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Sammanfattning 
 
 
Samtiga vårdprofessioner har enligt lag krav på sig att arbeta evidensbaserat. Så även 
sjuk- och distriktssköterskan. Ett mycket lågt användande av evidens har trots detta 
fastställts. Stora förluster görs för att förlegade och ovetenskapliga metoder används. 
Ett stort antal studier har gjorts för att efterforska orsakerna till detta men har då 
fokuserat på sjuksköterskan i slutenvården. Kraven att sjuksköterskan skall utöva 
evidensbaserad vård  ses dock ej som något odelat positivt. Bland 
omvårdnadsforskare debatteras om evidensbaserad vård kan påverka sjuksköterskans 
omvårdande roll negativt.  
 
Syftet med uppsatsen var att finna ut de kunskapskällor som distriktssköterskan i 
primärvården utgick ifrån vid val av omvårdnadsåtgärd, att utröna om dessa var 
evidensbaserade eller ej, samt att lyfta anledningarna till att dessa val gjordes. 
 
Studien var kvalitativ och bygde på åtta intervjuer med distriktssköterskor. Använd 
analysmetod var kvalitativ Innehållsanslys enligt Krippendorff och Hsieh och 
Shannon. Vid analysen framkom fem subkategorier; Intuition / eget vetande, 
Trovärdig kunskap, Tillitskunskap, Skriftliga direktiv och Okritiskt förhållningssätt. 
Dessa kunde slås samman till två kategorier; Kunskapskällor och 
Evidensomedvetenhet. Den övergripande kategorin blev Distriktssköterskans 
beslutsunderlag för omvårdandsåtgärd.  
 
Konklusionen blev att primärvårdsdistriktssköterskan har en låg tillämpning av 
evidensbaserade beslutsunderlag. Faktorer som tidsbrist etc anses vara bidragande 
men ej en huvudsaklig anledning. Den huvudsakliga anledningen anses vara att sjuk- 
och distriktssköterskan av tradition inte förväntas vara objektiv och kritisk. 
 
 
Nyckelord: distriktssköterska, evidens, evidensbaserad, beslutsunderlag, 
innehållsanalys  
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men ändock en oerhört spännande resa. Jag är glad och tacksam att 
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Inledning 
 
 
Vid studiernas början förknippade författaren ordet evidens” ( bevis ) med någonting 
tråkigt. Det var ett begrepp som ofta togs upp, men någon reflektion över varför det 
egentligen var så viktigt gjordes aldrig av författaren. Vartefter studierna fortskridit 
och författaren satt sig mer in i betydelsen av evidens har området blivit allt mer 
intressant.  
 
Tillämpningen av evidens i vården - eller frånvaron av denna - är så pass viktigt att 
det i värsta fall kan utgöra skillnaden mellan liv och död; i lindrigare fall ett onödigt 
lidande ( Levi, 2009 ). Vårdåtgärder tillämpas som aldrig har blivit prövade 
vetenskapligt och föråldrade metoder som har blivit rutin fortsätter att användas  
( SBU, 2011 ). Resurserna inom vården tas inte tillvara så som de skulle kunna göras 
och i värsta fall är en del åtgärder så ineffektiva att de kan vara direkt skadliga för 
patienten ( Svensk Sjuksköterskeförening, 2011 ).  
 
Kravet på vetenskaplighet i vården har vuxit och växer sig allt starkare vilket även är 
något som återspeglas i lagstiftningen. Socialstyrelsen (2005) kräver bl. a att 
sjuksköterskor, ska tillgodogöra sig samt använda ny relevant forskning i sitt dagliga 
arbete för att ge patienter en god och säker vård i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet.  
 
Författaren till denna studie har som yrkesverksam sjuksköterska ( inom 
slutenvården ) kommit i kontakt med problematiken som nämns ovan. Vid upprepade 
tillfällen har reflektioner gjorts över att det praktiska vårdarbetet inte bedrivs på ett 
sätt som är optimalt eller känns tillfredsställande. Utifrån detta och en ökande insikt 
av innebörden av evidens har således valet av studie tagit form.  
 
 

Bakgrund 

Evidens  
 
 
Ordet evidens kommer ifrån latinets evidentia som betyder ”tydlighet” men i detta 
sammanhang är” bevis” eller ”vetenskapligt stöd för insatser” mer passande ( 
Socialstyrelsen, 2011 ). Definitionen och innebörden av begreppet evidens är dock 
inte lika klar. Olika forskare har utifrån olika synvinklar definierat begreppet på olika 
sätt ( Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; Nilsen, 2010 ).  
 
Den snävaste definitionen av evidens som nämns har innebörden att ett beslut eller 
slutsats grundas på resultat från randomiserade och kontrollerade studier.  
Vårdgivaren ska utifrån detta veta att det inte finns något bättre behandlingsalternativ 
( Nilsen, 2010 ). Det räcker inte att vårdgivaren tror sig ha ett bra 
behandlingsalternativ eller gör på samma sätt som ”alltid har gjorts tidigare”. 
Evidens fås fram då ett beslut tas utifrån ett samlat resultat av systematiskt 
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insamlade, kvalitetsgranskade och sammanvägda studier. För att kunna få fram 
kunskap som är så tillförlitlig som möjligt måste det till flera olika källor, som 
dessutom är vetenskapligt granskade. Kunskapen måste även vara uppdaterad och 
omprövas från fall till fall då nyttan av en åtgärd kan variera mellan olika personer 
(Levi, 2009).  
 
Det finns även en mycket vidare syn på innebörden av evidens. French (2002) har 
utifrån en litteraturöversikt sammanställt de olika innebörder som framkommit. En 
benämning är att evidens innebär sanning. Andra innebörder är kunskap ( där saker 
som expertutlåtande och erfarenhet inkluderas ) eller information ( relevant ) som 
stödjer eller motbevisar en tro. Slutligen har även framkommit evidens som  
forskningsfynd, meta-analyser and systematiska reviewer ( a.a ). De vanligaste 
kunskapskällorna som sjuksköterskor utgår ifrån är erfarenhetsmässig kunskap, 
personlig kunskap, praktisk kunskap, estetiska kunskaper och "veta-hur" kunskap ( 
Geanellos, 2004 ).  
 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och Nilsen (2010) beskriver att livliga 
diskussioner förts och förs, för och mot evidens i vården. Rösterna för 
sjuksköterskans användande av evidens påtalar undvikande av vanemässiga rutiner, 
förbättrade kliniska resultat (Mantzoukas, 2008) och beslut som inte är baserade på 
vetenskaplig forskning. Evidensbaserade beslut anses öka effektiviteten och 
minimera risken för fel ( Parahoo 2006; Rashotte & Carnevale, 2004 ). 
Rösterna emot evidens i omvårdnaden, menar att det fundamentala värdet i 
sjuksköterskans profession ifrågasätts, då sjuksköterskans profession bygger på en 
relation med patienten. Här betonas att sjuksköterskans profession innebär en 
fokusering på omvårdnadsprocessen - inte behandlingen av sjukdomen hos patienten 
( Kitson, 2002 ). För att ett konkurrensförhållande inte skall råda, är av hög vikt att 
evidens ses som ett komplement till de andra kunskapskällorna. Evidensbaserad vård 
skall inte ersätta behandlarens erfarenhet, förmåga till empati osv. ( Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2011; Nielsen, 2010; Levi, 2009 ).  
 

Evidensbaserat arbete i vården 
 
 
Det finns tre olika benämningar av evidensbaserat arbete i vården. Dessa är Evidens 
Baserad Medicin (EBM), Evidens Baserad Praktik (EBP) och Evidens Baserad  
Nursing (EBN). Begreppen har något olika innebörder beroende på att olika forskare 
har tolkat begreppen något olika ( Thompson, 2003; Ingersoll, 2000; Sacket et al, 
1996; Rosenberg & Donald, 1995 ). Definitionerna skiljer sig även något åt i olika 
länder men vad som är gemensamt för såväl EBM, EBP och EBN är att 
förhållningssättet till evidensbaserad vård skall vara att vårdgivaren skall ha ”en vilja 
att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för kliniskt 
beslutsfattande” (Willman, 2001, s 11).   
 
EBM har sitt ursprung i den medicinska disciplinen och var den första av de tre 
termerna. EBM kom till efter läkaren Archibald Cochraine´s arbete med att 
systematisera kunskap. Det är utifrån detta begrepp som EBN och EBP senare har 
vuxit fram ( Ingersoll, 2000 ). Den vanligast förekommande definitionen av EBM 
myntades av Sacket et al ( 1996 ). Denna definition säger att EBM innebär att ett 
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samvetsgrant, explicit och förnuftigt sökande efter den nuvarande bästa evidensen 
skall göras. Utifrån detta skall beslut fattas om vilken vård den enskilda patienten 
behöver ( a.a ). Rosenberg och Donald ( 1995 ) presenterar EBM något annorlunda. 
Beståndsdelarna är de samma men fokus ligger här mer på själva processtänkandet. 
Vad Rosenberg och Donald ( 1995 ) menar med att EBM skall ses som en process, är 
att fokus bör ligga på det strukturerade sökandet och finnandet av bästa evidens. 
Fynden utgör sedan en bas för valet av behandling och åtgärd. Även definitioner av 
EBN och EBP finns det ett flertal av ( Grimmer et al, 2004; Thompson, 2003; Ciliska 
et al, 2001; Ingersoll, 2000; Di Censor et al, 1998; Flemming, 1998; Mulhall, 1998; 
White, 1997).  
 
Det råder en stor begreppsförvirring mellan EBN och EBP, då innebörderna av dessa 
är relativt likartade. Enligt EBP ska det utförda arbetet kontinuerligt utvärderas samt 
att vårdaren skall se till problemlösningsprocessen i vårdrelationen ( Scott & 
McCherry, 2009 ). Socialstyrelsen ( 2011 ) definierar EBP som den professionelles 
förmåga att integrera vetenskaplig evidens, hur vårdtagarens situation ser ut, 
omständigheterna i hela sammanhanget, vårdtagarens erfarenheter och önskemål 
samt expertisen och erfarenheten hos vårdgivaren själv. Vård baserad på enbart egen 
erfarenhet och en tro att hjälp har ett värde i sig är otillräcklig. Strukturerad och 
regelbundet utvärderad dokumentering är av hög vikt. Helst skall mätinstrument och 
skattningsskalor användas som grund för dokumentationen ( a.a ). EBP kan tillämpas 
av personal vid alla vårdande yrken så som inom medicin, paramedicin, 
socialkunskap och/eller omvårdnad, vilket också sker.  
 
EBN tillämpas enbart vid omvårdnad. EBN vilar på en filosofisk grund, vilket alltid 
varit av stor betydelse vid just omvårdnadsvetenskap. Den forskning som EBN vilar 
på, tar delar av eller utgår ifrån, hämtas således ifrån olika omvårdnadsteorier. Även 
estetiska och etiska värderingsprinciper tas här med i evidensbegreppet ( Ingersoll, 
2000 ). Willman, Stoltz och Bahtsevani ( 2011 ) hänvisar till bl a Katie Eriksson som 
lyfter att flera olika omvårdnadsforskare bidragit till att vidga evidensbegreppet. De 
berättar att hon anser att vårdandets inre kärna och inre substans skall tas med i 
processen. Så även vårdarens äkthet, handlande och förhållningssätt gentemot 
patienten ( a.a ). 
 

Varför viktigt med evidensbaserad vård? 
 
 
Vårdhistorien har många exempel på felaktiga beslut och behandlingar som tagits 
utifrån de då rådande meningarna och personliga åsikter ( Levi, 2009 ). Förlegad 
erfarenhet och allt för stark tro på den egna kunskapen, har inneburit att föråldrade 
och felaktiga behandlingsmetoder har fortsatt att förespråkas. Detta har kostat oss 
mycket; såväl i mänskligt lidande som ekonomiskt. Antman et al ( 1992 ) berättar att 
det tog 13 år innan evidens gällande behandling efter akut hjärtinfarkt slog igenom. 
Under dessa 13 år fortsatte tidigare rutinmässig behandling att ges, utan att denna 
hade någon som helst evidens för att den gjorde någon nytta.  
 
Levi ( 2009 ) tror att en vanlig anledning till detta kan vara att behandlingstraditioner 
inte omprövas. Även om rutiner för diagnostik och/ eller behandling är föråldrade 
uppdateras de inte. Övertro på sina egna favoritmetoder och behandlingar är ett större 
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hot mot patienterna är de brister som förekommer i vården. Att upprepa samma 
felsteg är värre än att någon gång göra fel. Vårdare som är allt för säkra på sin egen 
kunskap och kompetens är en fara för patienterna ( a.a ). Således är det inte de bästa 
metoderna som alltid används i vården. Förutom att många rutinmetoder är 
föråldrade och ineffektiva har nya metoder fått snabb spridning utan att ha granskats 
kritiskt. För att slå fast vilka metoder som är bäst behövs vetenskaplig utvärdering ( 
SBU, 2011). Enligt lag är detta något som framgår i Ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 ( Socialstyrelsen, 2005 ). 
Där tydliggörs grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet och påtalas att rutiner 
och nya metoder skall tas fram och introduceras så att patientsäkerhet säkerställs. I  
hälso- och sjukvårdslagen ( 1982:763 ) framkommer att kvaliteten i verksamheten 
inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. 
( Socialstyrelsen, 1982 ). Arbetsgivare skall även kontinuerligt följa upp och vid 
behov revidera dessa. Åtgärder som skall vidtas när tillämpningen av metoderna 
behöver förändras skall identifieras. Så skall även inaktuella metoder. Vid behov 
skall dessa då avvecklas ( Socialstyrelsen, 2005).  
 

Lågt användande av evidensbaserad vård 
 
 
Vid upprepade studier framkommer att ett lågt eller mycket lågt användande av 
evidens i den praktiska omvårdnaden föreligger ( Forsman et al, 2009; Maben et al, 
2005; Dean-Baar & Pakieser-Reed, 2005 ). En stor mängd ny evidens har forskas 
fram i ökande omfattning de senaste decennierna och antalet sjuksköterskor med hög 
akademisk utbildning har ökat ( Cheraghi et al, 2010 ). Trots detta finns fortfarande 
ett stort gap mellan teori och praktik och detta tycks vara mycket svårt att överbygga. 
Detta problem uppmärksammas allt mer och är en mycket angelägen fråga, vilket 
framkommer i flera studier ( Forsman et al, 2009; Maben et al, 2006; Fink et al, 
2005; Dean-Baar & Pakieser-Reed, 2005; Henderson, 2002; Gerrish, 2000 ). 
Ekonomiskt sett innebär detta även en gigantisk förlust då billiontals dollar lagts ned 
på forskningsmedel ( Titler et al, 2007 ) som genererar resultat och sedan inte 
tillämpas.  
 
För att finna ut lösningar på problemet har en vanlig strategi varit att efterforska och  
identifiera vilka faktorerna är som kan förhindra Research Utilization (RU) = 
Forskningsanknytning ( Kajermo et al, 2010; Baker et al, 2010; Brown et al. 2009; 
Bonner & Sando, 2008; Boström et al, 2008; Chau JP et al, 2008; Gerrish et al. 2008; 
Koehn & Lehman, 2008; Kuuppelomäki & Tuomi, 2005; Thompson & Bonnes, 2005  
Veeramah, 2004, ; Oranta et al. 2002; Björkström & Hamrin, 2001; Parahoo & 
McCaughan, 2000 ). Tanken med detta var att när dessa faktorer blev kända, kunde 
passande åtgärder utformas och sättas in (Funk et al, 1991).  
 
Ett av dessa åtgärder var The Barriers Scale vilken utformades så att de olika faktorer 
som kunde tänkas orsaka hinder, skulle fångas upp. The Barriers Scale delades in i 4 
delområden: 1 ) Sjuksköterskan själv där hennes personliga egenskaper, värderingar 
mm gicks igenom. 2 ) Organisationen; hur inställningen till forskning ser ut i den 
organisation sjuksköterskan arbetar, om avsatt tid för forskning finns etc. 3 ) 
Forskningen; hur hög kvalitet det var på forskningen/ forskningsresultaten, hur hög 
validitet forskningen hade etc. 4 ) Presentationen; hur lättillgängligt det var att få tag 
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på forskningsresultat/ relevant litteratur, om forskningen var svår att förstå etc. Även 
en sista punkt lades till där forskaren vid behov kunde ta upp ”övriga hinder” . För att 
rankning av de faktorer som kom högst – lägst på skalan, lades det även till en rad 
för detta ( a.a ). Under de fyra olika delområdena; sjuksköterskan – organisationen –
forskningen – presentationen, återfanns sammanlagt 29 olika förhindrande faktorer 
av Funk et al ( 1991 ). Genom åren har The Barriers Scale använts vid ett flertal 
studier ( Bryar et al, 2004; Nilsson Kajermo, 2004; Closs et al, 2000 ) och använts av 
forskare i framförallt USA och Storbritannien men även i andra länder, bl a här i 
Sverige ( Kajermo et al, 2010 ). 

 

Försvårande faktorer för användande av evidensbaserad vård 
 
 
Det finns några faktorer som är ständigt återkommande bland de högst rankade, även 
om de sedan rankats något olika sinsemellan. Dessa är sjuksköterskans bristande 
auktoritet att ändra på arbetssättet, tidsbrist att söka och läsa vetenskapliga artiklar, 
tidsbrist till implementeringsarbete, svårigheter att förstå statistik och att hon/han inte 
känner sig tillräckligt kapabel för att kunna avgöra kvalitén på forskningen. 
Ytterligare faktorer är att läkarna inte samarbetar gällande implementeringsarbete, 
bristande samarbete från andra personalgrupper, att forskningslitteraturen inte finns 
samlat på ett ställe och att sjuksköterskan inte känner till att det finns 
forskningsresultat att eftersöka ( Forsman et al, 2009; Atkinson et al, 2008; Chau JP 
et al, 2008; Parahoo, K. & McCaughan, 2001; Parahoo, 2000 ). I icke engelsktalande 
länder har under punkten ”övrigt” även kommit fram att sjuksköterskorna och 
sjuksköterskestudenterna har svårt att tillgodogöra sig informationen i de 
vetenskapliga artiklarna då de inte är skrivna på hemspråket ( Boström et al, 2008; 
Patirakia et al, 2004 ) och i primärvården att kraven på kunskap var mycket bredare 
än i slutenvården och att det därför kunde bli ”rörigt” ( McKenna et al, 2004 ).  
 

Få studier gällande distriktssköterskans användande av evidensbaserad vård 
 
 

Vid artikelsökning gällande sjuksköterskans användande av evidensbaserad vård 
samt inverkande faktorer framkom att en kraftigt övervägande del studier utgick ifrån 
sjuksköterskor i slutenvård. I en studie av Travers, Martin-Kahn och Lie ( 2009 ) tas 
upp att väldigt begränsad forskning finns gällande evidens samt identifiering av de 
faktorer som påverkar evidensbaserad vård i primärvården. Dagens forskning 
gällande sjuksköterskans användande av evidensbaserad vård fokuserar och baseras 
på sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. Viss forskning har påbörjats gällande 
kommun- och primärvårdssköterskan men ytterligare forskning måste göras gällande 
dessa yrkesgrupper ( De Pedro-Gomez et al , 2011; Hansen, Carryer & Budge,2007 ).  
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Syfte: 
 
 
Syftet med uppsatsen var att finna ut de kunskapskällor som distriktssköterskan i 
primärvården utgick ifrån vid val av omvårdnadsåtgärd, att utröna om dessa var 
evidensbaserade eller ej, samt att lyfta anledningarna till att dessa val gjordes. 
 
 

Metod  
 
 
Studien var en kvalitativ intervjustudie med deduktiv och induktiv ansats. Vald 
analysmetod var kvalitativ innehållsanalys enligt Krippendorff ( 1980 ) och Hsieh 
och Shannon ( 2005 ). Innehållsanalys har en lång historia. Från början var detta en 
rent kvantitativ analysmetod men med tiden har dess användningsområde breddats. 
Innehållsanalys är nu ett väl etablerat och ofta använt analysverktyg även i den 
kvalitativa forskningen ( Krippendorff, 1980 ). Såväl det uppenbara ( manifesta ) 
som det dolda ( latenta ), eller enbart den ena av dessa, kan analyseras med hjälp av 
Innehållsanalys.  
En hög kontextuallisering betonas i Innehållsanalys. Kontexten är viktig i alla 
analysmetoder men i Innehållsanalys framhålls den som central ( Krippendorff, 1980 
). Hsieh och Shannon ( 2005 ) delar upp den kvalitativa innehållsanalysen i tre olika 
förhållnings- och tillvägagångssätt som sinsemellan ser något olika ut. Dessa är 
beroende av vad forskarens syfte är med studien, och huruvida studien är induktiv 
eller deduktiv. Benämningarna är konventionell, riktad och summativ ( Hsieh & 
Shannon, 2005 ).  
 
Studien hade en såväl deduktiv som induktiv ansats varvid det var den 
konventionella och den riktade innehållsanalysen som användes. Den konventionella 
innehållsanalysen präglas av en induktiv ansats. Här sker en förutsättningslös 
kodning av det empiriska materialet. Innehållet bryts ned till delar och sedan 
kategoriseras dessa efter innehåll. Den riktade innehållsanalysen präglas av en 
deduktiv ansats. Processen är här strukturerad och den inledande kodningen görs 
utifrån teorier eller tidigare forskning. Med den riktade innehållsanalysen kan ett 
samband eller en teori antingen stärkas eller förkastas.  
 
 

Urval och kontext 
 
 
Inklusionskriterier var distriktssköterska som arbetar i primärvård. 
Distriktssköterskan fick ej vara en tidigare kollega. Distriktssköterskor är 
vidareutbildade sjuksköterskor och kan arbeta inom flera andra områden än 
primärvården. Detta kan vara t ex skolhälsovården eller företagshälsovården. 
Anledningen till att distriktssköterskor inom primärvården valdes, berodde på att 
studiens syfte riktade sig mot denna grupp.  
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Informationsbrev/tillståndsbrev till såväl enhetschefer ( bilaga 1 ) som till 
distriktssköterska utarbetades ( bilaga 2 ). Tillståndsbrev sändes till samtliga 
vårdenhetschefer i Närsjukvårds Centrum i Östergötland. Även ett par 
vårdenhetschefer vid privata vårdcentraler ( Carema ) kontaktades brevledes. 
Tillsammans med tillståndsbrevet medsändes även informationsbrev till 
distriktssköterskor på respektive vårdcentral. Enhetschefen ombads i tillståndsbrevet 
att informera distriktssköterskorna om studien. Samtliga ombads även att 
vidarebefordra förfrågan om deltagande samt att underteckna förfrågan om tillåtelse 
där så gavs. Detta brev ombads att sändas åter snarast. 
 
Målet var att 10-15 intervjuer skulle genomföras. En jämn fördelning var önskvärd, 
mellan vårdcentraler i innerstad, ytterstad och landsort. Detta för att återspegla 
variationen och mångfalden bland patientgrupperna och i och med detta även 
distriktssköterskans olika utgångspunkter vid arbetssituationerna ( Trost, 2005 ). 
Faktorer som kön och antal år i yrket betänktes vara inverkande kriterier. 
Distriktssköterskans ålder ansågs ej vara en inverkande faktor. Trots upprepade 
försök att via enhetschefer få hjälp att rekrytera distriktssköterskor för intervjuer 
uppnåddes ej det uppsatta målet tio till femton intervjuer. Slutligt antal medverkande 
distriktssköteskor blev åtta. Två av dessa kom från innerstad, två ifrån ytterstad med 
ökad vårdtyngd , tre ifrån landsort och en dsk ifrån ytterstad med lättare vårdtyngd. 
Fördelning gällande kön kunde ej uppfyllas då samtliga medverkande 
distriktssköterskor var kvinnor. Antal år som distriktssköterska varierade mellan åtta 
månader till nio år, med en medelsnittstid motsvarande två och ett halvt år.  
 
 

Datainsamling 
 
 
Datainsamling genomfördes med kvalitativ intervju, där en intervjuguide användes  ( 
bilaga 3 ).  Intervjuguiden utarbetades utifrån aktuellt syfte och frågeområden 
skapades ( Trost, 2005 ). Sonderande frågor, t ex: kan du säga mer om det?  och 
uppföljande frågor, ex ett upprepande av vad som sist sagts användes i avsikt att 
uppmuntra till vidare berättande ( Kvale, 1997 ). Följdfrågor ställdes utifrån vad 
informanten tog upp under intervjuns gång ( Trost, 2005 ).  
 
Innan intervjuerna påbörjades utfördes en provintervju. Tillfrågad distriktssköterska 
vid provintervjun var en kollega. Vid provintervjun användes en öppen ingångsfras; 
två upplevda omvårdnadssituationer skulle beskrivas. Ena situationen skulle ha 
uppfattats som bra -  den andra situationen mindre bra. Här framkom då att fokus 
kom att hamna något mer på distriktssköterskans upplevelse av situationen än 
skeendet av situationen. Viss justering på intervjuguiden gjordes inför kommande 
intervjuer; den fria ingångsfrasen ändrades en aning. Distriktssköterskan ombads 
istället att berätta om en omvårdnadssituation som blev bra och en som blev mindre 
bra. Intervjumaterialet från provintervjun har ej ingått, eller på något sätt tagits med i 
studien ( Trost, 2005 ).  
 
Utvärdering och justering av intervjuguiden gjordes sedan fortlöpande; essensen av 
själva guiden ändrades dock aldrig ( Kvale, 1997 ). Vartefter skriftligt godkännande 
från enhetschefer samt intresseanmälan från distriktssköterskan inkommit kunde tid 
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och plats för intervjuer bestämmas. Detta gjordes genom telefon- eller mailkontakt 
med berörda distriktssköterskor. Samtliga intervjuer skedde på respektive 
vårdcentraler. Distriktssköterskan ombads stänga av telefoner etc. för att undvika 
störande moment. Före intervjun avsattes en stund för småprat med 
distriktssköterskan så denne skulle känna sig mer avslappnad ( Kvale, 1997 ). Efter 
detta informerades distriktssköterskan om att hon hade full konfidentiellitet och att 
hon när som helst kunde avbryta sin medverkan ( WMA, 1964 / rev 2008 ). En kort 
information gällande ämnet gavs före intervjun. Samtliga intervjuer bandades på 
diktafon. Distriktssköterskan informerades före intervjun om att denna skulle spelas 
in på band. Information gavs även att materialet skulle förvaras inlåst och förstöras 
då uppsatsen var godkänd och inregistrerad. Intervjuerna varade mellan 28 – 45 
minuter.  
 
 

Förförståelse 
 
 
Utbildning i omvårdnad och medicin samt erfarenhet av arbetet som sjuksköterska 
gav en viss förförståelse för rutiner, tankar och val vid omvårdnadsåtgärder/ 
situationer. Den teoretiska kunskapen gällande  användande av evidensbaserad vård i 
slutenvården gav viss förförståelse gällande problematiken i området. 
 
 

Etiska ställningstaganden 
 
 
De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet satt upp är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav är 
utarbetade utifrån Helsingforsdeklarationen (WMA, 1964 / rev 2008 ).  
 
Enligt informationskravet blev distriktssköterskorna via de utskickade breven 
informerade om syftet med studien och de villkor som gällde. De informerades även 
om att ett avbrytande när som helst var möjligt och ej skulle ifrågasättas. Detta 
upprepades ytterligare en gång i samband med intervjun. Tillståndsbrev till 
enhetscheferna samt distriktssköterskorna utformades och sändes till vederbörande. 
Efter skriftligt och återsänt medgivande togs kontakt med distriktssköterskorna. De 
blev då informerade om att materialet från intervjuerna enbart skulle komma att 
användas i forskningssyfte; dvs till denna uppsats. Inga uppgifter skulle komma att 
kunna spåras till någon specifik deltagare. 
 
Kvale ( 1997 ) tar upp att etiska avgöranden är någonting som måste göras av 
forskaren kontinuerlig under studiens gång. Det är av stor vikt att forskaren har med 
sig att etiska avgöranden är något som aktualiseras under hela forskningsprocessen, 
ej enbart inför studien. I Helsingforsdeklarationen ( WMA, 1964 / rev 2008 ) trycks 
kraftigt på att riskerna med studien måste kunna motiveras av en fördelaktig 
risk/vinstbedömning. Med detta menas att risker och obehag för intervjuopersonen 
noga måste vägas mot den förväntade vinsten ( WMA, 1964 / rev 2008 ). 
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 Den enskilda distriktssköterskan kunde under intervjun komma att uppleva ett visst 
obehag om det framkom att hon ej arbetade evidensbaserat. Intervjun kunde komma 
att ge upphov till stress eller förändrad självbild ( Kvale, 1997 ). Risken för möjliga, 
individuella skadeverkningar bedömdes dock vara liten. Vinsten kunde bli en ökad 
förståelse, reflektion och kritiskt tänkande gällande val av behandling / åtgärd för 
såväl informant, författare som läsare av studien. Möjlig vinst bedömdes således vara 
större än eventuellt obehag för informanterna.  
 
 

Analysprocess 
 
 
Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant. Texten lästes igenom 
upprepade gånger för att fånga helheten ( Krippendorff, 1980 ). Enligt Hsieh och 
Shannon ( 2005 ) tillämpades det konventionella förhållningssättet ( den induktiva 
ansatsen ) i den del av syftet där distriktssköterskans beslutsunderlag efterfrågades 
generellt. Det empiriska materialet kodades förutsättningslöst. Innehållet bröts ned 
till delar och kategoriserades efter innehåll. Nyckelord och meningar ur texten 
delades in i ett kodningsschema. Koderna sorterades slutligen och indelades utefter 
innehåll till fem subkategorier, två underkategorier och slutligen en övergripande 
kategori. Detta motsvarade textens manifesta innehåll ( Krippendorff, 1980 ). 
Textens latenta innehåll var det tema som framkom via den bakomliggande 
innebörden i distriktssköterskornas berättelser (Krippendorff, 1980 ) dvs de 
bakomliggande känslor som framkom. Enligt Hsieh och Shannon ( 2005 ) 
tillämpades även ett riktat förhållningssätt, eller en deduktiv ansats, gällande den del 
av syftet som specifikt tog upp frågan gällande distriktssköterskans användande av 
evidensbaserat beslutsunderlag. Tidigare teoribakgrund kunde då antingen stärkas 
eller förkastas gällande att även distriktssköterskan hade ett lågt användande av 
evidensbaserad vård ( a.a ).  
 
Vid varje steg av indelning och benämning av koder sändes analysen för avstämning 
för att kontrollera att identifiering och tolkning av koder, subkategorier och 
kategorier var överensstämmande ( Krippendorff, 1980 ). Identifiering och tolkning 
av koder var överensstämmande. Identifiering och tolkning av subkategorier var så 
gott som överensstämmande. Åsikter gällande indelning och benämning av 
subkategorier och kategorier skilde sig något åt. Kontakt togs då med handledare och 
efter diskussion och reflektion uppnåddes full samstämmighet.  
 
 

Trovärdighet-validitet 
 
 
Innebörden av trovärdighet har att göra med en studies korrekthet. Stämmer 
resultatet gällande det som avsetts att studeras? Det är mycket viktigt vid en 
kvalitativ studie att kontinuerligt reflektera och undvika felkällor som kan 
underminera trovärdigheten ( Trost, 2005 ).Vanliga felkällor är bias; fördomar, 
förutfattade meningar och förförståelse. Dessa kan vara påverkande vid processen för 
såväl intervjuare som informant ( Kvale, 1996; Krippendorff, 1980 ). Relationen 
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mellan intervjuaren och informanten kan vara en annan felkälla som bör beaktas 
(Trost, 2005 ). Bias måste beaktas genom hela studien, vid samtliga moment; även 
vid analysmomentet ( Kvale, 1997; Krippendorff, 1980 ). Vid analysen är även av 
hög vikt för trovärdigheten att mer än en person bedömer tolkningen. Detta måste 
ske då risken för subjektivitet annars blir mycket stor ( Krippendorff, 1980 ). 

 
För att studien skulle bli så valid som möjligt har författaren vid varje moment haft 
bias och förförståelse i åtanke. Detta gjordes genom en självkritisk hållning och 
ständig reflektion över hur de egna tankarna och attityderna annars kan färga av sig 
på all tolkning, analys eller dyl. Antalet intervjuer uppnådde ej det önskade antalet 
men ansågs ändock vara av tillräckligt god kvalitet, såväl innehållsmässigt ( djup ) 
som variationsmässigt ( bredd ) för att validiteten ej skulle påverkas negativt. Efter 
varje transkriberad intervju gavs återkoppling med konstruktiv kritik från handledare. 
Därmed förstärktes författarens reflektion inför nästkommande intervju. Vid 
analysmoment följde handledare kontinuerligt upp, genomläste och bedömde 
kodning och indelning i kategorier/ subkategorier. Vid avvikande åsikt diskuterades 
detta tills full samstämmighet uppnåtts. Även detta anses ha stärkt validiteten. 
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Resultat 
 
 
Via innehållsanalysen identifierades de koder som kunde urskiljas utifrån studiens 
syfte. Därefter sattes dessa koder samman till fem subkategorier, vilka sedan kunde 
sättas samman till två kategorier. Subkategorierna och kategorierna bildar en 
övergripande kategori, distriktssköterskans underlag för omvårdnadsåtgärd  
( tabell 1 ).  
 
Tabell 1. Innehållsanalys av intervjuer där distriktssköterskor fick beskriva en 
omvårdnadssituation som blev bra och en situation som blev dålig, relaterat till 
omvårdnadsåtgärd. 
 
Över 
gripande  
Kategori 

                                 
                             Distriktsköterskans beslutsunderlag för Omvårdnadsåtgärd 
 

Kategori 
 

                                      kunskapskällor                evidensomedvetenhet 

Sub-
kategori 
 

Intuition / eget 
vetande 
 

Trovärdig 
kunskap 
 

Tillitskunskap Skriftliga 
direktiv 

Okritiskt 
förhållningssätt 

Koder Känner / tror att 
man gör rätt 
Känner / tror att 
man hjälper  
patienten må 
bättre 
Tror att patienten 
vet 
Upplevelse av att 
kunna 
Eget tyckande / 
troende ( dogm ) 
Erfarenhet 

Internet 
Böcker 
Broschyrer 
Grundutbildning 
Journal- 
anteckningar 
Tidigare 
behandlingar 
Andrahands-
information 
Internutbildning 
PM 
Rutiner 
Informations- 
pärm 
Lathundar 

Dsk ”läser av” 
patienten 
Patientens 
uppgifter 
Patientens 
självskattning 
Patientens vilja 
Patientens själv-
bestämmanderätt 
Patientens egen-
ansvar 
Patientkännedom 
Patientens 
tidigare historia 
Anhörigas / 
personals 
uppgifter, 
bedömning eller 
kännedom om  
Tror att alla ssk / 
dsk utgår ifrån 
samma kunskap 
Kollega vet vad 
som skall göras 
Kollega har 
patientkännedom 
Kollega kan 
tillfrågas vid 
osäkerhet om 
egna kunskapen 
Kollega 
tillfrågas pga 
rädsla att göra 
fel 
Det är lättare att 
fråga kollega 
Det går snabbare 
att fråga kollega 
 

PM 
Rutiner 
Internutbildning 
Lathundar 
Informations- 
pärm 

Tror att de som 
skriver PM 
bygger på 
evidens 
Tror att PM 
uppdateras 
kontinuerligt 
Tror att ett bra 
jobb sker när PM 
/ rutiner följs 
Tror att de som 
gör PM / rutiner 
”vet vad de gör” 
Vet inte hur 
uppdaterat 
bakgrunds 
materialet till PM 
är 
Vet inte om 
bakgrunds-
materialet till PM 
är evidensbaserat 
Tänker inte på 
var informant fått 
kunskap ifrån ( 
intern - 
utbildningar ) 
Informationen 
presenteras bara 
Så här ska vi 
jobba nu bara 
Tar för givet att 
informanterna 
vet vad det är de 
presenterar 
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Distriktssköterskans beslutsunderlag för Omvårdnadsåtgärd 
 

 
Den övergripande kategorin innebar en sammanslagning av samtliga subkategorier 
och kategorier. Sammanfattningsvis kunde säjas att distriktssköterskan använde sig 
av ett flertal olika beslutsunderlag, utan någon tanke varför. Ett genomgående 
okritiskt förhållningssätt kunde observeras. Likaså framkom att tilliten till de 
uppgifter som presenterades var så stark att ingen reflektion skedde huruvida dessa 
var tillförlitliga eller ej. Arbetssättet och beslutsunderlagen skedde utifrån en 
subjektiv syn på kunskap.  
 
Det framkom vid analysen det inte enbart var valet av kunskapskällor som skedde 
utifrån subjektivitet. Själva drivkrafterna eller orsakerna till att de olika 
beslutsunderlagen valdes, bottnade i olika omedvetna känslor och tankar. Framförallt 
var det två känslor som kunde urskiljas. Den ena var känslan att vilja göra gott  

 
Det blev bra! Alltså hans slut blev bra och vi liksom kunde 
hjälpa honom med ångestlindring. Om det nu inte var Stesolid 
så gav vi honom det på hans1 sätt som han ville! ( 1 ) 

 
Den andra var känslan att vilja göra ett bra arbete, att vara duktig.  

 
ja… vi la ju om då efter PM:et, till punkt och pricka.. och.. eum..  
ja..  det är ett bra PM.. och då kände jag att det här fixar jag på 
ett bra sätt…( 8 ) 

 

Kunskapskällor   
 

 
I analysen framkom tre olika typer av kunskapskällor som distriktssköterskan 
använder sig av inför eller vid ett beslut eller åtgärd. Dessa tre kunskapskällor/ 
subkategorier kunde urskiljas; intuition / eget vetande, trovärdig kunskap och 
tillitskunskap. Innebörderna av dessa var beslut som distriktssköterskan tog utifrån 
erfarenhet och känsla, vad som kunde uppfattas som trovärdiga kunskapskällor och 
beslut som togs utifrån tillit.  
 
Tilliten kunde innefatta uppgifter ifrån patient eller anhörig, eller tillit att en kollega 
hade bättre kunskaper än hon själv. Tillitskunskap var det beslutsunderlag som 
tillämpades oftast och denna påverkade även de två andra kategorierna. 
Tillitskunskap i relation med trovärdig kunskap kunde exempelvis leda till att 
distriktssköterskan litade till de uppgifter som kollega gav. Här sågs då ingen 
anledning till att själv ta reda på fakta. Användes en bok fanns ingen reflektion 
gällande hur aktuell denna var, då tillit fanns att tillhandahållet material var relevant 
och säkert. Tillitskunskap i relation med intuitiv kunskap, kunde leda till att 
distriktssköterskan litade till det en patient sade och hon då tog ett beslut baserat på 

1  Ord markerade med fetstil; sagda med emfas 
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känsla. Huruvida beslutet egentligen var befogat, om det var korrekt eller ej, 
reflekterades inte över.   
 

Intuition/ eget vetande 
 

 
Den egna erfarenheten var ett vanligt beslutsunderlag. Tidigare inlärda kunskaper 
och moment som upprepats, dvs blivit till erfarenhet, användes ofta av 
distriktssköterskorna med hänvisning att de brukade göra på ett visst sätt,  de var 
vana och kände sig trygga med det de gjorde. Det var ingenting de tänkte på eller 
reflekterade över, det var en naturlig del av arbetet. Erfarenhet och vana framstod 
som någonting eftersträvansvärt, då kunde moment utföras som oerfarna 
distriktssköterskor inte vågade göra. Visshet vad som skulle göras och hur detta 
skulle utföras, var ett resultat av erfarenhet. Detta gav trygghet och en känslan av att 
arbetet kunde skötas rutinmässigt på ett bra och riktigt sätt, enligt 
distriktssköterskorna.  

 
..Eeh.. utifrån..* skratt*… kunskap som vi har.. eeh.. vi har  
ju med oss erfarenheter att luta oss mot en del..(  3 ) 

 
  

Distriktssköterskorna kände intuitivt, trodde eller ”visste” hur patienten mådde, vad 
patienten skulle må bättre av, och behövde. Oavsett om behandlingen var medicinskt 
indikerad eller ej kunde åtgärden, eller avsaknaden av åtgärd, baseras på vad 
distriktssköterskan själv trodde eller kände var rätt och riktigt för patienten. Det 
framgick att en stark vilja att hjälpa patienten och att bidra till att reducera smärta / 
rädsla var närvarande. Detta kunde leda till att någon direkt eftertanke varför 
åtgärden initierats inte fanns. Beslutsfattandet uppfattades utgå ifrån en mer subjektiv 
än objektiv bedömning.  

 
…jag hade redan bestämt mig för att jag tyckte att det var en 
ångestlindring vi gjorde, inte något rent medicinskt.. ( 1 ) 

 
 

Bristande kommunikation var något som genomgående togs upp av 
distriktssköterskorna. Vad som hade hänt var att missförstånd hade uppstått mellan 
distriktssköterska och patient/ anhöriga. Dessa kunde bero på att distriktssköterskan 
med de bästa intentioner trott att hon vetat vad patient / anhörig behövde. Utifrån 
empati hade situationer uppstått då distriktssköterskor ansett att det bästa för de 
anhöriga var att undanhålla information. Tanken bakom detta hade varit att inte 
skrämma upp de anhöriga ”i onödan” innan en läkarbedömning gjorts. 
Distriktssköterskorna hade varit säkra på sina bedömningar men inte vågat lita på att 
den ändå var riktig. Patienterna och anhöriga hade då hänvisats till sjukhuset utan att 
någon ingående information hade givits. Distriktssköterskorna hade resonerat som så 
att ”riktig” information skulle ges efter läkarbedömningen. Tyvärr minimerades då 
det positiva i händelserna; att patienterna kom under vård. Vad som istället hade hänt 
var att de anhöriga i efterhand kommit med klagomål , för att de känt att de blivit 
undanhållna viktig information.  
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Då…det kändes väl mer som att jag behöver inte oroa dem utan 
de måste ju kunna ta sig upp dit snabbt utan att vara alldeles 
chockade..( 6 ) 

 
Fel i kommunikationen kunde även uppstå av liknande men ändock ej helt likadana 
orsak. Det kunde även ske på grund av att distriktssköterskorna var inställda på att 
patienten hade förkunskaper de inte hade. Missförstånden bottnade här i att 
distriktssköterskorna trodde att de visste vad patienterna kände till; det gällde inte 
vad denne behövde. Här handlade situationerna om ett förutsättande, en vana att 
någonting brukade innebära en viss sak. Detta kunde då leda till ett förutsättande att 
även patienten såg situationen som lika självklar. Distriktssköterskorna tog upp olika 
exempel. Ett av dessa var följande: Vid administration av injektioner brukade 
patienterna förbereda sig med att lägga på ett bedövningsplåster innan de kom till 
distriktssköterskemottagningen för att ta injektionen. Det förutsattes vid ett tillfälle 
att patienten som skulle komma visste detta. Det gjorde dock inte patienten och han 
hade blivit mycket arg och upprörd, och mycket tid hade gått åt enbart för att lugna 
honom.  

 
 

Jag försökte ju förklara för honom då att jag var så van vid bara 
att de som kommer och brukar ta den här sprutan brukar 
använda såna här plåster.. bedövningsplåster... ( 5 ) 

 
 
 

Distriktssköterskans intuitiva känslor tolkades som utgående ifrån anledningen att 
hon ville hjälpa patienten eller de anhöriga. Hon hade en önskan att uppfylla deras 
önskemål, förskona dem från oro eller ville lindra besvär. Hon hade en önskan, en 
vilja att göra gott. Det som då hände var att distriktssköterskans bedömningsunderlag 
blev en kombination av två olika känslor, med olika ursprung. Den ena känslan hade 
sitt ursprung i patient eller anhörig, där distriktssköterskan uppfattade och tolkade 
vad de bäst behövde. Utifrån denna tolkning ville hon göra dem till viljes, få dem att 
må bättre eller förskona dem från oro el dyl. Den andra känslan var den egna känslan 
av att vilja att hjälpa, att vara snäll; hon ville göra gott.  
 

Trovärdig kunskap  
 

 
Innebörden av trovärdig kunskap avsågs här vara de kunskapskällor som av 
distriktssköterskan uppfattades och ansågs vara trovärdiga. Litteratur i bokform 
hänvisades till, såväl den som ingått i distriktssköterskeutbildningen som litteratur 
som använts efter denna. Broschyrer användes både för den egna kunskapen som vid 
personal – eller patientinformation. Distriktssköterskans användande av 
journalanteckningar gjordes av olika anledningar. Bland annat gjordes detta för att ta 
reda på och läsa om tidigare behandlingar och / eller utredningar. De användes även i 
jämförande syfte för att se att patienter med samma åkomma fick samma behandling. 
Journalanteckningar användes även med tanke att se om patienten behandlats på 
något sätt som verkat bra, och som kunde provas som behandlingsalternativ igen. 
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jag läste då i journalen hur man behandlat henne tidigare, för 
hon hade haft sår tidigare och så…Har man.. eh.. behandlat på 
nåt fördelaktigt sätt.. hur har man gjort förut.. vad har man 
gjort då..? ( 8) 

 
 

Även vid pågående behandlingar var det vanligt att journalanteckningar användes 
som beslutsunderlag; t ex vid olika typer av såromläggningar eller val av hjälpmedel. 
Vad som också framgick var att journalföringen och dokumenteringen dock inte 
alltid fungerade så som det var tänkt. Detta berodde på bristfällig journalföring. 
Svårigheter med dokumentationen upplevdes vara att en del kollegor inte 
dokumenterade så utförligt alltid. En del kollegor dokumenterade inte någonting över 
huvud taget.  

 
..hon var listad i.. tidigare jobbat.. eeeh.. listad på XXX.. och 
där säger man att distriktssköterskan har vägt skydden.. men 
det är inte noterat.. i Cosmic( = datajournal ).. men utifrån 
det har hon fått det här skyddet då.. ( 1 ) 

 
 

Journalanteckningar användes i jämförande syfte för att säkerställa att behandlingen 
skulle vara lika för alla patienter. Två patienter på två olika vårdlag hade skötts på 
olika sätt. Vid upptäckten av detta kunde då journalanteckningarna användas för att 
ta reda på hur de respektive omläggningssätten såg ut.  

…gick igenom hennes journal innan jag åkte dit.. läste hur 
man hade gjort rent praktiskt.. eeh.. Sen hade vi samtidigt en 
annan patient också med nefrostomi.. på ett annat vårdlag på 
ett annat del av distriktet.. eeh.. och där tvättade man med 
klorhexidin.. eller descutan.. istället för vatten ( 2 ) 

 
 

Den litteratur som oftast användes var olika böcker. Till störst del användes 
kunskapen ifrån grundutbildningen och de böcker som användes där. Flera av 
distriktssköterskorna började skratta vid intervjun; vid förfrågan om detta 
beslutsunderlag. Det uppfattades som en självklarhet att den kunskap som 
distriktssköterskan förskansat sig på utbildningen var någonting integrerat. Det var 
det hon kunde och det var den kunskap som hennes arbete baserade sig på. Några av 
distriktssköterskorna hade blivit färdiga mellan några månader till för något år sedan. 
De upplevde att den kunskap de fått vid utbildningen var så pass aktuell att ingen 
uppdatering behövdes. Ingen av de distriktssköterskor som blivit färdiga för några år 
sedan påtalade någon tanke gällande hur aktuell denna kunskap kunde anses vara.  

  
Ja, det är ju från grundutbildningen.. det som vi kan.. ( 6 ) 

 
 

Böcker som införskaffats efter utbildningen var någonting som användes lite då och 
då. Antingen hade distriktssköterskan själv inhandlat den eller så hade hon lånat den 
på vårdcentralen. En bok skulle enligt distriktssköterskan vara baserad på 
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forskningsresultat. Ingen av distriktssköterskorna visste dock med säkerhet hur 
aktuella böckerna var. 

 
 

..Det vet jag faktiskt inte… inte helt ny...( 3 ) 
 
 

Broschyrerna som användes hade arbetsgivare sagt till om vilka som skulle 
användas, eller så erhölls de ifrån olika specialmottagningar och / eller 
mottagningssköterskor på respektive klinik. Gemensamt för såväl litteratur i bokform 
som broschyrer var att inget systematiskt urval av dessa ej hade skett. Med 
systematiskt urval avses en sökning efter flera resultat varifrån den trovärdigaste 
kunskapen sedan väljs ut. Litteratursökningen i detta sammanhang innebar att en bok 
valts ut utan något urval skett eller att arbetsgivaren valt ut vilken information som 
skulle tillhandahållas.  
 

Tillitskunskap 
 

 
Med tillitskunskap avsågs här kunskapskällor där distriktssköterskan litade till att 
uppgifterna som erhölls, stämde. Dessa kunde grovt sett delas in i två områden; 
uppgifter om patienten och uppgifter ifrån kollegor. Uppgifter gällande patienten 
kunde komma ifrån anhöriga, patienten själv eller personal. Tillitskunskap ifrån 
kollegor utgick ifrån en känsla av osäkerhet, att kollegan visste mer - eller av rent 
praktiska skäl. Detta kunde vara att det var enklare att fråga kollega än att själv söka 
reda på fakta. Anhörigas uppgifter kunde ta upp saker som hur de själva mådde eller 
hur de trodde att patienten mådde, saker de sedan förmedlat till distriktssköterskan.  

 
det har ju varit en oerhört tung belastning för frun… Eeh.. och 
även för två döttrar och där har mannen då inte velat visa eller 
låtsas som att det var bättre än det var ( 7 ) 

 
 

Patientens egna uppgifter fyller ett relativt stort spann. Patientens självskattning 
uppfattades som ett mycket viktigt fynd, då innebörden av detta var avsaknad av 
objektiva skattningsskalor och / eller mätinstrument. Mätinstrument var någonting 
som flertalet av distriktssköterskorna inte använde. Patienten kunde tillfrågas hur 
han/hon mådde, och om det hade blivit någon förändring sen sist; dock var det 
vanligt att inga objektiva mätningar skedde.  

 
nej sånt brukar jag inte använda.. det är ju mest på patientens 
ord… har det blivit försämrat.. eller så.. ( 4 ) 

 
 

Ett starkt engagemang och en vilja att patienten skulle få mera hjälp eller en annan 
och bättre behandling, kunde urskiljas vid några av distriktssköterskornas berättelser. 
Flera berättelser handlade om misslyckade försök att uppmärksamma läkare på att 
patienten fick otillräckligt med vätska el dyl. Några mätinstrument hade dock ej 
använts för att konkretisera det hela. Patientens egna ord och beskrivningar hade 
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använts vid läkarkontakterna. Subjektiva bedömningar hade då framförts till läkare 
utifrån patienternas beskrivningar. Distriktssköterskorna hade varit väldigt 
observanta och reflekterande, det framkom att de brydde sig mycket om patienternas 
situationer. Gång på gång hade läkare påtalats utan framgång. 

  
Han har haft dropp alltså två liter per dygn.. drygt.. så 
kommer han hem utan nånting! Han dricker och äter som 
tidigare.. vilket är nästan ingenting…han beskriver torrhet i 
munnen nåt fruktansvärt… och mycket sätter jag då i samband 
med att han hade inte tagit sitt dropp.. ( 3 ) 

 
 

Patientens självbestämmanderätt och delaktighet var således någonting som ansågs 
väldigt viktigt och sågs som ett starkt påverkande beslutsunderlag. Detta var 
någonting som uppfattades som centralt av distriktssköterskorna, även om det inte 
uttrycktes lika konkret av alla. Flertalet distriktssköterskor uttryckte denna 
utgångspunkt direkt eller indirekt. Det handlade då om patientens vilja. 
Beslutsåtgärderna togs utifrån subjektiva bedömningar och tillit till att erhållen 
information stämde. Detta skedde i kombination med en bakomliggande känslan av 
att vilja göra gott. Distriktssköterskorna ville hjälpa de anhöriga. De ville hjälpa och 
stötta personalen. Som distriktssköterska skulle de finnas till hands för alla; såväl för 
de anhöriga, personal som för patienten. De brydde sig om, och var engagerade i 
patienternas beskrivningar av hur han eller hon mådde och om de mådde sämre eller 
bättre. Det innebar att patienterna och de anhöriga inte fick ifrågasättas, kränkas eller 
oroas. 

 
Personalens kunskap kunde utgå ifrån personal på servicehus, personliga assistenter 
eller hemtjänstpersonal. Här syntes ett tätt samarbete mellan personal och 
distriktssköterska. Stark tillit till personalens kompetens och att de kände patienten 
kunde utrönas.  

 
Han säger vissa ord och de förstår inte vi men det gör den 
ordinarie personalen.. så vi har med oss två tjejer som känner 
honom väl.. som hela tiden kunde hålla i honom, klappa på 
honom, och jag sa till liksom att ”var nära”.. ( 7 ) 

 
 
Slutligen, gällande tillitskunskap, räknades även kollegans kunskap med. Orsakerna 
till att fråga kollega kunde vara flera. En anledning var att distriktssköterskan frågade 
kollega för att den egna kunskapen inte upplevdes som tillräckligt bra, dvs ansågs att 
kollegan kunde / visste mer.  
 

kollegan som jag normalt jobbar med.. hon är ju väldigt 
erfaren och har kunskaper i onkologi vilket jag inte har.. så 
just henne diskuterade jag ju mycket med och frågade mycket.. 
( 3 ) 

 
En annan anledning till att kollega tillfrågades kunde också vara rädsla att göra fel. 
Egentligen fanns kunskapen men ändå ville dsk göra dubbelkontroller. Det latenta 
budskapet att vilja vara duktig och göra ett bra arbete kunde uppfattas. Det fanns en 
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rädsla att göra fel, en känsla att distriktssköterskorna upplevde att de måste fatta rätt 
beslut och göra rätt. Kollegan uppfattades då vara en källa såväl till kunskap som till 
stöttning för distriktssköterskan; någon att fråga, att dubbelkontrollera med, någon att 
”bolla med”.  

 
vi frågar varandra.. om jag tänker på någonting.. eller om hon 
gör det.. så gör vi en bedömning tillsammans så att vi kan vara 
säkra på det vi ser… eller inte ser.. ( 6 ) 

 

Evidensomedvetenhet   
 

 
Kategorin evidensomedvetenhet innebar relationen mellan de skrivna direktiv som 
distriktssköterskorna fick presenterade för sig, och deras förhållningssätt till dessa. 
Direktiv kunde vara PM eller rutiner som hade tagits fram. Det kunde även handla 
om internutbildningar då dessa ofta bygger på olika klinikers PM. Förhållningssättet 
var av olika anledningar genomgående okritiskt. Anledningar kunde baseras på en tro 
att personerna som satte ihop PM visste vad de gjorde, att PM var baserad på 
vetenskaplighet och att de uppdaterades regelbundet. Detta kunde leda till inte bara 
ett eget användande av PM utan att även kollegor övertygades att efterfölja detta. 
 

Skrivna direktiv 
 
 

Information initierad av arbetsgivare innebär de internutbildningar som ordnas, 
information och rutiner. Detta är också de PM som kan hämtas ifrån Lisa ( = 
Landstinget i Östergötlands hemsida ) eller de lathundar eller informationspärm / ar 
som kunde finnas på vårdcentralerna. Distriktssköterskorna tog innehållet i PM som 
en mycket säker och bra kunskapskälla. Det framgick att uppfattningen var att PM 
skulle inte bara följas, det skulle följas exakt. Flera av distriktssköterskorna kom med 
uttalanden där det framgick att de trodde att de gjorde ett bra jobb om de följde PM 
till punkt och pricka.  

 
man går ju.. speciellt på såna här nyare saker.. efter PM och tittar  
och läser sig till… vi la ju om då efter PM:et, till punkt och pricka… 
och.. eum.. ja.. det är ett bra PM.. och då kände jag att det här fixar 
 jag på ett bra sätt…( 8 ) 

 
Distriktssköterskorna ansåg PM på Lisa vara en väldigt säker och bra kunskapskälla. 
Detta ledde till att distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att alla följde PM / 
rutiner. Var det någon / några som inte gjorde detta, skulle detta åtgärdas. 

 
då sa de att nämen vi går efter PM:et.. Så att dåå.. Sen ändrade  
vi det.. Och det är ju som jag sa att det där måste vi ju ändra... 
så att det var liksom ingen diskussion.. utan att då ändrade vi (2 ) 
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Även internutbildningar var någonting som framgick att distriktssköterskorna 
upplevde som positivt. Här upplevdes att de fick efterfrågad och uppdaterad kunskap 
presenterad för sig av personer som uppfattades vara experter inom området. 

 
Allmänmedicinskt centrum… de har utbildningar som.. det är 
 personal där som tar fram utbildningar som är speciellt  
anpassade som t ex för oss distriktssköterskor.. det är tänkt att 
utbildningarna ska vara utifrån våra önskemål, det vi vill veta 
 mer om ( 5 ) 

 
 

Samma utgångspunkt och inställning som vid PM gällde även för övriga kunskaps 
källor i denna kategori varvid dessa inte presenteras närmare.  
 

Okritiskt förhållningssätt 
 
 
Distriktssköterskorna hade samtliga en tro att de som sätter ihop PM bygger dessa på 
den senaste forskningen, på evidens. De trodde också att PM uppdaterades 
regelbundet, att det var ett krav för att PM skulle få ligga ute på Internet över huvud 
taget. Var de som skrev PM fick sina uppgifter ifrån reflekterades inte över eller 
ifrågasattes - då efterföljande av PM innebar att säkra god vårdkvalitet. 
Distriktssköterskorna berättade att de inte haft en tanke på att PM kunde vara 
felaktiga eller icke uppdaterade. Tvärtom trodde en del av distriktssköterskorna att 
det fanns någon slags säkerhetssystem för att säkerställa att kunskapen vid PM var 
uppdaterad. En distriktssköterska betonade väldigt starkt att PM uppdaterades minst 
en gång om året, annars skulle de inte få finnas kvar utlagda på Lisa.  

 
Mm.. det är ju sånt härnt.. det finns på Lisa.. då finns det ju 
instruktioner som.. uppdateras minst en gång om året.. de får inte 
vara äldre än ett år... följer jag den så vet jag att jag inte  
missar något led.. och de är aktualiserade och de får inte ligga  
ute på nätet om de inte är uppdaterade.. ( 2 ) 

 
 

När distriktssköterskorna ombads att berätta var kunskapen i PM kom ifrån, eller hur 
de visste att denna var evidensbaserade, blev samtliga väldigt eftertänksamma. Ingen 
kunde svara på frågan, och erkände att de faktiskt inte visste närmare.  

 
 

Det vet jag inte riktigt.. vem det är.. och jag vet faktiskt inte vad 
de bygger på heller.. ofta är det väl överläkaren.. fast jag vet  
faktiskt inte riktigt så…( 6 ) 

 
 

Distriktssköterskorna förklarade detta att de inte reflekterat alls berodde på att de 
varit så övertygade att de som gjort rutinerna / skrivit PM måste väl veta vad de höll 
på med. De hade tänkt att de ansvariga visste väl vad de gjorde; vilket då innebar att 
skriva och uppdatera PM regelbundet, utifrån evidens. 
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det förutsätter man ju att de är.. de som är ansvariga för PM-et… 
vilket då PAH är… att de har de bevis de behöver.. det är någonting 
man förutsätter… ( 3 ) 

 
Vid internutbildningar som hölls utgick distriktssköterskorna ifrån samma okritiska 
förhållningssätt. Distriktssköterskorna presenterade olika anledningar till detta. Den 
ena var samma anledning som vid PM, att distriktssköterskorna trodde att de som 
höll i utbildningstillfället visste vad de gjorde. Den andra var att arbetsgivaren ibland 
säger att nu skulle de jobba på ett visst sätt, de fick informationen presenterad för sig 
och sedan var det inte mer med det. Informationen var någonting som presenterades, 
som de skulle ta till sig och godta bara.  

 
...det här är bestämt, så här ska vi jobba, det här har vi tagit 
fram.. och då får man ju känslan att det här är genomtänkt och 
man vet vad man gör och det är inte bara nåt som ett par stycken 
har suttit och fått för sig…( 8 ) 

 
 
Precis som vid subkategorin tillitskunskap till kollega, kunde samma latenta budskap 
tolkas vid dessa subkategori. Samma önskan att vara duktig, att göra ett bra arbete, 
kunde urskiljas som en drivande kraft bakom valet av dessa beslutsunderlag. 
Distriktssköterskorna försökte följa PM strikt, till punkt och pricka, även se till att 
kollegor följde detta. PM skulle följas av alla så att ett bra arbete kunde göras. Efter 
att intervjuerna genomförts eftersökte författaren nämnda PM på Lisa. Upptäckten 
var att denna drivkraft i kombination med ett okritiskt förhållningssätt hade lett till 
att ett inaktuellt PM använts. Distriktssköterskan hade trott, tagit för givet att PM 
uppdateras regelbundet och därmed inte tittat på datumet. Förutom att hon själv 
följde detta, hade kollegor övertalats och övertygats att även de måste följa detta 
inaktuella PM. 
 
 
 

Diskussion 
 
 

Resultatdiskussion 
 
 
Willman, Stoltz och Bahtsevani ( 2011 ) och Nilsen ( 2010 ) berättade att livliga 
diskussioner förts och förs, för och mot evidens i vården. Rösterna för 
sjuksköterskans användande av evidens påtalar undvikande av vanemässiga rutiner, 
förbättrade kliniska resultat ( Mantzoukas, 2008 ) och beslut som inte är baserade på 
vetenskaplig forskning. Evidensbaserade beslut anses öka effektiviteten och 
minimera risken för fel. ( Parahoo, 2006; Rashotte & Carnevale, 2004 ). 
Rösterna emot evidens i omvårdnaden, menar att det fundamentala värdet i 
sjuksköterskans profession ifrågasätts, då sjuksköterskans profession bygger på en 
relation med patienten. Sjuksköterskans profession innebär att fokusera på 
omvårdnadsprocessen och inte bara utgå och behandla sjukdomen hos patienten ( 
Kitson, 2002 ). 

 20 



 
en övergripande kategorin; Distriktsköterskans beslutsunderlag för 
Omvårdnadsåtgärd avsåg den samlade bilden av samtliga de kunskapskällor som 
utgjorde grunden för distriktssköterskans beslutsfattande. De identifierade 
kunskapskällorna var till stor del desamma som Gaenellos ( 2004 ) tog upp. Utöver 
dessa framkom ytterligare ett par; intuition och tillitskunskap. Intuition kanske inte 
ses som en kunskapskälla i traditionell mening. Dock anser författaren att detta är en 
sådan, och att detta ej kan bortses ifrån. Detta stärks av Thomson och Yang ( 2009 ) 
som tar upp att intuition är en utav sjuksköterskans vanligare beslutsunderlag. När 
sjuksköterskor själva skall bedöma sitt arbete är detta dock inte någonting som 
reflekteras över ( a.a ). Några av kunskapskällorna bygger på tillit, några på 
omedvetenhet. Distriktssköterskorna är själva medvetna om att de inte fullt ut 
tillämpar evidensbaserad vård. Några uttryckte att det berodde på tidsbrist. 
Författaren anser att det inte är det givna svaret och lösningen.  
 
Vid innehållsanalysen framkom att distriktssköterskornas drivkrafter bakom olika val 
av beslutsunderlag grundade sig i känslor. Den ena av dessa var viljan att hjälpa, att 
göra gott. Den andra var viljan att vara duktig och göra ett bra arbete. Tucket (1999) 
lyfter hur fastlåsta värderingarna är att sjuksköterskan ”ska” vara en god samarit och 
vilja hjälpa. Författaren ställer sig frågan hur stor inverkan dessa värderingar har på 
sjuksköterskans/distriktssköterskans val av beslutsunderlag? Distriktssköterskans 
beslutsunderlag bjuder således på ett brett spektrum av såväl olika färger som 
nyanser.  
 
Egen erfarenhet användes ofta av distriktssköterskorna med hänvisning till att de 
brukade göra på ett visst sätt. Detta ledde enligt dem till att de kände sig vana och 
trygga med det de gjorde. Lykkeslet och Gjengedal ( 2006 ) lyfter att två olika 
synsätt finns gällande vilket förhållningssätt sjuksköterskan bör ha till kunskap. Det 
ena av dessa förhållningssätt innebär att sjuksköterskans kunskaper ska vara 
generella och baseras på vetenskap. Det andra förhållningssättet utgår ifrån att 
sjuksköterskans patientkännedom och erfarenheter är av hög vikt. Det har varit en 
tävling vilket av förhållningssätten som bör råda istället för att dessa skulle 
komplettera varandra tar upp denna debatt och vikten av inget av synsätten bör 
konkurrera ut det andra. Evidens måste vara ett komplement till bland annat 
vårdarens erfarenhet ( Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011; Parahoo 2006;  
Rashotte & Carnevale, 2004; Kitson, 2002 ) .  
 
Beslutsunderlag i vården får dock enbart ej baseras på erfarenhet och tidigare 
kunskap; detta är otillräckligt ( Levi, 2009 ). Samma sak gällde vårdarens empati och 
intuition. Alla dessa kunskapskällor lyfts som komplement i en evidensbaserad vård. 
De skall ej ses som tillräckliga för att utifrån dessa basera vårdbeslut på ( Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011; Nilsen, 2010; Levi, 2009 ) 
 
Distriktssköterskorna tog upp att de intuitivt, trodde eller ”visste” hur patienterna 
eller de anhöriga mådde, vad de skulle må bättre av, och behövde. Även om 
avsikterna var välmenta hade detta lett till såväl missförstånd och förtret. 
Behandlingar hade även givits utan att någon egentlig medicinsk indikation fanns för 
detta. Thomson och Yang ( 2009 ) tar upp att sjuksköterskor konsekvent utgår ifrån 
intuition. Detta är någonting som är mycket känt. Sjuksköterskor som utgår och tar 
beslut utifrån informationssökande är mycket ovanligt. Det är framförallt två 
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problem som uppstår i och med detta: Det ena problemet är att då ett beslut tas 
utifrån intuition blir ofta påverkan av fördomar eller förutfattade meningar 
förbisedda. Det andra problemet är att då sjuksköterskan själv bedömer sitt eget 
beslutsfattande tas sällan intuitiva beslut upp som någonting som behöver granskas. 
Att förekomsten och konsekvenserna  av intuitiva beslut lyfts och diskuteras är 
någonting som anses vara mycket viktigt ( Thomson & Yang, 2009 ).  
 
Då Willman, Stoltz och Bahtsevani ( 2011 ) hänvisar till olika omvårdnadsforskare, 
menar de att vårdandets kärna och inre substans är någonting som är nödvändigt i 
processen. Det vill säga, vårdarens äkthet, handlande och förhållningssätt gentemot 
patienten. Omvårdnaden är sjuksköterskans profession och specialområde. 
Omvårdanden präglas av att bry sig om och ta hand om patienten . Den präglas inte 
av objektivitet och mätbarhet ( Kitson, 2002; Ingersoll, 2000 ). En förskjutning mot 
användande av vetenskaplighet i omvårdnaden skulle innebära ett paradigmskifte för 
sjuksköterskan, vilket även pläderats för under senare tid ( Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011 ). Kuhn ( 1997 ) beskriver paradigmskiftet som ett sammanhang av 
olika faser: Det finns en allmän föreställning eller  tankemönster, som inte är direkt 
medvetet. Det kännetecknas av problemlösning inom föreställningens ramar. 
Eftersom den utbredda föreställningen är så grundmurad att dess "sanning" är 
överordnad vad som motsäger den, innebär detta en kris. Paradigmskiftet inträder när 
någon bryter kollektivets tankemönster och detta nya tankemönster vinner gehör. 
Kuhns ( 1997 ) beskrivning av vad ett paradigmskifte innebär, anser författaren vara 
en mycket överensstämmande beskrivning av sjuksköterskans implementering av 
evidensbaserad vård.  
 
Införandet av evidens innebär mer än ett nytt sätt att arbeta. Det innebär även ett nytt 
sätt att se på sjuksköterskans yrkesroll. Den ”sanning” att sjuksköterskan är en 
barmhärtig samarit behöver omvärderas om hon skall närma sig ett objektivt 
arbetssätt. Flera studier har visat på att sjuksköterskor har upplevt ett dåligt 
samarbete och oförståelse ifrån läkare och /eller ledning vid implementering av 
evidens i omvårdnadsarbetet ( Forsman et al, 2009; Atkinson et al, 2008; Chau JP et 
al, 2008; Parahoo & McCaughan, 2001; Parahoo, 2000 ). Författaren undrar, kan 
oförståelse ifrån arbetsgivare och /eller läkare bero på att en barmhärtig samarit inte 
förväntas vara kritisk och objektiv?  
 
Journalanteckningar var ett vanligt beslutsunderlag, som användes på lite olika sätt. 
Dels användes de med tanke att se om patienten tidigare behandlats på något sätt som 
verkat bra, dels i jämförande syfte. Anledningen till att journalanteckningar användes 
utifrån avsikten att ta reda på om tidigare behandlingar varit bra och kunde användas 
igen, är någonting som Levi ( 2009 ) också nämner. Han menar att det är ett vanligt 
sätt att arbeta i vården. Det är tillika en av de anledningar som ger upphov till 
felaktiga behandlingar. Ofta utgår behandlingar ifrån ett koncept som tidigare varit 
lyckat. Tyvärr innebär inte detta att konceptet är lika passande en annan gång ( Levi, 
2009 ).   
 
Journalanteckningar användes även i jämförande syfte för att säkerställa att 
behandlingen skulle vara lika för alla patienter. Här kan då några olika aspekter ses, 
beroende på patienternas behandlingar. Är behandlingen som jämförs av mer 
generell karaktär och vårdaren tar ett riktigt beslut gällande vilken behandling som 
skall anses vara den ”riktiga”, kan detta vara bra. Skulle det vara så att vårdaren tar 
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beslutet att utgå ifrån en behandling som tros vara riktig men i själva verket är 
felaktig, är det mindre bra. Skulle jämförelse göras av behandlingsalternativ som ej 
kan anses vara generella bör detta förkastas. Kunskapen måste vara individuell, 
uppdaterad och omprövas från fall till fall då nyttan av en åtgärd kan variera mellan 
olika personer ( Socialstyrelsen, 2011 ). 
 
Journalanteckningar användes även som underlag vid övertagande av patient. Detta 
kunde vara såväl att patienten kom ifrån annan vårdcentral som utskriven från 
sjukhus. Distriktssköteterskorna påtalade att svårigheter hade uppstått i samband med 
övertagandet för att de inte fått tillräckligt underlag. Antingen hade 
journalanteckningarna varit bristfälliga eller så hade det inte funnits några över 
huvud taget. Muntlig rapport hade inte givits. En studie av Meum et al ( 2011 ) tar 
upp sjuksköterskors uppfattning av elektronisk journal vid så kallad tyst rapport (läsa 
journalanteckningar istället för att få muntlig rapport). Resultatet hade inte varit 
odelat positivt. Flertalet sjuksköterskor hade varit positiva till denna då det ansågs 
vara tidsbesparande. Några stycken sjuksköterskor hade dock ansett att detta var en 
försämring, just för att upplevelsen var att informationsöverföringen försämrats 
(Meum et al, 2011). Vid patientövertagande utan muntlig rapport kan då förstås att 
det är extra viktigt med korrekt dokumentation. Så var således dock ej alltid fallet.  
 
Litteratur som användes som beslutsunderlag var antingen litteratur eller broschyrer. 
Vetenskapliga artiklar var ingenting som användes eller eftersöktes. Val av litteratur 
utgick ej ifrån systematiskt sökande och användande av bästa tillgängliga kunskap, 
vilket förordas ( Socialstyrelsen, 2005; Sacket et al, 1996; Rosenberg & Donald, 
1995 ). Antingen fanns litteratur i ämnet på vårdcentralen, inhandlats eller så hade 
den använts vid grundutbildningen och distriktssköterskan hade den sedan tidigare. 
Hur uppdaterad litteraturen var eller om den hade vetenskaplig grund reflekterades 
oftast inte över. Eftersom all vetenskap är föränderlig behöver inte uppgifter skrivna 
för några år sedan vara en sanning. Det som idag kan uppfattas som självklart är inte 
det imorgon eller nästa vecka. Upptäckt av ny vetenskap och kunskap om 
verkligheten är en ständigt föränderlig process ( Chalmers, 2007 ).  

 
Beslutsunderlaget tillitskunskap användes ofta. Tillitskunskap användes utifrån två 
aspekter. Den ena var där distriktssköterskan litade på den kunskap som erhållits från 
patienten, den anhörige eller personalen. Patientens vilja, självbestämmanderätt och 
delaktighet var någonting som ansågs väldigt viktigt av distriktssköterskorna. Här 
ingick även tilltro till patientens egna ord vid självskattning. Kunskap ifrån anhöriga 
kunde gälla situationer då en patient var terminal, antingen hur patienten mådde eller 
hur de själva kunde hantera situationen. Det kunde också handla om personal på 
servicehus el dyl; deras uppgifter om patienten eller känslor av de behövde stöttning 
runt en patient.  
 
Den andra aspekten av tillitskunskap var att distriktssköterskorna litade på sina 
kollegor. De litade på att de kunde eller visste lika bra, bättre eller mer än en själv, 
att de var källor till kunskap när tilliten till den egna kunskapen svek. En kollega 
kunde ge kunskap i ett okänt område eller tillfrågas vid allmän osäkerhet. Den största 
skillnaden mellan tillitskunskapen vid de två olika grupperna, är varifrån 
hjälpsökandet kommer. Vid tillitskunskap utifrån patient /anhörighåll /personal var 
det distriktssköterskan som var expert, det var hon som kunde hjälpa. Vid 
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tillitskunskapen utifrån kollega innebär det för distriktssköterskan att det var hon som 
efterfrågade hjälp.  
 
Hupcey et al ( 2002 ) gör ett försök att analysera och förklara beståndsdelarna av 
tillit. T ex belyses en nödvändighet för att tillit alls skall kunna existera, är att 
individen måste befinna sig i en situation där hon / han har ett behov att bli hjälpt. 
Om det är så, kanske funderingen kan ställas varför distriktssköterskan litar på 
patientens eller den anhöriges uppgifter? Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ( 
1982:567 ), §2  ska patienten vara delaktig i sin vård. Vidare skall vården bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet ( Socialstyrelsen, 1982 ). 
Detta skulle kunna ligga till grund för distriktssköterskans tillit till patientens 
uppgifter. Detta är dock endast en del av vad som sägs. Vidare i HSL står att 
patienten måste ges information så att denne utifrån detta kan vara kapabel att fatta 
ett välavvägt beslut ( Socialstyrelsen, 1982 ). Sellman ( 2007 ) tar upp att tillit är 
någonting väldigt viktigt och essentiellt i sjuksköterska - patientrelationen. Dock 
finns något som han benämner oklok tillit. Detta beskrivs som godtycklig tillit; att ha 
tillit till någon utan att försäkrat sig om att denne har förstått värdet i information 
som förts fram. Detta torde gälla all tillitskunskap, oavsett om det är uppgifter ifrån 
patient, anhörig eller personal. Frågan kvarstår då, utav vilken anledning 
distriktssköterskan litar till patientens /anhöriges uppgifter? Det är inte hon som 
behöver hjälp av patienten.  
 
Detsamma gäller patientens självskattning. Socialstyrelsen ( 2011 ) efterlyser att 
observationer och dokumentation skall göras med hjälp av mätinstrument och 
skattningsskalor. Vid innehållsanalysen framkom att bristfälligt användande av dessa 
ting. Distriktssköterskorna tog bland annat upp situationer där de på olika sätt 
misslyckats med att nå fram till behandlande läkare. T ex hade uppmärksammats att 
patienter fick otillräckligt med vätska och distriktssköterskorna var oroliga att de höll 
på att bli uttorkade. Otaliga kontakter hade då tagits med läkare såväl på vårdcentral 
som på ansvarig klinik på sjukhuset. Trots detta hände ingenting.  
 
Distriktssköterskorna beskrev hur de led med patienterna och hur dåligt de mådde av 
att komma hem till patienterna och se en försämring utan att kunna påverka. De 
beskrev att de blivit både ledsna och frustrerade då de upplevt att de gjort allt för att 
få läkares uppmärksamhet men ändå inte blivit tagna på allvar. Läkarna hade blivit 
informerade om att patienterna inte fick i sig tillräckligt mycket vätska, att de kände 
sig torra i munnen. Kanske denna subjektiva information inte var tillräcklig? Kanske 
hade de blivit mer lyssnade på om de tagit dagliga vikter på patienterna som 
objektivt visat på vätskeförluster ( Perren et al, 2011 ).  
 
Diskussionerna gällande sjuksköterskornas evidensbaserade vård har pågått teoretiskt 
under lång tid utan något slutgiltigt beslut för hur den skall bedrivas har tagits ( 
Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011 ). Detta ansåg författaren avspegla sig tydligt 
vid intervjuerna. Flertalet distriktssköterskor visste och kommenterade att de nog 
egentligen borde ta sig tid att söka vetenskapliga artiklar och /eller använda sig av 
olika mätinstrument. Detta hade dock ej skett.  
 
Vid innehållsanalysen framkom att den bakomliggande orsaken till denna aspekt av 
tillitskunskap härrörde ifrån viljan att göra gott. Tucket ( 1999 ) har i sin artikel lyft 
åsikter och tankar runt hur en sjuksköterska är, eller förväntas vara. Han jämför 
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sjuksköterskans vårdande profession som ”Den goda samariten”. Sjuksköterskan 
såväl ser på sig själv, som har förväntningar på sig, att hon skall vara en god samarit. 
Det förväntas av henne att hon skall kringgå vissa regler för att kunna göra gott. 
Faktum är att detta är beskrivet i omvårdnadslitteraturen. En sjuksköterska som 
bryter mot regler för att hjälpa patienten är en utmärkt sköterska ( Tucket, 1999 ).  
 
Hur ser det då ut med beslutsunderlag utifrån tillit till kollegans kunskap? Här kan 
tydligt ses att det är distriktssköterskan som behöver och efterfrågar hjälp; men är det 
säkert att hon får detta? Eller tas detta endast för givet? Är detta en säker 
kunskapskälla? Flertalet distriktssköterskor sade att ”man måste ju kunna lita på sina 
kollegor”. Utifrån vad Chalmers ( 2007 ) lyfter; att kunskap är en ständigt föränderlig 
och framåtskridande process  är det kanske inte så självklart?  
 
Levi ( 2009 ) tar upp att detta faktiskt är ett av de största problemen som finns i 
vården; det stora antalet olika kunskaper, dogmer, troenden och tyckanden. Det blir 
svårt att med säkerhet veta att kollegan då faktiskt vet bättre. Hur uppdaterad är 
hennes kunskap och vad grundar sig den i? Det går oftast inte att svara på. Tidsbrist 
och dåligt stöd av ledningen angavs som vanligt förekommande och försvårande 
faktorer för sjuksköterskans tillämpning av evidensbaserad vård ( Forsman et al, 
2009; Atkinson et al, 2008; Chau JP et al, 2008; Parahoo & McCaughan, 2001; 
Parahoo, 2000 ). Kan detta vara hela sanningen? Författaren anser att så ej är fallet. 
Sjuksköterskor är av tradition omvårdande. Det är det som är sjuksköterskans 
specialområde. Den övergripande och egentliga orsaken till sjuk- eller 
distriktssköterskans val av beslutsunderlag anses vara det nu rådande paradigmet av 
sjuksköterskan som en god samarit. På senare tid har pläderats allt mer att en 
evidensbaserad omvårdnad de facto innebär ett paradigmskifte för sjuksköterskan. 
Sett utifrån detta är det låga användandet av evidensbaserad vård samt svårigheterna 
gällande implementeringen inte alls svåra att förstå. 
 
Med Evidensomedvetenhet avses den okritiska hållningen gentemot alla de skriftliga 
direktiv som kan tillhandahållas via landstinget och/eller kommunen. 
Evidensomedvetenhet kan tyckas vara en felaktig benämning på kategorin, då 
omedvetenhet gällande evidens kanske kan anses gälla samtliga kunskapsskällor. Det 
finns dock en väldigt distinkt skillnad; Vid kategorin ”Kunskapskällor” saknades 
reflektion hos distriktssköterskorna hurvida de utgick ifrån evidens eller ej. Vid 
intervjuerna framgick att när distriktssköterskorna reflekterade över användande av 
evidensbaserade kunskaper, visste de egentligen med sig flertalet av de   
”kunskapskällor” som tillämpades ej utgick från evidens.  Vid kategorin 
”Evidensomedvetenhet” var distriktssköterskorna inte bara ovetandes om att de inte 
utgick från evidens – samtliga trodde att det var precis vad som gjordes. Samtliga 
distriktssköterskor trodde att de skriftliga direktiven var evidensbaserade. Tilltron till 
att PM, rutiner, internutbildningar etc. var så stark, att ingen reflektion hade gjorts 
gällande kvalitén på innehållet. Vid förfrågan kunde dock ingen svara på var 
uppgifterna kom ifrån eller hur aktuella de var.  
 
Enligt Svenska Akademins Ordbok ( 2009 ) är PM ( Promemoria ) ett samlingsnamn 
för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med 
mera. Ett PM kan också vara löst utformade direktiv utfärdade av en ledare i en 
organisation ( Lindstedt & Mårdsjö, 2011 ). Det sägs således ingenting om att PM 
måste vara, eller är evidensbaserade. Enligt SOSFS 2005:12 däremot, krävs att 
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kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande 
skall utvecklas och säkras.  Verksamheten i vården skall säkerställa att det finns 
rutiner för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling skall tas fram, provas 
ut och introduceras. Enligt lag är således arbetsgivaren skyldig att se till och 
efterfölja att nödvändig kunskap är överensstämmande med aktuell vetenskaplighet ( 
Socialstyrelsen, 2005 ). Författaren sökte på ett par av de PM som distriktssköterskor 
hade uppgett som uppdaterade och evidensbaserade. Huruvida dessa utgick ifrån 
vetenskap kunde inte författaren avgöra, då det var avsaknad av kunskapskällor / 
referenser. Dock kunde konstateras att ett av dessa skulle ha uppdaterats för mer än 
ett år sedan.  
 
Författaren jämförde även detta PM med PM ifrån Södersjukhuset i Stockholm. Båda 
används vid samma typ av omläggning - men direktiven ser olika ut. Liberati et al ( 
2001 ) frågar sig vilka riktlinjer som egentligen går att lita på. Ett förslag som läggs 
fram i denna artikel är att samtliga riktlinjer före tillämpning borde valideras. 
Distriktssköterskornas evidensomedvetenhet gällde inte enbart PM. Den 
genomsyrade alla skriftliga direktiv från arbetsgivaren. Här inräknades även 
internutbildningar då dessa ofta grundar sig i respektive kliniks PM, kunskaper och 
erfarenheter som specialsköterskor eller läkare har. Ljungström ( 1999 ) menar att 
olika direktiv och rekommendationer utfärdas, som kan vara direkt farliga. Även 
svensk sjuksköterskeförening (2011) lyfter att en del av de åtgärder som utförs i 
vården är så ineffektiva att de kan vara direkt skadliga för patienten.  
 
Den latenta tolkningen är att den drivande kraften bakom denna vilja att ”följa PM 
strikt” berodde på en önskan att göra ett bra arbete. Distriktssköterskorna trodde att 
denna kunskap var en försäkran av god vård, om PM följdes. Vad som framkommit 
och allt mer framkommer, är att en kritisk hållning till kunskap oavsett vilket håll 
den kommer ifrån, är nödvändig. Även om arbetsgivare är skyldiga enligt lag att se 
till att nödvändig kunskap för verksamheten ( PM etc ) är uppdaterad och 
vetenskaplig är även detta således någonting som måste ses kritiskt.  
 

Konklusion    
 
 
Flera saker har framkommit i föreliggande studie. Tidigare forskning har fokuserat 
på sjuksköterskan i slutenvården, och dennes användande av evidens. Vad som 
framkom vid intervjuerna var ett mycket lågt användande av evidensbaserad vård 
även bland distriktssköterskorna. Slutenvård eller primärvård, sjuksköterska eller 
distriktssköterska hade således ingen betydelse. Subkategorierna och kategorierna 
som framkom via innehållsanalysen visade på att de kunskapskällor som användes ej 
var evidensbaserade. Det framkom även att distriktssköterskornas förhållningssätt 
präglades av okritiskhet och subjektivitet. Flertalet beslut togs utifrån tidigare 
kunskap, erfarenhet och intuition. Detta styrks även av tidigare studier, som visat på 
att detta är något väldigt typiskt för sjuksköterskan. Det visades på att sjuksköterskan 
integrerar sin erfarenhet och kunskap med känslor av att vilja hjälpa och ta hand om 
patienten. Då detta är vårdandets kärna enligt omvårdnadsteoretiker anser författaren 
detta vara naturligt. Det hade tvärtom varit konstigt om det inte hade varit så. Då nu 
kraven på evidensbaserad vård blir allt hårdare är dock av hög vikt att det nuvarande 
paradigmet ändras. Det djupt rotade synsättet på sjuksköterskans profession måste 
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förändras. Vård utifrån evidens ger en säkrare vård med bättre kvalitet – och detta är 
någonting mycket eftersträvansvärt. Skall sjuksköterskan kunna arbeta 
evidensbaserat måste teori omsättas till praktik.  
 
 

Tillämpning 
 
 
Förståelse måste frambringas att sjuksköterskan förutom omvårdnadsperspektivet de 
facto har en hög vetenskaplig kompetens – som idag är lågt nyttjad i den praktiska 
vården. Förståelse måste frambringas att sjuksköterskan trots en omvårdande kärna 
kan tillämpa ett kritiskt och objektivt tänkande. Evidens i omvårdnaden får inte ses 
som ett hot, den måste ses som ett komplement för att säkerställa vårdkvalitén. Skall 
socialstyrelsens krav tillgodoses måste arbetsgivare ställa sig bakom och stödja 
sjuksköterskans process mot evidensbaserad vård. Tillfällen till strukturerat sökande 
och tillämpande av säker vetenskap måste prioriteras och uppmuntras.  
 
 

Metoddiskussion 
 
 
Kvalitativ studie med personliga intervjuer valdes för att kunna fånga 
distriktssköterskans medvetna och omedvetna handlingar; de tankar och känslor som 
låg till grund för val av omvårdnadsåtgärder. Kvalitativ forskning syftar till att söka 
svar på och förstå människans upplevelser, erfarenheter, tankar men även kunskaper. 
Kunskapsfrågor i detta hänseende kan innebära den reella kunskapen i ett ämne men 
också kunskap gällande företeelser ( Hartman, 2004 ).  
 
Innan intervjuprocessen startades valdes analysmetoden ut ( Kvale, 1997 ) Även 
detta är av hög vikt för validiteten; att passande metod väljs ut för syftet så att vad 
som än är avsett att studeras verkligen så sker på bästa sätt. Saker som 
distriktssköterskans upplevelser av sin livsvärld etc, var ej efterfrågade. Ej frågades 
heller efter distriktssköterskornas grundläggande uppfattning gällande förståelse av 
något fenomen. Någon social process innefattades heller ej av syftet. De vanligaste 
metoderna; Fenomenologi, Fenomenografi samt Grounded Theory valdes därmed 
bort ( Granskär & Höglund-Nielsen, 2008 ). Någon av de andra kvalitativa metoder 
som föreligger ansågs heller ej mer eller lika passande som kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Att valet föll på Kvalitativ Innehållsanalys var av flera orsaker. Bland annat är denna 
metod specifikt utarbetad för att möjliggöra analys av stora mängder text, vilket 
intervjuerna transkriberats till. Metoden är mycket flexibel; beroende på syftet med 
studien kan analysen anpassas så den passar för ändamålet ( Krippendorff, 1980 ) . 
Författaren behövde en analysmetod som kunde vara behjälplig för att lyfta såväl 
manifest som latent innehåll. Syftet med studien var såväl att lyfta de kunskapskällor 
som användes; det manifesta – men även de bakomliggande orsakerna till 
användandet av dessa; det latenta.  
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Enkätundersökning övervägdes till en början men valdes bort, eftersom det var 
tveksamt att den efterfrågade kunskapen hade kunnat identifieras. Kräver även stor 
kunskap hos den som skapar enkäten . Enkätundersökningar kan vara öppna men det 
är ändå mycket svårt att fånga in det djup och bredd som en intervju kan ge ( 
Hartman, 2005 ). Kvalitativa intervjuer ger komplexa och innehållsrika svar och kan 
då bidra med en stor mängd information ( Trost, 2005; Kvale 1997 ). Relationen 
mellan intervjuare och informant är dock någonting som i hög grad kan inverka på 
resultatet ( Trost, 2005 ). Med tanke på detta exkluderades kollegor samt f.d kollegor 
ifrån urvalet. Intervjumaterialet från provintervjun var av god kvalitet men togs 
heller ej med av denna anledning; visserligen kunde datamaterialet kvantitativt sett 
ha blivit större, men risken fanns även att tillförlitligheten hade försämrats ( a.a ).  
 
Något annat som har inverkan på intervjuns kvalitet och resultat är informantens och 
författarens förutfattade meningar om varandra. Detta påverkar såväl samspelet som 
förväntningarna på den andre personens inställning till den egna personen, svar och 
attityder ( Krippendorff, 1980 ). Såväl informant som intervjuare var sjuksköterskor. 
Informanterna hade inför intervjun vetskap om att intervjuaren var sjuksköterska. 
Detta kan ha haft negativ inverkan på studiens validitet. Författaren har ingen 
erfarenhet av att intervjua. Även detta kan ha haft negativ inverkan på studiens 
validitet. Syftet och frågeställningarna kunde upplevas som ifrågasättande och 
obehagliga för informanten. Vid någon intervju upplevdes informanten bli allt mer 
stressad och försvarsinriktad. Frågeställningarna kunde ha haft inverkan på 
distriktssköterskornas självuppfattning ( Kvale 1997 ).  
 
Intervjuerna transkriberades efter varje intervju till text och sändes till handledare. 
Handledare återkopplade med konstruktiv kritik. Varefter intervjuerna framskred 
upplevdes en förbättring i intervjutekniken. Det upplevdes naturligare att ställa 
sonderande frågor. De uppföljande frågorna blev lättare att finna på. Enligt 
Krippendorff ( 1980 ) betänktes författarens inverkan av den egna förförståelsen och 
den egna erfarenheten även vid analysmomentet. Författaren strävade efter att under 
hela tolkningsprocessen vid analysen vara observant för olika fallgropar såsom 
övertolkning, att själv fylla i luckor, etc. Handledare kontrollerade kontinuerligt 
analysförfarandet så att koderna och kategorierna var överensstämmande med hennes 
erfarenhet och kompetens gällande analysförfarande i kvalitativ metodik ( a.a ). 
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