörigt och att en 

del frågor var konstigt formulerade. För fortsatt utveckling av ACT- instrumentet krävs vidare 

reliabilitetstester i Sverige på olika personalgrupper inom olika områden i hälso- och 

sjukvården. Stabiliteten kan testas över tid med test- retest reliabilitet efter att en 

återöversättning till engelska har gjorts.  

 

Studiens resultat visade också att sjuksköterskorna på de ortopediska vårdavdelningarna inte 

upplevde att det fanns rätt förutsättningar i kontexten att implementera evidensbaserad vård. 

Ett överraskande resultat var att så stor andel som 65 % av sjuksköterskorna själva inte ansåg 

att vården var av god kvalitet. Önskemål fanns hos sjuksköterskorna att få möjlighet att arbeta 

närmare patienterna. De önskade förbättra omvårdnaden och även få tid till egen utveckling. 

Trots detta var de flesta (76 %) nöjda med sitt arbete.  

 
Resultatdiskussion 

ACT- instrumentets användbarhet för sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård 

De förutsättningar som ska finnas i kontexten för att sjuksköterskors ska ha möjlighet att 

implementera forskningsresultat i vårdarbetet är ett komplext nät av olika faktorer. Estabrooks 

och medarbetare (2008) har försökt att hitta en balans mellan att utveckla ett omfattande 

enkätinstrument som ger en bra ”karta” över kontexten och att få ett formulär som kan 

besvaras med rimlig tidsåtgång. Av de nyckelfaktorer som enligt forskning visat sig ha 
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betydelse för sjuksköterskors möjligheter att implementera EBV, ger frågeområdena en 

översiktlig bild av olika delar av kontexten. Enkäten uppfattades som lång och omfattande 

men relevant att användas av sjuksköterskor i vår studie. Synpunkter framkom att 

formuleringar i frågorna var otydliga. Svarstiden beräknades till 20- 30 minuter, vilket kan 

vara på gränsen för lång tid. Med ett kortare instrument kanske svarsfrekvensen hade blivit 

högre. För framtida testning av ACT- instrumentet kan det vara värdefullt att ha med en fråga 

om den faktiska tidsåtgången som krävs för att fylla i enkäten. 

 

De öppna frågorna i ACT- instrumentet ger en mer nyanserad bild av undersökningsgruppens 

attityder och önskemål, jämfört med de fasta svarsalternativen. Därigenom kan de som avser 

att använda instrumentet få en värdefull bild av hur kontexten upplevs av sjuksköterskorna. 

De som har svarat på de öppna frågorna har ofta svarat med många olika synpunkter och 

detta, tillsammans med de strukturerade svaren, ger en mer uttömmande och omfattande bild 

som ger en större förståelse för hur de upplever vårdkontexten. Detta stämmer med Polit och 

Beck (2008) som betonar att de öppna frågorna är svårare att analysera men de ger 

enkätinstrument en styrka genom att öppna svar blir mer uttömmande och nyanserad. Det 

fanns önskemål från respondenterna om att fler frågor skulle ha öppna svarsalternativ för att 

ha möjligheten att komplettera svaren med fri text.  

 

Då ACT- instrumentet redan var validitetstestat och faktoranalys hade gjorts i Kanada 

(Estabrooks, 2008) valdes i denna studie att testa reliabiliteten med Chronbach´s Alpha och 

innehållsvaliditet. Enkätinstrumentet kan få stor betydelse för framtidens sjukvård i Sverige 

om det blir grundligt reliabilitets- och validitetstestat så att resultaten kan jämföras mellan 

olika miljöer och olika grupper. ACT- instrumentet skulle kunna användas av chefer som ser 

positivt på att sjuksköterskor använder forskningsresultat i vårdarbetet och mäta vilka 

frågeområden som kan anses vara starka och svaga, för att ge vägledning om vad som 

behöver åtgärdas på just deras vårdenhet. Om ACT skulle användas på många avdelningar 

skulle en redovisning av resultaten och förslag på förbättringar för att möjliggöra EBV kunna 

användas för att rekrytera rätt sjuksköterskekompetens. Sammanställningar från mätningar 

med ACT- instrumentet skulle kunna användas av sjuksköterskor som vill söka sig till 

arbetsplatser där de får möjligheter att använda sin kompetens och vara med och 

kvalitetssäkra vården enligt bästa bevis, att implementera EBV.  
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Resultatet från reliabilitetstesten av ACT i denna pilotstudie kan inte generaliseras till andra 

grupper och miljöer då det endast var ortopedsjuksköterskor som medverkade. Studiens 

resultat kan dock ses som ett steg i att utveckla instrumentet för svenska förhållanden. Då det 

var få av respondenterna som hade kunskaper i forskningsanvändning kan detta ha påverkat 

både vilka som har valt att svara, hur frågorna tolkats och intresset för att ge väl genomtänkta 

svar. Den giltighet som ACT-instrumentet visat i vår pilotstudie överrensstämmer i stort med 

pilottesten i Kanada, där frågeområdet ”relation till arbetet” även där fick lågt Chronbach´s 

Alpha (0.647) (Estabrooks et al, 2008). Frågeområdet kultur fick högre värden i Kanada-

studien (0.746). Resultaten av de båda studierna vad det gäller skattning av kontexten, kan 

dock inte jämföras då respondenterna i Kanada utgjordes av fem olika yrkesgrupper.  

 

De ortopediska sjuksköterskornas skattning av kontexten  

Denna studie ger en bild av hur sjuksköterskor inom ortopedisk vård upplever kontexten i 

vårdarbetet och de nyckelfaktorer som visat sig ha betydelse för att implementera EBV. 

Resultatet var nedslående då det framkom att det nästan inte alls fanns de förutsättningar som 

enligt forskning har betydelse för sjuksköterskors möjligheter att implementera EBV.  

De mest positiva upplevelserna av kontexten visade sig vara att de flesta sjuksköterskor 

trivdes med sitt arbete och upplevde att deras kunskaper värderades högt i vårdteamet. 

Diskussioner om patienternas vård förekom mestadels informellt sjuksköterskorna emellan 

och sjuksköterskorna upplevde att de försökte göra sitt bästa för att ge patienterna den vård de 

behövde. Det framkom dock att 65 % av sjuksköterskorna ansåg att vårdkvaliteten inte var 

tillfredsställande. Tiden räckte inte till för att göra något extra för patienterna eller för att 

aktivt söka eller diskutera ny kunskap med kollegor. Sjuksköterskorna önskade större 

möjligheter att arbeta mer nära patienterna, att utveckla vården och att ha möjlighet att 

utvecklas själva i arbetet. Sjuksköterskorna har ett ansvar att ge en god och säker omvårdnad, 

vilket Socialstyrelsen (2005) framhåller i kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005). Hallin och Danielsson (2006) fann att sjuksköterskor trivs med sitt 

arbete men att de känner att det krävs hög kompetens och att kraven på sjuksköterskerollen är 

höga. Dessa resultat stämmer relativt bra med denna studies resultat där 76 % av 

sjuksköterskorna rapporterade att de trivdes med sitt arbete. Det kan tyckas motsägelsefullt att 

sjuksköterskorna trivs på sitt arbete trots att de bedömer att vårdkvaliteten är bristfällig. Dock 

visade det sig att 47 % av respondenterna i studien hade arbetat kortare tid än två, vilket talar 

för att många av sjuksköterskorna de senaste åren hade sökt annat arbete och ersatts av nya 

kolleger. De flesta av sjuksköterskorna (80 %) ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att 
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ansvara för omvårdnaden och tillräcklig kompetens att klara olika oväntade situationer som 

kunde dyka upp.  

 

Med hjälp av ACT har vi fått en bild av hur sjuksköterskor inom ortopedisk vård upplever 

vårdkontexten. Denna studies resultat visar på brister i kontexten på de flesta av de områden 

som, enligt forskning har visat sig ha betydelse för att implementering av forskningsresultat i 

omvårdnadsarbetet ska kunna vara möjligt (Kitson et al,1998; Rycroft-Malone et al, 2002; 

McCormack et al,2002; Rycroft- Malone, 2004;Thomas et al, 2005; Meijers et al,2006; 

Alleyne et al, 2007; Gerrish et al, 2007; Cummings et al, 2007; Estabrooks et al, 2007; Wallin 

et al, 2007; Callaghan, 2008). För att implementering av EBV ska bli möjligt, måste det finnas 

rätt förutsättningar i sjuksköterskors dagliga arbete på ortopediska vårdavdelningar. Detta 

framhålls av Wallin m fl.(2003), Wallin m fl.(2006) och Cummings och medarbetare (2007) 

som framhåller hur viktigt det är att ge sjuksköterskorna möjligheter att införa 

forskningsresultat i vårdarbetet.  

 

Vårdarbetets organisering har stor betydelse för vårdens kvalitet (Aiken et al, 2002; Rafferty 

et al, 2006; Aiken et al, 2008). Forskning har visat att det finns ett samband mellan hur många 

patienter varje sjuksköterska ansvarar för och mortalitet och komplikationsfrekvens bland 

patienterna. Vårdenheter där sjuksköterskor har möjlighet att arbeta nära patienterna har 

uppvisat bättre vårdresultat jämfört med avdelningar där sjuksköterskan inte deltar i direkt 

patientvård (Aiken et al, 2002; Rafferty et al, 2006; Aiken et al, 2008). Vår studie uppvisade 

stora skillnader i hur många patienter som varje sjuksköterska ansvarade för. Dagtid varierade 

patientantalet mellan 5-14 patienter och nattetid mellan 10-28 patienter per sjuksköterska. 

Endast 24 % av respondenterna upplevde att de hade full kontroll över arbetet. Majoriteten 

ansåg att de sällan hade tid att göra något extra för patienterna och så stor andel som 65 % 

ansåg att det fanns brister i vårdkvaliteten, medan 24 % svarade ”varken eller” på det 

påståendet. Att ha omvårdnadsansvar för så många patienter samtidigt kan påverka att 

sjuksköterskorna svarade att de inte tyckte att vården var av god kvalitet och att många ansåg 

att de inte hade kontroll över arbetet. En god vård är en vård som inte orsakar patienten 

onödigt lidande och där vården utformas och genomförs i samverkan med patienten 

(Socialstyrelsen, 2007). Då det inom akutsjukvården ställs ökande krav på kortare vårdtider 

och kostnadseffektivitet ställs det alltmer höga krav på sjuksköterskan (Cummings et al, 

2007), i en vårdmiljö där de medicinska problemen fokuseras och värderas (Brenner et al, 

2005; Ring et al, 2005; Alleyne et al, 2007). Om dessutom sjuksköterskor har lågt inflytande 
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för att kunna förändra vårdrutiner (Brenner, 2005; Fink et al, 2005) och inte känner stöd av 

varken kolleger i teamet, läkare(Fink et al,2005; Ring et al, 2005) eller chefer (Hallin & 

Danielsson, 2008), vilket vår studie visar, kan det vara svårt för sjuksköterskor att få 

möjligheter att utveckla och kvalitetssäkra omvårdnaden och implementera EBV.  

 

Ledarskap 

Chefernas synsätt på sjuksköterskerollen har visat sig ha stor betydelse för sjuksköterskors 

möjligheter att implementera EBV (Kitson et al,1998; Rycroft- Malone et al, 2002; Rycroft- 

Malone, 2004; Thomas et al, 2005; Meijers et al, 2006; Alleyne et al,2007; Stetler et al, 2007; 

Cummings et al, 2007; Hallin & Danielsson, 2008). Sjuksköterskorna i denna studie hade 

positiva upplevelser av ledarskapet på så sätt att den närmaste chefen uppfattades vara 

stödjande för personalen. Sämre betyg tilldelades dock chefen vad det gällde stöd och 

vägledning i vårdarbetet. Den närmaste chefen uppfattades inte vara den som primärt tog 

ansvar för att vården utvecklades. Frågorna om chefen i ACT- instrumentet är inriktade på 

första linjens chef. Uppsatsförfattarens upplevelse är att dennes arbetsroll till stor del består av 

personalfrågor. Det är också viktigt att denne har kunskaper om omvårdnadens betydelse och 

även ett ansvar för det slutliga vårdresultatet.  

 

Sjuksköterskorna i vår studie saknade, liksom Gerrish och medarbetare (2007) belyste, 

stödfunktioner som förespråkade forskningsanvändning i vårdarbetet. För att EBV ska lyckas 

över tid krävs det att det finns en resursperson tillgänglig för vårdpersonalen, som kan 

upprätthålla strategier för att utveckla vården och ansvara för rapportering och återkoppling 

till cheferna (Kitson et al, 1998; Rycroft- Malone et al, 2002; Rycroft- Malone, 2004; Thomas 

et al, 2005; Meijers et al, 2006; Allyene et al, 2007; Cummings et al,2007; Estabrooks et al, 

2007; Stetler et al, 2007; Marchionni et al, 2008). Sammanfattningsvis visar resultatet att det 

inte fanns tillräckligt stöd från ledningen för att implementera EBV på de ortopediska 

vårdavdelningarna.  

 

Återkoppling 

Forskare framhåller att regelbunden återkoppling, där vårdresultaten fortlöpande utvärderas, 

skulle kunna vara en strategi för ledningen att få möjlighet att utvärdera vården (McCormack 

et al., 2002; Grol et al, 2003; Wallin et al, 2003; Cummings et al, 2007). Till detta arbete vore 

det värdefullt att ha en stödperson som ansvarar för att återkoppla vårdresultatet tillbaka till 

vårdpersonalen och ledningen (Kitson et al, 1998; Rycroft- Malone et al, 2002; Cummings et 
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al, 2007). Denne ska också strukturera upp reflektionsträffar och se utvecklingsmöjligheter i 

det dagliga arbetet (Cummings et al, 2007; Estabrooks et al, 2007). Detta har lättare att få 

genomslag om också själva förändringsarbetet görs genom en struktur som är evidensbaserad 

och där hela arbetsgruppen är involverad (Grol et al, 2003; McCormack et al,2002; Rycroft- 

Malone et al, 2004; Cummings et al, 2007). Återkoppling på vårdresultaten förekom sällan 

enligt sjuksköterskorna i vår studie och de upplevde inte heller att vårdkvaliteten jämfördes 

med andra vårdenheter. Ett naturligt behov av att vårdarbetet bygger på evidens skulle kunna 

uppstå om chefer ställde krav på att få regelbundna redovisningar av vårdresultaten med 

återkoppling tillbaka till personalen. Med ett sådant arbetssätt skulle det på ett enkelt sätt bli 

synligt vilka områden som skulle behöva förändras och prioriteras. Vägledning och reflektion 

är enligt Estabrooks m fl.(2007) viktiga ingredienser för att kunna utveckla vården. Det var 

mycket få av respondenterna i vår studie som deltog i en vägledningsgrupp. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Resultaten i vår studie visade att de flesta av sjuksköterskorna (76 %) trivdes mycket bra med 

sitt arbete och 51 % upplevde att de kunde utvecklas i sin yrkesroll. Många av dessa kan vara 

de sjuksköterskor som arbetat kortare tid än två år. På en ortopedisk vårdavdelning kan 

sjuksköterskor arbeta efter grundutbildningen till sjuksköterska. Sedan helt nyligen ingår 

kandidatexamen i grundutbildningen till sjuksköterska, vilket kan leda till att en större andel 

sjuksköterskor har grundläggande kunskaper i forskningsanvändning för varje år som går. Av 

de 119 respondenterna i vår studie hade 21 % kandidat eller magisterexamen eller 

specialistutbildning och av dessa hade 32 % (n=25) arbetat kortare tid än två år och var 

således relativt nyutbildade. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att brist på tid var ett hinder för deras möjlighet att 

utveckla vården och för egen utveckling i yrket. Av respondenterna hade 47 % (n=119) 

arbetat kortare tid än två år och dessa siffror talar för att en stor andel av sjuksköterskorna 

hade bytts ut. Det innebär stora förluster för vården, både ekonomiskt och kompetensmässigt 

att ersätta dessa individer. Det innebär också en större arbetsbelastning för de mer erfarna 

sjuksköterskorna vilka, förutom att sköta sitt ordinarie arbete, får stödja, handleda och ge de 

nya kollegerna trygghet. Det kan vara svårt att som sjuksköterska på ortopedisk vårdavdelning 

leva upp till Socialstyrelsens krav (2005) på att utveckla omvårdnaden evidensbaserat i en 

vårdmiljö på en akut vårdavdelning där det ställs krav på allt kortare vårdtider (Bégat et 
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al,2005; Hallin & Danielsson,2006) och där den medicinska professionen ofta har en 

dominerande roll (Alleyne et al,2007).  

 

Om det inte finns stöd för eller uttalade krav från chefer på olika nivåer att utvärdera resultat 

från omvårdnaden, får vi nog vänta länge på att evidensbaserad vård blir en verklighet på 

ortopediska vårdavdelningar i Sverige. Alleyne m fl.(2007) liksom Socialstyrelsen (2007) 

framhåller att det är ledningens ansvar inom hälso- och sjukvården att utforma strategier för 

att möta framtidens vårdbehov och garantera patienterna en kvalitetssäker vård. Alleyne och 

medarbetare (2007) påpekar också att chefer och politiker bör ha i åtanke att det i framtiden 

kommer att ställas stora krav på kvalitet och kostnader för vården. Det krävs en strategi från 

ledningen för hur sjuksköterskors kompetens ska tas tillvara och för att de ska ges möjligheter 

att utvecklas i vårdarbetet (Grol et al,2003; Stetler et al, 2007; Cummings et al, 2007; 

Marchionni et al, 2008).Genom att stödja sjuksköterskorna i ett evidensbaserat arbetssätt finns 

möjligheter att möta kraven på en kvalitetssäker vård och medverka till att sjuksköterskor 

trivs i vården då de får vara med och utveckla den (Hockenberry et al, 2006). Detta 

förhållningssätt ligger i linje med de kompetenskrav som grundutbildningen för 

sjuksköterskor lutar sig mot. Det krävs nu av hälso- och sjukvården att dessa kunskaper 

utnyttjas och att det skapas förutsättningar för att ta tillvara denna kunskapsbank. Det kan vara 

så att sjuksköterskor till att börja med väljer att arbeta på en ortopedisk vårdavdelning som en 

början på sin yrkeskarriär innan de söker en vidareutbildning, vilket öppnar upp möjligheten 

att söka nya arbeten och utvecklingsmöjligheter. Om inte utvecklingsmöjligheter finns på 

akuta vårdavdelningar kanske det är svårt att få erfarna sjuksköterskor att stanna kvar. Många 

av respondenterna hade kort yrkeserfarenhet och många saknade formella vetenskapliga 

kunskaper. Fem av sjuksköterskorna hade gått någon form av specialistutbildning och 

arbetade fortfarande kvar på ortopedavdelningarna. Det krävs sålunda nya tankemönster i hela 

vårdorganisationen där ledningen måste ta ansvar. För att försäkra patienterna en god vård 

krävs att vårdarbetet bygger på bästa möjliga bevis (SBU, 2008). 

 

Resultatet i vår studie visade att utbildningsinsatser som sjuksköterskorna deltagit i hade ett 

relativt varierande innehåll. Det vore värdefullt att ha en strategi för vilka utbildningsinsatser 

som prioriteras då endast 21 % av sjuksköterskorna i vår studie hade kunskaper i 

forskningsmetodik. Genom att inrikta kurser och utbildningsinsatser med en medveten strävan 

mot att öka sjuksköterskors kunskaper i forskningsanvändning, skulle arbetet med 

implementering av EBV kunna skyndas på.  
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Individens attityder till forskningsanvändning 

För att forskningsresultat ska anses vara viktiga att införa i vårdarbetet, gäller det att 

evidensen stämmer med de normer och värderingar som existerar i den enskilda vårdenheten 

(Kitson et al, 1998; Rycroft- Malone et al, 2002; Rycroft-Malone, 2004). De allra flesta 

respondenterna i vår studie såg positivt på att forskningsresultat skulle användas i vårdarbetet 

och skulle kunna tänka sig att ändra arbetssätt på grund av nya forskningsresultat. Ansvaret 

för att ett sådant arbete utvecklas ligger dels hos sjuksköterskorna själva med att fortbilda sig i 

forskningsanvändning och dels hos chefer på olika ledningsnivåer. Det skulle kunna finnas ett 

forum, dels inom kliniken men också ett samarbete mellan olika kliniker, där intresserade 

sjuksköterskor samlas regelbundet och delar med sig av kunskaper, erfarenheter och där nya 

forskningsresultat skulle kunna diskuteras.  

 

Utifrån resultatet i denna studie anser jag att synsättet på sjuksköterskans arbete skulle behöva 

förändras. Om chefer på olika nivåer skulle kräva kontinuerlig redovisning av vårdens resultat 

samt ge kontinuerlig återkoppling skulle behovet av att implementera forskningsresultat i 

vårdarbetet kunna ske på ett naturligt sätt. Genom att stödja sjuksköterskorna i en sådan 

utveckling skulle vårdarbetets kvalitet fortlöpande kunna förbättras och vårdenheter som 

lyckas med en sådan strategi skulle kunna ha en dragningskraft så att sjuksköterskor jobbar 

kvar. Sjuksköterskors möjligheter att implementera EBV är i hög grad en organisatorisk fråga 

och en ledningsfråga. Förutsättningar för sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat måste 

skapas på flera olika nivåer samtidigt. Det är ett komplext arbete som kräver en strategi och 

ledningens fulla stöd. Meijers och medarbetare (2005) har visat att de vårdenheter där 

sjuksköterskorna fick möjlighet att använda Internet minst fyra timmar per månad hade större 

möjligheter att lyckas med att implementera EBV. Knappt hälften av sjuksköterskorna i vår 

studie använde Internet regelbundet. De ansåg att det inte fanns tid för att söka och diskutera 

ny klinisk kunskap.  

 
Metoddiskussion 

Datainsamlingen pågick i april och maj 2008. Det är enligt Polit och Beck (2008) viktigt att 

vid enkätstudier som ger låg svarsfrekvens ha kunskap om populationen för att kunna värdera 

hur representativt urvalet kan anses vara. Det är svårt att göra en beskrivning av bortfallet. 

Under datainsamlingen påbörjades en vårdstrejk där några av de inkluderade 

vårdavdelningarna deltog. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen i och med att några 

vårdavdelningar stängdes. Enkäten besvarades av 119 sjuksköterskor och det interna bortfallet 
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var 43 %, vilket Polit och Beck (2008) anser vara en godtagbar svarsfrekvens i enkätstudier. 

Enkätinstrumentet ansågs av respondenterna vara långt och omfattande. Det ansågs dock vara 

relevant att användas för sjuksköterskor i Sverige. Face validity med öppna svar för 

synpunkter på ACT- instrumentet gav positiva omdömen även om det interna bortfallet var 

stort, 43 % (n=119).  

 

Det var en stor andel av sjuksköterskorna (47 %) som hade arbetat kortare tid än två år, vilket 

kan ha påverkat svaren i de frågor som handlar om utveckling i arbetet och att de har liten 

kontroll på sitt arbete. Detta kan också ha påverkat frågorna där svaren visar att 

sjuksköterskorna till stor del diskuterar patientvården informellt med varandra, vilket kan 

handla om handledning från mer erfarna kolleger. Att många varit nyanställda kan också ha 

påverkat att 40 sjuksköterskor aldrig deltagit i någon fortbildning utanför kliniken.  

 

Reliabiliteten kan ha påverkats av översättningen av frågorna som för denna studie översattes 

direkt från engelska innan det lämnades ut till respondenterna. Avsikten är att göra en 

tillbakaöversättning till engelska för att säkra att översättningen till svenska behåller 

andemeningen i frågornas innehåll(Polit & Beck,2008 s. 497). För att utveckla ACT- 

instrumentet kan stabiliteten också testas över tid med test- retest reliability (Polit & Beck, 

2008). Detta skulle stärka tillförlitligheten av instrumentet ytterligare då tolkningen av 

frågorna inte ska förändras, ska ha stabila resultat om det repeteras över tid (random error) 

eller användas av andra forskare (Polit & Beck, 2008). Genom att göra noggranna 

reliabilitetstester och försäkra sig om att ACT- instrumentet är reliabelt för svenska 

förhållanden, kan resultaten på studier där ACT använts generaliseras. Med hjälp av ACT kan 

sedan forskningsresultat jämföras från olika grupper och olika miljöer. 

 

När dataanalysen gjordes med Chronbach´s Alpha framkom att fyra frågor med dikotoma 

svarsalternativ komplicerade analysen. Möjligen kan dessa formuleras om till likertskala eller 

uteslutas då ACT- instrumentet ska modifieras för fortsatt testning.  

 

ACT- instrumentet består till största delen av likertskala, vilket ofta används när man vill få 

fram attityder (Polit & Beck, 2008. s. 419). Estabrooks m.fl.(2008) har försökt utveckla ett 

instrument där avsikten är att få en uppfattning om olika faktorer som har betydelse för 

vårdpersonals forskningsanvändning. Då området är komplext har enkätinstrumentets omfång 

försökts hållas nere och emellanåt har det påverkat frågornas tydlighet. Enkäten upplevdes 
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som lång och omfattande och detta kan ha gjort att vissa sjuksköterskor valde att inte svara 

alls på enkäten. Vid framtida revidering av ACT- instrumentet behövs göras en avvägning av 

att ha en enkät som många finner angeläget att svara på och samtidigt få en bild av de 

möjligheter och hinder som finns för att implementera EBV. Av 212 enkäter kom 119 tillbaka 

besvarade och uppsatsförfattaren kan inte svara för att urvalet är representativt. Studiens 

resultat vad det gäller ACT –instrumentets giltighet i svensk hälso- och sjukvård ger en 

positiv vägledning för ett vidare utvecklingsarbete. Vad det gäller svaren på frågorna om hur 

sjuksköterskor som arbetar på ortopediska vårdavdelningar upplever sin kontext kan ses vara 

giltiga för sjuksköterskor som arbetar där även om bortfallet var relativt stort. Resultatet kan 

inte generaliseras till andra sjuksköterskegrupper i andra vårdmiljöer.  

 

SLUTSATS  

Resultatet av vår studie visar att ACT- instrumentet är relevant att användas för 

sjuksköterskor i ortopedisk vård i Sverige. Enkätinstrumentet ger en översiktlig bild av hur 

sjuksköterskor ser på kontexten och de faktorer som genom forskningsresultat har visat sig ha 

betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning och möjligheter att implementera 

evidensbaserad vård. För att nå slutmålet att förbereda instrumentet för användning i Sverige 

planeras en återöversättning till engelska. ACT behöver också testas på fler grupper i svensk 

hälso- och sjukvård för att resultaten av undersökningar med instrumentet ska kunna kan 

generaliseras. 

 

De ortopediska vårdavdelningarna som inkluderades kan i dagsläget inte anses ha de 

förutsättningar i kontexten som krävs för att implementera EBV. Sjuksköterskorna 

rapporterade att kontexten var bristfällig. Positivt var att sjuksköterskorna trivdes med arbetet 

och kände att deras kunskaper värderades högt i vårdteamet. De rapporterade dock bristande 

stöd från ledningen och återkoppling i vårdarbetet förekom inte alls. Det framkom också att 

65 % av sjuksköterskorna själva ansåg att kvaliteten på vården var bristfällig. De såg positivt 

på att forskningsresultat skulle implementeras i vårdarbetet. För att EBV ska bli möjligt krävs 

att det finns stöd från ledningen och att resultat från omvårdnadsinsatser efterfrågas av chefer 

på flera olika nivåer. Det behöver tillsättas en stödperson som stödjer ett arbete där 

vårdresultaten fortlöpande rapporteras till och återkopplas från ledningen. För att EBV ska bli 

möjligt för sjuksköterskor krävs en hel kulturförändring där omvårdnadsarbetet får stor 

betydelse och värderas i de mått som mäter vårdkvalitet. 
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Genom att med vidare studier utveckla ACT- instrumentet vidare för svenska förhållanden 

skulle enkätinstrumentet kunna vara till hjälp att ställa diagnos på vårdenheter för deras 

möjligheter till att implementera EBV. Med ett noggrant validitetstestat och reliabilitetstestat 

instrumentet kan forskare jämföra olika professioner och olika miljöer. ACT skulle sedan 

kunna användas av chefer, resultaten kan generaliseras och vårdenheterna skulle kunna få en 

diagnos på hinder och möjligheter för att implementera EBV.  

 

En studie skulle behöva göras i Sverige för att undersöka om andelen sjuksköterskor per 

patient har betydelse för komplikationsfrekvens, mortalitet och vårdkvalitet (Aiken et al, 

2002; Rafferty et al, 2006).  
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