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Sammanfattning  
Bakgrund: Snabb kunskapsutveckling, ökade krav på kvalité och kostnadseffektivitet inom 
hälso- och sjukvården gör det viktigt att sjuksköterskor har god förmåga att söka och använda 
evidensbaserad kunskap. Idag finns ett glapp mellan forskning och klinik. Sjuksköterskor 
upplever flera hinder till att arbeta evidensbaserat. Under hösten 2010 och våren 2011 pågick 
ett projekt på ett sjukhus i en stad i mellansverige. Projektet hette ”Klinisk bibliotekarie”, 
syftet var att höja vårdkvalitén och patientsäkerheten genom att det dagliga vårdarbetet ska bli 
mer evidensbaserat och att sjuksköterskorna ska känna större säkerhet i att ta fram 
vetenskapligt underlag för sitt arbete. 
Syfte: Belysa sjuksköterskornas erfarenhet av projektet ”Klinisk bibliotekarie”. 
Metod: Studien har en kvalitativ design. Data samlades in genom fokusgrupper och 
observationer. Tjugoen sjuksköterskor deltog i projektet ”Klinisk Bibliotekarie” och av dessa 
har nitton deltagit i föreliggande studie genom fokusgruppdiskussioner. Observationer har 
skett vid två tillfällen. Data analyserades med manifest och latent innehållsanalys. 
Resultat: Sjuksköterskorna anser att interventioner för att öka evidensbaserat arbete ska 
baseras på frivillighet och intresse. Vidare anser sjuksköterskorna att det ska avsättas adekvat 
med tid för det arbetet. En positiv effekt av projektet är, enligt sjuksköterskorna, att det 
etablerats en kontakt med bibliotekarien.  
Konklusion: För att omvårdnaden ska bli mer evidensbaserad behövs intresserade 
sjuksköterskor och avsatt tid. En klinisk bibliotekarie kan vara ett stöd för sjuksköterskorna.  
 
Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, Klinisk bibliotekarie, Hinder, 

Forskningskonsumtion, Implementering 

 



Abstract 
Background: Rapid development of knowledge, increased demands on quality and cost 
efficiency within healthcare makes it important that nurses have the ability to seek and use 
evidence-based knowledge. Today there is a gap between research and clinic. Nurses are 
experiencing multiple barriers to work evidence based. In autumn 2010 and spring 2011 has a 
project been going on at a hospital in a town in central Sweden. The project was called 
"Clinical Librarian" and aimed to raise the quality of care and patient safety by the daily care 
work to become more evidence based and that nurses should feel more secure in the 
development of scientific basis for its work. 
Objective: To highlight nurses' experience of working with the project "Clinical Librarian". 
Method: The study has a qualitative design. Data has been collected through focus groups and 
observations. Twenty-one nurses participated in the project “Clinical Librarian” and of these 
nineteen participated in this study through focus group discussions. Observations have been 
made on two occasions. Data has been analyzed with manifest and latent content analysis. 
Results: The nurses feel that interventions to improve evidence-based nursing should be based 
on voluntary participation and interest. They also believe that it should be allocated adequate 
time for such work. A positive impact of the project, according to the nurses, is that it 
established a contact with the librarian. 
Conclusion: To become more evidens-based tce care needs interestad nurses and time for the 
purpose. A clinical librarian can be a support for the nurses.    
 
 
Keywords: Evidence-based Nursing, Clinical librarian, Barriers, Research Utilization, 

Implementation 
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Bakgrund 
 
1.1.1 Inledning  

Sjuksköterskor är enligt lag skyldiga att ge sakkunnig och omsorgsfull vård i 
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (1). Socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2) fastställer att 
sjuksköterskor ska ha kompetens att söka, analysera och kritiskt granska 
relevant litteratur/information och implementera ny kunskap. Därmed verkar de 
för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
På grund av den snabba kunskapsutvecklingen i kombination med ökade krav på 
kvalité och kostnadseffektivitet är det viktigt att sjuksköterskor har god förmåga 
att söka och använda evidensbaserad kunskap (2). Detta för att nya metoder ska 
vara till nytta för patienterna och inte kosta för mycket i förhållande till nyttan. 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (3) har sjuksköterskan ett personligt 
ansvar att genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan 
har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom 
omvårdnad, ledning, forskning och utbildning inom yrkesområdet. 
Sjuksköterskan ska vara aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på 
evidensbaserad kunskapsgrund.   
 
Traditionellt sett har sjuksköterskeyrket varit ett praktiskt och ej akademiskt 
yrke. I en svensk studie från 2001 ansåg sjuksköterskor att akademiska 
arbetsuppgifter inte räknas till riktigt arbete då de inte alltid syns (4). 
Sjuksköterskeutbildningen har dock räknats som högskoleutbildning sedan 1977 
och sedan 1993 är utbildningen treårig och ger allmän behörighet till 
forskarutbildning. En del sjuksköterskor tycker att uppgraderingen av 
sjuksköterskeutbildningen har varit ett positivt steg mot mer användande av 
forskning i den kliniska vardagen (5). I dagsläget är det svårt att överblicka all 
information och ny forskning som finns tillgänglig. Vetenskapen utvecklas i 
hastig takt och en stor mängd information kan spridas snabbt tack vare 
informationstekniken (6). Sjuksköterskor möter stora krav på sig att arbeta 
evidensbaserat. För att klara dessa krav behöver sjuksköterskorna stöd. Fler 
undersökningar om hur detta stöd ska utformas behövs om och för 
sjuksköterskor i Sverige.  
 

1.1.2 Evidensbaserad vård 
Ett vedertaget begrepp är Evidensbaserad vård. Vid evidensbaserad vård bygger 
beslut på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat från välgjorda undersökningar 
tillsammans med annan kunskap baserad på erfarenhet och i samråd mellan 
patient och vårdpersonal. Målsättningen är att vården ska använda de metoder 
som gör bäst nytta (7). Begreppet definieras både som förhållningsättet att vilja 
tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag vid beslut samt 
som processen vid detta arbetssätt (systematisk sammanställning, 
kvalitetsgranskning, värdering, tolkning, tillämpning) (8). En förutsättning för 
att evidensbaserad vård ska uppnås är att sjuksköterskor vet vad begreppet 
betyder och innebär (9).   
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1.1.3 Implementering 
Idag utnyttjas inte befintliga forskningresultat i tillräcklig utsträckning, åtgärder 
införs utan vetenskapliga belägg och föråldrade metoder lever kvar som rutin 
(7). Sjuksköterskor upplever i större utsträckning än annan vårdpersonal hinder 
för evidensbaserat arbete (10, 11). Otillräckligt med tid att söka evidens för sitt 
arbete samt otillräckligt med tid att förverkliga nya idéer uppger sjuksköterskor 
är ett hinder att arbeta efter senaste evidens (12-16). Sjuksköterskor upplever 
även att de inte har tillräcklig auktoritet att ändra på befintliga rutiner (12, 15, 
16) och i en finsk studie upplevde 66 % av sjuksköterskorna det som ett hinder 
att läkarna inte samarbetade vid implementering av ny kunskap (14). Förutom 
brist på tid och otillräcklig auktoritet är brist på kunskap ett hinder för 
implementering av ny forskning (13, 15). Finska sjuksköterskor tycker att både 
språket (engelska) och statistiska analyser är svåra att förstå (14). Kajermo et al 
visar i en studie på svenska sjuksköterskor att svårtillgängliga forsknings-
rapporter och artiklar hindrar sjuksköterskor att använda sig av senaste evidens 
(17). Sjuksköterskor förväntas vara forskningskonsumenter men forsknings-
litteraturen är oftast skriven för forskarsamhället, inte för personer som är 
kliniskt verksamma (6).  Sjuksköterskor är dock positiva till att få hjälp att söka 
evidens för sitt arbete och de tror på värdet i att arbeta evidensbaserat ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv (18, 19).  
 
Tidigare forskning har ägnats åt att förutspå hinder vid implementering (20, 21, 
22). En studie (20) har jämfört förhållandet mellan de hinder som sjuksköterskor 
upplever och implementering av evidensbaserat arbete. Niohundrasjuttiofyra 
sjuksköterskor svarade på en enkät om hinder (BARRIERS) samt en enkät om 
evidensbaserad vård (EBPQ Evidence-Based Practice Questionnaire). 
Överensstämmelsen vid jämförelsen var låg, upplevda hinder hade minimalt 
inflytande på implementeringen av evidensbaserad verksamhet. Således är 
implementering av evidensbaserad omvårdnad ett mer komplext problem än att 
reducera hinder upplevda av sjuksköterskor. Tid är ett av det vanligaste hinder 
som sjuksköterskor anger. I en svensk studie (21) avsattes tid för att söka och 
läsa artiklar men sjuksköterskorna prioriterade andra arbetsuppgifter under 
denna tid. Implementera ny kunskap efter nya bevis och införa nya rutiner är en 
utmaning. Vid implementering finns ingen enkel lösning eller tillvägagångssätt 
som är överordnat andra att gälla i alla situationer (22).  
 
Underlättande faktorer för implementering av evidensbaserad vård kan vara 
förändringsbenägen och intresserad personal samt teknisk support via befintliga 
datorsystem (8). Tillgång till bibliotek med omvårdnads- och medicinska 
tidskrifter samt tillgång till datorer med tillträde till internet ökar sannolikheten 
för evidensbaserat arbete (23). En positiv attityd bland kollegor underlättar 
användandet av ny forskning liksom att forskningen berör verkliga och konkreta 
omvårdnadssituationer (14). Sjuksköterskor med högre utbildning är mer 
benägna att arbeta evidensbaserat (23). En studie från Huddinge visar att 
vårdchefer bör utveckla handlingsplaner för att stödja sjuksköterskors 
professionella utveckling samt ge möjlighet att förverkliga forskningsresultat i 
den praktiska vården (24). Diskussionsgrupper och mentorssystem har framförts 
som önskemål av sjuksköterskor i USA (15). Vid frågor och behov av 
information är den vanligaste strategin bland sjukvårdspersonal att fråga sina 
kollegor (25, 26). 
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1.1.4 Kliniska bibliotekarier 
I Storbritannien och Canada finns flera studier om kliniska bibliotekarier (27-
31) både från sjuksköterskors och från läkares perspektiv samt även från 
kliniska bibliotekariers perspektiv. En av dessa studier visar att läkare har i 
genomsnitt en fråga de önskar få besvarad på var fjärde patient (27). Trots att 
funktionen klinisk bibliotekarie finns beskriven redan för fyrtio år sedan i USA 
(32) är det inte självklart vilken roll, vilka arbetsuppgifter eller vilka 
förkunskaper som de ska ha. Kliniska bibliotekarier tror själva att personliga 
egenskaper är viktigare än specifika förkunskaper och de tycker att det är viktigt 
att användarna (d.v.s. läkare, sjuksköterskor m.fl.) är nöjda med servicen (33). 
De vanligaste arbetsuppgifterna bland brittiska kliniska bibliotekarier är 
utarbetning av riktlinjer, serva och utbilda sjukhuspersonal, informationssökning 
och värdering av sökresultat, deltagande i ronder, patientfallskonferenser samt 
andra formella och icke formella möten (34). I en grekisk studie fick den 
kliniska bibliotekarien i uppgift att ta fram beslutsstöd gällande behandling av 
patient. I och med att man då fick senaste forskningen framlagd stärkte den 
kliniska bibliotekariens roll som delaktig i patientvården samt gav 
uppmärksamhet åt vikten av aktuell forskning för beslutstagande gällande 
behandling (35). Det finns också exempel på att kliniska bibliotekarier forskar 
tillsammans med kliniker, t.ex. kan en klinisk bibliotekarie genomföra 
artikelsökningen och delta i granskningen av artiklar (36). Kliniska 
bibliotekarier är de som är bäst lämpade att undervisa sjuksköterskestudenter om 
databaser och sökstrategier (37).  
  
Vilken roll och vilka arbetsuppgifter kliniska bibliotekarier ska ha bestäms olika 
på varje enskild klinik, arbetsuppgifterna skiljer sig därför mycket åt, t.ex. ingår 
det på vissa sjukhus att delta på sittronder medan det på andra sjukhus inte gör 
det (33). I en brittisk studie ansåg sjuksköterskor att den kliniska bibliotekariens 
huvudsyssla ska vara att hjälpa till med att söka efter evidens (26). 
 
Orsaker till att sjukvårdspersonal inte utnyttjar de tjänster kliniska bibliotekarier 
erbjuder kan vara att de inte vet att det finns, tidsbrist eller att det inte är 
användbart för personalen. Personal som använder sig av kliniska bibliotekariers 
tjänster har uppgett att detta ger tillgång till en rad av resurser, det spar tid och är 
bra då kliniker känner sig osäker på sin egen förmåga i artikelsökning. Det 
vanligaste syftet med att ta hjälp av klinisk bibliotekarie är patientvård, detta 
följt av egen fortbildning, undervisning och forskning, ibland även lagliga och 
etiska frågor (25). Den vanligaste kontaktvägen mellan kliniker och kliniska 
bibliotekarier är via e-post, följt av kliniska möten, personlig/informell kontakt 
eller i samband med rond på vårdavdelning (38). Sjuksköterskor är positiva till 
att få stöd av kliniska bibliotekarier för att arbeta mer evidensbaserat men för att 
samarbetet ska fungera måste sjuksköterskor få tillräckligt med tid avsatt och 
tillgång till datorer och databaser (26).  
 
I Sverige finns sparsamt med forskning om kliniska bibliotekarier. Ett projekt 
finns beskrivet i Borås (21, 39) och där belyses både sjuksköterskornas och de 
kliniska bibliotekariernas perspektiv. I den studien framkom att 
sjuksköterskorna upplever att kliniska bibliotekariens närvaro ökat 
medvetenheten om vikten att arbeta evidensbaserat. Bibliotekarierna i projektet 
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fick ny kunskap i omvårdnad och medicin, därmed kände de att de fick en ny 
yrkesroll men de kände sig inte som en i teamet på avdelningen. 
 
Att samarbeta med kliniska bibliotekarier är i omvärlden etablerat och 
accepterat som ett effektivt arbetssätt. Dock finns inte mycket evidens som 
styrker effektiviteten med klinisk bibliotekarie (40). 

   
1.1.5 Beskrivning av projektet ”Klinisk Bibliotekarie” 

Under hösten 2010 och våren 2011 har ett projekt pågått på ett sjukhus i en stad i 
mellansverige. Projektet hette ”Klinisk Bibliotekarie” och hade som syfte att det 
dagliga vårdarbetet ska bli mer evidensbaserat, att sjuksköterskorna ska känna 
större säkerhet i att ta fram vetenskapliga underlag för sitt arbetet och genom det 
höja vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten.  
 
Tjugoen sjuksköterskor som alla arbetar på samma kirurgiska vårdavdelning 
deltog i projektet. Att delta i projektet var obligatoriskt för fast anställd personal 
emedan vikarier ej var inbjudna att delta. En bibliotekarie anställd på samma 
sjukhus var projektledare. Projektet ägdes och finansierades av landstinget. 
Föreliggande studie var en del av utvärderingen av detta projekt.    
 
Sjuksköterskorna som deltagit i projektet har fått utbildning genom seminarier. 
Seminarierna har innehållit sökning i databaser, åtkomst till tidskrifter, 
artikelgranskning samt repetition. Bibliotekarien har lett seminariegrupperna 
som bestått av sex deltagare/grupp och de har träffats varannan vecka. Mellan 
seminarierna har deltagarna fått läxor. Efter sex tillfällen har sjuksköterskorna 
under en period, med möjlighet att konsultera bibliotekarien, arbetat 
självständigt med artikelsökning och projektet avslutades sedan med ytterligare 
tre seminarietillfällen. 
Inför seminarieträffarna har bibliotekarien deltagit vid sittronder på avdelningen 
för att fånga upp ämnen för informationssökning. De ämnen som valdes ut var: 
nutrition, hygien, smärta och patientinformation. Grupperna tilldelades ett av 
ovanstående ämnen men fick själva välja sökfrågor inom det ämnet. 
 
Bibliotekarien höll interaktiv undervisning med hjälp av dator och projektor. 
Bibliotekarien och projektdeltagarna hade genom projektorn tillgång till samma 
vy uppspelad på en whiteboard. Sökningar har bland annat gjorts i Mosby´s 
Index och Pubmed. Bibliotekarien var väl förberedd vad gäller lämpliga ord att 
söka på för att få bra och lite olika utfall på sökningarna. Deltagarna har lärt sig 
hur man hittar artiklar i fulltext och flera olika tidskrifter användes som exempel 
för att påvisa att de kan se olika ut beroende på förlag (och ägare). 
Bibliotekarien har också gett deltagarna konkreta och pragmatiska tips, förklarat 
forskningstermer och begrepp, rekommenderat böcker om forskning samt 
översatt ord på tidskriftsförlagens hemsidor från engelska till svenska. Exempel 
på tips från bibliotekarien var att skriva ut en sida med login-information för att 
ha till hands när man stöter på en tidskrift som kräver detta, att HTML-format av 
en text är att föredra när man vill ha tillgång till länkar i artikeln medan PDF-
format lämpar sig bättre för utskrift. Ytterligare exempel på tips var att aktivera 
cookies för att komma åt alla tidskrifter (deltagarna fick även en skriftlig manual 
för hur man gör detta), att använda (och gärna länka den till sin hem-mail) 
landstingets egen adress till pubmed som innehåller direktlänkar till åtkomliga 
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tidskrifter. Deltagarna fick tips om en hemsida som översätter MESH-termer till 
svenska. Bibliotekarien visade också hur man går tillväga med att beställa en 
artikel och berättade om handläggningen efter att en beställning gjorts. 
 
Granskningen av artiklar liknade mer en diskussion ledd av bibliotekarien än ren 
undervisning. Vid granskningen av gruppernas artiklar användes Röda Korsets 
granskningsmall (41). Alla hade läst sin artikel i förväg och själv försökt 
genomföra en granskning. Bibliotekarien började med att gå igenom svåra ord 
och förkortningar som hon översatt ur artikeln. Sedan följde öppen diskussion 
utifrån granskningsmallen. Bibliotekarien höll diskussionen igång genom att 
ställa frågor, om ingen svarade besvarade hon frågan själv. Grupperna fick slå 
upp flera forskningsbegrepp i ordböcker för att kunna genomföra granskningen. 
I en av artiklarna förstod varken bibliotekarien eller deltagarna analysmetod och 
tabeller (logistisk regressionsanalys). Deltagarna utbytte även tips med varandra, 
t.ex. att om man googlar abstract kan man hitta en översatt version.  
 
Sjuksköterskorna har också fått stöd via intranät och e-post. Bibliotekarien har 
skapat en hemsida på intranätet med information och förenklad åtkomst till 
relevanta omvårdnadstidskrifter. Sjuksköterskorna kunde med stöd av den sidan 
t.ex. repetera moment. Varje vecka har bibliotekarien skickat ett urval av 
vetenskapliga artiklar till deltagarnas e-post. 
 
Under hela projekttiden har bibliotekarien, utöver seminarietillfällena, funnits 
tillgänglig på avdelningen en eftermiddag i veckan. 
 

1.2 Problemområde 
Lagstiftning och förordningar fastställer att svensk sjukvård ska vara 
evidensbaserad. Idag finns ett glapp mellan forskning och klinik. Sjuksköterskor 
upplever flera hinder till att arbeta evidensbaserat. Projektet ”Klinisk 
Bibliotekarie” hade som syfte att höja vårdkvalitén och patientsäkerheten genom 
att det dagliga vårdarbetet skulle bli mer evidensbaserat och att sjuksköterskorna 
skulle känna större säkerhet i att ta fram vetenskapliga underlag för sitt arbete. 
Har projektet ”Klinisk Bibliotekarie” underlättat för sjuksköterskorna och 
bidragit till att evidens implementerats i verksamheten? Föreliggande studie var 
en del av utvärderingen av projektet ”Klinisk Bibliotekarie”.  
 

1.3 Syfte 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskornas erfarenhet av projektet ”Klinisk 
Bibliotekarie” som arbetssätt.   

 
1.4 Frågeställningar 

1. Vad ansåg sjuksköterskorna om upplägget och utformningen av projektet    
   ”Klinisk Bibliotekarie”? 
2. Hur tog det sig uttryck om projektet påverkat det evidensbaserade  
    arbetet på vårdavdelningen? 
3. Hur kan man göra för att uppnå mer evidensbaserat arbete enligt  
    sjuksköterskorna i föreliggande studie? 
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Metod 
 
2.1 Design 

Studien har en kvalitativ design eftersom fokus varit på mångfald mer än 
kvantifiering vid insamling av samt analys av data. Designen är både deskriptiv 
och analytisk. Deskriptiv då det beskriver vad sjuksköterskorna sagt i 
fokusgruppintervjuerna (42). Analytisk då försök har gjorts att tolka det sagda 
ordets underliggande mening (42). Tolkning har även gjorts av beteenden och 
dess underliggande mening (43).  
     

2.2 Undersökningsgrupp och urval 
Alla (21 sjuksköterskor) som deltog i projektet ”Klinisk Bibliotekarie” under 
hösten 2010 och våren 2011 har tillfrågats om att delta i föreliggande studie. Av 
dessa 21 deltog 19 sjuksköterskor i fokusgruppdiskussioner. Detta innebar ett 
bortfall på två personer och en deltagande på 90,5%. Samtliga deltagare var 
kvinnor. Sjuksköterskorna var mellan 37 år och 63 år och gruppen hade en 
medelålder på 48 år. Arbetslivserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan 
ett år och 43 år och sjuksköterskorna hade i genomsnitt 16 års erfarenhet av att 
arbeta som sjuksköterska. Se diagram 1.  
 
 
 

 
Diagram 1: Antal arbetade år som sjuksköterska  

 
 
Nio av sjuksköterskorna har gått treårig grundutbildning och tio har gått tvåårig 
grundutbildning. Av de som gått tvåårig utbildning har fem gått vidareutbildning 
ett år med inriktning kirurgi/medicin. Tre av sjuksköterskorna har 
specialistsjuksköterskeutbildning (varav en i kirurgi), en av dessa sjuksköterskor 
har två specialistutbildningar. Förutom grundutbildningar, ”ett tredje år 
medicin/kirurgi” och specialistsjuksköterskeutbildningar är det åtta 
sjuksköterskor som har läst extra kurser på högskola/universitet. Se diagram 2. 
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3årig grundutbildning: 7 st

3årig grundutbildning + extra 
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2årig grundutbildning: 1 st

2årig grundutbildning + 
extraår kir/med: 2 st

2årig grunduttbildning + 
extra högskolepoäng: 4 st

Specialistutbildning: 3 st

Diagram 2: Sjuksköterskornas utbildningsbakgrund 
 
 
 

2.3  Datainsamlingsmetod 
Data har samlats in genom fokusgruppintervjuer och observationer. Vid 
fokusgruppsintervjuerna har en frågeguide konstruerad av författarna till 
föreliggande studie använts. Deltagarna har fått fylla i ett frågeformulär med 
demografiska uppgifter (kön, ålder, utbildning och antal arbetade år som 
sjuksköterska) för att möjliggöra redovisning av undersökningsgruppen och dess 
sammansättning.  
 

2.3.1           Observationer 
Observation kan definieras som uppmärksamt iakttagande och utmärkande för 
observationer är betoningen på icke-verbal data. Det lämpar sig väl med 
observation som undersökningsmetod när det man vill studera finns i en 
avgränsad miljö, t.ex. ett möte eller en sammankomst (44). Författarna till denna 
studie har deltagit vid två av projektet ”Klinisk Bibliotekarie”s sammankomster. 
Val av tillfälle för observationerna var ett strategiskt val utifrån seminarietillfällenas 
olika innehåll. Seminarietillfället (lektion tre) valdes för att det innehöll flera 
olika moment: repetition av sökning i databaser (Pubmed och Mosby´s Index), 
undervisning i hur man hittar artiklar i fulltext samt genomgång och kritisk 
granskning av en artikel. Observationerna var annonserade i förväg till 
bibliotekarien men inte till deltagarna, dock frågades efter deltagarnas samtycke 
i inledningen av seminarietillfällena. Observationerna har varit ostrukturerade, 
allt som har hänt har noterats och dessa minnesanteckningar har sedan legat till 
grund för analys och redovisningen av resultatet. Fokus vid observationerna har 
varit att undersöka hur gruppen har arbetat i projektet samt observera 
interaktionen mellan sjuksköterskorna sinsemellan och med bibliotekarien. 
Observatörerna har varit kända för deltagarna men har inte varit deltagande i 
aktiviteterna. Observationerna resulterade i tre dataskrivna sidor data. 
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2.3.2           Fokusgruppdiskussioner 
Fokusgruppintervjuer kan ses som en typ av gruppintervju som är arrangerad av 
forskare/moderator. Fokusgrupp är lämplig att använda som metod för att 
studera en grupps attityder, tankar och åsikter i en specifik fråga och är väl 
använd för utvärdering av projekt inom kommun och landsting (43). För att 
besvara syftet med denna studie har fyra fokusgruppsintervjuer genomförts vid 
fyra olika tillfällen med en frågeguide konstruerad av författarna till 
föreliggande studie som underlag. Frågeguiden innehöll öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (43). 
Nyckelfrågorna i frågeguiden var desamma som frågeställningarna i studien. 
Moderator vid fokusgruppintervjuerna var en av författarna till föreliggande 
studie. Fokusgruppintervjuerna ljudinspelades och en observatör deltog och 
förde anteckningar gällande den icke verbala kommunikationen i gruppen. 
Gruppsammansättningarna var tänkta att vara desamma som de arbetsgrupper 
som existerat i projektet ”Klinisk Bibliotekarie” På grund av bortfall vid 
intervjutillfällena strukturerades grupperna om genom att de som varit 
frånvarande samlades i uppsamlingsgrupper. Fokusgruppdiskussionerna var 
mellan 14-25 minuter långa, de ljudinspelades och transkriberades i sin helhet.   

 
2.4       Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra undersökningen har sökts och erhållits av 
verksamhetschefen för berörd vårdavdelning och Vårdförbundets lokalavdelning 
har informerats (bilaga 1). Medan projektet ”Klinisk Bibliotekarie” pågick 
observerade författarna till föreliggande studie två av projektets 
sammankomster. Två olika grupper observerades: grupp nummer tre med 
sökämnet patientinformation och grupp nummer fyra med sökämnet smärta.   
Innan start av fokusgruppdiskussioner gjordes en provinspelning med ett 
liknande ämne i en grupp sjuksköterskor utanför projektet. Direkt efter sista 
sammankomsten i projektet ”Klinisk Bibliotekarie” samlades deltagarna i 
fokusgrupper (fyra grupper) och en diskussion fördes med författarna till 
föreliggande studie som moderator och som observatör. Samtliga deltagare i 
projektet informerades muntligen om studien och dess syfte innan inspelningar 
genomfördes. Avsikten var att fokusgrupperna skulle ha utgjorts av de 
arbetsgrupper som existerat i projektet ”Klinisk Bibliotekarie”. Detta skulle ha 
inneburit sex deltagare/grupp, vilket är adekvat storlek på fokusgrupper (43) 
samt att gruppen haft gemensamma erfarenheter av projektarbetet. På grund av 
bortfall bland deltagarna vid det sista seminarietillfället, som direkt följdes av 
fokusgruppdiskussionen, blev gruppsammansättningen en annan än vad som 
först planerats. De deltagare som var närvarande från arbetsgrupp 1 och 2 
samlades till en fokusgrupp (fyra deltagare) och likaså skedde med arbetsgrupp 3 
och 4 (sex deltagare). De deltagare som ej var närvarande samlades några veckor 
senare i, från arbetsgrupper mixade, två fokusgrupper (fem respektive fyra 
deltagare). Gruppstorlekarna blev således på fyra, sex, fyra samt fem personer 
och sammansättningen kom att bli mixad från olika arbetsgrupper från projektet. 
Fokusgrupperna har skett på arbetstid men utanför deltagarnas arbetsplats. Två 
fokusgruppdiskussioner har ägt rum invid biblioteket där projektet ”Klinisk 
Bibliotekarie” har pågått och två fokusgruppdiskussioner har hållits i en lokal 
utanför vårdavdelningen där deltagarna arbetar.  
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2.5       Dataanalys    
Transkriberat material från fokusgruppsintervjuerna har analyserats med hjälp av 
manifest och latent innehållsanalys. Manifest analys beskriver det synliga, det 
uppenbara i en text medan latent analys är en tolkning av den underliggande 
meningen i texten (42). Analysen har gjorts horisontellt vilket innebär att det som 
framkommit i grupperna redovisas sammanslaget i resultatet (43). Samtliga 
texter (fyra stycken) har bearbetats med en frågeställning åt gången, alltså tre 
gånger. Det väsentliga innehållet i texten har gallrats fram genom kondensering. 
Den kondenserade texten har kodats och koderna har sorterats i kategorier. Så 
långt har manifest innehållsanalys använts. Se bilaga 2 för exempel ur 
analyseringsprocessen. Resultatet från den manifesta analysen har sedan 
analyserats med latent innehållsanalys genom att texten lästs igenom flera gånger 
och sedan kodats och kategoriserats. Tre teman som genomsyrade alla tre 
frågeställningar gestaltade sig vid den latenta innehållsanalysen. Resultatet 
presenteras utifrån temana, dels i löpande text, dels i en modell. 
Fokusgruppdiskussionerna har även analyserats kvantitativt så tillvida att antal 
inlägg/respondent har räknats och redovisas i bilaga 3. Data från observationerna 
har även de analyserats med koder och kategorier (42) och sedan jämförts med 
övrig data. I ett försök att analysera interaktionen mellan deltagarna och finna 
det som finns dolt under ytan har närläsning av texterna kombinerats med 
minnesanteckningar från fokusgrupper och observationer.  
 

2.6       Trovärdighet 
Båda författarna är själva utbildade och verksamma sjuksköterskor inom samma 
specialitet som deltagarna. Detta ger en förförståelse för deltagarnas vardag och 
arbetssituation. En av författarna arbetar på samma arbetsplats som deltagarna i 
projektet. För att minimera detta faktums inflytande över datainsamlingen har 
vederbörande hållit sig i bakgrunden vid fokusgruppdiskussionerna, antecknat 
och ej fungerat som moderator. Efter att fokusgruppintervjuerna transkriberats 
kontrollästes de av båda författarna till föreliggande studie. Författarna 
kondenserade och kodade materialet först var för sig och enades sedan 
gemensamt. Vid analysen har eftersträvats att skapa passande och lämpligt stora 
meningsbärande enheter samt skapa kategorier som är uttömmande och 
ömsesidigt uteslutande. Dessa två moment är kritiska punkter i analysprocessen 
för att erhålla trovärdighet (42). Sjuksköterskornas erfarenheter illustreras med 
citat från fokusgrupperintervjuerna, fördelningen av citerade respondenter 
redovisas i bilaga 3. Två observatörer stärker trovärdigheten, endera genom att 
observatörerna har liknande uppfattning om en situation eller om 
uppfattningarna skiljer sig åt genom en argumentation vid analysen (44). 
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2.7       Forskningsetiska överväganden 
Deltagande i föreliggande studien har skett efter informerat samtycke vilket är 
god forskningsetik (45). Fokusgruppsammankomsterna inleddes med muntlig 
information om denna studies syfte, metod, att deltagandet var frivilligt och 
anonymt samt att deltagarna var fria att avbryta sitt deltagande om de önskade. 
Informationen innefattade också information om att deltagandet i föreliggande 
studie inte på något sätt påverkade deras deltagande i projektet ”Klinisk 
Bibliotekarie”. Deltagarna fick även erbjudande att kontakta författarna om de 
hade önskemål om ytterligare information. Inspelat material har så snart det 
transkriberats raderats och skriftligt material har förvarats på sådant sätt att 
endast författarna haft tillgång till det.  

 
3. Resultat             

 
Vid analysen framträdde tre överordnade teman: Frivillighet, Avsatt tid och 
indirekt påverkan. Dessa teman redovisas i en modell samt i berättande text med 
citat från fokusgruppsintervjuerna. 
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Modell:  Teman som genomsyrar alla frågeställningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighet 
 

Avsatt tid 
 

Indirekt 
påverkan 

Sjuksköterskorna har 
influerats till ett nytt tänk. 
Kontakt har etablerats 
mellan sjuksköterskorna 
och bibliotekarien.   

Tidsbrist är ett hinder för 
att genomföra projektet 

samt för att implementera 
och använda den nya 

kunskapen i vardagen. 

Interventioner för att öka 
evidensbaserat arbete ska 
baseras på frivillighet och 
bör rikta sig till de som är 

intresserade. 

De deltagare som var 
intresserade av att delta i 

projektet tyckte att de 
som inte var intresserade 

bidrog till en negativ 
stämning som också 
verkade negativt på 
projektarbetet. De 

deltagare som inte var 
intresserade av att ingå i 

projektet tyckte att 
projektarbetet kändes 

meningslöst, att de borde 
slippa delta och att 

resurserna istället ska 
läggas på de som är 
intresserade. Många 

tyckte även att deltagarna 
ska ha inflytande över 

utformningen av 
projektarbetet, t.ex. vill 
deltagarna själva välja 
sökämnen och forma 

arbetsgrupper. 

Sjuksköterskorna vill få 
möjlighet att söka och 

läsa artiklar under 
arbetstid. De vill att den 

avsatta tiden ska 
avgränsas från ordinarie 
arbetstid eftersom det är 
svårt att skifta fokus och 

koppla bort 
avdelningsarbetet för att 
prioritera projektarbetet 

eller att söka/läsa artiklar. 
De anser att det inte 

räcker med en 
omfördelning av den tid 
som idag finns tillgänglig 

utan mer tid måste 
avsättas för att det ska gå 
att förändra arbetssättet 
på avdelningen till mer 

evidensbaserad. 
 

Genom projektet ”Klinisk 
Bibliotekraie” har en 

värdefull kontakt 
etablerats mellan 

sjuksköterskorna och 
bibliotekarien. 

Bibliotekarien har efter 
projektet varit 

sjuksköterskorna 
behjälplig vid studier, 

utbildningar & frågor som 
rör avdelningsarbetet. 

Mailkontakt ses som ett 
värdefullt arbetsredskap. 
Sjuksköterskorna anser 

inte att projektet ”Klinisk 
Bibliotekarie” har 

påverkat avdelnigsarbetet 
men den etablerade 
kontakten samt att 

sjuksköterskorna har fått 
ett annat tänk kan 

indirekt påverka till mer 
evidensbaserat arbete.    
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3.1 Frivillighet 
En stor del av sjuksköterskorna ansåg att deltagandet i projektet borde ha skett 
på frivillig basis. Största delen av gruppen kände sig tvingade att delta trots att 
de saknade intresse för att söka artiklar och att lära sig söka vetenskapliga 
artiklar saknades. De ansåg att resurserna skulle koncentrerats på de som var 
intresserade av att söka och granska vetenskapliga artiklar. Någon ansåg att det 
kändes bortkastat att gå och göra något som man egentligen inte ville. Flera av 
sjuksköterskorna generaliserade och menade att det är de nyutbildade 
sköterskorna som skall arbeta med detta, det ansågs vara ett mer naturligt 
arbetssätt för dessa sjuksköterskor. 
 
…när dom här gamla kärringarna försvinner (haha) från vården så tror jag att 
det här kommer ändå… jag tror det har blivit mer naturligt ändå, dom som är 
ung och ny får ju det här i sig på ett annat sätt… tror det har blivit mer naturligt 
ändå. Patienterna kommer ju säkert att efterfråga alternativa metoder och 
behandlingar vilket gör att då måste man ju på nå vis få tag på va som finns (4) 
 
De sjuksköterskor som var intresserade att delta i projekt ”Klinisk bibliotekarie” 
ansåg att de som var ointresserade bidrog till en negativ stämning och menade 
att det påverkade hela gruppen negativt. Flera ansåg att detta kunde ha 
förhindrats om deltagandet skett utifrån fri vilja.  
 
…kanske att man kunde ha börja med en grupp som var lite intresserade för att 
få lite mer positiv, nu blev det lite negativt för att så många inte ville och man 
hann inte, hade man haft  en grupp först som var intresserade så kanske det 
hade blivit lite positivare inställning kanske   (2) 
 
Stämningen bland deltagarna skilde sig åt vid observationerna och 
fokusgruppsintervjuerna. Vid observationstillfällena var stämningen god i 
grupperna och de ansåg att det de läste var relevant för vårdarbetet. Vid 
fokusgruppsintervjuerna hade dock många en negativ inställning och negerade 
projektets relevans för vårdarbetet. Någon ansåg att syftet med projektet var gott 
men att det bara var en illusion och inget som kunde förankras till verkligheten. 
Det framkom att engagemanget påverkades av att de inte upplevde 
verklighetsförankring. De flesta ansåg dock att de sökämnen som tilldelats var 
relevanta för vårdarbetet men många av sjuksköterskorna trodde att 
engagemanget och intresset för utbildningen hade blivit större om de själva fått 
valt sökämne efter sitt eget intresse. De menar att de då skulle ha lagt ner mer 
energi på att genomföra uppgifterna och att söka fler artiklar. Någon anser dock 
att det kan ha tillfört något att inte fått valt ämne själv, att det kan ha väckt nya 
intressen. 
 
Fast när man inte får välja själv kan man ju hitta saker som faktiskt är 
intressanta som man kanske inte hade tänkt på annars, som man inte kommit på 
om man blivit tilldelad ett ämne, det är på två vis   (14) 
 
Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att de skulle ha fått vara med och 
påverkat utformningen av grupperna i projektet i större utsträckning. Vissa 
tyckte att gruppindelningen skulle ha gjorts utifrån intresseområden medan 
andra ansåg att gruppindelningen skulle ha baserats på förkunskaper.  Någon 
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menade att upplägget i projektet var anpassat så att alla skulle kunna förstå och 
hänga med även om man inte tidigare arbetat med detta. Ett flertal ansåg dock 
att det var svårt att hänga med alla gånger. 
 
Det skulle vara uppdelat mer på vilken nivå man låg på, om man inte gjort det 
på länge vart det ju jättesvårt, men har man nyss gått så var det ju mer 
självklart, det skulle vart mer uppdelat på grupperna   (6) 
 
Det framkom vid fokusgruppsintervjuerna att flera av sköterskorna var 
intresserade av någon form av fortsatt samarbete med bibliotekarien, men då 
med deltagare som själva valt att ingå i gruppen. Ett förslag som 
sjuksköterskorna lade fram var att skapa en grupp som har som ansvarsområde 
att ta fram ny relevant kunskap till vårdavdelningen. De menade att det är viktigt 
att få möjlighet att samtala och resonera i grupp kring ett ämne för att bäst ta till 
sig ny kunskap man hittar och för att kunna överföra den till verksamheten. Det 
berättades även om Temadagar som erbjudits utanför projektet, dessa dagar 
beskrivs i mycket uppskattande ordalag och som lätta att ta till sig. Temadagarna 
samlade alla kirurgiska enheter i länet och innehöll bl.a. information om 
tarmkirurgi och hygien. Sjuksköterskorna ansåg att dessa dagar gav mer 
användbar kunskap än vad projekt ”Klinisk bibliotekarie” gjort och man 
önskade flera sådana utbildningsdagar. 

 
3.2 Avsatt tid 

Vid fokusgruppsintervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att 
informationen om projektets upplägg varit dålig. De hade uppfattat att 
seminarierna i projektet skulle vara förlagt på arbetstid i större utsträckning än 
vad de var. Sköterskorna hade inte räknat med att det krävdes att artiklar skulle 
läsas på fritiden och att seminarierna skulle ligga utanför arbetstid. De önskade 
att tiden för utbildningen skulle ha legat inplanerad i schemat på ett annat sätt än 
den gjorde. Dels för att det upplevdes stressigt att gå på träffarna när de upptog 
en del av en ordinarie arbetsdag och dels för att kunna gå på alla träffar utan att 
ta av sin lediga tid.  
 
Jag har varit på så få av de här träffarna för det har inte passat schemamässigt 
och man åker inte hit på ledig dag    (17) 
 
Någon menade dock att de själva haft möjligheten att planera in träffarna i sitt 
schema och då undvikit att seminarierna hamnat på ledig dag. Åsikterna om 
detta gick dock isär då vissa menade att de försökt lägga in arbetsdag vid tid för 
seminarierna men att de sedan fått ändringar i sina scheman. Sköterskorna i stort 
önskade en bättre schemaplanering. Det framkom att även om deltagarna hade 
arbetsdag vid tid för seminarier så var det svårt att komma ifrån arbetet om man 
arbetat förmiddag på grund av arbetsbelastning. Om man hade arbetstid på 
eftermiddagen upplevde sköterskorna stress över att de blev sena till sitt skift. 
Sköterskorna menade att stressen förstörde genom att man valde att avstå från 
att gå på träffarna och genom det förlorade en stor del av utbildningen. 
Sjuksköterskorna i stort ansåg dock att det är viktigt att arbeta evidensbaserat 
och uttrycker en vilja att ta reda på mer när de stöter på problem. 

 
…jag förstår att det är jätteviktigt, jag förstår att det är framtiden…    (3) 
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De anser dock inte att det finns utrymme till det i den ordinarie verksamheten. 
Gruppen i stort upplevde att man inte prioriterar att använda sin tid under en 
arbetsdag till att söka artiklar och evidens för sitt agerande. De uttryckte att det 
läggs alldeles för mycket nya arbetsuppgifter på dem. Vad gäller 
sjuksköterskornas förslag på åtgärder för att gynna ett mer evidensbaserat 
arbetssätt på vårdavdelningen handlade mycket om tid. Dels brist på tid som ett 
hinder att arbeta evidensbaserat i vardagen och även önskemål om avsatt tid till 
evidenshöjande åtgärder. 
 
man kan ha lite avsatt tid för att, tid på arbetet för att, ja men kolla, hänga med i 
forskning      (9) 
 
Sjuksköterskorna hade flera idéer till evidensbaserade arbetssätt. Flera föreslog 
att de som har ett ansvarsområde (t.ex. sårvård) ska få avsatt arbetstid till att 
söka senaste evidens inom sitt ansvarsområde. Sjuksköterskorna vill oavsett 
arbetssätt jobba i heldagar eller halvdagar och gärna i traditionell skolform. De 
anser det omöjligt att spränga in mer arbetsuppgifter i befintliga arbetsdagar och 
att vika någon timma av dagen till artikelsök anses av många som ett orimligt 
alternativ. Det får heller inte gå alltför lång tid, enligt sjuksköterskorna, mellan 
arbetstillfällena. Kontinuitet ses som en förutsättning eftersom sjuksköterskorna 
annars tror att de ska glömma förfaranden eller att det då hinner ske för stora 
förändringar i databaserna 

 
3.3 Indirekt påverkan 

Flera sjuksköterskor tyckte att de har fått ökad kunskap i att söka artiklar. Några 
tyckte att projektet var repetition av kunskaper förvärvade på högskolan t.ex. på 
grundutbildningen till sjuksköterska medan det för andra, särskilt äldre 
deltagare, var helt ny kunskap. En del tyckte att, trots att de nyligen läst på 
högskola, detta var en ny sorts kunskap eller ett nytt användningsområde för 
kunskapen genom att andra databaser än tidigare använts. Största delen av 
sköterskegruppen var positiva till bibliotekariens arbetssätt i projektet. De ansåg 
att hon var en duktig pedagog och att hennes entusiasm bidrog till ökad kunskap 
i att söka vetenskapliga artiklar. Dock upplevde många att de ofta var passiva i 
arbetet vid seminarierna och mest satt och lyssnade och gjorde som de blev 
tillsagda. 
 
…blivit servade information och kunskap och suttit och letat lite själv då, det 
har väl inte varit sådär jättemycket tycker jag då att arbeta själv   (5) 

 
Under fokusgruppsdiskussionerna framkom att sköterskorna inte upplevde att 
projektet lett till någon förändring gällande arbetet på vårdavdelningen. Viljan 
att kunna använda sig av sin nya kunskap visade sig dock och några uppgav att 
de sökt artiklar under arbetstid, men då av eget intresse och inte för att generera 
något till avdelningsarbetet eller till patienterna.  

 
man blir inspirerad när man är här, att det skulle vara roligt å hinna, jamen söka 
artiklar å hänga med men jag tror inte att det har påverkat nånting hittills    (2) 
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Vid observationerna när artikelgranskning genomfördes diskuterades inledningsvis 
allmänt om artiklarna och dess koppling till arbetet på avdelningen. Artiklarna var 
utvalda av bibliotekarien, deltagarna framförde sina åsikter, de tyckte att 
artiklarna var bra och att artiklarnas innehåll var relevant för deras vardag. 

 
Det var intressanta ämnen, relevant till det vi håller på med  (14) 

 
En av grupperna tyckte inte att deras artikel bidrog med någon ny kunskap medan 
den andra gruppen hade en lång diskussion om ämnet där det framkom flera 
exempel på hur man kan omsätta artikelns resultat i det dagliga vårdarbetet. Flera 
sjuksköterskor uppgav att det kändes tråkigt att ha fått utbildning i att söka 
vetenskapliga artiklar och att sedan inte leder till något mer. 
 
Projektet har inte förändrat själva avdelningsarbetet men kan indirekt ha påverkat 
genom att en kontakt har etablerats mellan sjuksköterskorna och bibliotekarien samt 
genom att sjuksköterskorna har blivit inspirerade och som en av sjuksköterskorna 
uttrycker det 

 
…då har man fått ett annat tänk…    (10) 
 

4. Diskussion 
 
4.1    Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna tycker att interventioner för att öka evidensbaserat arbete ska 
baseras på frivillighet och bör rikta sig till de som är intresserade. Vidare anser 
sjuksköterskorna att det ska avsättas adekvat med tid för det arbetet. En positiv 
effekt av projekt ”Klinisk Bibliotekarie” är, enligt sjuksköterskorna, att det 
etablerats en kontakt med bibliotekarien. Sjuksköterskorna anser inte att projekt 
”Klinisk bibliotekarie” har påverkat arbetet på vårdavdelningen. Eventuellt 
påverkas det indirekt av att sjuksköterskorna genom projekt ”Klinisk 
bibliotekarie” har blivit influerade att tänka på ett annat sätt än tidigare. 
 
Enligt lag är sjuksköterskor skyldiga att arbeta enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet (1). Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskorna tycker 
det är viktigt att arbeta vetenskapligt och evidensbaserat, men att tiden till att 
göra det inte finns i verksamheten som det är idag. Tidsbrist verkar vara ett 
internationellt problem. Följande citat angående evidensbaserad vård kommer 
från en studie i Iran ”To be evidence-based, nurses need more time to be with 
patients; they cannot do this only for some patients and ignore other ones…As a 
result, nurses choose to do only routine tasks for all patients.” (46). Citatet ovan 
stämmer väl överens med det som sjuksköterskorna uttryckt vid intervjuerna i 
föreliggande studie; att det saknas tid och att det inte går att uppdatera sina 
kunskaper med evidenssökning utan att det tar tid från de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Likt ett annat svenskt projekt (21) avsattes i projektet ”Klinisk 
bibliotekarie” tid till att söka och läsa artiklar med syfte att hjälpa 
sjuksköterskorna bli säkrare i att ta fram vetenskapliga bevis för sitt agerande i 
arbetet och att på så sätt höja vårdkvalitén och patientsäkerheten. 
Sjuksköterskorna i stort ansåg dock att tiden de fick till att delta i projektet inte 
var avsatt och att det inskränkte för mycket på arbetet på avdelningen samt på 
deras fritid. Det framkommer även att med planering hade deltagarna kunnat 
lägga in träffarna med bibliotekarien i sitt schema.  
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I fokusgrupperna uppgav sjuksköterskegruppen att de inte anser att projektet 
påverkat arbetet på vårdavdelningen. Det framkom även att de upplever att de 
inte har möjlighet att jobba vidare med det de har lärt sig då tiden i det dagliga 
arbetet saknas. Det stämmer väl överens med annan forskning i frågan (12-16). 
Förutom att lagstiftning (1), Socialstyrelsen (2) och sjuksköterskornas etiska kod 
(3) ställer krav på sjuksköterskorna att arbeta evidensbaserat blir patienter mer 
och mer medvetna och pålästa, bl.a. tack vare utvecklingen av 
informationsteknologi. Detta kommer att ytterligare öka kraven på 
sjuksköterskor i framtiden. För att möta dessa krav behöver sjuksköterskor få 
stöd från sin arbetsgivare. Med fördel genom metoder som sjuksköterskorna 
själva finner värdefullt. Genom att stödja sjuksköterskor på ett sätt som tilltalar 
dem kanske intresse för forskning och evidensbaserat arbete kan öka.  
 
Stämningen bland deltagarna skilde sig åt vid observationerna och 
fokusgruppsintervjuerna. Vid observationerna var stämningen god i grupperna 
men vid fokusgruppsintervjuerna hade många en negativ inställning. En 
sjuksköterksa sa ”man blir inspirerad när man är här” om arbetet i projektet. Det 
kan vara så att sjuksköterskorna uppskattade arbetet med att söka evidens men 
att det kändes övermäktigt om de upplevde att detta skulle bli ytterliggare en 
arbetsuppgift som de förväntas utföra i en redan pressad vardag. Det kan också 
vara så att sjuksköterskorna vid fokusgruppsdiskussionerna påverkades av 
varandra.  
 
Enligt den medicinskt skolade traditionen har kvantitativ forskning och kunskap 
varit överordnad den kvalitativa forskningstraditionen, det pågår debatt om 
kunskapens natur och dess bidrag till patientvård. Förutom forskning kan klinisk 
erfarenhet och patientens erfarenheter vara källa till bevis (47). Att arbeta 
evidensbaserat innebär också ett förhållningssätt i vardagen (8). Det framkom i 
denna studie att många av sjuksköterskorna inte har intresse att söka artiklar och 
evidens, men att de förstår att det är viktigt och är medvetna om att framtidens 
patientgrupp kommer att vara mera uppdaterade vad gäller val av behandlingar 
mm. Evidensbaserad vård innebär mycket mer än att konsumera forskning (8, 
47). I projektet ”Klinisk bibliotekarie” har syftet varit att öka det 
evidensbaserade arbetet på vårdavdelningen genom utbildning i sökning och 
granskning av artiklar. Kanske skulle intresset bland sjuksköterskorna öka om 
det i projektet ingått en diskussion om begreppet evidensbaserat arbetes fulla 
innebörd och på vilka sätt sjuksköterskorna redan arbetar så.   
 
I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna tyckte att interventioner ska 
bygga på frivillighet. I litteraturen finns inte mycket beskrivet om relationen 
mellan frivillighet och inställning eller complience till interventioner och 
implementering. I en studie från Thailand (48) kartlades vilka faktorer som 
påverkade införande av hälsoinformationsteknik. För att studera detta användes 
en strukturerad modell UTAUT Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology. Enligt denna modell är frivillighet en av faktorerna som styr 
attityden till att använda och även användandet av informationstekniken. 
Interventionen i ovanstående studie är av ett helt annat slag än den i föreliggande 
studie men kanske kan frivillighet vara en gemensam nämnare för att 
förändringar och implementeringar ska vara framgångsrika.  
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Att delta i projektet ”Klinisk bibliotekarie” var obligatoriskt för fast anställd 
personal emedan vikarier inte var inbjudna att delta. Att deltagandet var 
obligatoriskt kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie. Hade det varit 
frivilligt att delta hade sannolikt inte önskan om frivillighet blivit så 
framträdande i resultatet. Både intresserade och ointresserade deltagare uttryckte 
att det borde ha varit frivilligt att delta. De som inte var intresserade hade velat 
ha möjlighet att välja att inte delta. De som var intresserade tyckte att de som 
inte var intresserade spred en negativ stämning i arbetsgruppen. En positiv 
attityd bland kollegor underlättar användandet av ny forskning (14). Flera 
sjuksköterskor i föreliggande studie uttryckte också önskemål om mer 
frivillighet inom projektet. T.ex. var det flera som hade velat välja sökområden 
själv. Implementering av forskning underlättas om forskningen berör verkliga 
och konkreta omvårdnadssituationer (14).  
 
Sjuksköterskor med högre utbildning är mer benägna att arbeta evidensbaserat 
(23). I föreliggande studie var sjuksköterskornas utbildningsgrad spridd mellan 
tvåårig grundutbildning och specialistsjuksköterskor. I projektarbetsgrupperna 
och fokusgrupperna var utbildningsgraden blandad. Flera sjuksköterskor tyckte 
att projekt ”Klinisk bibliotekarie” var på för svår nivå och att det var svårt att 
hänga med i undervisningen. Hade projektarbetsgrupperna varit mer indelad 
efter tidigare kunskap hade undervisningen kunnat anpassas efter deltagarnas 
behov. 
 
Sjuksköterskorna gav förslag på att en grupp av intresserade skulle fortsätta 
samarbetet med bibliotekarien, men även att en sjuksköterska skulle vara 
ansvarig för uppdateringen av kunskap på avdelningen. Mot bakgrund av vad 
som framkom i resultatet kan det vara en fördel om en grupp sätts samman för 
att arbeta med evidenssök. Med tanke på att det på avdelningen är skiftarbete och 
att alla arbetar olika tider så har en grupp lättare att sprida kunskapen än en 
enskild person. Sjuksköterskorna beskrev temadagar anordnade för kliniken, 
dessa var mycket uppskattade i sjuksköterskegruppen, kanske kan det vara ett 
sätt att sprida ny kunskap till en större grupp och dessutom länsövergripande. 
Temadagarna har varit heldagar och det var något sjuksköterskorna påpekade 
skulle ha varit en fördel och minskat stressen även i projekt ”Klinisk 
bibliotekarie” . 
 
Samarbete mellan kliniker och bibliotekarier är relativt nytt i Sverige men redan 
ett etablerat arbetssätt i flera länder t.ex. Storbritanien. För femte gången 
arrangerades i år en tvådagars konferens i Storbritanien för bibliotekarier och 
hälsoforskare International Clinical Librarian Conference 2011. University 
Hospitals of Leicester stod denna gång för arrangemanget. Intresset är nu relativt 
stort i Sverige, t.ex. har projektet ”Klinisk bibliotekarie” presenterats på 
Bokmässan i Göteborg 2011.  

 
4.2 Konklusion                

För att omvårdnaden ska bli mer evidensbaserad behövs intresserade 
sjuksköterskor och tid avsatt. En klinisk bibliotekarie kan vara ett stöd för 
sjuksköterskorna. 
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4.3 Klinisk implikation 
En grupp av sjuksköterskor som är intresserade av forskning, gärna de med 
något eget ansvarsområde, ingår i ett samarbete med bibliotekarien för att söka 
artiklar och uppdatera sina evidensbaserade kunskaper. För att sprida sin 
nyfunna kunskap kan länsövergripande anordnas d.v.s. temadagar där kunskap 
mellan kliniker kan utbytas. Det förutsätter förstås att sådana grupper bildas på 
alla berörda kliniker. Det är tänkbart att dessa temadagar skulle kunna leda till 
väldigt mycket ny och bra kunskap om möjlighet ges till att diskutera det i en 
stor grupp. Dessutom kan det på goda grunder antas att det skulle leda till ökat 
intresse för forskning och dess betydelse om sjuksköterskorna fick någon att dela 
och ventilera kunskapen med.  

 
4.3   Metoddiskussion 

Fokusgruppintervjuer är en väl använd metod för utvärderingar av projekt inom 
kommun och landsting . Att använda sig av fokusgrupper som forskningsmetod 
är relativt nytt och fortfarande under utveckling. Det finns inga klara riktlinjer 
för hur arbetet skall läggas upp utan forskaren får i mångt och mycket utveckla 
sin egen metod för att nå resultat. En fördel med fokusgruppintervjuer jämfört 
med traditionella intervjuer är att det kan komma fram ett bredare spektra idéer. 
Det kan uppstå diskussioner och argumentationer som berikar förståelsen av hur 
deltagarna erfarit det som ska undersökas (43).  
 
Motivet till att välja observationer som datainsamlingsmetod har varit att ge 
författarna en egen uppfattning om arbetet i projektet. Detta, i kombination med 
fokusgruppsdiskussionerna, ger möjlighet att förstå de erfarenheter som deltagarna 
visar och säger. Det kan också vid intervju eller diskussion vara svårt att få fram det 
som deltagarna upplever som självklart, t.ex. detaljer om hur projektarbetet har 
fortlöpt, författarna har genom observationerna själva fått erfara sådana detaljer. 
Observationerna har gett en ökad insikt och även underlättat arbetet vid 
fokusgruppdiskussionerna. Datainsamlingsmetoderna som använts har 
kompletterat varandra och har tillsammans gett författarna en djupare förståelse 
och möjlighet till djupare analys. 
 
Deltagarna var genom arbetsgrupperna i projektet ”Klinisk bibliotekarie” redan 
formaterade i, för fokusgrupper, lagom stora arbetsgrupper. 
 Nackdelen med att välja redan existerande grupper kan vara att de känner 
varandra väl och har en förförståelse om varandra. Det kan också leda till att 
deltagarna använder sig av begrepp som kan vara svåra att förstå för en 
utomstående moderator vilket kan göra att information kan gå förlorad (43). 
Genom att författarna och tillika moderatorn har liknande utbildning och 
arbetssituation som deltagarna reduceras den risken. Moderatorn hade förståelse 
för använda begrepp, åsikter och tankar.  
 
Deltagarna har inte bara ingått i samma arbetsgrupper i projektet utan de arbetar 
alla på samma arbetsplats. Därför finns risk för gruppkohesion genom att det kan 
uppstå grupptryck. Det kan också vara så att deltagarna känner varandra så väl 
att de tar vissa saker för givet, de vet vad övriga gruppen anser i en fråga, vilket 
kan leda till att ämnen och åsikter inte kommer fram som tänkt. Dessutom är det 
lätt att en grupp som känner varandra sedan tidigare faller in i sina vardagliga 
roller gentemot varandra, vilket kan leda till att de pratar om saker sinsemellan,  
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det kan försvåra för en utomstående forskare att förstå. Å andra sidan kan just 
det att de kommer från samma arbetsplats göra att deltagarna känner sig trygga 
med att de känner varandra sedan tidigare och därmed vågar uttrycka sina åsikter 
och ge en ökad benägenhet att delta i diskussioner. Det finns alltså inte skäl nog 
att avstå från att använda sig av redan existerande grupper (43). 
 
Manifest och latent innehållsanalys användes vid tolkning av data. Författarna 
har förförståelsen med sig även vid tolkning av data. Med latent innehållsanalys 
tolkas innehållet i texten, det är inte fel att ha en förförståelse och använda den 
vid tolkningen (42). Analysen gjordes även horisontellet, det innebär att 
deltagande gruppers åsikter bakas samman i resultatet och i viss mån även tolkas 
av författarna (43).  
 
Det är möjligt att det faktum att författarna till föreliggande studie själva är 
sjuksköterskor och en av författarna är arbetskamrat till deltagarna har påverkat 
resultatet. Moderatorn var vid fokusgruppsdiskussionerna noggrann att följa 
frågeguiden och inte lägga in egna åsikter i diskussionen med sköterskorna. 
Detta för att få så lite påverkan på resultatet som möjligt. Det är ändå viktigt att 
vara medveten om att det finns en risk för att deltagarna påverkades av att de är 
kollegor. Dessutom är denna studie en del i  utvärderingen av projekt ”klinisk 
bibliotekarie” vilket innebär att verksamhetschef och avdelningschef kan komma 
att ta del av reultatet. Eventuellt kan detta påverkat sjuksköterskornas 
kommentarer under intervjuerna. 
 
Innan start av fokusgruppdiskussioner gjordes en provinspelning med ett 
liknande ämne i en grupp sjuksköterskor utanför projektet. Provinspelningen gav 
författarna möjlighet att träna på intervjuförfarandet.  

 
Bibliotekarien var informerad i förväg om när observationerna skulle ske. 
Deltagarna var inte informerade i förväg utan fick förfrågan om samtycke i 
inledningen av observationstillfället. Vid observationerna var deltagarna aktiva 
och alla hade gjort sin ”läxa”. Stämning var god och deltagarna uttryckte att det 
de läste var relevant för vårdarbetet. Vid fokusgruppdiskussionerna hade dock 
många en negativ inställning till projektet och negerade då projektets relevans 
för vårdarbetet. Närvaron av observatörerna kan ha påverkat deltagarnas (och 
även bibliotekariens) beteende vid observerade seminarietillfället. Det är även 
möjligt att deltagarna påverkade varandra vid fokusgruppintervjuerna genom att 
det blev en negativ jargong. Detta har kunnat gått att undvikt med ett annat val 
av metod t.ex. djupintervjuer eller enkäter. 
 
En av författarna arbetade på samma arbetsplats som deltagarna i projektet. För 
att minimera att detta skulle ha inflytande på studien så höll vederbörande sig i 
bakgrunden vid fokusgrupperna och förde anteckningar medan den andra 
författaren var moderator. Att författaren känner deltagarna i projektet kan ha 
påverkat analysarbetet. För att reducera den risken kodades namnen genast om 
till siffror i det transkriberade materialet men det är ju ändå möjligt att 
författaren minns vem som sa vad och att det påverkade tolkningen av texten.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Till Vårdförbundet, avdelning Gävleborg  

för er kännedom 

 

 

Vi är två studenter vid Hälsouniversitetet i Linköping som skriver en D-uppsats om ett projekt som 
pågår på Hudiksvalls Sjukhus avd 1. Projektet heter Klinisk bibliotekarie och innebär att personalen 
(sjuksköterskor) samarbetar med en bibliotekarie med syfte att vårdarbetet ska bli mer 
evidensbaserat. D-uppsatsen kommer att baseras på observationer av seminarietillfällen i projektet 
samt att alla sjuksköterskor som deltar i projektet erbjuds att dela med sig av sina erfarenheter i 
fokusgrupper med oss. Vi skickar denna information till er eftersom de flesta sjuksköterskorna som 
ingår i projektet är medlemmar hos er. Uppsatsen förväntas vara färdig hösten 2011. Vi som skriver 
denna uppsats arbetar på kirurgklinikerna i Hudiksvall och Gävle och studerar på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgi i Linköping. 

 

 

 

 

Har ni några frågor så är ni välkommen att kontakta oss.  

 

Linda Knutsson Fröjd 0650-14891, 070-5869671. 

Sara Eklöf 026-612801, 070-4594584. 

 



Bilaga 2 
Exempel ur analyseringsprocessen 
 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad innebörd 
i mening 

Kod Kategori 

Jag har knappt tänkt på att 
bibliotekarien  fanns innan 
och inte alls tänkt på att man 
kunde utnyttja hennes hjälp 

Medvetenhet om 
bibliotekarien och hennes 
förmåga att hjälpa till 

Upptäckt bibliotekarien Bibliotekarien är 
en resurs 

Nä det har det väl inte 
eftersom vi inte har någon 
direkt tid till att använda det 
så har det ju inte gjort att 
arbetet har förbättrats eller att 
vi har använt oss av det här 

Projektet har inte lett till 
några förbättringar på 
grund av tidsbrist 

Hinder Tidsbrist 

Ja för min del har jag ju sökt 
några gånger när jag har 
jobbat, jag tycker det är 
roligt, men jag vet inte om 
det har genererat något till 
avdelningen eller till 
patienterna, det tror jag inte 

Viljan finns att söka 
evidens, men det har inte 
genererat något till 
verksamheten 

Ej påverkat 
avdelningsarbetet 

Förändring 

Kanske man hade kunnat 
börja med en grupp som 
var lite intresserade för att 
få lite mer positiv nu blev 
det lite negativt för många 
ville inte och man hann 
inte hade man haft en 
grupp först som var lite 
intresserade så hade det 
kanske blivit lite positivare 
inställning 

Man skulle börjat med en 
grupp med de som var 
intresserade först för att 
skapa en mindre negativ 
inställning 

En intresserad grupp 
skulle ev bidragit till 
positivare inställning 

Intresse 

Sen oavsett vad man 
tycker så är vi ju skyldiga 
å hänga med så att det 
ingår ju i yrket oavsett om 
man vill eller inte 

Skyldighet att arbeta 
EBO 

Skyldighet Inställning till 
EBO 

Ja jag kan ju tänka ibland att 
det där skulle man titta på 
kan vi göra på något annat 
sätt, men det hinner man ju 
aldrig man hinner bara läsa 
studiers rubriker och tänka 
att det här skulle man behöva 
läsa mer om men det hinner 
man aldrig 

Viljan till förändring finns, 
men tidbrist stoppar för 
sökning efter ny kunskap 

Hinder Tidsbrist 

       



Bilaga 3 
Antal inlägg per respondent och intervju 
 
 
 
Intervju    Respondent Antal inlägg/ 

respondent 
Antal inlägg i 
intervjun 

Citerad 
antal ggr 

 

1 1 8 48 0  

1 2 11 48 2  

1 3 5 48 1  

1 4 24 48 1  

2 5 14 60 1  

2 6 15 60 1  

2 7 14 60 0  

2 8 17 60 0  

3 9 13 39 1  

3 10 12 39 1  

3 11 3 39 0  

3 12 4 39 0  

3 13 1 39 0  

3 14 6 39 2  

4 15 16 72 0  

4 16 12 72 0  

4 17 11 72 1  

4 18 19 72 0  

4 19 14 72 0  
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