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Inledning 
 
Dagens hälso- och sjukvård ställer allt högre krav på att sjuksköterskor har adekvat 
utbildning och kompetens för uppgiften. I samband med högskolereformen 1977 har 
sjuksköterskeutbildningen ändrats radikalt från att ha varit en yrkesförberedande 
utbildning till en högskolemässig utbildning. Sjuksköterskan har med detta fått tillträde 
till den akademiska världen och till forskningen (1-3). 
Sedan 1993 finns det i högskolelagen angivet att studenter ska utveckla förmågan att 
följa kunskapsutveckling samt söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå (4).  
Karaktärsämnet för sjuksköterskor är omvårdnad som förvisso andra yrkesgrupper har 
utbildning i, men det är sjuksköterskan som har den specifika kunskapen (1-2). 
Bland sjuksköterskor finns ingen tradition av att betrakta sitt yrke som ett akademiskt 
yrke. Även om regelverket tydligt anger vilket ansvar sjuksköterskan har, är det känt att 
svenska sjuksköterskor, liksom sjuksköterskor i andra länder inte tillämpar 
omvårdnadsforskningens resultat i sitt kliniska arbete. Trots att många av dagens 
verksamma sjuksköterskor har grundutbildning före högskolereformen har de ändå en 
positiv syn på omvårdnadsforskning och förändringsarbete (2, 5). 
 
Bakgrund 
 
Sjuksköterskans utbildning 
 
I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen förändras också kraven på 
sjuksköterskans arbete och kompetens. Dagens sjuksköterskor utbildas till att vara väl 
förberedda för att kunna medverka i nu- och framtida hälso- och sjukvårdsarbete, både i 
ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Precis som i andra länder har 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige utvecklats från att varit ett lärlingssystem till att 
vara en akademisk högskoleutbildning. Den mest påtagliga utbildningsförändringen 
inom sjuksköterskeutbildningen genomfördes med högskolereformen 1977 då 
omvårdnad blev karaktärsämnet för sjuksköterskeutbildningen. Utbildningens innehåll 
fokuseras mer på det vetenskapliga än tidigare. För beprövad erfarenhet krävs en 
ämnesutveckling inom omvårdnad men också arbete med att skapa en 
handlingsberedskap bland dem som redan är utbildade. Sjuksköterskan måste inta ett 
mera kritiskt förhållningssätt för att bedöma värdet av utförda omvårdnadsinsatser. 
Med anledning av Hälso- och sjukvårdens ökande krav på kompetens samt krav om en 
EG-anpassning kom en ny utbildningsreform och ny högskolelag 1993 (3-4). 
Sjuksköterskeutbildningen blev från och med nu en 3-årig bred basutbildning med 
inriktning mot en generalistkompetens. Tidigare krav på att sökande skulle ha 
vårderfarenhet togs bort och specialistutbildningar sker som kurser efter 
basutbildningen (1-2). 
 
Regelverket kring sjuksköterskan 
 
Arbete inom svensk hälso- och sjukvård styrs av ett omfattande regelverk där Hälso- 
och sjukvårdslagen är en av ramlagarna som fram för allt reglerar arbetsgivarens ansvar 
(6). För den legitimerade sjuksköterskan finns till delar specifikt regelverk bestående av 
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lagar och förordningar samt Socialstyrelsens allmänna råd. I Socialstyrelsens 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska finns mer i detalj av som förväntas 
av legitimerad sjuksköterska i hennes yrkesutövning. Sjuksköterskans arbete ska 
”präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, 
samt utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) 
och andra riktlinjer” (3, sid.8). Vidare står det beskrivet att hälso- och sjukvårdens 
snabba kunskapsutveckling ställer ökade krav på att förbättra kvalitet- och 
kostnadseffektivitet. Inom kompetensområdet Säkerhet och kvalitet anges till exempel 
att sjuksköterskan fortlöpande ska ingå i arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet 
och inom kompetensområdet Forskning och utveckling anges det att sjuksköterskan ska 
”ha förmåga att söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, 
implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet” (3, sid.13). Sjuksköterskan ska också kunna 
initiera och/eller medverka i forskningsarbete (3). 
 
Omvårdnad – sjuksköterskans karaktärsämne 
 
Traditionellt har omvårdnad omtalats som en verksamhet men numera beskrivs den 
främst som ett ämne och ett kunskaps- och forskningsområde. I Socialstyrelsens 
allmänna råd, Omvårdnad inom hälso- och sjukvården, (7) beskrivs syftet med 
omvårdnad med att den ska stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, den ska 
återställa och bevara patientens hälsa utifrån hennes möjligheter och behov. 
Omvårdnaden ska dessutom minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död. Som 
all annan hälso- och sjukvårdande verksamhet ska omvårdnad vila på vetenskap och 
beprövad erfarenhet (1-2, 7). I ett historiskt perspektiv har omvårdnad ansetts tillhöra 
den medicinska vetenskapen och har därmed förknippats med naturvetenskapen. De 
senaste årens doktorsavhandlingar inom omvårdnad, både nationellt och internationellt, 
pekar emellertid på att det skett en förskjutning mot ett humanistiskt synsätt (1-2). 
 
Evidensbaserad vård 
 
Evidensbaserad vård är ett begrepp som introducerats och tilldragit sig stort intresse de 
senaste åren. Evidens står för bevis eller belagd kunskap till skillnad från beprövad 
erfarenhet och evidensbaserad vård kan beskrivas både som ett förhållningssätt och som 
en process. Begreppet har sitt ursprung i evidence-based medicin (EBM) som betonar 
att hälso- och sjukvårdens insatser så långt som möjligt bör baseras på vetenskap. Inom 
omvårdnaden finns evidence-based nursing som översätts med evidensbaserad 
omvårdnad. I en evidensbaserad hälso- och sjukvård måste sjuksköterskan ha en vilja 
samt en positiv attityd till att söka forskningsresultat som komplement till professionens 
baskunskaper (2). Vård baserad på forskningsresultat används ibland synonymt med 
evidensbaserad vård men Eriksson et al.menar att begreppet behöver vidgas och även 
innefatta det goda (etiska) och det sköna (estetiska) utöver den logiskt vetenskapliga 
kunskapen (8). Förtjänsterna med att arbeta evidensbaserat är förutom nyttan för 
patienten, att det också uppmuntrar hälso- och sjukvårdspersonal att förnya och förbättra 
sina kunskaper inom medicin och omvårdnad. Det innebär dessutom att professionen får 
ökad kunskap om forskningsmetoder samt att de kritiskt värderar forskningsresultaten. 
Litteratursökning kan också ge arbetslaget en ram för problemlösning och undervisning 
(9). 
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Numera är det allt viktigare att valen mellan olika behandlingsinsatser är vetenskapligt 
underbyggda i takt med att hälso- och sjukvården pressas mellan växande krav och 
minskad resurstilldelning. Dagens patienter efterfrågar information och god omvårdnad 
i hög grad. De har hög kunskapsnivå och informerar sig bland annat via Internet. För att 
kunna möta dessa behov behöver sjuksköterskan regelbundet söka och ta till sig ny 
kunskap inom sitt område för att kunna omsätta den nyfunna kunskapen i praktisk 
tillämpning. Detta leder till att förutsättningarna ökar för att patienterna ska få en 
professionell omvårdnad av hög kvalitet (2). 
 
Forskningsresultatens användning 
 
I dagens vårdarbete utnyttjas inte forskningsresultat i tillräcklig stor utsträckning. 
Åtgärder som inte prövats vetenskapligt börjar tillämpas i omvårdnaden. Vårdpersonal 
fortsätter använda metoder som är föråldrade men som blivit rutin. Finns det evidens för 
de omvårdnadsåtgärder som tillämpas? För att få detta bekräftat måste sjuksköterskan 
göra regelbundna utvärderingar (10). Det är angeläget att sjuksköterskor kombinerar 
forskningsresultaten med den kliniska erfarenheten, patienters och anhörigas behov och 
vilja samt att det finns organisatoriska förutsättningar för att patienten ska få en god 
omvårdnad (2). 
 
Den första undersökningen av sjuksköterskors användning av forskningsresultat gjordes 
1975 av Ketefian. Det fanns forskningsresultat om oral mätning av kroppstemperatur 
som publicerats upprepade gånger i tidskrifter för sjuksköterskor, men hon fann att 
sjuksköterskor inte kände till detta (11). I början av 1980 talet fann Kirchoff att 
sjuksköterskor i stor utsträckning tillämpade gamla rutiner angående 
mobiliseringsrestriktioner för patienter med hjärtinfarkt (12). Målet med att kritiskt 
utvärdera forskningsresultat är att utrota metoder som är dyra, ineffektiva eller till och 
med är farliga (2). 
 
Forskningsresultaten sprids vanligtvis via artiklar i vetenskapliga tidskrifter med 
internationell spridning. År 2002 fanns det 440 tidskrifter inom omvårdnad som 
publicerade vetenskapliga artiklar riktade till sjuksköterskor (2). Att via vetenskapliga 
artiklar sprida forskningsresultat till kliniska sjuksköterskor uppfattades inte som 
särskilt effektivt eftersom sjuksköterskor istället föredrog att läsa yrkesspecifika 
tidsskrifter (13). Att dessutom språket var på engelska i de vetenskapliga tidskrifterna 
gjorde att tillgängligheten blev ytterligare försämrad för sjuksköterskor som inte 
behärskade det engelska språket (5). I arbetet med att söka forskningsresultat och 
tillämpa dem bör avsikten vara att förbättra vården för patienterna. Minst lika viktigt är 
att aktivt inte använda forskningsresultat som enligt sjuksköterskans bedömning inte 
leder till vinst för patienten. Detta kräver att legitimerade sjuksköterskor är aktiva 
forskningskonsumenter och tar del av de resultat som finns. Det finns ingen heltäckande 
definition av forskningsanvändning men Tydén (2003) gjorde ett försök: 
”Forskningsanvändning är en form av mental aktivitet, där forskningsresultat finns med 
som en komponent och i vissa fall omsätts i praktisk handling” (14, sid.102). 
 
Trots att det funnits forskningsmöjligheter i snart 25 år har omvårdnadsforskningen inte 
kommit igång med kraft förrän under de senaste 10-15 åren (2). I linje med de senaste 
årtiondens reformer i sjuksköterskeutbildningen var det därför naturligt att det var 
främst vårdlärare som sökte sig till forskningsutbildningarna eftersom de skulle 
undervisa i ämnesområdet (1). Eftersom dagens yrkesverksamma sjuksköterskor har 
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haft olika innehåll i sin grundutbildning finns också skillnader i beredskapen i att 
tillämpa forskningsresultat (2). 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva hinder och möjligheter för sjuksköterskor att omsätta 
forskningsresultat i vårdarbetet. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och PubMed under veckorna 37-39 år 2006. 
Inklusionskriterie var vetenskapliga artiklar. Exklusionskriterier var artiklar publicerade 
före år 2000 samt artiklar som inte var på engelska. Vid första söktillfället  i PubMed 
användes sökorden utilization, nursing, research, barriers and facilitators utan 
avgränsningar. Motsvarande sökning gjordes i CINAHL. Sökningen i CINAHL gav 15 
samstämmiga träffar på artiklar som fanns i PubMed-sökningen.  Av resterande tre 
kunde endast en beställas i fulltext. I syfte att få fler träffar i CINAHL jämfördes 
sökorden med termerna i CINAHLs thesaurus och ytterligare sökord som författarna 
bedömde skulle svara syftet lades till. Tilläggssökord : Exp Nursing practice, 
researchbased, exp research, nursing/or exp surveys /or utilization nursing 
research.mp.or exp nurse attitudes. Därefter gjordes en ny bred sökning och ytterligare 
en med fokus på nytillkomna sökord. Antalet kvarvarande artiklar var nu 18 stycken där 
innehållet i artiklarna bedömdes svara på litteraturstudiens syfte. 
Resultatet av databassökningen redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sökhistoria 
 
Databas Sökord Antal 

träffar
Genom 
lästa 
abstract

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar

PubMed 
060919 

Utilization nursing research 
Barriers facilitators 

20 20 9 9 

CINAHL 
060919 

Utilization AND nursing AND 
research AND barriers AND 
facilitators 

18 18 3 
Två gick 
ej att 
beställa. 

1 

CINAHL 
060927 
 

1.Exp Nursing practice, research-
based/or exp research,nursing/or exp 
surveys/ or utilization nursing 
research.mp. or exp nurse attitudes/ 

66545    

 
 

2. Samma som ovan men satte focus 
på sökorden 

14011    

 3. Samma som ovan men med 
avgränsning på engelska och 

4145    
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research. 
 4. (Barriers and facilitators) mp. 

(mp=titel, subjekt, heading world, 
abstract, instrumentation) 

333    

 5. Samma som ovan men med 
avgränsning på engelska och 
research. 

268    

 Kombinerad sökning med 3 och 5. 32 32 7 5 
Manuell 
sökning i 
referens-
listor. 
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Artiklarna valdes ut efter syftet. Författarna läste titlar och abstrakt och därefter togs två 
artiklar bort som inte svarade på syftet. Återstående artiklar rekvirerades via 
sjukhusbiblioteket vid Ängelholms sjukhus och i de fall fulltext fanns att tillgå skrevs de 
ut direkt från databasen. 
 
Databearbetning 
 
Analysen gjordes i flera steg efter syftet. Steg ett innebar att artiklarna lästes igenom av 
författarna var för sig i syfte att förvissa sig om artiklarnas resultat svarade mot 
litteraturstudiens syfte. I samband med genomläsningen kunde författarna konstatera att 
två artiklar fick tas bort på grund av att resultatet inte svarade mot syftet. I nästa steg 
gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, urval, metod och resultat. I steg tre 
sökte författarna efter likheter och skillnader. I detta steg granskades också studiernas 
etiska ställningstagande. Likheter i metoden om vilket instrumentet, the BARRIERS 
Scale, som använts gjorde att författarna beslöt att manuellt ta med två artiklar som de 
granskade artiklarna refererade the BARRIERS Scale till, samt ytterligare en artikel från 
senare forskning. Artiklarnas resultat bearbetades ytterligare genom att resultatet i 
sammanställningen kodades och grupperades och i samband med detta framkom fyra 
kategorier: 
 

• Instrument för att identifiera hinder och möjligheter att använda 
forskningsresultat 

• Sjuksköterskans perspektiv på forskning 
• Organisationens betydelse 
• Forskningens innehåll 

 
Resultatartiklarna redovisas i artikelöversikt, bilaga 1. 
 
I en majoritet av studierna hade en kvantitativ forskningsansats använts medan två hade 
en kvalitativ. Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt manual för kvalitetsgranskning av 
studiers kvalitet ur Fribergs ”Dags för uppsats” (15). 
 
Resultat 
 
Demografisk data 
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Litteraturstudien baserades på svar från totalt 17 763 personer där det genomsnittsliga 
bortfallet var cirka 45%. Den vanligaste förkommande profilen på de svarande var en 
kvinnlig sjuksköterska i 40 års åldern som tjänstgjorde på sjukhus utan att ha någon 
chefsbefattning och hade dessutom låg akademisk  utbildning (16-33). 

 
Instrument för att identifiera hinder och möjligheter att 
använda forskningsresultat 
 
I 14 artiklar hade instrumentet the BARRIERS Scale använts för att identifiera hinder 
för forskningsanvändning. Artiklarna refererade till ursprungsversionen av the 
BARRIER Scale som hade utformats av Funk et al. 1991 (32-33). The BARRIERS 
Scale bestod av ett frågeformulär med 28-29 påstående om hinder för införande och 
användning av forskningsresultat. Svarande fick på en fyragradig Likert-skala värdera i 
vilken omfattning de kunde instämma i påståendet (1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer 
inte särskilt bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer precis). Varje påstående kunde 
dessutom besvaras med ”ingen åsikt” (16-18, 20-21, 23, 25-27, 29-33). 
 
Påstående i the BARRIERS Scale delades in i fyra kategorier: 

• Hinder i organisationen och arbetssituationen (organisationen; 8 påstående). 
• Hinder hos sjuksköterskan ex medvetenhet, värderingar och färdighet 

(sjuksköterskan; 8 påstående). 
• Hinder i kommunikationen d v s i presentationen av forskningsresultaten och 

deras tillgänglighet (presentationen; 6 påstående), (32-33). 
• Hinder på grund av forskningens kvalitet och dess relevans (forskningen; 6 

påstående). Bilaga 2 
 
I tabell 2 presenteras en översikt inom vilken kategori som de högst rankade hindren 
fanns. 
 
Tabell 2. De 10 högst rankade hindren fördelade i kategorier från the BARRIERS Scale. 
 
Referens 16 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33 
Organisationen 7 5 x 8 5 4 8 6 4 7 x 7 8 8 
Sjuksköterskan 1 2 x - - 1 1 2 2 1 x 1 1 1 
Presentation 1 3 x 1 3 3 1 2 4 2 x 2 1 1 
Forskningen 1 - x 1 2 2 - - - - x - - - 
x = uppgiften ej redovisad jämförbart med de övriga undersökningarna 
 
Funk et al. kompletterade frågeformuläret the BARRIERS Scale med en öppen fråga 
om ytterligare hinder samt rangordning av de samma, en öppen fråga vilka de tre högsta 
hindren var samt en öppen fråga om vad som uppfattades som möjlighet för att använda 
forskningsresultat. Dessutom fanns frågor om personliga förhållande, utbildning, 
sysselsättning och forskningsbakgrund (32-33). 
 
Vid jämförelse av studier som använt the BARRIERS Scale, angavs påståendet om 
sjuksköterskans otillräckliga inflytande för att förändra vårdrutiner som ett av de tre 
högst rankade hindren (16-18, 20, 25, 29, 31-33). I 12 studier fanns en samstämmighet i 
att sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att införa nya idéer 



 7 

(16-17, 20-21, 23, 25-27, 29, 31-33). Funk et al. visade att sjuksköterskor rankade 
sjuksköterskans omedvetenhet om forskning som det tredje högsta hindret (32-33). I 
nyare studier angavs samma påstående som ett av de tre högsta hindren (18, 26) medan i 
övriga studier ansågs det som ett lägre hinder (16-17, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31). 
I tabell 3 presenteras resultatjämförelse mellan Funk et al. (32-33) och nyare studier 
(16-18, 20-21, 23, 25-27, 29-31) över vilka påstående som sjuksköterskor uppfattade 
som de tre högsta hindren. 
 
Tabell 3. De tre högst rankade hindren från Funk et al. i jämförelse med nyare studier 
 
Påstående Referens 16 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33
The nurse does not 
feel she or he has 
enough authority to 
change patient care 
procedures. 

 2 2 1 3 7 18 1 4 6 1 x 1 1 1 

                
There is insufficient 
time on the job to 
implement new 
ideas. 

 3 3 >6 1 1 2 2 2 2 3 x 3 2 2 

                
The nurse is 
unaware of the 
research. 

 13 >11 2 7 17 23 11 3 8 12 x 11 3 3 

x = uppgiften ej redovisad jämförbart med de övriga undersökningarna 
 
I studier av Funk et al. rankades påståendet om att forskningens slutsatser inte var 
försvarbara som det lägsta hindret (32-33) och samma resultat återfanns i fyra nyare 
studier (16, 23, 26, 31). I Parahoo och McCaughans studie angavs samma påstående 
som det tredje lägsta hindret (29). Påståendet om att sjuksköterskor inte såg värdet av 
forskningen för den praktiska verksamheten angavs som de tre lägsta hindren i sex 
studier (21, 23, 25-26, 29, 31) och i resultatet från två andra studier var  påståendet om 
forskningens relevans för sjuksköterskans arbetet angivit som det allra lägsta hindret för 
att omsätta forskningsresultat (27, 29). 
Resultatjämförelse av de tre lägst rankade hindren presenteras i tabell 4. 
 
Tabell 4. De tre lägst rankade hindren i jämförelse 
 
Påstående Referens 16 17 18 20 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33
The conclusions 
drawn from the 
research are not 
justified 

 28 x x x x 28 x 28 x 26 x 28 28 28

                
The nurse does not 
see the value of 
research for practice 

 x x x x 28 26 28 27 x 27 x 27 x x 

                



 8 

The research is not 
relevant to nurses´ 
practice 

 x x x x x 27 x x 28 28 x 26 x x 

x = uppgiften ej redovisad jämförbart med de övriga undersökningarna 
 
I en studie hade metodinstrumentet ”Research Utilization Questionnaire” använts där 
förklarande text angav att formuläret som hade använts var en skala med 29 påstående 
utvecklad av Funk et al. (16). I en annan studie hade instrumentet ”Research Utlilization 
Scale” använts i kombination med the BARRIERS Scale (18). 
I studierna med kvalitativ forskningsansats hade författarna i en av studierna använts sig 
av intervjuguide medan den andra studien beskrev områden vilka frågorna kom att utgå 
ifrån (22, 28). 
 
Sjuksköterskans perspektiv på forskning 
 
Hinder 
 
Sjuksköterskeyrket har en kort akademisk tradition (31) och sjuksköterskor med äldre 
utbildning hade en annan syn på omvårdnadsutveckling än sjuksköterskor med nyare 
utbildning (32-33). Antal yrkesverksamma år efter examen påverkade sjuksköterskors 
uppfattningar om hinder för forskningsanvändning. Sjuksköterskor med kortare än fem 
års erfarenhet uppfattade fler hinder än kollegor med längre erfarenhet (26). 
Chefssjuksköterskor och kliniska sjuksköterskors uppfattningar om betydelsen av 
riktlinjer för evidensbaserat arbete skiljde sig åt där chefssjuksköterskor gav betydelsen 
ett högre värde (20). 
Sjuksköterskor fattades forskningskunskap (19-20, 24-25) och det vanligaste hindret 
som sjuksköterskor angav var att de inte kunde bedöma forskningens kvalitet (16, 19, 
23-27, 29-31). Lärare, studenter och chefssjuksköterskor uppfattade sjuksköterskors 
brist på forskningsrelaterad kompetens och kunskap som ett större hinder än vad 
kliniska sjuksköterskor gjorde (30). 
Även om sjuksköterskor hade tillgång till omvårdnadstidsskrifter var det bara 38%  
(n=160) som läste dem mer än två gånger per månad (25). 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns få forskningskunniga kolleger att diskutera 
forskning med (16, 18, 25, 30, 32-33). Sjuksköterskans negativa attityd och bristande 
intresse för forskning utgjorde också ett hinder för tillämpning av forskning (17-18, 22-
24, 27, 30-31). Tidsbrist angavs som annat skäl till att inte utveckla omvårdnaden (16-
17, 20-23, 26, 28) och när utbildning erbjöds var intresset lågt på grund av att denna var 
förlagd på fritid (28). Sjuksköterskans bristande förmåga att argumentera för sina åsikter 
utgjorde dessutom hinder för införandet av forskning i vårdarbetet (16-18, 20-27, 29-
31). 
 
Upplevd stress i arbetet medförde hinder för att använda forskningsresultat (18, 31) och 
då sjuksköterskan ansåg att det inte fanns tid för utvecklingsarbete inom ramen för 
arbetstiden användes fritiden för detta (28). 
 
Bristande stöd från chef och ledning upplevdes som ett hinder för förändringsarbete 
(18-20, 22, 25). Sjuksköterskors bristande insikt om forskningens betydelse samt bristen 
på personella resurser ledde till att sjuksköterskor saknade motivation och entusiasm för 
nyheter i omvårdnaden (31). Bland kliniskt verksamma sjuksköterskor fanns 
uppfattning att de inte hade tillräckligt med inflytande för att förändra vårdrutiner för 
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patienten (16-18, 20, 25-26, 29, 31, 33) och för sjuksköterskor som hade intresse för att 
bedriva forskning fanns inga medel anslagna för omvårdnadsforskning (28, 31). 
Sjuksköterskors erfarenheter av tidigare förändringsarbete och dess omfattning utgjorde 
hinder för forskningsanvändning (17). 
 
Uppfattningar fanns om att forskningens resultat inte gick att använda i det praktiska 
vårdarbetet (18) och det saknades forskning inom sjuksköterskans medicinska 
specialitet (27). I studier från Norden utgjorde det engelska språket ett av de största 
hindren för forskningsanvändning (19, 27, 30) till skillnad från studie gjord i Hong 
Kong där det engelska språket var rankat som det lägsta hindret (16). 
 
Möjligheter 
 
För att öka möjligheter för forskningsanvändning ansågs det viktigt att sjuksköterskan 
hade en positiv inställning till forskning, (26-27, 30) samt hade intresse och ett aktivt 
deltagande i forskningsprocesser (18, 26, 29-30). Sjuksköterskans tro på att 
evidensbaserat arbete gagnade patientens vård ansågs ha betydelse för 
forskningsanvändning (24). Annat som ökade möjligheten var att sjuksköterskan 
skaffade sig kollegiala nätverk eller kunde delta i diskussionsgrupper (16, 18, 20, 25). 
 
Organisationens betydelse 
 
Hinder 
 
De faktorer som hindrade sjuksköterskor att använda forskning i vårdarbetet var 
övervägande organisationstillhörande. Förändringsarbete ansågs vara en komplicerad 
process och stegen som förändringarna skulle göras i var resurskrävande (18). 
Ledningen tillät inte att forskningsresultat infördes inom sjuksköterskors arbetsområde 
(18, 22, 24-25, 28-29, 31) och kliniska riktlinjer var inte prioriterade att implementeras i 
organisationen (22). I forskningsarbetet saknade sjuksköterskor chefens stöd men även 
stöd från kollegor och övrig personal (16, 20, 24-26, 31). 
 
I flera studier angav sjuksköterskorna att de inte hade tillräckligt med inflytande för att 
kunna förändra vårdrutiner (16-21, 25-26, 29-31). Sjuksköterskors autonomi eller brist 
på autonomi hade betydelse för sjuksköterskors användning av forskningsresultat i 
vårdarbetet (16-21, 25-26, 29-33). Vid förändringar kände sig sjuksköterskor kraftlösa i 
organisationen och fick inte kollegialt stöd i evidensbaserat förändringsarbetet (18, 22). 
Brist på stöd från multidisciplinära teamet upplevdes som ett hinder (20, 22) och när 
forskningsresultat skulle införas inom sjuksköterskors arbetsområde samarbetade inte 
läkare till detta (16, 20, 22-23, 25-26, 29, 31). 
Tidsbrist för sjuksköterskor att läsa forskningsrapporter och införa nya idéer förekom i 
många studier (16-18, 20-23, 25-27, 29-33). I 11 av studierna ansåg sjuksköterskorna att 
det var ett hinder att relevant litteratur inte fanns samlad på ett ställe eller nära till hands 
(16-18, 21, 23-24, 26-27, 29-31). Det saknades resurser för att kunna omsätta 
forskningsresultaten i praktiken (16, 18, 20-21, 23, 25-26, 28-33). Låg personaltäthet, 
många tillfälliga vikarier och brist på specialistsjuksköterskor var orsak till att det inte 
blev någon utveckling på avdelningen (28, 31). Detta resulterade i att sjuksköterskorna 
upplevde stress och hade inte kraft att omsätta forskning under arbetstid (18, 31). 
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Sjuksköterskorna ansåg att forskningsresultaten generellt inte kunde omsättas i den egna 
verksamheten (16-17, 20-21, 25-27, 29-33). I jämförelse mellan sluten och öppen vård 
uppfattade sjuksköterskor att det fanns mer hinder för forskningsanvändning på 
sjukhusen (21). 
 
Möjligheter 
 
Ökade resurser, fram för allt utökad tid för sjuksköterskor att söka och värdera 
forskningsresultat ansågs som möjlighet till ökad forskningsanvändning, (21, 23, 25-26, 
29, 30). Datorer och tillgång till relevant litteratur på avdelningen var också faktorer 
som ökade möjligheterna (17, 23, 25, 29). I flera av studierna uttrycktes chefens stöd 
och uppmuntran som möjlighet för forskningsanvändning, (16-17, 21, 29-33) men även 
stöd från kollegor innebar möjligheter (25, 27, 29, 31). Behovet av chefens stöd angavs 
högre inom slutenvård och universitetssjukhus än på privatsjukhus (21), medan 
resultatet från en annan studie inte visade på någon skillnad (16). Oavsett var 
sjuksköterskan arbetade, i offentlig eller privat sjukvård, rankades ökat ledningsstöd och 
främjande av forskningsgenomförande som högst (16). Sjuksköterskans självständighet 
att förändra angavs som en av de största möjlighetsfaktorerna, (21). Förebilder i form av 
äldre erfarna sjuksköterskor och mentorer ansågs också främja forskningsanvändning 
(24-25) Bland forskningsaktiva sjuksköterskor skulle så kallade underlättare möjliggöra 
praktiskt forskningsarbete (28). 
 
Forskningens innehåll 
 
Hinder 
 
Forskningens resultat upplevdes inte som realistiska och ansågs därför inte generellt 
kunna omsättas i den egna verksamheten (16-18, 20-21, 25, 27, 29, 31). Påståendet om 
att forskningens betydelse var otydlig för den praktiska verksamheten rankades bland de 
lägsta hindren (16-19, 20-21, 23, 25-27, 29-33). Forskningens metoder medförde att 
resultaten inte blev trovärdiga (16, 23) och i en studie ansåg sjuksköterskorna att 
forskningsslutsatserna inte var försvarbara (27). I påstående om forskningens kvalitet 
och dess relevans hade personerna i undersökningsgrupperna oftast ingen åsikt eller 
rankades detta som lågt hinder för forskningsanvändning (16-17, 21, 23, 27-31). I sju 
studier ansåg de svarande att det var svårt att tyda de statistiska analyserna (17, 20-21, 
25-26, 29, 31). 
 
Möjligheter 
 
Faktorer som kunde möjliggöra forskningsanvändning var att forskningen skulle vara 
relevant och till nytta för patienten, (17, 20, 23, 25-27, 30-31). Andra faktorer som 
ansågs som möjligheter var utbildning och ökad förståelse för forskningsprocessen, (16-
19, 20, 23, 25, 27, 30-31). Sjuksköterskans delaktighet i datainsamling för studier 
angavs också som möjligheter för forskningsanvändning (18, 21). Om forskningen 
presenterades som ett sammandrag och på modersmålet skulle det underlätta 
forskningsanvändningen (27). Stödet som sjuksköterskan har tillgång till i sitt arbete i 
form av Best Practice Statements (BPS) och Evidensbaserad praktik (EBP) uppfattades 
som positivt (19, 22). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom de var inriktade på 
omvårdnadsforskning (2). Sökningar gjordes även i Sve Med+ men gav inga träffar på 
relevanta artiklar och redovisades därför inte i sökhistorien. Vid sökning av artiklar 
gjordes flera olika kombinationer av sökorden för att finna relevanta artiklar som 
svarade på syftet. Sökorden var hämtade i svensk Mesh och CINAHLs tesaurus, vilket 
författarna ansåg ge trovärdighet för ämnesområdet. En styrka i denna studie samt ett 
bekräftande var att flertal artiklar återkom vid sökningar i de olika databaserna. I 
samband med sökningen kunde det konstateras att det inom området fanns en 
omfattande forskning och att denna hade pågått under många år. För att kunna beskriva 
de senaste årens forskning inom området valdes artiklar bort som var äldre än år 2000. 
Avgränsningen i CINAHL med att bara söka efter engelskspråkiga artiklar kan ha 
medfört att vetenskapliga artiklar skrivna på nordiska språk missades. 
Artiklarna representerade studier från olika delar av världen och detta ansåg författarna 
kunde vara en styrka i att undersöka likheter i hinder och möjligheter för hur 
sjuksköterskor använder forskningsresultat. Däremot försvårades analysarbetet av 
geografiskt spridda studier eftersom benämningen av sjuksköterskans akademiska 
utbildningsnivåer skiljer sig åt  mellan olika världsdelar likaså hur hälso- och 
sjukvårdsorganisationen är uppbyggd. 
 
Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod har ingått i studien och samtliga har 
varit föremål för dataanalys. Kvalitativa data förstärkte den kvantitativa dataanalysen. 
Sjutton artiklar lästes igenom utifrån syftet av författarna var för sig för att därefter ha 
en diskussion om funna resultat. Resultatet i två artiklar bedömdes att inte svara på 
syftet varför författarna beslöt att utesluta dem. Nästa steg i analysarbetet var att söka 
efter likheter och skillnader i urval, metod och resultat. Av 15 artiklar hade 12 använt 
samma metod för sin enkätundersökning där samtliga hade refererat till Funk et al.  
1991. Med anledning av detta beslöt författarna att manuellt ta med artiklar av Funk et 
al. eftersom de bedömdes vara ursprungsartiklar för the BARRIERS Scale (32-33). 
Ytterligare en artikel hämtades manuellt från en av granskade artiklars referenslista då 
författarna ansåg att artikeln representerade ny forskning. Samtliga 18 artiklar 
granskades efter granskningsmall ur Fribergs ”Dags för uppsats”. Granskningsmallen 
består av löpande frågetext och för att underlätta analysarbete krävdes det att författarna 
numrerade frågorna (15). 
 
I studierna där the BARRIERS Scale hade använts kunde författarna konstatera att det 
fanns olika versioner av skalan och detta försvårade möjligheten att jämföra och 
sammanställa resultaten. En del skalor hade 28 påstående (20, 23, 29-31, 33) medan 
andra hade 29 påstående (16-18, 21, 25-27, 32).  Oberoende av antal påstående 
benämndes skalan the BARRIERS Scale som refererades till Funk et al.(32-33). 
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Resultatet av artiklar som använt the BARRIERS Scale redovisades i tabell 2-4 för att 
göra resultatet mer lättöverskådligt. 
 
En stor genomgående brist i studierna var det stora bortfallet och nyfikenheten är stor på 
denna grupp eftersom den utgjorde nästan hälften av dem som erbjöds att delta. Hade 
resultatet påverkats och i så fall hur, om alla hade deltagit?  Var bortfallet kopplat till att 
det inte fanns tid att svara på undersökningar? Hade svarsfrekvensen blivit högre om 
sjuksköterskorna haft akademisk utbildning? Om det inom sjukvården funnits fler 
manliga sjuksköterskor hade resultatet blivit det samma? 
 
Resultatdiskussion 
 
I de studier där the BARRIERS Scale hade använts hade fyra författare fått tillstånd av 
Funk et al. (32-33) att använda instrumentet (25-27, 31). Studiens godkännande från 
etisk kommitté eller nämnd fanns beskrivet i fem studier (20, 22, 26, 30-31). Studier 
som hade följt etiska riktlinjer vid sjukhus och/eller utbildningsorganisation fanns 
beskrivet fyra studier, (16-17, 21, 25). I två av studierna beskrevs att tillstånd inhämtas 
från sjukhuschef (19, 27). Argumentet för att inte inhämta tillstånd motiverades med att 
det i landet för studien inte fanns någon organisation för etisk kommitté (19). 
Hommelstad och Ruland och Parahoo och McCaughan beskrev väl tillvägagångssätt 
men det fanns inte angivet om etisk nämnd hade kontaktats (23, 29). Melnyk et al. 
angav dispens för studien, Fink et al. om frivilligt deltagande och föradresserat kuvert 
medan Funk et al. angav att svarande fick kaffe som tack för deltagande (18, 24, 32-33). 
 
Resultatet visade att det fanns flera påverkande och sannolikt samverkande faktorer till 
varför sjuksköterskan inte använde forskningsresultat i vårdarbetet. I en majoritet av 
studierna hade instrumentet the BARRIERS Scale använts för att identifiera hinder (16-
18, 20-21, 23, 25-27, 29, 31-33). Frågeformuläret och kategorier byggde på Rogers 
modell (Diffusion of innovations) för hur innovationer sprids. Modellen har utvecklats 
inom ramen för sociologisk forskning av sociologen Rogers och inkluderar även hur 
nya kunskaper användes. Rogers modell delas in i fyra huvudområden; 
spridningsprocessen, nyheten/innovationen, kommunikationskanalerna, tiden och det 
sociala systemet. Samtliga område har lika stor betydelse för hur lyckosam 
spridningsprocessen blir (34). 
 
Även om the BARRIERS Scale utvecklades för mer är 10 år sedan visade vår studie att 
det rådde samstämmighet i resultaten från studier som hade använt instrumentet. Då 
instrumentet utvecklades testade Funk et al. reliabiliteten för var och en av de fyra 
kategorierna med Cronbach’s alpha test där värdet för kategorierna var mellan 0.65 - 
0.80 (32). I sex av de granskade artiklarna som använt instrumentet hade resultatet 
också testats med Cronbach’s alpha test (23, 26-27, 29-30, 31) där testresultatet visade 
på jämförbara värden eller till och med bättre än Funk et al. från 1991 (32). Detta gav 
stöd för att instrumentet höll en hög reliabilitet. Förutom tillägg av påstående om 
språkets betydelse hade instrumentets påstående inte ändrats på över 10 år och detta 
visade på att instrumentet sannolikt också hade en hög validitet. 
Rangordningen av påstående om hinder för forskningsanvändning speglade ofta det som 
föreslogs som möjligheter. Eftersom det via spegling av rangordnade hinder gick att 
identifiera möjligheter kan detta vara anledningen till att något instrument för 
möjligheter inte fanns utvecklat. 
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I denna studie grupperades angivna hinder i tre kategorier som alla mer eller mindre 
samverkar och/eller påverkar varandra. Identifierade områden var sjuksköterskans 
perspektiv, organisationens betydelse och forskningens innehåll. Bland de tre högst 
rankade hindren som sjuksköterskor angav var att det inte fanns tillräckligt med tid eller 
inflytande för att förändra vårdrutiner. Vårt resultat visar att sjuksköterskor kunde ange 
tidsbrist som skäl till att inte använda forskning men där det istället var sjuksköterskans 
negativa attityd till forskning som avspeglade sig (17-18, 22-24, 27, 30-31). 
Sjuksköterskors eventuella negativa attityder till forskning måste uppmärksammas och 
medvetandegöras och här har sjuksköterskans närmaste chef har ett uttalat ansvar. I 
litteraturen beskrivs chefens betydelse för omvårdnadsutvecklingen på olika sätt. Som 
chef för omvårdnadspersonal måste chefen ta ansvar och verka för att medarbetare får 
förutsättningar till att utveckla omvårdnaden. För att nå detta är det en förutsättning att 
chefen har beslutsmandat och att ledarskapet möts med respekt i organisationen. Om 
chefen stärks i sin roll är det sannolikt att sjuksköterskor får det stöd för 
omvårdnadsutveckling som efterfrågas (35-37). 
Sjuksköterskors inställning och tilltro till forskning är en avgörande faktor för 
forskningsanvändning samtidigt som det finns ett stort antal sjuksköterskor som saknar 
akademisk examen. Funk et al menar att om dessa personer finns på chefsbefattningar 
så kan detta påverka sjuksköterskans förutsättningar för att använda forskningsresultat 
(38-39). 
Lorensen et al. har gjort en undersökning av norska sjuksköterskor i ledande ställning 
inom primärvården där det framkom att forskningsanvändning eller utveckling av 
evidensbaserad omvårdnad prioriterades lågt bland de uppgifter som ingick i 
ledarskapet. När samma grupp skulle skatta sin egen kompetens inom område relaterade 
till forskning, evidensbaserad vård och kvalitetsutveckling så tillhörde detta en av de 
lägsta (40). Därför är kunskapsbrist ett av de viktigaste hindren som bör åtgärdas och 
för chefer i första hand. 
I en annan studie från 2003 bekräftades att chefer inte prioriterade utbildning i 
forsknings- och utvecklingsarbete utan istället utbildning i budgetfrågor och 
konfliktlösning (41). 
 
I Towestam Lauridsen och Olssons undersökning av avdelningschefers och 
sjuksköterskors inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad på tre 
akutsjukhus i Mellansverige belystes skillnaden mellan chefers och sjuksköterskors 
inställning. Sjuksköterskor med utbildning i omvårdnadsvetenskap 40 poäng och 
däröver hade mer positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad än 
de som hade färre poäng i omvårdnadsvetenskap. Om avdelningschefen själv hade en 
positiv inställning så ökade sjuksköterskors faktiska forskningsanvändning. Studien 
visade också att chefssjuksköterskor och sjuksköterskor hade skilda uppfattningar 
avseende ledningsstödet. Nio av tio avdelningschefer ansåg att de gav stöd åt 
sjuksköterskor som ville bedriva vårdutveckling men bara knappt hälften av 
sjuksköterskorna uppfattade att avdelningschefen faktiskt gav stöd åt sjuksköterskorna 
(42). 
 
Bristande resurser i form av tid men även personella resurser angavs i flera studier (18, 
28, 31) som skäl till varför sjuksköterskan inte använde forskningsresultat i sitt arbete. 
Återigen är det ett ansvar som varje arbetsgivare inom vården, det vill säga 
organisationen måste ta. Om vården ska kunna bedrivas enligt forskning och beprövad 
erfarenhet är det nödvändigt att arbetet organiseras så att detta är möjligt. Ökad tillgång 
till litteratur och datorer var andra exempel som sjuksköterskor ansåg skulle ge 
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möjligheter till ökad forskningsanvändning. För att sjuksköterskan ska kunna vara 
professionell i sitt yrkesutövande måste hon ha självklart ha förutsättningar för att 
kunna söka ny kunskap. Eftersom tiden ofta angavs som hinder är det inte försvarbart 
att sjuksköterskan måste lämna sin arbetsplats för att söka evidensbaserad kunskap. Att 
söka evidensbaserad kunskap måste ses som en del av sjuksköterskans dagliga 
yrkesutövande och för detta måste alla verksamma sjuksköterska ha tillgång till datorer 
i tillräcklig omfattning. Det måste vara varje verksam sjuksköterskas rättighet att ha 
tillgång till egen arbetsplats med dator och detta bör speciellt beaktas vid ny- och 
ombyggnation av vårdmiljöer. 
 
Sjuksköterskan har skyldighet att hålla sig a-jour med utvecklingen inom yrkesområdet 
där förutom sjuksköterskan själv också organisationen har ansvar för att detta kan 
uppnås. Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestuderande i kliniskt arbete har en 
viktig funktion i att vara förebilder under den kliniska utbildningsperioden. 
Utvecklingen av yrkesidentitet påbörjas redan under utbildningen och därför har den 
handledande sjuksköterskan stor betydelse i vad och hur hon förmedlar yrkets rådande 
värderingar. Förebilder inom det egna yrket saknades ofta men där kunde forskningen 
komma in och minska gapet mellan vetenskap och praktik. Ett exempel på detta är 
Berggrens intervju av barnmorskor (43). 
Inom utbildningen betonas det vetenskapliga perspektivet för omvårdnad där de kliniskt 
verksamma inte alltid har samma uppfattning. För sjuksköterskestuderande innebär 
detta att det har uppstått en klyfta mellan teori och praktik. Björkström et al. menar att 
detta kunde vara en påverkande faktor till att sjuksköterskor inte använde 
forskningsresultat (44). 
I vår studie framkom att sjuksköterskans egen kunskap eller snarare brist på kunskap 
om forskningsprocessen var ett annat angivet hinder för forskningsanvändning (19-20, 
24-25). Således räcker det inte att investera i tillräckligt antal arbetsplatser med datorer 
utan sjuksköterskor som inte har utbildning i eller kunskap om vårdvetenskap måste 
erbjudas kompletteringsutbildning för att kunna bidra till den utveckling av hälso- och 
sjukvården som det svenska regelverket anger. 
Förutom kunskap om forskning och forskningsprocessen behövs det kunskap om 
processkunskap för ett införande. French menar att forskningsanvändning inom 
omvårdnad omfattar fyra nivåer; forskningen ska vara identifierad, styrkt, utvärderad 
och använd. Berörda måste översätta vad forskningen betyder för det praktiska arbetet 
(45). 
Det är känt att forskningens syfte bland annat är att utveckla och förbättra omvårdanden 
för patienterna men är inte forskningen begripbar kommer den sannolikt inte att 
implementeras. Konsekvensen blir att den då inte kommer till nytta för patienterna och 
vården bedrivs därmed inte enligt forskning och beprövad erfarenhet. 
Berggren (43) beskriver i sin avhandling den ”tredje uppgiften” som består i att 
universitet och högskolor får i uppdrag att sprida kunskapen vidare till det omgivande 
samhället, denna uppgift har inte haft särskilt hög status i högskolevärlden. Det handlar 
troligtvis inte endast om att sprida och använda forskningsresultat utan den måste 
integreras med den tidigare yrkeskunskapen. Om sjuksköterskor har ett gemensamt 
förhållningssätt till forskningsanvändning i vårdarbetet så kan en forskningskultur 
etableras. "Att etablera en sådan kultur är angeläget eftersom forskningsanvändning 
inte är något enkelt tekniskt utan komplicerat mänskligt” (43, sid. 233). 
 
Sjuksköterskan kan komma i ett etiskt dilemma genom att hon själv har insikt och 
kunskap om att det finns forskningsresultat som bör användas men där organisationens 
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ledning och ledarskap inte tillåter detta. Vem tar ansvar för att vården inte bedrivs som 
lagstiftningen anger? I Nilsson Kajermos studier visade det sig att det fanns hinder för 
sjuksköterskors forskningsanvändning och vidare bekräftade dessa studier att det var ett 
komplext område. För att underlätta sjuksköterskors forskningsanvändning behövs 
organisatoriska insatser samt stöd och engagemang från chefer och ledare. Behov finns 
av att erbjuda chefssjuksköterskor och kliniskt verksamma sjuksköterskor utbildning i 
vetenskaplig metod och andra forskningsrelaterade ämnen. Dessutom finns behov av att 
utveckla och utvärdera modeller som stödjer tillämpning av forskningsresultat och 
utveckling mot en evidensbaserad vård (30, 46-50). 
 
Ett av de största organisatoriska hindren var att sjuksköterskor upplevde att de inte hade 
inflytande över förändringar i vårdens rutiner (38-39). Även andra studier ger stöd för 
detta (49-51). Därför bör sjuksköterskor i större utsträckning vara med och påverka 
omvårdnadens utveckling. En av förutsättningar är att kliniskt verksamma 
sjuksköterskor borde vara representerade på alla beslutsfattande nivåer. I 
påverkansarbetet krävs det att sjuksköterskan kan argumentera för sitt område men om 
sjuksköterskan inte själv har kunskap i forskningsprocessen kan det emellertid vara 
svårt att argumentera för omvårdnadens utvecklingsbehov. 
Svensk sjuksköterskeförening, SSF, arbetar med att kvalitetsutveckla omvårdnaden i 
Sverige. SSF menar att det fanns olika modeller för att underlätta användning av 
forskningsresultat i omvårdnaden (52). En modell är PARISH, ”Promotion Action on 
research Implementation in Health Services” (53). Vid införande och uppföljning av 
förändringsstrategier ska modellen fungera som ett redskap och en resurs för kliniskt 
verksamma sjuksköterskor. Att det vid förändringsprocessen ska finnas lämpliga och 
erfarna underlättare är en del av modellen (52). 
Faktorerna som gynnar forskningsanvändning är om evidensen är vetenskapligt hållbar 
och trovärdig, att ledarskapet är tydligt i organisationen samt att det finns en positiv 
inställning till förändringar och slutligen att det finns lämpliga system och erfarna 
underlättare för förändringsprocessen (16-17, 20-21, 23, 25-33). SSF menar att det just 
är samverkan mellan evidens, organisation/sammanhang och underlättare som är 
avgörande för hur framgångsrikt införandet blir (52). 
 
Forskare har ett stort ansvar med att sprida och presentera forskningen på ett sätt som 
gör den mottaglig för den kliniska verksamheten. Studien visade att sjuksköterskor inte 
regelbundet läste forskningstidsskrifter utan istället läste tidskrifter inom deras 
medicinska specialitet (25). Sjuksköterskorna ansåg att forskningen inte var relevant för 
deras verksamhet (18, 27) och bland de skandinaviska länderna upplevdes det engelska 
språket som ett hinder 19, 27, 30). Beträffande det engelska språket kommer det inom 
kort sannolikt ske en förändring eftersom det krävs grundläggande högskolebehörighet 
för att studera på sjuksköterskeprogrammet. 
Sjuksköterskors inställning till utveckling och forskning belystes i studien av 
Björkström et al. från 2001. Björkström et al. fann att hälften av de svarande aldrig läste 
forskningstidskrifter och 46% (n= 289 ) omsatte aldrig eller sällan forskning i det 
dagliga arbetet. Trots detta visade deltagarna överlag en positiv inställning till forskning 
(54). Vad skulle kunna underlätta för sjuksköterskor att hitta tillförlitliga 
beslutsunderlag för sin verksamhet i den mängd forskningsresultat som ofta har 
motstridiga slutsatser? En möjlighet är att sjuksköterskor i större utsträckning tar del av 
de kunskapssammanställningar som Cochrane Collaboration och som Statens Beredning 
för medicinsk utvärdering, SBU, presenterar (2). 
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Konklusion 
 
Den fortlöpande utvecklingen av hälso- och sjukvård ställer allt högre krav på att 
sjuksköterskor har adekvat utbildning och kompetens för medverka till att vården har 
hög kvalitet och är kostnadseffektiv. Den legitimerade sjuksköterskan ska bland annat 
ha förmåga att granska relevant litteratur och information, ska införa ny kunskap och 
därmed bidra till att omvårdnaden för patienten är i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Tidigare studier har visat på att forskningsresultat inte används 
i tillräcklig stor utsträckning och att omvårdnadsåtgärder utan evidens börjar tillämpas. I 
resultatet beskrivs instrument för att identifiera hinder och möjligheter att använda 
forskningsresultat, the BARRIERS Scale. Litteraturstudien visar på att ansvaret för 
sjuksköterskans forskningsanvändning kan fördelas på tre identifierade kategorier; 
sjuksköterskan, organisationen och forskningen. Inom respektive kategori har hinder 
och möjligheter för att använda forskningsresultat identifierats. Hindrande faktorer för 
att sjuksköterskan skulle använda forskningsresultat var bland annat bristande 
forsknings-utbildning och kompetens, bristande stöd från chefer och andra professioner 
samt bristande personella och ekonomiska resurser. Möjligheterna är att med utbildning 
och ökad kunskap om omvårdnadsforskning och vetenskap finns det större 
förutsättningar för sjuksköterskan att inta ett mer kritiskt förhållningssätt till rutiner. 
Ökad insikt leder sannolikt till att omvårdnadsarbetet organiseras på ett sätt som ökar 
förutsättningarna för sjuksköterskan att medverka till att patientvården håller en hög 
kvalitet. I detta har ledarskapet ett stort ansvar i att argumentera och motivera för 
nödvändiga resursfördelningar. Många sjuksköterskor upplevde att de inte hade 
tillräckligt med inflytande för att förändra vårdrutiner och att ledningen inte gav stöd för 
forskningsresultat infördes inom sjuksköterskans arbetsområde. Även forskningsresultat 
kunde vara ett hinder i sig. Sjuksköterskor ansåg att forskningsresultaten inte var 
realistiska och generella och därför inte möjliga att omsätta i omvårdnaden. Påverkande 
faktorer för att möjliggöra forskningsanvändning var att forskningen skulle vara till 
nytta för patienten och att sjuksköterskan deltog i datainsamling för studier. Eftersom 
forskningsarbetet kan vara inspirerande för den kliniskt verksamma sjuksköterskan är 
det viktigt att forskningsarbete inom omvårdnad blir synliggjort överallt i hälso- och 
sjukvård. En annan bidragande faktor för ökad forskningsanvändning var att 
sjusköterskor har tillgång till förebilder och så kallade  underlättare. 
 
Implikation 
 
För att nå framgång med att resultat av omvårdnadsforskning når ut där vården bedrivs, 
krävs sannolikt ett mer konkret samarbete mellan utbildning, organisation och 
forskning. Utbildningsansvariga för sjuksköterskeutbildningen har genom sina studenter 
naturlig kontakt med organisationer där studenterna gör sin verksamhetsförlagda 
utbildning (vfu). Detta samarbete skulle kunna utnyttjas mer och sannolikt också kunna 
gynna utvecklingen av forskningsanvändning. Till exempel skulle studenter i större 
utsträckning få möjlighet att omsätta sin forskningskunskap under sin vfu och med detta 
vara ett led i att sprida kunskapen. En påverkande faktor för ett förbättrat samarbete är 
organisationens inställning till omvårdnadsforskning som i sin tur påverkar 
förutsättningarna. Ska en student få förutsättningar för att praktisera sin 
forskningskunskap under vfu bör lämpligen handledaren eller åtminstone 
organisationen ha nödvändig forskningskunskap. Önskvärt är också att 
forskningsansvariga i större utsträckning genomför och bedriver sin forskning i nära 
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samarbete med sjusköterskor i kliniska verksamhet. Forskning bör inte bara bedrivas 
nära universitet utan måste göras synlig överallt inom hälso- och sjukvård. Genom att 
göra forskningen synlig i sjuksköterskans kliniska vardag borde insikt och kunskap öka 
bland kliniskt verksamma sjuksköterskor. En rekommendation är att det görs studier 
som belyser effekterna av samarbete mellan utbildning och organisation och om det kan 
leda till en högre omsättning av omvårdnadsforskningsresultat. Studier bör också göras 
på vilken betydelse det har om omvårdnadsforskningens arbete i större utsträckning 
förläggs utanför universitetsmiljöerna och om detta påverkar hur väl resultaten omsätts i 
klinisk verksamhet. 
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i sjuksköterskors attityder 
till forskningsanvändning 
och organisationens 
forskningsutveckling före 
och efter en interventions 
studie.  

Kvantitativ 
Enkät med the 
BARRIERS Scale. 
Registrerade 
sjuksköterskor på ett 
universitets sjukhus. 
Pre: 
n 880 
(665) 
(76%) 
Post: 

Frivilligt, 
föradresserade  
kuvert. 

I båda undersökningarna var påstående 
inom kategorin organisationen störst 
hinder. Sjuksköterskor kände att de inte 
hade tillräckligt med inflytande. 
Möjligheter till ökad 
forskningsanvändning var att 
sjuksköterskor skulle ingå i en 
journalklubb. Ett annat förslag var att de 
skulle delta i ett forskningsarbete för att 
få ökad förståelse för forskning. 

Medel 
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n 890 
(651) 
(73%) 

19 
2005 
Danmark 

Egerod I, 
Hansen GM. 

Evidence-based 
practice among 
Danish cardiac 
nurses: a national 
survey. 

Att undersöka 
hjärtspecialist 
sjuksköterskors inställning 
till att arbeta evidens-
baserat  och vilka olika 
typer av kunskap de 
använder sig av i kliniskt 
arbete. En jämförande 
undersökning mellan 
chefs- och avdelningssjuk-
sköterskor. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsundersök-ning. 
Chefssjuksköterskorna 
var samtliga på landets 
hjärtavdelningar. 
Avdelningssjukskötersko
r på samma avdelningar  
valdes ut av deras chefer.  
n 33 head nurses 
(6) 
n 51 bedside nurses 
(10) 
(19%) 

Danska sjukhus
har inga etiska 
kommittéer. 
Tillfrågat 
tillstånd från 
chef på 
forskningsinstit
ution och 
verksamhetsch
efer på sjuk- 
husen var 
inhämtade. 

Hinder för evidens-baserad praktik var 
otillräcklig utbildning, ovana att 
använda engelska språket och låg status i 
organisationen.  
Möjligheter för att införa evidensbaserad 
praktik var att kliniskt verksamma 
sjuksköterskor kontinuerligt utbildades 
vilket skulle öka deras status. 

Medel 

20 
2005 
Irland 

Brenner M Children’s nursing 
in Ireland: barriers 
to, and facilitators 
of, research 
utilization. 

Att tillföra en bättre 
förståelse för hinder till 
och möjligheter för 
forskningsanvändning 
bland registrerade barn-
sjuksköterskor i republiken 
Irland. 

Kvantitativ 
Enkät med the 
BARRIERS Scale. 
Alla registrerade 
barnsjuksköterskor i 
Irland. 
n 200 
(130) 
(65%) 

Enligt 
”Belmont re- 
Port ethical”. 
Följebrev där 
syftet var 
beskrivet. 
Anonymt och 
konfidentiellt. 

Den vanligast förekommande orsaken 
bland hindren var att tiden inte räckte till 
för att genomföra nya idéer. Åtta av de 
tio högsta hindren fanns inom kategorin 
organisationen.  De fem lägsta hindren 
fanns inom kategorierna sjuksköterskan 
och forskningen. 
För att främja forskningsanvändning 
måste sjuksköterskors få ökad 
medvetenhet om forskningens betydelse 
och nytta för patienter och personal. 
Journalklubbar var ett sätt som 
förespråkades. 

Medel 

21 
2005 
USA 

Niederhauser 
VP, 
Kohr L. 

Research endeavors 
among pediatric 
nurse practitioners 

Att identifiera vilka 
forskningsaktiviteter och 
resurser som behövs för att 

Kvantitativ 
Enkät med the 
BARRIERS Scale. 

Enligt 
universitetets 
och sjukhusets 

Hinder för forskningsanvändning var 
brist på tid för att läsa och införa 
forskningsresultat. Mängden av 

Bra 
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(REAP) study. Att 
identifierar vilka 
forskningsaktivitete
r och resurser som 
behövs för att 
främja 
forskningsanvänd- 
ning bland kliniska 
barnsjuksköterskor. 

främja 
forskningsanvändning 
bland kliniska 
barnsjuksköterskor 

Barnsjuksköterskor. 
n 627 
(231) 
(36%) 

riktlinjer. 
Konfidentiellt 
kodade svar. 

forskningsresultat och hur den 
presenteras försvårade användandet. 
Mer tid och ökat inflytande ansågs vara 
de största möjligheterna. Lägst 
rangordnat var koppling till forskning 
och ökad utbildning.  
Ingen signifikant koppling mellan 
utbildningsnivå och värderade 
möjligheter till att använda forskning. 
Behov av ökat chefsstöd och främjande 
var större inom slutenvård och på 
universitetssjukhus än på privatsjukhus. 

22 
2005 
UK 

Ring N, 
Malcolm C, 
Coull A, 
Murphy-Black 
T, 
Wattersson A 

Nursing best 
practice statement: 
an exploration of 
their 
implementation in 
clinic practice. 

Att undersöka 
implementeringen av de 
första fem ”Best Practice 
Statement” BPS från 
sjuksköterskors perspektiv 
vilka deltar i  
utvecklingsarbetet. 

Kvalitativ 
Registrerade 
sjuksköterskor som ingår 
i ett utveck-lingsarbete 
om BPS. 
n 15 

Etisk nämnd. 
Frivilligt 
Informerade 
om att 
intervjuerna 
spelades in på 
band. 

Varierande användning av BPS. Hinder 
för att använda var: brist på tid, inte fått 
möjlighet till att träna tillräckligt samt 
motstånd mot förändring. Ingen 
prioritering för införande av BPS ansågs 
också som ett hinder. 
Sjuksköterskor upplevde att BPS skulle 
vara till nytta för patienter och detta 
kunde vara ett användbart verktyg i 
evidensbaserad omvårdnad. 

Medel 

23 
2004 
Norge 

Hommelstad J, 
Roland CM. 

Norwegian 
nurses´percived 
barriers and 
facilitators to 
research use. 

Att undersöka vilka hinder 
och underlättande faktorer 
norska operations- 
sjuksköterskor uppfattade 
inom 
forskningsanvändning. 

Kvantitativ 
Enkät med the 
BARRIERS Scale. 
Operationssjuk- 
sköterskor 
n 159 
(78) 
(49 %) 

Frivilligt 
Följebrev 
Föradresserade
brev 
Anonymt 
Konvidenciellt 
Svarskodning. 

Största hindren var brist på  
forskningssammanställningar och 
tidsbrist för läsning av nya forskningsrön 
och att införa dem. Bristande 
samarbetsvilja från  
läkare tillsammans med otillräckliga 
resurser och brist på tillgång till 
information uttrycktes också som ett 
hinder. Sjuksköterskorna framstod som 
positiva till forskning men hade bristande 
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förmåga att värdera forskningsresultaten. 
Bland underlättande faktorer fanns mer 
tid och att forskningsresultaten skulle 
vara mer tillgängliga. Mer utbildning i 
forskningsmetodik skulle möjliggöra 
ökad användning. Studiedagar och 
forskningssjuksköterskor i den kliniska 
verksamheten var påverkande faktorer 
som kunde underlätta 
forskningsanvändning bland 
operationssjuksköterskor. 

24 
2004 
USA 
 

Melnyk M, 
Fineout-
Overholt E, 
Feinstein NF, 
I H, 
Small L, 
Wilcox L, 
Kraus R. 

Nurses´perceived 
knowledge, beliefs, 
skills, and need 
regarding evidence-
based practice: 
implications for 
accelerating the 
paradigm shift. 

Att beskriva 
sjuksköterskors kunskap, 
tilltro, skicklighet och 
behov av evidens-baserat 
kliniskt kunnande. 
Fastställa om det finns 
något samband mellan 
dessa variabler. Beskriva 
de största hindren och 
möjligheterna till evidens-
baserat kliniskt arbete, 
EBP. 

Kvantitativ. 
Stickprov bland 
sjuksköterskor som 
besöker en konferens om 
evidens-baserad 
omvårdnad. 
n 160 

Dispens Deltagarna trodde mycket på vinsten 
med att använda EBP, men  
kunskapen var ganska låg. Ett signifikant 
positivt samband fanns mellan 
sjuksköterskans EBP-kunskap och 
arbetssätt. Sjuksköterskans inställning till 
EBP var annan påverkande faktor samt 
om det fanns tillgång till EBP mentor. 
Nyttjande av Cochrane databas för 
metaanalyser och National Guideline 
Cleraringhouse ansågs också påverka. 

Medel 

25 
2004 
Ireland 
 

Glacken M, 
Chaney D. 

Perceived barriers 
and facilitators to 
implementing 
research findings in 
the Irish practice 
setting. 

Att ta reda på vad 
verksamma sjuksköterskor 
i Irland uppfattade vara 
hinder till införandet av 
forskningsresultat i det 
praktiska arbetet och 
undersöka vad som skulle 
kunna underlätta 
införandet av forskning i 

Kvantitativ 
Enkät med  
the BARRIERS Scale 
Alla legitimerad 
sjuksköterskor som 
ingick i en akademisk 
omvårdnadsutbildning n 
169 
(60,4 %) 

Skolans 
tillstånd  
Enl. 
International 
Council of 
Nurses 
frivilligt 
Respekt 
Konfidentiellt 

Åtta av de tio högst rankade hinder var 
organisations tillhörande. Största hindret 
var sjuksköterskans brist på inflytande att 
leda förändringsarbete på avdelningen. 
Faktorer som kunde möjliggöra att 
införandet av forskningsresultat var att  
sjuksköterskan fick,utökad tid för att 
kunna vara en kritisk 
forskningskonsument och stöd från 
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det dagliga arbetet. Inhämtat 
tillstånd att 
använda 
enkäten av 
Sandra Funk 

ledningen. Informerad personal som 
stöttar och uppmuntrar samt  
utbildningstillfällen där sjuksköterskor 
kollegialt kritiskt kunde granska nya 
arbetssätt var också 
möjlighetspåverkande faktorer.  

26 
2004  
Australien 
 
 

Hutchinson 
AM, 
Johnston L 

Bridging the divide: 
a survey of 
nurses´opinions 
regarding barriers to 
and facilitators of, 
research utilization 
in the practice 
setting. 

Att nå en förståelse vad 
som påverkar 
sjuksköterskors 
användning av forskning, 
och undersöka vilka 
skillnader eller likheter 
som visas  i denna 
undersökning jämfört med  
andra studierna som gjorts 
de sista tio åren i olika 
länder. 

Kvantitativ 
Enkät med  the 
BARRIERS Scale. 
Sjuksköterskor som 
arbetar på ett stort 
utbildningssjukhus. 
n 761 
(444) 
(55 %) 

Föradresserat 
kuvert 
Anonymt 
Sjukhusets 
etiska 
kommitté 
Inhämtat 
tillstånd att 
använda 
enkäten av 
Sandra Funk. 

Man fann stora likheter med 
sjuksköterskors uppfattning i Australien 
jämfört med sjuksköterskor i US, UK, 
och Nord Irland de sista tio åren. Hinder 
var tidsbrist att läsa forskningsrapporter. 
Bland möjligheterna var att 
sjuksköterskorna skulle få ökad tid för att 
söka och införa forskningsresultat samt 
att driva klinisk relevant forskning. 

Bra 

27 
2002  
Finland 

Oranta O, 
Routasalo P, 
Hupli M. 

Barriers to and 
facilitators of 
research utilization 
among Finnish 
registered nurses. 

Att identifiera och beskriva 
hinder för och möjligheter 
att använda 
forskningsresultat bland 
Finska registrerade sjuk-
sköterskor. 

Kvantitativ 
Enkät med  the 
BARRIERS Scale. 
Legitimerade 
sjuksköterskor. 
n 316 
(63) 
(20%) 

Frivilligt 
Sjukhuschef 
Följebrev 
Inhämtat 
tillstånd att 
använda 
enkäten från 
Sandra Funk. 

De största hindren för 
forskningsanvändning utifrån 
konsumentperspektiv var att det 
presenteras på ett annat språk än 
modersmålet, att läkare inte samarbetade 
med sjuksköterskan vid införandet samt 
att statistiska analyserna var svåra att 
förstå.  
De mest förekommande möjligheterna 
var sjuksköterskors positiva inställning 
och kunnande. Annat som ansågs vara 
möjlighet var support och en aktiv 
klinisk forskningssjuksköterska. Även  
uppmuntran och en positiv inställning 
samt samarbete mellan olika 
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personalkategorier sågs som en 
möjlighet. 

28 
2002 
England 

Tanner J, 
Hale C. 

Research-active 
nurses´perceptions 
of the barriers to 
undertaking 
research in practice.

Att identifiera hur en liten 
grupp forskningsaktiva 
kliniskt arbetande 
sjuksköterskor uppfattade 
och hur de övervann de 
beryktade hindren mot att 
föra ut forskning i 
praktiken. 

Kvalitativ. 
Kvantitativ. 
Forsknings- 
aktiva sjuksköterskor. 
n 11 

Tillstånd 
sjukhusförestån
dare 
Etisk kommitté 
Följebrev 

Hindret var att sjuksköterskan fick 
prioritera praktiskt arbete och därför inte 
fick tid med utvecklingsarbete. 
De intervjuade hade istället använt sin 
fritid för att göra utvecklingsarbete. 
Bland de intervjuade var de endast två 
som hade barn. 
Studiens resultat talade för att det 
huvudsakliga behovet av stöd för att föra 
ut forskning i vårdarbetet var att 
sjuksköterskor fick förtroendet att göra 
det. Underlättare ansågs ha betydelse 
genom att de var pådrivare för praktiskt 
forskningsarbete. 

Bra 

29 
2001 
UK 

Parahoo K, 
McCaughan 
EM. 

Research utilization 
among medical and 
surgical nurses: a 
comparison of their 
self-reports and 
perceptions of 
barriers and 
facilitators. 

Att undersöka vilka 
uppfattningar 
sjuksköterskor har om 
hinder och möjligheter för 
att använda forskning i 
praktiken. 

Kvantitativ 
Delstudie 
Enkät med  the 
BARRIERS Scale. 
Medicinska och 
kirurgiska 
sjuksköterskor. 
n 479 

Frivilligt 
Följebrev 
Svarskodning 
Anonymt 
Konfidentiellt 
Föradresserat 
kuvert 

De två högsta hindren var att ledningen 
inte tillät införandet och att 
sjuksköterskorna inte hade tillräckligt 
med inflytande för att ändra kliniska 
omvårdnadsriktlinjer. Stöd och 
uppmuntran från chef och kollegor, 
tillgång till forskningsresultat samt 
intresserad personal ansågs ge 
möjligheter. 

Medel 

30 
2000 
Sverige 

Nilsson 
Kajermo K, 
Nordstrom G, 
Krusebrant A, 
Jorvel H. 

Perceptions of 
research utilization: 
comparisons 
between health care 
professionals, 
nursing students 
and a reference 

Att beskriva och analysera  
grupp 1 
=omvårdnadslärare, grupp 
2=sjuksköterskestudenter, 
grupp 
3=chefssjuksköterskor och 
grupp 4= läkares 

Kvantitativ 
Enkät med the 
BARRIERS Scale. 
Urval se syftet. 
Grupp 1 
n 45 
(8) 

Etiska 
kommittén 
Karolinska  
Institutet 

Majoriteten av svarande uppfattade att 
det var ett hinder att sjuksköterskan inte 
hade möjlighet att diskutera forskning 
med forskningskunniga kollegor. 
Organisationen och presentationen av 
forskningen sågs som störst hinder av 
lärare, studerande, chefsjuksköterskor 
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group of nurse 
clinicians. 

uppfattning av hinder för 
och möjligheter att 
sjuksköterskor använder 
forskningsresultat i kliniskt 
arbete. Och jämföra 
resultatet med en 
referensgrupp bestående av 
kliniskt verksamma 
legitimerade 
sjuksköterskor  = grupp 5. 

grupp 2 
n 205 
(39) 
grupp 3 
n 41 
(8) 
grupp 4 
n 190 
(63) 
grupp 5 
n 237 

och kliniska sjuksköterskor. 
Sjuksköterskors brist på 
forskningsrelaterad kompetens och 
kunskap uppfattades som större hinder av 
lärare, studenter och chefssjuksköterskor 
än av de klinisk sjuksköterskorna själva. 
Läkare uppfattade färre hinder än övriga 
medan studenters uppfattningar låg 
närmast de kliniskt verksamma 
sjuksköterskornas. Det som angavs som 
möjligheter var att  resurserna för 
utbildning skulle öka för att 
sjuksköterskor skulle få högre kompetens 
i omvårdnadsforskning. Mer personal 
och stöd från ledningen var också 
möjligheter liksom att forskningen skulle 
presenteras på läsligt sätt. Resultatet 
indikerade att det fanns behov av att 
inrätta omvårdnadsforskningstjänster i 
vården med syftet att öka den 
evidensbaserade omvårdanden. 

31 
2000  
Nord 
Irland 

Parahoo K, 
 

Barriers to, and 
facilitators of, 
research utilization 
among nurses in 
Northern Ireland. 

Att undersöka 
sjuksköterskor i Nord 
Irlands uppfattning om 
hinder och möjligheter för 
forskningsanvändning. 

Kvantitativ 
Enkät med  BARRIERS 
Scale. 
Alla legitimerade 
sjuksköterskor i England. 
n 2600  
(1232) 

Etisk kommitté 
Inhämtat 
tillstånd att 
använda 
enkäten av 
Sandra Funk. 

Sju av de tio högsta hindren var 
organisationstillhörande. Sjuksköterskor 
ansåg att de inte hade tillräckligt med 
inflytande att ändra de kliniska 
omvårdnadsrutinerna för patienten. 
Sjuksköterskorna ansåg också att de 
statistiska resultaten var svårtolkade. 
Chefens och kollegers stöd samt utökad 
tid ansågs som möjligheter.  

Medel 

32 
1991 

Funk S, 
Champagne M, 

The barriers to 
research utilization 

Att utveckla ett instrument 
för att skatta vad  

Kvantitativ 
Enkät med  the 

Inhämtat 
tillstånd från 

Resultatet analyserades med hjälp av 
faktoranalys och kategoriseras i fyra 
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USA Wiese R, 
Tornquist E. 

scale sjuksköterskor uppfattar 
som hinder för 
forskningsanvändning 

BARRIERS Scale. 
Registrerade 
sjuksköterskor. 
n 5000 
(3011) 

Conduct and 
Utilization of 
Research in 
Nursing 
(CURN) 
Project 

grupper. Resultatet av analysen gav stöd 
för att påståendet ”the amount of 
research information is overwhelming” 
hade låg reliabilitet och därför togs detta 
påstående  bort.  

33 
1991 
USA 

Funk S, 
Champagne M, 
Wiese R, 
Tornquist E. 

Barriers to using 
research findings in 
practice: the 
clinician´s 
perspective. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om hinder 
för forskningsanvändning i 
vårdarbetet samt att be om 
deras åsikter om vilka 
faktorer som kunde främja 
deras användning. 

Kvantitativ 
Enkät med  the 
BARRIERS Scale. 
Registrerade 
sjuksköterskor. 
n 5000 
(4076) 
 

Inhämtat 
tillstånd från 
Conduct and 
Utilization of 
Research in 
Nursing 
(CURN) 
Project 
Research 
Utilization 
Questionnaire 

Bland de tio högsta hindren var åtta 
organisationstillhörande. 
De två högst rankade hindren var att 
sjuksköterskorna saknade inflytande att 
förändra vårdrutiner kring patienten samt 
att det under arbetstid sakandes tid för att 
införa nya rön.  
De främjande faktorerna som 
sjuksköterskorna förslog var ökat stöd 
och uppmuntran från ledningen, 
förbättrad tillgänglighet och tillgång på 
forskningslitteratur och utbildning i 
forskningsmetodik.  
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The BARRIERS Scale   Bilaga 2 
       
Funk SG, Champagne MT, Wiese RA, Tornquist E M.  Barriers: The barriers to 
research utilization scale, 1991. Barriers to using research findings in practice: the 
clinician`s perspective, 1991. 
    
Setting 
 
The facilities are inadequate for implementation. 
The nurse does not have time to read research. 
There is insufficient time on the job to implement new ideas. 
The nurse does not feel she or he has enough authority to change patient care 
procedures. 
The nurse feels the results are not generalizable to own setting. 
Physicians will not cooperate with the implementation. 
Other staff are not supportive of implementation. 
Manager will not allow implementation. 
 

Nurse 
 
The nurse is isolated from knowledgeable colleagues with whom to discuss the 
research. 
The nurse is unaware of the research. 
The nurse does not feel capable of evaluating the quality of the research. 
The nurse sees little benefit for himself or herself. 
There is not a documented need to change practice. 
The nurse does not see the value of research for practice 
The nurse is unwilling to try new ideas. 
The nurse feels the benefits of changing practice will be minimal. 
 

Presentation 
 
Research reports/articles are not readily available. 
Implications for practice are not made clear. 
The relevant literature is not complied in one place. 
Statistical analyses are not understandable. 
The research is not reported clearly and readably. 
The research is not relevant to nurses´ practice. 
 

Research 
 
The reports/articles are not published fast enough. 
The research has not been replicated. 
The nurse is uncertain whether to believe the results of the research. 
The literature reports conflicting result. 
The research has methodological inadequacies. 
The conclusions drawn from the research are not justified.  
 
Redundant in Funk´s Scale  
The amount of research information is overwhelming. 
 
 


