
Inledning

Sjuksköterskan ska självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen och ha förmåga att värdera, 
prioritera och hantera förändringar i patientens tillstånd, samt arbeta för att omvårdnaden ska 
överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet (1). Sjuksköterskans omvårdnad ska 
vila på evidensbaserad kunskapsgrund, och sjuksköterskan har ett ansvar att inhämta kunskap 
som gör att hon behåller sin yrkeskompetens (2). Dagens omvårdnad är mångfacetterad och 
dynamisk, vilket innebär ett ökat ansvar relaterat till mer avancerad teknologi och 
specialisering. Sjuksköterskan måste som en följd av detta utveckla en effektiv problem-
lösning och förmåga till ett självständigt beslutsfattande i omvårdnaden (3). Beslutsfattande är 
en komplex process i sjuksköterskans dagliga arbete. Beslut fattas ofta utan att det innebär en 
medveten handling, men varje gång sjuksköterskan samlar in bedömningsunderlag görs sen 
ett beslut. Sjuksköterskan måste ta ställning till om ett problem existerar, finna orsaken till 
det, och vidta lämpliga åtgärder för att lösa det på bästa sätt (4).
Vi tycker det är av betydelse att synliggöra vad som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande 
och det som underlättar eller försvårar, för att öka sjuksköterskans förståelse för sitt 
handlande, stärka yrkesrollen och i förlängningen förbättra patientens omvårdnad. 

Bakgrund

Innan vårdandet blev till en profession, så baserades omvårdnad på osjälviskhet och kärlek till 
medmänniskan. Det fanns ingen formell utbildning, utan novisen gick bredvid en erfaren 
vårdare, som en lärling. Omvårdnaden började bli mer strukturerad under Florence 
Nightingale´s dagar (1820-1910), och sjuksköterskeyrket började ta sin form på tidigt 1900-
tal (5). Sjuksköterskans arbetsområden består av omvårdnad, hälsofrämjande och före-
byggande arbete, planering och arbetsledning, undervisning och utvecklingsarbete. 
Sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens behov och bedöma dennas tillstånd, utföra 
ordinationer och vidta nödvändiga åtgärder. Sjuksköterskan ska uppmärksamma fysiska, 
psykologiska, andliga, kulturella och sociala behov och måna om patientens medbestäm-
mande och deltagande. Vården ska i möjligaste mån genomföras i samråd med patienten. 
Omvårdnad ska dokumenteras, detta är viktigt för att kriterier och standards ska kunna 
framställas. Kvaliteten på verksamheten ska utvecklas och säkras kontinuerligt. Sjuk-
sköterskan bör följa sitt verksamhetsområdes utveckling, och ta till sig ny forskning som 
behövs för att utföra yrket (6). Ett etiskt förhållningssätt är ett krav för god omvårdnad, som 
ska ges på lika villkor utifrån patientens specifika behov. Omvårdnaden ska vila på vetenskap 
och beprövad erfarenhet och dess syfte är att stärka hälsa, förebygga sjukdom, återställa och 
bevara hälsa, minska lidande och möjliggöra en värdig död. Ett utgångsläge för omvårdnaden 
ska vara ett respektfullt bemötande av patienten (7). Sjuksköterskan ska följa författningar, 
riktlinjer och rutiner samt stödja sitt omvårdnadsarbete på informations- och kommunika-
tionsteknologi, och där ha förmåga till att kritiskt granska relevant kunskap. Sjuksköterskan 
ska ha en bra dialog med patienten, informera och undervisa den för att göra denna delaktig i 
sin vård (1). På 1960-talet utvecklades begreppet omvårdnadsprocessen. Den innefattar två 
dimensioner; problemlösning och samspel, vilka måste samverka. Problemlösningsmetoden 
som innebär ett systematiskt tankesätt, består av fem faser; datainsamling, problem-
identifiering, målidentifiering, genomförande av omvårdnadshandlingar och till sist 
utvärdering. Problemlösningen måste ske med patienten i fokus och om möjligt tillsammans 
med patienten, problemlösningen är ett redskap och resultatet av användandet är beroende av 
sjuksköterskans värdegrund, kunskaper och skicklighet (8). Studier av beslutsprocessen inom 
omvårdnad har utvecklats ifrån undersökningar om beslutsprocesser inom den medicinska 
vetenskapen. Beslutsprocessen är kontinuerlig och bedömningsfasen börjar vid rapportering, 
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redan innan sjuksköterskan träffar patienten, och fortsätter under hela vårdtiden. Sjuk-
sköterskan rör sig i beslutsprocessen på ett dynamiskt och snabbt sätt, ju mer erfaren 
sjuksköterskan är desto snabbare och mer korrekt är beslutsfattandet (4). Det krävs kunskap 
och erfarenhet i kombination med datainsamling, när beslut om behandling ska fattas. Ibland 
sker detta omedvetet och spontant, nackdelen kan då vara stora behandlingsvariationer, i 
andra omvårdnadssituationer är det nödvändigt med genomtänkt, planerad och konsekvent 
behandling, där sjuksköterskan medvetet tillämpar sin erfarenhet och kunskap (9). 
Allteftersom vården förändras som ett resultat av social och teknisk utveckling, så förändras 
också informationen som finns tillgänglig för sjuksköterskan, förändringen ställer krav på 
sjuksköterskan att ha en god problemlösningsförmåga, vilken genererar en god omvårdnad 
(10). Processen, genom vilken sjuksköterskan utvecklar ett logiskt och kreativt besluts-
fattande, påverkar också utvecklandet av det kritiska tänkandet. Det är viktigt för sjuk-
sköterskan att tänka kritiskt om hon ska kunna bli effektiv i sitt beslutsfattande. Faktorer som 
utmärker det kritiska tänkandet är bland annat förmåga att skilja på relevant och irrelevant 
data, att skilja mellan observation och slutsats, att kunna bedöma styrka i resonemang och 
argument och att kunna känna igen tvetydiga krav (3). Det finns olika sorters kunskap, som 
skiljer sig åt vad gäller källa och funktion. Den personliga kunskapen som är unik och 
individuell, innehåller både erfarenhet och värderingar och erhålls genom problemlösning och 
beslutsfattande i omvårdnadsarbetet. Referenskunskap erhålls genom att ta del av yttre 
kunskapskällor som litteratur, riktlinjer och databaser. Den personliga kunskapen ökar när 
kunskapskällorna sedan införlivas hos sjuksköterskan. Det finns ett tydligt samband mellan 
utvecklandet av personlig kunskap och möjligheten att tillhandahålla effektiv patient-
vård.(11). Sjuksköterskans beslutsfattande är beroende av graden av erfarenhet. Hos en 
mindre erfaren sjuksköterska, eller i en situation som är ny, är det troligt att ett stegvist 
analytiskt tänkande används, medan hos en mer erfaren sjuksköterska intuition är mer vanligt. 
Intuitionen innebär en omedveten tankeprocess som grundar sig på tidigare upplevda 
situationer (8). Benner graderar enligt Dreyfus-modellen sjuksköterskor efter deras mått av 
erfarenhet, det konstateras att problemlösningen skiljer sig åt. Den mindre erfarna 
sjuksköterskan har behov av regler som vägleder handlandet, som här ofta är mer begränsat 
och likformat, och behöver hjälp att prioritera och avgöra vad som är betydelsefullt. 
Sjuksköterskan med stor erfarenhet däremot, kan tolka kliniska situationer och använda en 
holistisk förståelse vilket förbättrar beslutsfattandet och gör det mindre ansträngande. Den 
erfarna sjuksköterskan låter sig vägledas av nyanser, är inte längre beroende av analytiska 
principer, utan kan med hjälp av sin stora erfarenhetsbakgrund intuitivt hitta kärnan i 
problemet. En sjuksköterska på denna nivå kan fungera som konsult för sina kolleger. 
Beslutsfattande sker i alla omvårdnadsarbetets domäner, när sjuksköterskan hjälper, under-
visar, övervakar, behandlar, planerar och säkerställer kvalitet (12).

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans besluts-
fattande i omvårdnadssituationen.

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie.
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Datainsamling

Litteratursökning av relevanta artiklar genomfördes utifrån syftet i databaserna Academic 
Search Elite, Cinahl, Pub Med, Pub Med Central, Science Direct och Swe Med+.
Sökorden var MESH-termerna decision-making, nursing och problem solving. 
Thesaurustermer var clinical decision making, clinical nursing research, decision making, 
decision-making process, nurses, nursing care och nursing practice. Fritextorden som 
användes var clinical judgement, clinical reasoning, decision-making, nursing, nursing care, 
nursing practice, professional judgement, problem solution, problem solving. Sökorden 
kombinerades på olika sätt. Artiklar som påträffades i mer än en databas har endast redovisats 
i den databas där de först sökts. Sökhistoriken presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Sökhistoria

Databas Sökord Antal 
träffar 
Datum

Genomlästa 
abstract

Urval 1 Urval 2 Referens i 
arbetet

Science 
Direct

Decision-making 
AND nursing

99 
060905

17 5 4 14, 16, 18, 
24,

Academic 
Search Elite

Clinical judgement 
AND nursing

58 
060924

7 2 1 22

Cinahl Nursing care, 
clinical 

decisionmaking

224 
060924

21 5 4 15, 17, 20, 
26

Pub Med 
Central

Decision-making 
AND nursing 

practice

93 
060926

3 1 1 23

Cinahl Nurses, clinical 
decision-making

181 
061002

5 3 2 19, 25

Cinahl Nursing practise, 
decision-making 

process

11 
061002

1 1 1 27

Cinahl Clinical nursing 
research, decision 

making

34 
061003

3 1 1 21

Som inklusionskriterier valdes att artiklarna skulle vara vetenskapliga, från tidskrifter som 
tillämpade peer review, författade på engelska eller svenska och publicerade tidigast år 2000. 
Studierna skulle vara genomförda inom somatisk vård. Artiklar exkluderades där forskningen 
huvudsakligen fokuserade på studenter. Under sökningen lästes abstrakt på de artiklar där 
titeln verkade svara mot syftet. Utifrån abstraktens innehåll valdes sedan artiklar, som skrevs 
ut från databasen eller hämtades från tidskriftavdelningen på Halmstad Högskola. 
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Artiklarna lästes i sin helhet av bägge författarna och ett fåtal valdes bort på grund av 
bristande överensstämmelse med syftet, eller då artiklarna inte föll inom inklusionskriterierna.
Efter andra urvalet återstod 14 artiklar till resultatdelen.

Databearbetning

Samtliga resultatartiklar genomlästes av båda författarna. Artiklarnas syfte, metod, urval och 
slutsats nedtecknades och presenteras i artikelöversikten i Bilaga 1. Artiklarna granskades 
utifrån granskningsprotokoll G respektive H ur Willman et al. (13), och den vetenskapliga 
kvaliteten på studierna bedömdes. Resultat som kunde relateras till syftet lyftes ut, och teman, 
likheter och olikheter urskiljdes av författarna var för sig. Resultaten sammanställdes sedan 
gemensamt och i nästa steg formades fyra huvudkategorier. Dessa var: Erfarenhet, kompetens 
och personliga egenskaper, konsultation och kommunikation, arbetsförutsättningar och 
slutligen klinisk observation.

Resultat

Erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper

Erfarenhet visade sig vara en viktig faktor vid beslutsfattande förutom i en studie (14-22). 
När patienter ska tränas ur respirator framkom i en studie att sjuksköterskorna försökte se 
patienten framför sig, och använde sig av erfarenheter från liknande situationer de varit med 
om, även intuition användes när beslut fattades (14). En studie genomfördes med avsikt att 
undersöka vilken roll intensivvårdssjuksköterskor inom neonatalvård hade i det etiska 
beslutsfattandet. Sjuksköterskorna använde klinisk kunskap och erfarenhet som vägledning i 
deras etiska beslut (15). 63 % av de intervjuade sjuksköterskorna i en studie angav att de 
använde sig av tidigare erfarenhet i sin beslutsprocess angående att tillkalla det medicinska 
akutteamet. De kunde med hjälp av sin erfarenhet göra bedömningar och skapa omdömen. 
Minnet av en liknande vårdsituation gav erfarenheter som kunde anpassas för att välja 
handlande i den nya rådande situationen (16). Ett avvikande resultat erhölls i en studie som 
tittade på ett antal olika faktorer relaterade till beslutsfattande hos sjuksköterskor. Forskarna 
fann ett samband mellan ålder och erfarenhet, men inget samband mellan erfarenhet och 
beslutsfattande, inte heller mellan utbildning och beslutsfattande. Erfarenheten visade sig inte 
heller vara relaterad till frekvensen på beslutsfattande. Sjuksköterskor med lägre 
utbildningsnivå var ofta äldre och hade mer erfarenhet (17). Forskare som undersökte 
sjuksköterskors beslutsfattande angående extubering, kom fram till att ju mer erfaren 
sjuksköterskan var, desto mer involverad var hon i beslutsprocessen (18). Vid forskning på 
vad som var användbara verktyg för sjuksköterskans beslutsfattande, visade det sig att 
sjuksköterskor använt sin tidigare erfarenhet och jämfört antingen en tidigare patientsituation 
med samma patient, eller en annan patient de mött i en liknande situation. Sjuksköterskan 
kunde på så vis arbeta förebyggande och ha åtgärder och ordinationer i beredskap (19). En 
studie som jämförde beslutsfattandet inom medicinsk vård, kirurgisk vård och intensivvård, 
kom fram till att ju mer erfarna sjuksköterskorna var, desto oftare fattade de beslut. Resultatet 
i denna undersökning visade att det inte fanns någon skillnad när det gällde utbildningsnivå 
och karaktären på de beslut som sjuksköterskorna fattade inom dessa tre kliniska områden 
(20). När forskare studerade vad som var användbart för sjuksköterskans kliniska 
beslutsfattande, visade det sig att klinisk erfarenhet, både sjuksköterskans egen och kollegors, 
värderades högst (21). Inom akutsjukvården talade sjuksköterskorna om ett sjätte sinne och en 
känsla, detta pekade på intuitionens betydelse i beslutsprocessen (16).
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Vid forskning på nyutexaminerade sjuksköterskor däremot, visade det sig att de sällan 
använde sig av intuition i sin beslutsprocess utan istället hanterade de flesta deltagarna 
patientproblem på ett rutinmässigt och likformigt sätt genom analytiskt resonemang (22).

Sjuksköterskans kompetens påverkade beslutsfattandet (19, 23).
Vid studie av de faktorer som underlättade och som hämmade iranska sjuksköterskors 
kliniska beslutsfattande vid omvårdnad, framkom att majoriteten av deltagarna ansåg att en av 
de viktigaste faktorerna som påverkade deras kliniska beslutsfattande var att känna sig 
kompetent. Kompetens innebar att ha en god kunskapsnivå, färdigheter och erfarenheter och 
förmåga till att använda dem på ett bra sätt. I resultatet visade sig också utbildning ha 
betydelse för hur, och på vilken nivå som sjuksköterskorna deltog i beslutsfattandet. De ansåg 
att utbildningen utgjorde ett hinder och inte var tillräcklig på detta område. Klinisk kompetens 
bidrog till omvårdnadshandling och till att verkställa beslut (23). I studien om användbara 
verktyg för beslutsfattande, såg forskarna att sjuksköterskans kompetensutveckling ständigt 
var närvarande, och var en form av bekräftelse som användes kontinuerligt i beslutsfattandet 
(19). 

Personliga egenskaper visade sig ha en relation till beslutsfattande (15, 23, 24).
Vid forskning på beslutsfattandet hos sjuksköterskor som arbetar utifrån triagemetod 
(triage=sortera)  på en akutvårdsavdelning, betonades vikten av att ha en bred kunskapsbas, 
vara självständig och flexibel, ha förmåga att prioritera och fatta snabba beslut, ha ett kritiskt 
tänkande och arbeta effektivt under stress (24). Personliga värderingar och moraliska åsikter 
spelade en signifikant roll i det etiska beslutsfattandet när intensivvårdssjuksköterskor inom 
neonatalvård studerades. Här visade det sig att en del sjuksköterskor var osäkra i sin roll, och 
valde att vara mer passiva i beslutsfattandet (15).    
Självförtroende, en tro på sin duglighet, ansåg majoriteten av sjuksköterskorna i den iranska 
studien vara sammankopplat med beslutsfattande. Självförtroendet påverkades av 
kunskapsnivån och var rotat i personens karaktär, den gav en känsla av kontroll över 
situationer och ökade möjligheten att fatta oberoende beslut (23).

Konsultation och kommunikation 

I sitt beslutsfattande konsulterade sjuksköterskan kollegor, patienter och anhöriga 
samt olika informationskällor (19, 21, 22, 24-26).
Nyutexaminerade sjuksköterskor konsulterade gärna sina mer erfarna kollegor när de valde 
mellan olika behandlingsalternativ. De tillfrågade också patienterna för att se vad för åtgärder 
som var lämpliga till exempel angående medicinering (22). Inom hemsjukvård visade det sig 
att relationen till närstående och deras behov komplicerade behovsbedömning och 
prioritering, och att ta hänsyn till hemförhållanden kunde orsaka en konflikt. 
Behovsidentifiering och tolkning gjordes inte bara av sjuksköterskan, utan i samarbete med 
patienten. Sjuksköterskan i hemsjukvården upplevde att det kunde uppstå ett etiskt dilemma 
kring vems behov och åsikter som skulle få dominera, eftersom den närstående också hade 
rätt till sin bedömning. Det innebar ett balanserat beslut att acceptera detta, och att behöva 
utföra en åtgärd utan patientens eller närståendevårdarens samtycke var svårt (26). En studie 
undersökte vilka informationskällor som sjuksköterskor fann användbara för att minska 
osäkerheten i sina kliniska beslut. Kollegor och även läkare representerade den huvudsakliga 
informationskällan för att fatta kliniska beslut. Erfarna kollegor och specialistsjuksköterskor 
var mycket användbara eftersom de var lätta att tillgå, de ansågs trovärdiga och deras råd var 
anpassat för just det problem som förelåg. Konsultationen av en specialistsjuksköterska 
innebar att ansvaret för beslutet till viss del kunde läggas över på denna, vilket sågs som en 
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fördel. Lokala och nationella kliniska riktlinjer ansågs som användbara, de representerade 
dock oftast enbart den medicinska komponenten och inte omvårdnaden. En del av 
sjuksköterskorna upplevde att de dokument som initierats och utvecklats i samråd med 
medicinsk personal, värderades högt i deras beslutsprocess. Information från forskning 
användes till att värdera redan tagna beslut. Sjuksköterskorna upplevde att deras 
bibliotekskunskaper och IT-färdigheter inte var tillräckliga, modern datorteknologi, internet 
och databaser ansågs därför inte särskilt användbara i det kliniska beslutsfattandet. 
Textböcker ansågs mest användbart som undervisningsmaterial för studenter och 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Sammanfattningsvis bedömdes de källor vara till mest 
användning som kombinerade expertkunnande, erfarenhet och forskningsbaserad kunskap 
(21). De svenska sjuksköterskor som ingick i studien, värderade skriftlig dokumentation av 
sina kollegor lägre, än den information de fick muntligt. Skriftlig dokumentation angående 
patientvård hade en låg trovärdighet enligt sjuksköterskorna. Förutom skriftlig dokumentation 
av kollegor, var sjuksköterskornas huvudsakliga informationskällor medicinska diagnoser och 
observation av patientens beteende (19).

Kommunikation användes som ett stöd i beslutsfattandet (19, 24, 25).
Sjuksköterskorna inom akutsjukvård brukade diskutera sina beslut med en mer erfaren 
sjuksköterska, eller med en läkare. Kommunikation var sammankopplat med beslutsfattandet, 
och det var viktigt att veta vilka frågor som behövde ställas för att få nödvändig information 
från patienter (24). Tre huvudkategorier framkom när intensivvårdssjuksköterskors 
beslutsfattande studerades: åtgärdsbeslut, kommunikationsbeslut och utvärderingsbeslut. 
Kommunikationsbesluten grundade sig på en avsiktlig kommunikation med kollegor, patient 
eller anhöriga. Sjuksköterskan både gav och fick information, och använde sig av både 
gammal och ny kunskap. Det visade sig att alla sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet 
använde mycket tid åt att diskutera sina beslut med andra (25). Kommunikation med 
patienten innebar i en svensk studie att sjuksköterskorna interagerade med patienten genom 
personligt engagemang och empati, de kunde med hjälp av detta motivera patienten till olika 
åtgärder (19). 

Arbetsförutsättningar

Beslutsfattandet påverkades av faktorer i omgivningen och vilken form av vård som bedrevs 
(15, 17, 18, 20, 23, 26- 27).
Två huvudteman framkom i en svensk undersökning angående faktorer i omgivningen som 
påverkade beslutsprocessen för sjuksköterskan: avbrott och arbetsrutiner. Sjuksköterskans 
beslutsprocess fortgick kontinuerligt i det dagliga arbetet med måltider, akuta situationer, 
rondarbete, inläggningar och under den tidspress som detta arbete innebar. Sjuksköterskan 
blev ofta avbruten i sitt arbete och avbrotten skedde när som helst och var som helst under 
arbetsuppgifter av skilda slag. Avbrotten bestod av telefon- och larmsignaler, kollegor, 
patienter och läkare som ställde frågor eller bad om hjälp, ofta avbröt sjuksköterskan då sitt 
arbete och gjorde det som efterfrågades. Anledningarna till att sjuksköterskan blev avbruten 
gällde bland annat utbyte av information, instruktioner och assistans. Sjuksköterskans 
arbetsprocedurer var betungande och fragmentariska och det relaterades i denna studie till 
arbetsfördelning, tidspress och att sjuksköterskan alltid skulle finnas till hands. 
Sjuksköterskan skulle hela tiden vara tillgänglig för patienter, personal och via telefon, kon-
tinuiteten i sjuksköterskans beslutsfattande stördes därför. En del i detta var den öppna 
sjuksköterskeexpeditionen och medicindelning från vagn i korridoren. Studien visade vidare 
att tidsbrist gjorde att sjuksköterskan var tvungen att samla information om patienter, 
samtidigt som annat arbete utfördes (27). Vid undersökning av de faktorer som underlättade 

6



och hämmade sjuksköterskans beslutsfattande vid omvårdnad, framkom följande teman: 
kompetens, självförtroende, organisatorisk struktur, stöd och utbildning. När det gällde den 
organisatoriska strukturen visade det sig att strukturen och kulturen i hälso- och 
sjukvårdssystemet påverkade sjuksköterskans delaktighet i det kliniska beslutsfattandet. 
Regler som satte gränser för sjuksköterskans auktoritet påverkade, samt att det fanns en 
läkarfokusering som hindrade sjuksköterskan. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien 
trodde att de begränsades av organisatoriska faktorer som till exempel arbetsbeskrivningar 
och officiella regler. Många av sjuksköterskorna nämnde att en stor arbetstyngd och ökade 
krav att utföra andra arbetsuppgifter än omvårdnad, försämrat deras patientförhållande. De 
utvecklade ett mer uppgiftsorienterat sätt att arbeta, och detta var ett hinder för deras beslut 
angående patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att det var nödvändigt att arbetsledningen gav 
dem stöd, för att de skulle kunna utveckla ett bra kliniskt beslutsfattande. De behövde stöd för 
deras ekonomiska välstånd i form av tillräckliga löner och deras vårdmöjligheter, men även 
känslomässigt stöd, majoriteten tyckte dock att det förelåg ett bristande stöd (23). Vid 
jämförelse mellan medicinsk vård, kirurgisk vård och intensivvård, framkom att olika beslut 
fattades beroende på var sjuksköterskan arbetade. Intensivvårdssjuksköterskan 
diagnostiserade patientens tillstånd och agerade i akuta situationer oftare än sjuksköterskor 
inom medicinsk och kirurgisk vård. Sjuksköterskorna inom medicinsk vård informerade 
oftare patienter om deras prognos, än sjuksköterskor inom de andra specialiteterna. 
Sjuksköterskorna inom de tre specialiteterna fattade beslut angående direkt patientvård, men 
saknade att få fatta beslut angående kontroll av verksamhet, ledning och utökad befattning 
(20). Inom hemsjukvården förelåg särskilda förhållanden med hänsynstagande till närstående 
och till patientens hemförhållanden, vilket påverkade beslutsfattandet för sjuksköterskan. 
Tiden var här en faktor på så sätt att när sjuksköterskan visste att patienten skulle vårdas 
under en längre tid, kunde bedömningsfasen förlängas och beslut skjutas upp till ett senare 
tillfälle (26). Forskarna som tittade på hur ett antal olika variabler stod i relation till 
beslutsfattandet, såg ett svagt men signifikant samband mellan den kliniska specialitet 
sjuksköterskan arbetade med och beslutsfattande, likaså mellan befattningsgrad och upplevt 
beslutsfattande (17). I intensivvårdssjuksköterskornas besluts-fattande visade det sig att 
relationer och attityder hade stor vikt. Det fanns en hierarki i beslutsfattandet, kompetens och 
ansvar var kopplat till befattningsgrad och lite hänsyn togs till den individuella kunskapen. 
Sjuksköterskorna i studien upplevde att de fick lära sig hur, och inte varför, uppgifter skulle 
genomföras. En del sjuksköterskor uppgav att de var oför-mögna att ta ansvar för 
beslutsfattandet och de blev inte heller alltid tillåtna att delta. Ledarskapet påverkade 
sjuksköterskans förmåga att ta beslut eftersom vissa ledare etablerade begränsningar i 
organisationen. Resurser och bemanning påverkade beslutsfattandet angående omvårdnaden 
av vissa patienter (18). Intensivvårdssjuksköterskorna inom neonatalvård upplevde att deras 
åsikter ofta inte beaktades vid komplexa kliniska och etiska beslut angående barnens 
behandling, trots att de kände sig säkra i att presentera sina uppfattningar  (15).

Klinisk observation

Sjuksköterskan använde sig av det hon observerade hos patienten i sin bedömning och i sitt 
beslutsfattande(14, 18, 19, 22-26).
Nyutexaminerade sjuksköterskor visade sig ofta använda kliniskt uppmätta värden som till 
exempel puls och blodtryck, för att bedöma patientens tillstånd. Det var viktigt att tolka 
sjukdomstecken och göra en fysisk bedömning. Kroppsspråket tolkades för att göra 
antaganden om patientens problem, särskilt för att utvärdera effekten av analgetika (22). 
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I studien om sjuksköterskors strategier för beslutsfattande framstod tre teman när 
sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter: observation av patientens situation, bekräftelse på 
insamlad information och slutligen handlingsstrategier.
Observation var mest användbart, när det gällde att få information att grunda sina beslut på.
Sjuksköterskan ville gärna redan i början av sitt arbetspass bli bekant med patientens 
situation. Observationerna baserades på både patientens verbala och icke-verbala 
kommunikation. Informationen erhölls genom att sjuksköterskan talade, såg, undersökte 
patienten och läste dess journal för att fastställa hälsostatus. Biomedicinska faktorer ansågs 
viktigare än psykosociala faktorer, och ofta observerades flera faktorer samtidigt. Sjuk-
sköterskorna validerade sin tolkning av de observerade faktorerna genom att konsultera 
kollegor och genom resultatet av sin egen kunskapsutveckling (19). Fysiologiska kriterier 
användes alltid i sjuksköterskans beslutsfattande när det gällde att extubera patienter (18). 
Sjuksköterskorna inom den iranska sjukvården uttryckte också vikten av att ha förmåga att 
identifiera den kliniska situationen, att kunna samla, förstå och integrera data, för att sätta 
fokus på patientens behov och få ett effektivt kliniskt beslutsfattande (23). När intensiv-
vårdssjuksköterskors beslutsfattande undersöktes, blev en av huvudkategorierna utvär-
deringsbeslut. Det innebar en avsiktlig handling som observerade, uppmätte och samlade in 
data för att sen fatta ett grundat beslut om patientens hälsostatus. Bedömningsdatan kunde 
bestå av elektronisk data från monitorer, svar från provtagning eller mer komplicerad data 
som erhölls när sjuksköterskan hanterade utrustning. Det var viktigt att kunna särskilja viktig 
och relevant data från oviktig och irrelevant, att kunna värdera och organisera data, finna 
samband och dra slutsatser i de observationer man gjorde. Ett beslut angående patientens vård 
fattades i genomsnitt var 30:e sekund och frekvensen och karaktären på beslutet visade sig 
vara relaterat till vilket arbetspass på dygnet som sjuksköterskan arbetade (25). När besluts-
fattande vid urträning ur respirator studerades, betonade alla deltagarna att patientens 
utseende var lika viktigt som numeriska parametrar (14). Inom hemsjukvården kunde det vara 
svårt att filtrera ut rätt signaler till att kunna bedöma ett korrekt hjälpbehov och gensvar. 
Hemmiljön skickade ut en stor mängd signaler och intryck, som för sjuksköterska kunde vara 
vilseledande i beslutsprocessen (26). För sjuksköterskorna som arbetade enligt triagemetod, 
var anblicken av patienten en viktig faktor för beslutsfattandet (24). 

Diskussion

Metoddiskussion

Metoden för undersökningen var en litteraturstudie, i vilken det sammanställs och redovisas 
resultat från tidigare forskning. Ämnet valdes för att författarna ansåg det vara värdefullt att 
synliggöra vad som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande inom olika omvårdnads-
områden. Avsikten var att undersöka i ett brett och allmänt perspektiv, vad som påverkar 
sjuksköterskans beslutsfattande. Ett problem som uppstod för författarna var att begreppen 
problemlösningsmodell, beslutsprocessen och omvårdnadsprocessen i bakgrundslitteraturen 
definieras på ett liknande sätt, och deras innebörder var svåra att särskilja. De presenteras med 
samma innehåll och faser, men namnges olika beroende på författare. Det kan vara 
vilseledande eftersom de olika begreppen vävs in i varandra. Litteratursökning genomfördes i 
databaser som presenterar omvårdnadsforskning, och samtliga tidskrifter där resultatartiklar 
hämtats tillämpar peer review och använder editorial board i sin granskning av forskningen. 
Under datainsamlingen erhölls inga relevanta artiklar i databasen Pub Med. Trots ett flertal 
sökningar med Mesh-termer i olika kombinationer framkom i denna databas inga artiklar som 
kunde kopplas till syftet, vilket kan ha berott på en avvikande indexering på sökorden inom 
det studerade området. En styrka för studien var att sökorden som användes verkade vara 
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relevanta och heltäckande. Samma artiklar förekom i flera av databaserna. Sökorden clinical 
judgement, problem solving och decision making rekommenderades enligt en lärobok om 
beslutsprocesser i omvårdnad (8). Många studier angående beslutsfattande genomfördes under 
nittiotalet, men då det var önskvärt med aktuell forskning, begränsades urvalet till artiklar 
publicerade på 2000-talet. Sjuksköterskestuderanden och utbildning har varit fokus i mycket 
forskning i detta ämne, författarna valde dock bort artiklar som huvudsakligen gällde 
studenter. Då granskning gjordes av den vetenskapliga kvaliteten var det svårt att bedöma de 
kvantitativa studierna enligt bedömningsformulär G i Willman et al. (13), eftersom studierna 
inte var randomiserade och behandlade ett kvalitativt ämnesområde.     

Resultatdiskussion

I resultatet ingick till största delen studier med kvalitativ metod, en studie var kvantitativ och 
fyra använde sig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Två artiklar använde sig av 
grounded theory som vetenskaplig metod, en av hermeneutisk fenomenologi, en av 
etnografisk metod och tre av kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingsmetoder som användes 
var observation, frågeformulär och intervjuer. I samtliga studier presenterades en avgränsad 
problemformulering, och de flesta hade en väl beskriven metod. Urvalet var relevant för 
forskningen, men bortfall diskuterades i liten utsträckning eller inte alls. Urvalet i studierna 
varierade från sex till 122 deltagare och ett vanligt inklusionskriterie var arbetserfarenhet på 
mer än fem år. I vissa studier användes strategiskt urval, i andra skedde urvalet genom en mer 
allmän förfrågan om deltagande. Ingen av studierna kunde anses vara randomiserad och 
kontrollgrupper användes inte. I huvuddelen av artiklarna forskades det på enbart sjuk-
sköterskor och specialistsjuksköterskor, i en av artiklarna ingick även sjuksköterske-
studerande, och i tre av artiklarna läkare och chefer. Det etiska resonemanget var i huvudsak 
tillräcklig, men var sparsamt i några av artiklarna. I alla studier utom tre, ansöktes om tillstånd 
för forskningen av etiska kommitéer på olika nivåer. Generaliserbarhet diskuterades endast i 
enstaka artiklar. Studierna var till största delen noggrant och tydligt beskrivna och 
sammanfattningsvis bedömdes den vetenskapliga kvaliteten vara god i de flesta fall, och 
medelgod i ett fåtal av studierna. Studiernas resultat styrkte och kompletterade varandra men 
en artikel uppvisade ett avvikande resultat. I några av resultatartiklarna presenterades 
beslutsfattande inom akut- och intensivvård där detta ämne verkade vara mycket aktuellt, men 
i övrigt är studierna gjorda inom olika områden av somatisk vård. I en av studierna deltog 
sjuksköterskor som arbetade enligt triagemetod. Triage är ett hjälpmedel som kan användas 
för att göra en första bedömning av patienter som kommer till exempel till en akutvårds-
avdelning. Patientens problem skall värderas enligt standards för att besluten ska bli säkra och
kunna reproduceras (28).  

Erfarenheten visade sig i denna litteraturstudie vara till stor användning vid beslutsfattande 
(14-16, 18-22). 
I linje med detta anser Carnevali att det krävs att sjuksköterskan kombinerar kunskap och 
erfarenhet när behandlingsbeslut fattas (9). Benner beskriver expertsjuksköterskor som lugna i 
patientsituationen. Med sina erfarenheter kan de skapa ordning i kaos, detta på grund av att de 
känner sig hemma i situationen samt förfogar över flera valmöjligheter (12). Besluts-
processen, som både kan vara medveten och omedveten, består av många olika aktiviteter. 
Erfarna sjuksköterskors tankeprocesser går snabbt och alla steg är inte medvetna. Carnevali 
vill visa på vikten av att etablera en vana att tänka igenom vad som ska åtgärdas och varför 
just det alternativet valdes. Professionalitet kräver empati och genomtänkt omvårdnad (9). 
Måttet av erfarenhet styr på vilket sätt sjuksköterskan fattar sina beslut (4). Expertsjuk-
sköterskan får snabbt problemet klart för sig, ser problemets kärna genom att använda tidigare 
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liknande situationer medan en novis får gå igenom alla variabler och noga överväga dem på 
ett mer distanserat sätt (12). En delvis kvantitativ studie visade avvikande resultat när det 
gällde erfarenhet och beslutsfattande, inget samband kunde ses. Forskarna använde här 
längden på anställning som ett mått på erfarenhet, vilket inte riktigt fångade vad erfarenhet är 
i relation till beslutsfattande (17). Dock påvisade annan kvantitativ forskning att erfarenheten 
användes på ett bra sätt i beslutsfattandet (15). Forskning på nyutexaminerade sjuksköterskor 
med mindre än ett års erfarenhet, visade att de sällan använder sig av intuition i sitt besluts-
fattande (22). Detta styrks av Benner och även Skaug som menar att problemlösning och 
beslutsfattande skiljer sig åt beroende på sjuksköterskans erfarenhet (8, 12). Författarna ställer 
sig frågan om det inom vården tas hänsyn till detta, eller om det förväntas och krävs att 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet, ska fatta lika komplicerade och svåra beslut som mer 
erfarna sjuksköterskor. 
Erfarenhetsbaserad kunskap kan endast erhållas genom deltagande, handling och reflektion. 
Den kompletterar den vetenskapliga kunskapen och är viktig för all professionell utveckling. 
Erfarenhetsbaserad kunskap ligger till grund för bedömning, ställningstagande och beslut i 
omvårdnaden och sjuksköterskan måste därför förvandla sin erfarenhet till kunskap (29). 
Erfarenheten gjorde att sjuksköterskan kunde arbeta förebyggande och ha åtgärder och 
ordinationer i beredskap (19). Expertsjuksköterskan kan agera utifrån sin erfarenhet, utan 
läkarinstruktioner i ett akut skede för att spara tid, vilket en novis skulle ha svårt för (12). 
Studenter på sista läsåret upplever att erfarenhet och klinisk kunskap var bland det viktigaste i 
beslutsfattandet, även att känna säkerhet angående sin erfarenhet och kunskap (30).  
Författarna anser att ett system för mentorskap vore bra, med aktiv reflektion och uppföljning, 
vilket skulle kunna få nya sjuksköterskor att känna sig säkrare.
När det gäller utbildning har divergerande resultat erhållits, både att den påverkar 
beslutsfattandet (23), och att den inte gör det (17). Enligt den svenska högskolelagen ska 
sjuksköterskeutbildningen ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar och de ska kunna lösa problem. De ska även kunna söka och värdera 
vetenskaplig kunskap (31). Sjuksköterskans individuella egenskaper visade sig vara relaterade 
till beslutsfattande (24). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för den vård som ges, 
moraliskt och etiskt. En personlig moral måste därför finnas om sjuksköterskan ska kunna 
utveckla en etik som yrkesmänniska (32). Författarna anser att sjuksköterskan använder sig 
själv som ett instrument i omvårdnaden och det är därför av vikt att på det personliga planet 
utvecklas. Sjuksköterskan möter i sitt arbete existensiella problem och det är viktigt att ha 
fömåga att identifiera dessa, om sjuksköterskan själv inte kan tillgodose behoven bör det 
förmedlas kontakt med annan lämplig personal. Det kan vara påfrestande att använda sig själv 
som ett redskap och det är därför viktigt med handledning och tillfälle för reflektion.
Sjuksköterskan har ett eget ansvar för sin personliga professionella utveckling, att kunna se 
sina styrkor och svagheter och att förbättra sin kompetens (1). Sjuksköterskan bör ha ett 
kritiskt tänkande i beslutsfattandet (24). Kritiskt tänkande hjälper oss att fokusera, skärpa 
medvetenheten och att se vad som är viktigt i omvårdnadssituationen (33).

Kommunikation visade sig vara viktigt för beslutsfattande (19, 24, 25). 
En god kommunikation och ett bra samspel med patienter, anhöriga och arbetskamrater är en 
grundförutsättning för sjuksköterskans arbete. Det är av största vikt att sjuksköterskan har 
goda kunskaper i kommunikation, eftersom det hela tiden finns ett samspel med andra 
människor och det finns ett krav på samarbete (34). Författarna har sett att bristande 
kommunikation mellan personal ibland är ett problem i vårdarbetet eftersom det ger en dålig 
samordning, vilket kan försvåra för sjuksköterskans beslutsfattande.
I resultatet angående konsultation, framkom att muntlig information mellan kollegor, ansågs 
mer användbar än skriftlig dokumentation och datorbaserad information, som stöd för 
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beslutsfattande (19, 21). Sjuksköterskorna saknade kunskaper för mer systematiskt sökande 
av information (21). Sjuksköterskan ska stödja sitt omvårdnadsarbete på informations- och 
kommunikationsteknologi (1). Sjuksköterskan måste ha kunskap om hur hon finner 
vetenskaplig litteratur för att integrera evidensbaserad omvårdnad i sitt arbete, men det är känt 
att sjuksköterskor inte i så stor utsträckning tillämpar omvårdnadsforskning av olika 
anledningar. Det kan bero på dålig tillgång på tidskrifter och bibliotek, eller otillräckliga 
kunskaper att läsa vetenskapliga rapporter och artiklar (13). Författarna kan se att här finns 
brister att fundera över, både inom utbildning och hos arbetsgivare. Den tidspress som finns 
inom vården idag, bidrar också till att sjuksköterskor föredrar lättillgängliga informations-
källor som stöd för sitt beslutsfattande. Sjuksköterskan skulle i större utsträckning behöva 
vara frikopplad från vårdarbetet, för att mer aktivt ha möjlighet att söka aktuell forsknings-
kunskap.
Sjuksköterskan är skyldig enligt ICN´s etiska kod att inhämta kunskap som gör att hon be-
håller sin yrkeskompetens (2). Ett evidensbaserat förhållningssätt innebär en vilja att tillämpa 
vetenskapliga bevis för att få ett bättre och tydligare underlag för vårdbeslut (35). För att 
kunna arbeta evidensbaserat, med stöd av aktuell forskning, tror författarna att det krävs att 
alla personalgrupper får tillgång till kunskaper och arbetar utefter samma strategi och mål. 
Sjuksköterskorna konsulterade patienter och anhöriga för att bedöma och besluta om lämpliga 
omvårdnadsåtgärder (22, 26). Författarna anser att detta i än större utsträckning borde vara 
naturligt i vårdarbetet. Det är viktigt att ta råd från patienter och anhöriga även om de inte har 
den medicinska och omvårdnadsmässiga kunskapen, eftersom de har bäst kunskap om 
patientens förhållanden. 
Vården ska i möjligaste mån genomföras i samråd med patienten (6). Sjuksköterskan måste 
även vara medveten om de känslor som anhöriga har, och i vilken utsträckning de bör får 
påverka beslutsfattandet (36). Omvårdnadsprocessen innefattar problemlösning och samspel 
och det är viktigt att problemlösning i största utsträckning görs tillsammans med patienten för 
att bidra till en större delaktighet (8).

En studie talade om de ständiga avbrotten av sjuksköterskans arbete och den tidspress som 
patientarbete innebär (27). Till författarnas förvåning har i övrigt inte mycket resultat erhållits 
om stressens påverkan på beslutsfattandet. Författarna tror att det beror på att trots att det 
finns mycket forskning kring stress, har det inte blivit sammankopplat med just 
beslutsfattande. 
Omvårdnadsarbete är krävande och stressigt och beslut måste tas även i kritiska situationer. 
Höga stressnivåer kan minska förmågan att på ett adekvat sätt vårda patienter (37). 
Författarna tror att vid en hög stressnivå, när arbetsbelastningen blir för stor under en längre 
tid, förbrukas mycket energi vilket gör att endast basal omvårdnad ges till patienten.
I en av resultatartiklarna framkom det att den stora arbetstyngden, och ökade krav att utföra 
andra arbeten än omvårdnad, gjorde att sjuksköterskorna förlorade patientkontakten vilket 
försämrade beslutsfattandet (23). Avbrott i bedömning av en patient utgör ett hinder för 
beslutsfattandet, det får sjuksköterskan att missa information under patientbedömningen. 
Tidsbrist påverkar därför beslutsprocessen (38). När sjuksköterskan till viss del kan frigöras 
från administrativt arbete medför det mer tid till omvårdnad. ”Patientnärmre vård” är ett 
koncept som ett flertal sjukhus inför. Detta innebär att sjuksköterskan delvis frikopplas från 
social vårdplanering och annat administrativt arbete, dock inte från dokumentation som enligt 
lag ska utföras av sjuksköterskan (39). 
Vårdens organisatoriska struktur visade sig påverka beslutsfattandet (23). Ett system med 
strikta ramverk och byråkratisk kontroll, gör att sjuksköterskor upplever hinder för ett 
självständigt beslutsfattande (40). Författarna upplever att delaktighet och möjlighet till 
påverkan av sin arbetssituation, gör att sjuksköterskan känner sig tillfreds i sitt arbete och det 
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gynnar hennes beslutsfattande. Bekräftelse i form av adekvat lön, möjlighet till fortbildning 
och även kollegial uppmuntran bidrar till att stärka sjuksköterskans självkänsla vilket också 
har en positiv inverkan på beslutsfattandet. I en studie visade det sig att en del sjuksköterskor 
inte fick delta i beslutsfattandet. Detta var inte alltid kopplat till kunskap, utan till person och 
befattningsgrad, det fanns en hierarki i beslutsfattandet (18). Om sjuksköterskan känner sig 
hindrad och inte får användning för sin kompetens kan det leda till en uppgivenhet, tror 
författarna.
Beslutsfattandet visade sig vara relaterat till vad för slags vård som bedrevs och till klinisk 
specialitet (17, 18, 20, 26). Författarna kan se att vårdens karaktär och patienternas diagnoser 
styr sjuksköterskans beslutsfattande, troligtvis utvecklas också olika arbetskulturer med 
oskrivna normer inom skilda vårdformer, som påverkar förhållningssätt och beslut.

Sjuksköterskan använde sig av det hon observerade hos patienten i sin bedömning och i sitt 
beslutsfattande (14, 18, 19, 22-26).
Objektiva och subjektiva observationer ingår som en del av datainsamlingen i problem-
lösningsmetoden (8). I en av resultatartiklarna framkom att observation var det mest an-
vändbara vid beslutsfattande. Sjuksköterskan ville så fort som möjligt i början av sitt arbets-
pass bli bekant med patientens situation (19). Författarna har erfarit att det är viktigt för 
sjuksköterskan att ha ett kliniskt utgångsläge att jämföra med om patientens hälsostatus i ett 
senare skede förändras. 
Sjuksköterskan ska uppmärksamma patientens fysiska, psykologiska, andliga, kulturella och 
sociala behov (6). Sjuksköterskan bör se patienten i ett helhetsperspektiv (7). Information för 
bedömning kan annars förbises tror författarna. Ett fysiskt symtom kan vara ett tecken på att 
patienten har problem inom ett annat område än det kroppsliga och ett holistiskt synsätt 
behövs för att kunna vårda patienten optimalt. Sjuksköterskan måste våga möta patientens 
lidande inom alla dimensioner och förmedla empati för att kunna göra en hel bedömning och 
fatta adekvata beslut.

Författarna tror att då studierna i resultatet är gjorda i olika delar av världen, kan man anta att 
vissa kulturella skillnader föreligger. Sjuksköterskorna i Iran upplevde att deras utbildning var 
otillräcklig och utgjorde ett hinder när det gällde beslutsfattande (23). Detta problem före-
ligger inte i samma utsträckning i andra länder, tror författarna.  De bristande kunskaperna i 
att söka datorbaserad information som de engelska sjuksköterskorna påtalade (21), har inte de 
svenska sjuksköterskor som utbildat sig på senare år. I den svenska sjuksköterskeutbildningen 
ingår träning i att söka i databaser, bibliotekskunskap och vetenskapligt tänkande (13). Tyvärr 
tror författarna att dessa kunskaper kan gå förlorade på grund av att det finns för lite möjlighet 
att använda dem. Det finns en diskussion inom vården angående hur den svenska 
sjuksköterskans profession ska kunna lyftas till en högre akademisk nivå. Olika projekt och 
mer tid till att bibehålla och utveckla det vetenskapliga tänkandet skulle ge resultat på detta 
område, och på så vis ge ett bra underlag för beslutsfattande. Författarna tror att det 
hierarkiska tänkandet inom vården är mer utbrett i vissa länder. I Storbritannien är 
sjuksköterskorna indelade i olika grader vilket medför olika ansvar i beslutsfattandet (18). 
Den organisatoriska strukturen varierar också mellan olika länder och påverkar 
sjuksköterskans arbetsförutsättningar och yrkesroll, tror författarna.

Konklusion

Erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper visade sig vara viktiga vid beslutsfattande. 
Sjuksköterskan använde sig av sin erfarenhet för att känna igen situationer och mönster som 
användes till bedömning och beslutsfattande. Erfarna sjuksköterskor använde sig i stor 
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utsträckning av intuition i beslutsprocessen. Kompetens i form av kunskapsnivå och 
färdigheter påverkade sjuksköterskans beslutsfattande. Personliga egenskaper såsom 
kunskapsnivå, flexibilitet, effektivitet, förmåga till kritiskt tänkande och prioritering, 
självförtroende och personliga värderingar relaterades till beslutsfattande. Sjuksköterskan 
konsulterade kollegor, patienter och anhöriga samt olika informationskällor när hon skulle 
fatta sina beslut. De informationskällor som ansågs vara av mest värde kombinerade 
expertkunnande, erfarenhet och forskningsbaserad kunskap.
Faktorer i omgivningen såsom avbrott, arbetsrutiner, arbetstyngd och organisatorisk struktur 
påverkade beslutsfattande, även sjuksköterskans utbildning och vilken klinisk specialitet 
vården hade. Sjuksköterskan använde sig av det som observerades hos patienten i sin 
bedömning och sitt beslutsfattande. Det gällde mätvärden och anblicken av patienten samt det 
som patienten kommunicerade.

Implikation

Det har i denna litteraturstudie framkommit att det finns vissa hinder för sjuksköterskans 
beslutsfattande och det skulle vara intressant att i fortsatt forskning se om detta påverkar 
resultatet av sjuksköterskans omvårdnad. Litteraturstudien har även visat att det finns 
bristande möjligheter för sjuksköterskan att tillägna sig ny forskning, att använda som 
underlag för beslutsfattande. Häri ligger en utmaning för arbetsgivaren att förenkla för 
sjuksköterskan, och även för sjuksköterskan själv att skaffa sig kunskaper och möjligheter att 
hålla sig uppdaterad med aktuell kunskap, för att kunna arbeta evidensbaserat.

.
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