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Abstrakt 

 

Bakgrund 

Att hålla sig uppdaterad kring senaste forskningen och använda evidensbaserad vård 

ingår i operationssjuksköterskornas ansvarsområde. Att implementera den vetenskapliga 

kunskapen i det kliniska arbetet har visat sig vara en komplicerad process där flera 

faktorer hindrar ny forskning att ta plats. Detta faktum gör det angeläget att undersöka 

operationssjuksköterskornas erfarenheter av att ta del av ny forskning. 

 

Syfte 

Att undersöka operationssjuksköterskors erfarenheter av att ta del av ny forskning i det 

kliniska arbetet. 

 

Metod 

Studien är en kvalitativ intervjusstudie. Elva intervjuer var grunden till datamaterialet 

som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Det fanns enighet bland operationssjuksköterskorna att forskning var positivt och 

nödvändigt för yrkesprofessionen. De kände stort ansvar att använda ny forskning i det 

kliniska arbetet men beskrev att det fanns orsaker till att de inte hade förutsättning till 

att göra det såsom de önskade. De talade om ofullständigt stöd från ledning, att inte bli 

sedd samt en förminskad självkänsla som uppstod då de upplevde forskning svårt och 

skrämmande. 

 

Klinisk slutsats 

För att göra implementeringen av forskning möjlig krävs attitydförändring inom  

vårdkulturen. Studien visar på en god vilja till att använda ny forskning och det krävs att 

arbetsgivare möjliggör för operationssjuksköterskorna att behålla denna attityd. Att 

under utbildning skapa en positiv och meningsfull syn på forskning  kan bidra till en 

starkare självkänsla som blir lättare att behålla i det yrkesverksamma livet. 

 

Nyckelord 

implementering, sjuksköterskors attityder, forskning, omvårdnad, evidensbaserad 

praktik, omvårdnadspraxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Abstract 

 

Background 

 

To stay updated about the latest research and use evidence-based care is included in the 

operating nurses' responsibility. To implement the scientific knowledge in clinical work 

has proven to be a complex process in which several factors preventing new research to 

take place. This fact makes it important position to investigate surgical nurses' 

experience of taking part of the new research. 

 

Aim 

To examine theatre nurses experiences of taking part of new research in clinical work. 

 

Method 

This study is a qualitative interview. Eleven interviews was the basis of the datasetes 

which was analysed with qualitative content analysis. 

 

Results 

There was an agreement that research was positive and necessary for the profession. 

They felt a great responsibility in using new research in the clinical work, 

but described that there were reasons why they had not been provided to make it as 

desired. They talked about poor support from management, not to be seen as well as a 

poor sense of self that arose when they experienced research difficult and frightening. 

 

Conclusion 

In order to make the implementation possible of the research needed change of attitude 

in the health care culture. The study shows good will to use new research and requires 

that employers allow for surgical nurses to maintain this attitude.  

To education to create a positive and meaningful approach to research can contribute to 

a stronger sense of self that is easier to maintain in working life. 

 

Keywords 

nursingpractice, evidence-based practice, nurse-attitudes, research, nursing, 

implementation, conceptual framework 
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1 Inledning 
När författarna till denna studie påbörjade sin utbildning till operationssjuksköterskor 

fick författarna lära sig både en gammal och en relativt ny metod utför hur handskar tas 

på optimalt med steril teknik. Men den nya tekniken hade inte implementerats hos 

majoriteten av operationssjuksköterskorna som författarna mötte under sina 

verksamhetsförlagda studier. Det fick författarna att fundera på vari ligger svårigheten 

att sprida ny forskning till den kliniskt verksamma arbetsplatsen? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Operationssjuksköterskans vårdande   

Begreppet vårdande berör människans existens i vårdandets värld och det präglas av 

ansvar för att värna om patientens värdighet och minska lidande, där ansvaret handlar 

om att utföra omvårdnad på för patientens bästa möjliga vis (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). Bentling (1995) benämner omvårdnad som att agera utefter tolkningar 

som görs av andra människors behov och dessa tolkningar sker i mötet mellan vårdare 

och patient. Att kunna göra denna tolkning av mänskliga upplevelser korrekt kräver 

filosofiskt tankesätt där praktisk erfarenhet och vetenskapliga modeller och teorier bör 

integreras (a.a.).  

 

Målet för operationssjuksköterskan och den perioperativa omvårdnaden är att arbetet 

ska präglas av omtänksamhet och skickligt genomförd vård där bästa resultat för 

patienten sätts i fokus (Kelvered, Öhlén & Gustavsson, 2011). 

Operationssjuksköterskan ska utföra sitt arbete med ett etiskt gott förhållningssätt som 

överensstämmer med beprövad erfarenhet och vetenskap (Lindwall & von Post, 2008). 

Perioperativ omvårdnad innefattar som begrepp operationssjuksköterskans vård kring 

patienten före, under och efter operationen (Davis, 1978). Olika former av 

kunskapsområden ingår i operationssjuksköterskans kompetens där det centrala är 

ansvar för hygien och aseptik, instrumentvård, medicinskteknisk utrustning, ledarskap 

och kommunikation (Myklestul Dåvoy, Hege Eide & Hansen 2013). Arbetet på en 

operationsavdelning kretsar mycket kring medicinsk tekniskt arbete och det är ett 

område som är under snabb utveckling där nya metoder ständigt testas för att 

effektivisera vården (a.a.). Högteknologisk kunnande ska förenas med ett gott vårdande 

i det perioperativa arbetet och det är en utmaning som kräver nytänkande och ett 

arbetssätt som är kritiskt reflekterande (Lindwall & von Post, 2008). Utveckling och 

forskning om den perioperativa omvårdnaden ingår i operationssjuksköterskans 

formella ansvar för att vidareutveckla den evidensbaserade vården och detta finns 

beskrivet som lagtext i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård (Myklestul Dåvoy et. 

al., 2013).  Att generera ny forskning kring vårdande och kritiskt granska verksamheter 

och rutiner ger nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där bästa, effektivaste vård 

ska ges till en relevant kostnad (Rooke, 1997).  För att tillgodose patienten och 

samhällets krav och förväntningar på en säker vård av god kvalitét samt upprätthålla 

förtroendet för desamma, krävs att vårdandet utgår från dels erfarenhetsbaserad kunskap 
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men även forskningsbaserade rön (a.a.). Alla människor, såväl patienter som övriga 

inblandade aktörer kring vårdarbeten har frågor menar Hooper (2006) och alla 

sjuksköterskor, oavsett specialitet och utbildningsgrad har ett ansvar för att ta del av ny 

forskning. 

 

2.2 Evidensbaserad vård 

2.2.1  Innebörd av evidensbaserad omvårdnad 

För att kvalitetssäkra vården är en evidensbaserad vård med den senaste vetenskapliga 

forskningen verktyget som ska användas i allt arbete inom hälso- och sjukvård (Edberg 

et. al.,  2013). Att använda evidensbaserad omvårdnad definieras enligt Polit & Beck 

(2012) att använda sig av bästa tillgängliga vetenskapliga underlag och evidens när ett 

beslut ska tas. Att hitta de metoder och åtgärder som fungerar bäst på en verksamhet och 

att alltid använda sig av evidensbaserad forskning med hög tillförlitlighet menar de 

ingår i sjuksköterskans ansvarsområde (a.a.). En annan beskrivning av evidens som 

begrepp förs av Eriksson & Nordman (2004) och det innebär att öppna sig för något 

nytt, våga se nya horisonter och att söka efter det som finns i det dolda. Att besitta ett 

förhållningssätt och ha en vilja till att alltid använda sig av den bästa tillgängliga 

vetenskap som underlag i alla beslut som tas i vårdarbetet är egenskaper som bör 

innehas (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En strävan att alltid vilja 

gott och handla säkert utefter samhällets önskemål angående hur forskningsresultat ska 

komma till användning är ytterligare en definition på evidensbaserad omvårdnad (a.a.). 

  

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anges skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal som vidhåller att vårdarbetet ska utföras i överensstämmelse med 

beprövad erfarenhet och vetenskap. Lagen har som syfte att främja patientsäkerheten 

inom hälso- och sjukvård och avser att patienten har rätt till omsorgsfull och sakkunnig 

vård av rätt utbildad personal (a.a.). I socialstyrelsens föreskrifter God vård - om 

ledningssystem för kvalitét och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård framhävs 

betydelsen av införandet av vetenskapliga arbetssätt för att främja en god vård (SOSFS 

2005:12). Att kvalitétssäkra svensk hälso- och sjukvård är en av grundstenarna hos 

svensk sjuksköterskeförening där de systematiskt arbetar för att förbättra den kliniska 

verksamheten genom att främja forskning och sprida relevant forskningsbaserad 

kunskap till de kliniska verksamheterna (SSF 2005). I hälso- och sjukvårdslagen anges 

att sjuksköterskan ska ha förmåga och kompetens till att söka och befästa vetenskapligt 

framtagen kunskap i kliniskt arbete (SFS 1982:763). 

 

2.2.2 Historik 

Florence Nightingale var en känd pionjär som levde mellan 1820-1910 (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Hon  anses vara den omvårdnadsteoretiska grundaren då hon påstod 

att de som arbetade med sjuka människor skulle ha god bildning inom omvårdnad och 

förståelse i hälsoprocesser. (a.a). Florence Nightingale menade att orsak och konsekvens 

skulle stå i centrum, inte sjukdom som det tidigare varit och hon var en driven eldsjäl av 

sin tid som lyckades få igenom en form av sjuksköterskeutbildning (a.a.). Hon 
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grundlade sina antaganden på systematiska iakttagelser i sitt dagliga arbete där hon 

förde statistik och dokumenterade kring vården (a.a.). Virginia Henderson levde mellan 

1897-1996 och var den som först införde att sjuksköterskans praktiska utbildning skulle 

integreras med teoretisk utbildning (a.a.). Hon förespråkade klinisk praktik för 

sjuksköterskor under handledning (a.a.). Virginia själv utförde  studier med syfte till att 

undersöka vad sjuksköterskans yrkesfunktion hade för centrala begrepp (a.a.). 

 

År 1910 bildades Svensk Sjuksköterskeförening som hade till syfte att stärka 

sjuksköterskans profession till att bli mer självständig och autonom (Ehrenberg & 

Wallin, 2009). Legitimation för sjuksköterskor infördes år 1950 och nu blev 

sjuksköterska en skyddad titel som bara fick användas om man hade den utbildning som 

krävdes (a.a.). Den akademiska inriktningen fick sin början år 1977 i samband med 

vårdreformen som då infördes och det vetenskapliga synsättet på vårdarbetet 

introducerades och det medförde att det teoretiska kunnandet hos sjuksköterskor 

värderades högre än det praktiska kunnandet (a.a.). Så sent som år 1982 fick 

sjuksköterskeutbildningen högskolestatus och i samband med den nya 

högskoleförordningen som antogs år 2007 innebar utvecklingen av utbildningen 

avancerad akademisk inriktning med fokus högt ställt på att vara kritiskt iakttagande 

och att använda sig av reflekterande synsätt (Dahlborg Lyckhage, 2010). Den 

akademiska världen kom att ställa höga krav på sjuksköterskeprofessionens utveckling. 

Sjuksköterskeutbildningen har en historia där vetenskap och forskning inte existerat. Att 

förena de traditionella kunskaperna med nya metoder förankrat i vetenskap krävs 

numera dels patientsäkerheten men även för utveckling av professionen (Graham, 

1994). 

 

Sedan 1850-talet har det i varierande omfattning av tid och innehåll funnits som en del 

sjuksköterskeutbildningen eller fristående kurser om operationssjukvård 

(Riksföreningen för operationssjukvård och Svenska sjuksköterskeföreningen, 2011). 

Utbildningen till operationssjuksköterska är på avancerad nivå, ger en skyddad 

yrkeslegitimation och kan leda till magisterexamen, masterexamen eller doktorsexamen.  

 

2.3 Presentation av ny forskning 

Nya forskningsresultat baserade på vetenskaplig kunskap är det som avses när man talar 

om att implementera ny kunskap inom hälso- och sjukvård (Nilsen 2011). Att införa nya 

rutiner och metoder i en verksamhet är det som menas med implementering och har som 

yttersta syfte att säkra en god vård för patienter och närstående (a.a). Författaren talar 

om implementering i fyra faser som inleds med en behovsinventering. Införandet av den 

nya metoden innefattar att säkra nödvändiga resurser t ex utbildning av personal där han 

poängterar att samtlig berörd personal ska kunna ta del av den nya forskningen. 

Användning är det tredje steget och innebär att kärnkomponenter i den nya metoden 

används på ett korrekt sätt. Sista fasen är vidmakthållandet av den nya metoden och för 

det krävs en stark ledare med förmåga till att visa fördelarna med den nya forskningen 

för att behålla det nya evidensbaserade arbetssättet. Med det beskriver Nilsen (2011) 

vidare att en stark ledare kan få personalen att erfara att de kan ta del av den nya 
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forskningen på ett enkelt och meningsfullt sätt då att ta del av ny forskning innefattar att 

implementera den. 

 

2.4 Implementering av evidensbaserad kunskap 

 

2.4.1 Implementering ur personalens perspektiv  

Det finns flertalet studier som undersökt sjuksköterskor och deras erfarenhet och attityd 

kring ny forskning och dess implementering bla Nilsson Kajermo, Undén & Gardulf 

(2008).  Deras resultat visar att sjuksköterskor har en generellt positiv men ”skev” 

attityd till det vetenskapliga synsättet och att det är tillämpningen av forskning i det 

kliniska arbetet som anses vara en komplicerad och tidskrävande process. Mc Caughan, 

Thompson, Cullum, Sheldon &Thompson (2002) beskriver detta som att det uppstår en 

inre konflikt mellan att vilja något men att inte ha förmågan till det. Sjuksköterskor i 

allmänhet erfar att de besitter alltför obefintliga grundkunskaper avseende vetenskapens 

teori och metod för att kunna ta till sig det vetenskapliga språket och de vet inte hur de 

ska söka på ett korrekt sätt för att finna det som är relevant för deras syfte (Friesen-

Storms, Moser, van der Loos, Beurskens & Bours, 2014). En negativ attityd, obefintliga 

rutiner för införskaffande av forskningsrön samt en organisation som inte stödjer 

personalen ligger enligt van Achtenberg, Schoonhoven & Grol (2008) bakom 

svårigheten att införa vetenskaplig forskning i klinisk verksamhet. Att besitta 

otillräckliga kunskaper om hur man använder sig av vetenskaplig forskning och vad 

denna syftar till kan leda till en negativ attityd gentemot forskning som begrepp (a.a.). I  

studier av Breimaier, Halfens & Lohrmann (2011) och Barria (2014) beskriver 

deltagarna om hur brist på tid i det dagliga kliniska arbetet i kombination med bristande 

kunskap och oförståelse gentemot det vetenskapliga synsättet bidrar till en negativ 

attityd mot forskning. Olika faktorer leder således till ett ointresse inför forskning som 

inte har sin egentliga grund i att deltagarna anser forskning vara ett icke relevant inslag i 

deras yrkesprofession (a.a.). Att införa ny forskning och nya rutiner i det kliniska 

arbetet erfars vara en frustrerande process som dock inte grundar sig i en motvilja mot 

det vetenskapliga (Myers et. al., 2013). Det verkar som merparten av sjuksköterskor inte 

har relevant och tillräckligt bra utbildning och att dessa kunskapsbrister genererar en 

ovilja till att implementera forskningen i den dagliga kontexten detta styrks av 

Breimaier et. al. (2010). Just brist på kunskap och att grundutbildningen är otillräcklig 

för förståelse av forskningsresultat framkommer i en studie där deltagarna beskriver hur 

svårt de har att förstå en vetenskapligt skriven studie och att det medför att de inte ens 

orkar eller vill söka artiklar (Patelarou, et. al., 2013). Kohen & Lehman (2008) har i sin 

studie funnit resultat som visar att personalen känner sig skrämda och hotade av ny 

forskning och att dessa känslor genererar en negativ attityd gentemot det vetenskapliga. 

Breimaier et.al. (2011) beskriver deltagarnas frustration kring att de upplever sig 

okunniga kring ämnet och att de önskar stöd då de anser att forskning är betydelsefullt 

för deras yrkesprofession och i sin tur för patientsäkerheten.  

  



  
 

- 5 - 

 

2.4.2 Förutsättningar för att implementera ny forskning 

Forskningsresultat framställt av Rycrof-Malone et. al. (2004) samt Eizenberg (2010) 

påtalar betydelsen av att ledning och organisation behöver ha en betydande roll i 

forskningsimplementering bland anställda i vården så att det kan bli ett vardagligt inslag 

i verksamheten. Det krävs förståelse från ledning och chefer att det är ett komplext 

arbete att göra vetenskapligt framställd forskning till något som används dagligen och 

att det kräver tid och engagemang (a.a.). Ledarskapet är enligt Sandström, Borglin, 

Nilsson & Willman (2011) en viktig faktor då en chefs förmåga till att skapa en 

vårdkultur där evidensbaserad kunskap med enkelhet kan implementeras är av 

avgörande betydelse. De menar vidare att många chefer i vården idag saknar denna 

kunskap. Scott-Findlay & Golden-Biddle (2005) har i sin studie funnit att en chef bör ha 

den evidensbaserade vården i fokus och skapa en vårdkultur som är stödjande för nya 

idéer och utveckling. De sjuksköterskor som besitter intresse och kunskap gällande 

forskningsmetoder bör lyftas fram av chefer och få större inflytande på en arbetsplats 

för att sprida information och kunskap vidare till medarbetare (Marchionni & Richer, 

2007 samt Grimshaw, Ecceles, Lavis, Hill & Squires 2012). 

 

Friesen-Storms et. al. (2014) finner att även deltagarna i deras studie upplever en 

överväldigande känsla inför det vetenskapliga arbete som pågår. De erfar att det är ett 

praktiskt yrke men att det teoretiska anses som mer betydelsefullt (a.a.). Den negativa 

känsla de beskriver beror på att de känner att den kunskapsbas de skaffat sig genom 

långvarig yrkeserfarenhet inte är värderad på samma positiva sätt av arbetsgivaren som 

det teoretiska kunnandet är (a.a.). Willman & Stoltz (2011) menar att ny forskning och 

den process det innebär att implementera dess kunskap i den dagliga verksamheten 

kräver att den vetenskapliga kunskapen integreras i och kompletteras av redan befintliga 

praktiska erfarenheter och arbetsmetoder och här har arbetsgivaren ett stort ansvar (a.a.). 

En stödjande organisation, ett starkt ledarskap som värdesätter ny forskning och en 

vårdkultur som är gynnsam är faktorer som påverkar implementeringen av ny forskning 

( Sandström et. al., 2011). Därav menar Willman & Stoltz (2011) att det egna tyckandet 

och de egna tillskansade yrkeslivserfarenheterna aldrig får konkurrera ut den evidens- 

och forskningsbaserade vården (a.a). 

 

Att lyckas med att få sjuksköterskor att ta till sig av och förstå vetenskaplig forskning 

tycks vara ett globalt problem då det inte tycks finnas en modell som fungerar väl 

oavsett nationstillhörighet. Detta styrks av Birks, Francis, Chapman, Mills & Porter 

(2010) som i sin studie från Malaysia påtalar svårigheter med att introducera forskning i 

daglig verksamhet. Författarna beskriver det som ett kritiskt moment då sjuksköterskor 

har behov av utbildning i allmän datahantering, de behöver stöd i hur man söker i 

databaser och även på vilket sätt man bäst analyserar vetenskapliga rapporter på ett 

korrekt sätt (a.a.).  

 

I en amerikansk studie framkom att sjuksköterskor föredrar och använder sig mer av ett 

erfarenhetsbaserat arbetssätt där de mer förlitar sig på gamla traditioner och rutiner än 

att använda evidensbaserat framtagen vetenskap (Correa de Arajo, 2015). Patelarou et. 
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al.(2013) genomförde en studie vars datamaterial bestod av europeiska litteraturstudier 

som utmynnade i en generell brist på användandet av forskning då det ansågs av 

deltagarna i den undersökta litteraturen vara ett tungt arbetsmoment i en redan 

tidspressad verksamhet, de fann även att ju mindre erfarenhet av yrket desto mer positiv 

inställning infann sig. 

 

2.3.4 Operationssjuksköterskan och ny forskning 

 Enligt Rosen (2012) publiceras det årligen över en miljon medicinska artiklar men 

endast 10-15% uppskattas ha en praktisk betydelse för patienterna. I svenska 

riksförbundet för operationssjuksköterskor står det i deras kompetensbeskrivning att 

operationssjuksköterskor ska i samverkan eller självständigt implementera och 

utvärdera ny forskning i verksamheten (Riksföreningen för operationssjukvård och 

Svenska sjuksköterskeföreningen, 2011). Den forskning som finns idag är mestadels 

kvantitativ och beskriver ofta olika modeller om hur verksamheter och organisationer 

ska gå tillväga för att lyckas med implementeringen av ny vetenskaplig forskning. 

Författarna har inte funnit forskning om hur operationssjuksköterskor erfar att ta del av 

ny forskning.  

 

3 Teoretisk referensram 

 

En operationssjuksköterska idag ställs dagligen inför nya situationer. En yrkesroll som 

ständigt kräver fortbildning vilket finns reglerat i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). 

Förmåga att hantera dessa nya situationer kan förstås och förklaras utifrån den teoretiska 

modellen KASAM. Antonovsky (2005) menar att hur man agerar och reagerar i svåra 

situationer är olika för olika människor då alla har olika förutsättningar. Meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet är tre begrepp som ingår i Antonovskys modell som kallas 

för KASAM. Begriplighet beskriver graden av förståelse hos en människa i olika 

situationer. Hanterbarhet beskriver hanteringen hos en människa och med vilka resurser 

utifrån de olika situationerna hanteras. Meningsfullhet beskriver engagemang och 

motivation hos en människa i de olika situationerna och anses vara den grundsten i 

teorins tre delar som är mest värdefull. Meningsfullhet kan beskrivas som 

motivationskomponent och beskriver en människas känsla av att vara delaktig och 

medverka i de processer som påverkar de dagliga händelserna. Antonovsky talar om att 

en människa kan ha en hög eller en låg känsla av meningsfullhet. Har en människa en 

låg känsla av meningsfullhet kommer hen med största sannolikhet ha svårt att påverka 

en specifik situation. Medan om en människa har en hög känsla av meningsfullhet kan 

hen även kompensera för om de andra två grundstenarna är låga (Antonovsky, 2005). 
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4 Problemformulering 

 

Det finns ett motstånd gentemot ny forskning på arbetsplatser, både i Sverige och 

utomlands. Denna negativa attityd grundar sig till stor del i rädsla för något som inte 

förstås på det sätt som önskas och en frustration uppstår som visar sig som ovilja. 

Tidigare forskning beskriver sjuksköterskors rädsla för det vetenskapliga och att de 

känner en frustration inför att det vetenskapliga värderas högre än den praktiska 

erfarenhet de erlagt sig under åren som yrkesverksamma (Friesen-Storms, et. al., 2014). 

Arbetsplatser saknar ofta rutiner och möjligheter för att personal ska ta kontinuerlig del 

av ny forskning. Distansen mellan produktion av vetenskaplig litteratur och vad som i 

slutänden synliggörs i den kliniska vårdkontexten är ett stort samhällsproblem då nya 

rön inte kommer patienten till nytta (Nilsen, 2011). Detta styrks även av Grol & 

Grimshaw (2003) som menar att implementering i vården sker i sammanhang där 

flertalet faktorer påverkar utgången. Idag är informationsflödet av nya 

forskningsrapporter enormt stort och det kan medföra en överväldigande känsla av att 

det inte finns möjlighet att ta till sig allt (Marchionni & Richer, 2007). Denna ständiga 

ström av ny forskning kräver att organisationer stödjer sin personal med att ta till sig det 

nya stöds även i en studie av Moloney, Taylor & Ralph (2013) som menar att flödet av 

artiklar har blivit alltför stort. Att implementera vetenskaplig forskning är ett komplext 

arbete som kan bero på diskrepansen som kan uppstå mellan vad som är möjligt att 

tillämpa i praktiken och vad som är baserat på forskningsresultat (Nilsson, 2011). Att 

integrera forskningsbaserad kunskap i en redan etablerad praktik- och 

erfarenhetsbaserad kunskap ställer till problem då det redan finns erfarenhet, intuition 

och yrkesskicklighet att ta hänsyn till (Nilsen, 2011).  

  

Tack vare internet går det idag att ta del av mängder med nya vetenskapliga 

forskningsprojekt och vetenskapliga artiklar från hela världen. Genom att belysa 

operationssjuksköterskors informationshämtande av ny kunskap och implementering i 

den kliniska verksamheten kan det ge kunskap om hur denna process kan se ut, vilka 

hinder och möjligheter som eventuellt finns samt hur den kan förbättras. Att hitta 

verktyg som kan göra omvandlingen från teoretiskt kunnande till praktiskt handhavande 

enklare. 

 

5 Syfte 

 

Syftet var att undersöka operationssjuksköterskors erfarenheter av att ta del av ny 

forskning i det kliniska arbetet. 

 

6 Metod 

En kvalitativ metod valdes där strävan hos författarna var att utifrån den kontext som 

undersökningen genomfördes i få en förståelse för beteenden, åsikter och värderingar, 
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detta styrks av Bryman (2011). Dalen (2007) beskriver att i kvalitativ forskning är fokus 

på upplevelsedimensionen och bidrar till att ge insikt i hur deltagarna upplever ett 

fenomen i sin värld. Att operationssjuksköterskor med egna ord kunde berätta om 

erfarenheter kring författarnas uppställda syfte var anledningen till att kvalitativ ansats 

valdes. Innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) valdes som 

metod, den är en vetenskaplig metod vars syfte är att granska och tolka texter. Att skapa 

förståelse och kunskap om fenomen är den kvalitativa innehållsanalysens främsta syfte 

och den tillämpas företrädesvis på deltagarens talande berättelse och är därav lämplig 

inom omvårdnadsforskningen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Att beskriva 

skillnader och likheter i texten är den kvalitativa innehållsanalysens främsta tillgång. 
 

 

6.1 Förförståelse  

Förförståelse benämns den föreställning som redan finns angående det som ska 

undersökas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012) och den har noggrant beaktas under 

arbetets gång. Författarnas egna tankar och upplevelser beaktades under intervjuerna 

och fokus var vikt åt deltagaren och dennes beskrivna erfarenheter (Polit & Beck, 

2012). Att vara hörsam och kunna hantera det mänskliga samspelet under intervjun var 

en förutsättning för att fånga de fenomen som uppkom (a.a.). Under intervjuerna har 

underförstådda budskap nyanserats och formulerats av författarna och sänts tillbaka till 

deltagaren för att kontrollera att budskapet tolkats korrekt (a.a.). Reflektivt 

förhållningssätt var närvarande under hela arbetsprocessen med studien och författarnas 

egna värderingar togs nogsamt  hänsyn till då författarna till denna studie är 

yrkesverksamma inom vårdyrket och besitter viss förförståelse (Henricson, 2012). 

Förförståelse var även en viktig sida i forskningsprocessen då den har väckt ett intresse 

hos författarna för att få djupare insikt om ämnet och det gav styrka och näring åt 

studien (Malterud, 2014). Genom att författarna bibehållit ett aktivt och medvetet 

förhållningssätt gentemot den egna förförståelsen blev det möjligt att gå in i projektet 

utan begränsad horisont och skaffa kunskap om fenomenet som avsågs att undersökas 

(a.a.). 

 

6.2 Studiens urval 

Urvalet bestod av elva yrkesverksamma operationssjuksköterskor i två olika landsting i 

SydSverige. Inklusionskriterier var att operationssköterskan skulle ha yrkeslegitimation 

som operationssjuksköterska, minst ett års yrkeserfarenhet av arbete som 

operationsjukssköterska och arbeta i något av de två utvalda landstingen. 

 

6.2.1 Tillvägagångssätt för inhämtande av godkännande  

Författarna är bosatta på olika orter så intervjuerna delades upp och genomfördes på tre 

sjukhus i södra Sverige. Initialt sändes skriftlig information ut via e-post till 

verksamhetscheferna (Bilaga 1) för de olika sjukhusen författarna till studien valt. I det 

ena landstinget svarade verksamhetschefen och gav sitt godkännande. Då kontaktades 

enhetschefen via telefon och fick sedan informationsbrevet (Bilaga 2) personligt 
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överlämnat av en av författarna. Enhetschefen tog själv på sig arbetet att ta fram 

deltagare ur personalgruppen för att delta i studien. I samband med att intervjun skulle 

genomföras delgavs deltagarna forskningsinformation (Bilaga 3) samt gav sitt samtycke 

(Bilaga 4) och informerades om frivilligt deltagande.  

 

I det andra landstinget kontaktades initialt två verksamhetschefer via e-post som inte 

svarade alls. Båda försökte kontaktas via telefon utan svar. Den ena chefen svarade inte 

alls och den andra enhetschefen ville ta upp vår studie med personalen på nästa APT- 

möte som skulle vara två veckor senare, men återkom aldrig till oss. Då kontaktade ena 

författaren till studien två tidigare kollegor som arbetade på två andra sjukhus i samma 

landsting. Dessa två personer frågade i sin tur kollegor på sina arbetsplatser, ena 

personen hade en kollega och den andra personen hade två kollegor som ville delta. På 

sjukhusen gav respektive verksamhetschef slutligen samtycke till studien. 

 

6.3 Datainsamling 

Av elva intervjuer genomfördes åtta intervjuer på operationssjuksköterskornas 

arbetsplatser. En intervju genomfördes på annan plats som valdes av deltagande 

operationssjuksköterska själv. Två intervjuer genomfördes via telefon då de 

operationssjuksköterskorna inte hade möjlighet att ses personligen. Billhult & 

Gunnarsson (2012) belyser betydelsen av den insamlade datan utifrån vilket 

sammanhang (tid och rum) datainsamlingen sker. Vilket kan utgöra en skillnad mellan 

de genomförda intervjuerna men alla platser valdes av deltagarna själva. Då författarna 

är bosatta på olika orter närvarade bara en av författarna vid varje intervju. Intervjuernas 

längd varierade mellan 20 och 41 minuter och spelades in via ett 

ljudinspelningsprogram på författarnas mobiltelefoner. De genomfördes under tre 

veckor och bestod av fem huvudfrågor med tillhörande följdfrågor.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 5) utformades enligt de kontrollfrågor som Dalen (2007) har 

belyst bör betraktas vid utformningen av en semistrukturerad frågeguide:  

● Är frågan ställd på ett klart och tydligt sätt?  

● Är frågan ställd så att den kan uppfattas ledande?  

● Kräver frågan formulering att den intervjuade personen besitter viss kunskap?  

● Är frågan formulerad på sådant sätt att den kan upplevas av den intervjuade 

personen att beröra ett känsligt ämne som hen inte vill uttala sig om?  

● Är frågan formulerad på sådant sätt att om hen har eventuellt otraditionella 

uppfattningar, finns det då möjlighet utifrån frågans formulering att få uttrycka 

dessa?  

På grund av det geografiska avståndet mellan författarna gjordes inte en gemensam 

provintervju där båda författarna närvarade. Istället gjorde författarna varsin intervju 

som transkriberades och skickades till varandra och handledare som kom med 

återkoppling. Efter återkopplingen ändrades inga huvudfrågor men en underfråga lades 

till för att förtydliga vad deltagarna ansåg vad ny forskning innefattar. Därefter 

genomfördes resterande intervjuer.  
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Författarna till den här studien uppmärksammade att intervjuerna kunde skilja sig något 

åt då det kom upp olika fenomen hos deltagarna, som författarna kunde välja att 

fokusera olika på. Enligt Henricson (2012) är det upp till intervjuaren att anpassa 

frågorna efter vad som uppkommer under den semistrukturerade intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att 

beskriva den levda vardagsvärlden och förstå teman i de intervjuade personernas 

livsvärld. I den semistrukturerade intervjun enligt Henricson (2012) används en 

intervjuguide av intervjuaren som endast innehåller öppna frågor, teman eller stödord 

som inte behöver tas i samma ordning. Författarna hade valt att numrera sina fem 

huvudfrågor för att skapa en genomgående struktur i transkribering och analysen. Man 

var överens om att vara följsamma till det deltagarna berättade vilket gjorde att frågorna 

inte behövde ställas i samma ordning varje intervju. Henricson (2012) beskriver vikten 

av den inledande intervjufrågan och att den bör ha formulerats på sådant sätt att den 

låter den intervjuade personen att känna sig avslappnad och trygg. Hon betonar även 

vikten av att frågorna är formulerade på sådant sätt att de möjliggör för den intervjuade 

personen att kunna berätta med egna ord om sina upplevelser.  

 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades noggrant och ordagrant oftast senare samma dag 

som intervjun genomfördes eller i nära tidsanslutning av den författare som genomförde 

intervjun. Alla intervjuer fick ett slumpmässigt utvalt nummer (1-11) och texten fick en 

färg. I samband med transkriberingen avidentifierades materialet i intervjuerna så att till 

exempel inga personnamn eller namn på sjukhus nämndes. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes för analysarbetet av intervjuerna enligt Lundman & 

Hällgren-Graneheim (2012). Samtliga transkriberade intervjuerna lästes igenom flera 

gånger av båda författarna för att helhetsbilden skulle förstärkas. Vid de upprepade 

genomläsningarna av analysenheterna identifierades två genomgående domäner, hinder 

och möjligheter och dessa två domäner utgör enligt Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2012) en grov och lågt tolkande struktur av texten.  

 

När samtliga analysenheter läst upprepade gånger av båda författarna påbörjades arbetet 

med att skapa meningsbärande enheter med relevans till syfte och intervjufrågor. För att 

skapa struktur i de transkriberade intervjuerna valde författarna att skapa fem stycken 

olika excel dokument, ett dokument för varje huvudfråga i intervjuguiden. Alla 

dokument skapades i programmet Google Drive där författarna kunde arbeta gemensamt 

och ta del av varandras tolkningar för att vidare kunna diskutera och kritiskt reflektera 

över val av benämningar. På detta sätt stärks åter tillförlitligheten i studien och det 

styrks av Lundman & Graneheim-Hällgren (2012). Författarna valde att arbeta med de 

analysenheter de själva transkriberat för att bättre kunna fånga relevanta enheter då de 

upplevde det lättare att minnas känslor, gester och ansiktsuttryck som förstärkte de 

fenomen deltagarna berättade om i sina intervjuer. Därefter tilldelade författarna 

tillsammans varje meningsenhet en kod. Sedan grupperades gemensamma koder i 

underkategorier och utifrån underkategorierna skapades huvudkategorierna (se tabell 1).  
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Under hela analysarbetet föregick en process med att framarbeta ett tema. Lundman & 

Graneheim-Hällgren (2012) benämner ett tema till att vara en tolkning av det latenta 

eller det icke uttalade budskapet, studiens röda tråd. 

 

Ett exempel från analysprocessen (tabell 1): 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

-Självklart är forskning bra 

men det är svårt, det är 

jättesvårt som sagt alla fina 

ord…(1) 

Forskning är bra men 

svårt. 

Kluven Attityd till ny 

forskning 

Inställning till ny 

forskning 

-jag prenumenerar ju på 

CIONAS tidning, på den 

biten har jag ju eget ansvar att 

uppdatera mig men 

arbetsgivaren har inget 

intresse i att ge oss den biten. 

tyvärr. (11) 

Tar eget ansvar för 

att uppdatera sig med 

senaste när 

arbetsgivaren inte 

visar intresse.  

Eget ansvar Att ha 

kunskapslängtan 

Inställning till ny 

forskning 

-...men grejen är att det måste 

styras som jag på golvet har 

svårt att driva det kanske 

själv men man kanske ska ge 

idéer till cheferna för ändå 

måste det komma från 

enhetscheferna att det här ska 

vi driva, så här ska vi 

arbeta….men dom skulle nog 

kunna hjälpa oss att driva 

mer….(6) 

Vi är ålagda att ta del 

av vetenskapligt 

arbete, chefen borde 

lyfta saker och hjälpa 

oss driva 

vetenskapligt arbete. 

Chefs attityd Att skapa 

förutsättningar för ny 

forskning att ta plats 

Arbetsplatsens ansvar 

för implementering av 

ny forskning 

-De skulle ju tex på nåt APT 

kunna lära oss övrig personal 

hur man söker i databaser för 

att hitta det mest relevanta 

tex…(4) 

Att vi får lära oss hur 

man söker i 

databaser. 

Fortbildning Att skapa 

meningsfullhet för ny 

forskning 

 

Arbetsplatsens ansvar 

för implementering av 

ny forskning 

-jag får dåligt samvete för att 

man borde ju läsa mer om ny 

forskning och så, sen i 

omvårdnaden känns inte som 

att det finns och det kommer 

inte jättemycket ny forskning 

(10) 

Jag får dåligt 

samvete då jag borde 

läsa mer om 

forskning, det finns 

inte mycket. 

Dåligt 

samvete 

Yrkesstolthet och 

känsla av ansvar 

 

Självkänsla och 

personligt 

engagemang 
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En induktiv ansats användes där förutsättningslös analys av intervjutexterna gjordes. En 

latent tolkning av texterna gjordes vilket innebär att en tolkning från text till kategorier 

genomfördes (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012) är tema författarnas tolkning av texten som helhet samt kategoriernas 

innehåll. Att få fram studiens tema var en process som pågick under hela analysarbetets 

gång. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Till den här studien har ingen etikansökan gjorts utan istället har författarna fyllt i en 

etisk egengranskning (Bilaga 6). Författarna har även tagit i beaktande de fyra etiska 

krav som Vetenskapsrådet (2002) fastställt:  

● Informationskravet som innebar att författarna  har informerat deltagarna om 

studiens syfte både i den första kontakten samt vid genomförandet av intervjun.  

● Samtyckeskravet som innebar att författarna i första kontakten samt vid 

genomförandet av intervjun informerade om att deltagandet är frivilligt och att 

deltagaren har rätt att när som helst avbryta under intervjun.  

● Konfidentialkravet innebar att deltagarna vid första kontakten samt vid 

genomförandet av intervjun informerades om anonymitet och att deras 

medverkan är anonym. Vid transkriberingen tillskrev författarna  varje deltagare 

en färg som användes vid transkriberingen istället för personens namn.  

● Nyttjandekravet innebar att deltagarna vid genomförandet av intervjun 

informerades muntligt och skriftligt om att materialet kommer behandlas 

konfidentiellt samt förstöras när studien blivit godkänd.   

 

6.6 Risk och nyttoanalys 

I de genomförda intervjuerna framförde operationsjukssköterskorna sin syn på hur de 

erfar att ta till sig ny forskning i det kliniska arbetet. Nyttan författarna ansåg med 

studien var att den uppmärksammade fenomen som framkom för att kunna underlätta 

implementering av ny forskning på arbetsplatsen. Med studien avsåg även författarna att 

resultatet kunde ha nytta ur en samhällssynpunkt då de framkomna resultaten kunde 

delges organisationer och verksamheter som driver operationssjukvård. Deltagandet var 

frivilligt och uppgifter om deltagarna och insamlat material hanterades strikt 

konfidentiellt så det bedömdes inte existera några risker med att operationssköterskorna 

delgav sina erfarenheter. Författarna bedömer således nyttan med denna studie överstiga 

risken. 

 

7 Resultat 

Totalt deltog elva operationssjuksköterskorna varav sju stycken hade genomfört en 

magisterexamen. Två operationssjuksjuksköterskor hade själva varit delaktiga i 

forskningsprojekt på sina arbetsplatser. Yrkeserfarenheten inom operationssjukvård 

varierade mellan 1,5 år - 27 år. Resultatet av analysen gav tre kategorier och sex 
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underkategorier som presenteras i nedanstående tabell. Under processen med 

analysarbetet framkom ett tema som representerade den röda tråden genom hela studien. 

Temat som formades ur kategorierna tolkades som att besitta viljan, men sakna 

förutsättningar där att besitta viljan tillhör domänen möjligheter och att sakna 

förutsättningar hamnar under domänen hinder. Citat från intervjuerna har valts ut för att 

tydliggöra och förstärka resultatet. 

 

Tabell 2: Kategori och underkategori 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

Inställning till ny forskning - Att ha kunskapslängtan 

- Attityd till ny kunskap 

Arbetsplatsens ansvar för 

implementering av ny forskning 

- Att skapa förutsättningar för ny forskning att ta plats 

- Att skapa meningsfullhet för ny forskning 

Självkänsla och personligt 

engagemang 

- Att få en förminskad självkänsla 

- Yrkesstolthet och känsla av ansvar 

 

7.1 Inställning till ny forskning  

 

Operationssjuksköterkornas engagemang till ny forskning påverkades av deras 

inställning och attityd till ämnet. Kategorin presenteras i två underkategorier, att ha 

kunskapslängtan och attityd till ny kunskap.  

 

7.1.1 Att ha kunskapslängtan 

För operationssjuksköterskorna betydde ny forskning att ta del av vetenskapliga artiklar 

från vetenskapliga databaser eller i tidningar, nya rön, delta på operationskongressen 

eller i hygienforum, utbildningar eller att själva vara delaktiga i forskningsprojekt i den 

egna kliniska verksamheten. De beskrev ny forskning som intressant och 

spännande.“Det är klart att ny forskning är intressant, alltid spännande att få veta nya 

rön inom område”. (10),“Alltså jag tycker ju att allt sånt är jättespännande, och 

speciellt när det handlar om för operationspersonal och omvårdnad för det är ganska 

osynligt”. (8) 

 

Operationssjuksköterskorna hade en önskan om att i större utsträckning få ta del av ny 

forskning och då möjligheterna på arbetsplatserna för det mesta var begränsade valde 

många att själva försöka hålla sig uppdaterade. “Man måste ju hålla sig ajour väldigt 

mycket själv”. (10) 
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Några av operationssjuksköterskorna valde därför att gå på utbildningar på sin fritid. Av 

de operationssjuksköterskor som intervjuades visade det sig att de som var yngre och 

lägre antal yrkesår var mer måna om att söka utbildningar som hölls av universitet eller 

högskolor, medan äldre operationssjuksköterskor gick på de utbildningar som 

arbetsplatsen bekostade. En del var medlemmar i riksförbundet för 

operationssjuksköterskor i Sverige som hade en medlemstidning som regelbundet kom 

och i den togs ny forskning upp, vilket enligt de medlemmarna fungerade som en kanal 

till ny forskning. Operationssjuksköterskorna beskrev en längtan inför att få ta del av ny 

forskning vilket gjorde att de chanser som de fick till utbildning och ny kunskap var de 

måna om att ta tillvara på. Om de inte fick använda arbetstid till att delta valde en del att 

använda sin fritid.  ”en försäljare från suturföretag har kommit till vår arbetsplats och 

gett oss liten suturutbildning, det har vi i och för sig fått i mån av tid, jag åkte in på 

ledig dag faktiskt”. (11) 

 

7.1.2 Attityd till ny kunskap 

Alla de intervjuade operationssjuksköterskorna beskrev att det var positivt med ny 

forskning. Dock varierade graden av positivitet mellan operationssjuksköterskorna men 

alla var eniga om att den var betydelsefull. Ett dilemma är att trots enigheten hos 

operationssjuksköterskorna om att ny forskning är positivt var det många som berättade 

om att ny forskning även var svårt. De berättade att forskning var viktigt och 

nödvändigt men att hinna med implementering och tillgodogörandet av ny forskning var 

svårt då de inte kände tillräcklig ork, stöd från verksamheten eller tidspressade 

arbetsdagar. Detta dilemma  medförde ett stressinslag i det kliniska arbetet och en slags 

osäkerhet inför vad operationssjuksköterskorna kände inför ny forskning vilket 

påverkade hur deras attityd utvecklades. “Det är jätte-intressant men det är, ibland kan 

jag känna att det är svårt att få ut det, det är svårt för mig på golvet som jobbar hela 

tiden”. (6) 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev känslan av stress som uppstod med anledning av 

att de inte ansåg sig hinna tillgodogöra sig det stora flödet av ny forskning som hela 

tiden strömmar in. De talade om att befinna sig i en tidsålder där det produceras mycket 

ny forskning. De beskrev stressen som en form av moralisk stress som resulterar i en 

kluvenhet i attityden gentemot forskning då den skapade en form av störd arbetsro. En 

övermäktigande känsla infann sig hos operationssjuksköterskorna då de upplevde 

mängden ny forskning alltför omfattande, för att kunna ta del av och implementera den 

på arbetsplatsen och i deras dagliga arbete på det sätt de önskade kunna göra.  

 

“Ja det...det...det är ju bra i sig så att säga att det kommer nya rön och ny 

forskning men det är så mycket annat på en arbetsplats...så att på det sättet blir 

det jobbigt, det blir liksom ingen lugn arbetsmiljö”. (7)  

 

Ny forskning beskrevs vidare av operationssjuksköterskorna som ett nödvändigt 

störmoment i det kliniska arbetet. Operationssjuksköterskorna ansåg att det var en 

förutsättning med ny forskning för att driva en yrkesprofession. Samtidigt som det 
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skapade stress i det dagliga arbetet då det är ett tidskrävande arbete där de upplevde att 

produktion prioriterades före arbetstagarnas utveckling. “..men det känns ju väldigt 

produktionsinriktat det gör det ju. Det jagas tid hela tiden…” (5)  

 

7.2 Arbetsplatsens ansvar för implementering av ny forskning 

 

Operationssjuksköterskorna berättade om olika hinder på arbetsplatserna som gjorde det 

svårt för dem att möta kravet om att hålla sig uppdaterade med ny forskning inom sin 

profession. Kategorin presenteras i två underkategorier; att skapa förutsättningar för ny 

forskning att ta plats samt att skapa meningsfullhet för ny forskning.  

 

7.2.1 Att skapa förutsättningar för ny forskning att ta plats 

Operationssjuksköterskorna berättade om viljan att utveckla sig själva och 

verksamheten de arbetar i men att de uttryckte en upplevelse av att de saknade 

förutsättningar för att kunna göra det fullt ut. “alltså för att det räcker att man går en 

utbildning själv eller sitter på en föreläsning….men då blir man så här...åh, det måste vi 

ta tag i….” (6)  

 

Alla operationssjuksköterskorna var överens om att avsatt tid under arbetspassen skulle 

möjliggöra för dem att kunna ta del av ny forskning. Endast en av 

operationssjuksköterskorna hade dock avsatt tid för utbildning under arbetspassen. De 

resterande fick i mån av möjlighet använda sin fritid.  

 

”tiden för att delta i denna nya forskning och vad det forskas om...den är ganska 

obefintlig för min del kan jag säga..det finns inte tid avsatt till det under 

arbetstid utan i så fall blir det på eget bevåg när tid finns...vilket är väldigt 

sällan”. (4)  

 

Det framkom även en skillnad mellan de operationssjuksköterskor som arbetade för 

landstinget eller på en privat verksamhet. På privata verksamheter fanns ett uttalat 

vinstintresse och operationssjuksköterskorna berättade om att de upplevde att de hade 

ännu sämre möjligheter till att få tid till ny forskning där jämfört med i landstingsdriven 

verksamhet. 

 

“Men det är skillnad mellan om man jobbar på landstingsdriven eller privat 

verksamhet, på landstingsdriven finns mer personal så det är lättare att få gå 

kurser då det finns vikarier. På privat verksamheter är det bara pengar, pengar 

som är fokus så när det då inte finns vikarier så får vi inte gå på några kurser 

eller utbildningar”. (10) 

 

“Inom det privata tänker man nog mer bara pengar pengar pengar man har 

färre personal, på landsting har man ju mer utrymme för det, man anställer 

några fler just för att man ska kunna ha det svängrummet att skicka iväg någon 

på utbildning, man ska ändå kunna få runt verksamheten”. (11) 
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Hälften av operationssjuksköterskorna hade via sin arbetsplats inloggningsuppgifter via 

biblioteket till någon av de vetenskapliga databaser som finns. Bland de som saknade 

inloggningsuppgifter via sin arbetsgivare var det några som använde sina gamla 

inloggningsuppgifter från när de själva var studenter. Det saknades även datorer och 

utrymmen på några arbetsplatser till att kunna sitta och söka och läsa om ny forskning. 

Alla operationssjuksköterskor hade olika ideer om hur ny forskning skulle kunna 

presenteras lättare. De önskade en hemsida med text och rörligt material där allt kunde 

samlas eller att ny forskning blev ett ansvarsområde som någon på arbetsplatsen kunde 

ha.  

 

“man har ju ansvarsområden inom allting annat oftast där man jobbar så att det 

kanske kunde vara någon som höll i det mer, och presenterade att nu har det här 

dykt upp och senast inom det här området eller något på samma sätt som att 

någon är ansvarig för att beställa läkemedel så kanske nån skulle ha tid avsatt 

för att kolla upp sånt”. (7) 

 

Ingen av operationssjuksköterskorna beskrev att deras arbetsplats ledning uppmuntrade 

till ny forskning. Några enstaka hade chefer som mailade ut information till dem om 

utbildningar eller kurser som skulle komma. En del tyckte att studenter i verksamheten 

bidrog till att sprida ny forskning. Flera berättade om att trots att de hade olika 

ansvarsområden på arbetsplatsen så var det sällan accepterat att ta en administrativ dag 

för att läsa forskningen inom sitt ansvarsområde. “att det inte är ok att lägga nån 

administrations dag för att du…definitivt inte för några egna studier… men om du har 

ett eget ansvarsområde är det snudd på att det inte heller går att lösa”. (2) 

 

Det fanns även en önskan från operationssjuksköterskorna att när de väl tilldelades tid 

så skulle den tiden gälla och vara väl förankrad uppåt i ledningen. De talade om att de 

ville att tiden för egen utveckling skulle betraktas som viktig tid. Fattades det personal 

när administrativ tid planerats in så ströks den tiden för att ersätta den lucka som 

uppstått i ordinarie tidsplanering. “....att man heller inte blir tagen ifrån det när den 

dagen kommer...att man skulle se på det som lite mer helig tid…” (2) 

 

7.2.2 Att skapa meningsfullhet för ny forskning 

Operationssjuksköterskorna upplevde att de hade en önskan till att få insyn och kunna 

engagera sig i ny forskning. De beskrev det som att få vara delaktiga skapar 

meningsfullhet inför hela forskningsprocessen. Operationssjuksköterskorna talade även 

om vilken positiv inverkan bekräftelse får gentemot attityden gällande ny forskning. 

“....doktorn ser att sjuksköterskan är intresserad och så har han headhuntat ett par 

stycken. Det är jätte-kul och meningsfullt att få vara med och påverka. Det är 

fantastiskt roligt.” (3) 

 

Känslan av att ha blivit utvald leder till meningsfullhet och ett starkare engagemang hos 

operationssjuksköterskorna. Att tillåtas få sin röst hörd och på så sätt bekräftas som 
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yrkesmänniska och person gav ett positivt förhållningssätt gentemot ny forskning och 

utveckling. Ett aktivt deltagande resulterade även i att nyttan med processen blev lättare 

att förstå och därmed implementeringen av den. Ett helhetsintryck ansåg 

operationssjuksköterskorna ledde till en känsla av meningsfullhet och att attityden 

gentemot ny forskning blev mer positiv om man tilläts och fick insyn i hela kedjan. 

“Jag tror att om man aldrig får tillfälle...får tillfälle att antingen diskutera eller liksom 

själva få delta, för att man får aldrig delta så kan man ju aldrig se nyttan med det”. 

(2),“....att man får deltaga i hela den processen och också ansvara för att 

resultatet….ja alltså eventuella konsekvenser….alltså hela kedjan...att man får lov att 

delta så det blir mer meningsfullt.” (2) 

 

Att engagera ett stort antal av personalgruppen i utveckling och ny forskning ansåg 

operationssjuksköterskorna vara till fördel för implementeringen av ny forskning i det 

kliniska arbetet. Att ha ett brett engagemang och få med hela arbetsgruppen ansåg de 

skulle resultera i en större meningsfullhet och bättre förståelse för ny forskning. Att 

engagera många trodde de vidare skulle kunna medföra att forskningen och dess 

utövande inte blev så märkvärdigt som det annars kunde uppfattas bli. Forskning borde 

vara något som alla kunde engagera sig i menade operationssjuksköterskorna. “...och 

krångla till just det här vetenskapliga så mycket utan, just som jag sa att alla ska vara 

med i den här kedjan…..och det blir ett väldigt mycket bättre resultat om alla känner sig 

lika delaktiga…..”(2) 

 

Att just få erfara känslan av meningsfullhet i samband med tillgodogörandet och 

implementering av ny forskning beskrevs av operationssjuksköterskorna som en viktig 

komponent för att attityden gentemot forskning skulle kunna tillskrivas en positiv 

nyans. Känslan av att bli betrodd och få ett förtroende att deltaga i ny forskning stärkte 

självkänslan hos operationssjuksköterskorna och gav dem en motivation till att engagera 

sig och utveckla dels sig själva men även verksamheten de arbetade i. 

 

7.3 Självkänsla och personligt engagemang 

 

Operationssjuksköterskorna berättade om hur deras egna självkänsla påverkade deras 

känsla för engagemang för att ta del av ny forskning. Kategorin presenteras i två 

underkategoriern; att få en förminskad självkänsla samt yrkesstolthet och känsla av 

ansvar. 

 

7.3.1 Att få en förminskad självkänsla 

En förminskad och svag självkänsla visade sig resultera i att operationssjuksköterskor 

erfor en negativ attityd gentemot ny forskning. Operationssjuksköterskorna beskrev det 

som att vad de själva hade för syn på sin kunskap och sin egen förmåga speglade 

attityden gentemot forskning som begrepp. Att ha svårt för att förstå något och anse sig 

dum inför något ansåg operationssjuksköterskorna kunde resultera i att man också inte 

trodde att man kunde förstå det. Det resulterade i att de tillskrev sig själva en 

förminskande stämpel genom att de tvivlade på sin egen förmåga. 
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“Ja det kan man säga att det blir nästan så att det blir skrämmande för att 

jag inte förstår det och då känner jag mig dum och så känns det nästan 

lite otäckt och då vill man inte veta av det på nåt sätt…” (1)  

 

Operationssjuksköterskorna beskrev det som att den negativa inställningen till ny 

forskning grundade sig i att de upplevde sig som att de blev kränkta av den. Att den 

yrkeslivserfarenhet de ålagt sig genom åren inte tillskrevs lika stort värde som den nya 

forskningsframställda kunskapen. Operationssjuksköterskorna förminskade själva sin 

självkänsla gentemot den nya forskningen som tas fram och denna handling resulterade 

i ett avståndstagande som inte hade sin egentliga grund i att de ansåg forskning vara ett 

icke nödvändigt inslag i deras profession.  Forskning beskrevs av 

operationssjuksköterskorna som onödigt skrämmande där det inte var den nya 

forskningen i sig som ansågs vara den skrämmande komponenten, det som upplevdes 

skrämmande härleddes till språket som upplevdes abstrakt och svårbegripligt. Att 

metoderna och teorin bakom forskningen var krångliga och svårförstådda verktyg var 

ytterligare anledning till att forskning erfors vara skrämmande och otäckt. Och det som 

upplevdes som skrämmande medförde att det blev något de helst inte vill veta av. 

 

“...Jag har ju jobbat som op-syrra i 7,5 år men jag har varit färdig i 20 år så 

man tycker ju att man har mycket tid i yrket men ändå känner man sig dum för 

att man inte kan det fina språket.” (1)  

  

Att ha lång yrkesmässig erfarenhet menade operationssjuksköterskorna kunde resultera i 

en känsla av att bli kränkt, med det menade de att när den stolthet som upplevts inför 

den kunskap som växt fram genom flera år i yrket blev ogiltigförklarad av ny forskning 

så infann sig en känsla av att ha blivit kränkt och förbisedd, att ha blivit tilldelad ett 

förminskad självkänsla. 

 

Att den negativa inställningen som erfors hade sin grund i en vårdkultur med bristande 

engagemang gentemot ny forskning ansågs även vara en bidragande orsak enligt 

operationssjuksköterskorna. Att sedan länge befintligt förankrade attityder och åsikter 

hos personal präglat miljön och inställning till ny forskning. 

 

“..det är nästan så att det är kulturen hos oss operationssköterskor att det är ett 

slags bristande engagemang för vetenskap och nymodigheter. Det ligger helt 

enkelt i vårdkulturen att det är negativt och lite torrt...så jag tror att det är 

vårdkulturen vi kanske helt enkelt måste ändra på…och vårdkulturen är ju 

vi…..”(1)  

 

7.3.2  Yrkesstolthet och känsla av ansvar 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de kände ett ansvar både gentemot sina patienter 

och sin yrkesroll att därav själva hålla sig uppdaterade med det senaste inom 

forskningen. De beskrev en känsla av ansvar för att förvalta framtagning och 

implementering av ny forskning i den kliniska verksamheten. 
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Operationssjuksköterskorna beskrev en tilltro till att ny forskning bidrog till en god 

kvalite på vården. “Det är forskning som är kvalitetssäkringen för att det jobbet vi 

håller på med är bra utfört.”(1)  

 

Ny forskning var enligt operationssköterskorna nödvändigt för både utvecklingen inom 

professionen och för den egna yrkesstoltheten. Ansvaret för att tillgodogöra sig ny 

forskning beskrevs även ligga till grund för att erhålla en god yrkesstatus utåt sett. De 

beskrev hur de upplevde en förväntan från patienter att kunna svara på frågor med 

vetenskapligt korrekta referenser. “Jag vill vara stolt… jag tror att vi alltid kommer att 

leva med forskning och vi är beroende av forskning...vi forskar ju på allt i världen och 

gjorde vi inte det så stannar vi ju upp”. (3) 

 

Operationssjuksköterskorna talade om att de upplevde sig ha ett eget personligt ansvar 

till att ta del av ny forskning som rör yrkesprofessionen. Att hålla sig uppdaterad 

gällande ny forskning för att kunna leverera god vård var något som de värderade högt. 

Samvetskval var en vanligt förekommande beskrivning av känslan som uppkom då 

operationssjuksköterskorna ansåg att de borde ha ett större engagemang för ny 

forskning än vad de hade. “jag får dåligt samvete för att man borde ju läsa om ny 

forskning och så….” (10)  

 

8 Metoddiskussion 

 

 En studies trovärdighet baseras enligt Lundman & Graneheim-Hällgren (2012) på dess 

giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. En induktiv innehållsanalys med kvalitativ 

ansats ansågs lämplig att använda till denna studie då syftet var att utforska hur 

operationsjuksköterskor erfar att ta del av ny forskning i det kliniska arbetet. För att få 

reda på deltagarnas beskrivna erfarenheter är kvalitativ metod lämplig att använda i 

enlighet med Polit & Beck (2012). Att få förståelse och skapa mening utifrån tolkningar 

av deltagarnas berättelser var det som avsågs med studien. Någon förutbestämd hypotes 

fanns inte varav en induktiv ansats var lämplig då den har som huvudsakligt syfte att 

finna ny kunskap och utveckla nya teorier utifrån en beskriven verklighet (Polit & Beck, 

2012). Kvalitativ innehållsanalys valdes med hänsyn till att den har som syfte att 

identifiera likheter och skillnader i texten enligt av Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012). 

 

8.1 Urvalet 

Tilltänkt urval till den här studien var att göra ett målstyrt urval som enligt Bryman 

(2011) innebär ett icke- sannolikhetsurval. Han beskriver att det innebär att deltagaren 

inte slumpmässigt väljs ut. Istället väljs deltagarna ut på strategiskt sätt så att alla 

deltagarna är relevanta för de frågor som forskarna formulerat. Ursprungstanken var att 

det skulle vara författarna själva som strategiskt skulle välja ut deltagare. Men i den här 

studien valde enhetschefen i det ena landstinget ut vad hen ansåg vara fem stycken 

kandidater som uppfyllde våra inklusionskriterier. Som tidigare beskrivet i 
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metodavsnittet svarade inte tilltänkta enhetschefer författarna så därför valde den ena 

författaren ut två tidigare kollegor som uppfyllde inklusionskriterierna och kontaktade 

dem. De två kollegorna frågade i sin tur bland sina kollegor på två operationsenheter i 

det andra landstinget och valde ut ytterligare tre deltagare utifrån inklusionskriterierna. 

Den elfte deltagaren som fått höra om studien av sina kollegor och kontaktade själv ena 

författaren för att hen gärna ville delta, kan inte ses som ett exempel på målstyrt urval. 

Enhetschefen fick veta studiens syfte men inte frågorna i intervjuguiden innan hen valde 

ut medarbetare till att delta. Huruvida enhetschefen hade ett egenintresse i urvalet av 

medarbetare var ingenting som hen uttryckt till författarna.  

 

Inklusionskriterier var att operationssköterskan skulle ha yrkeslegitimation som 

operationssjuksköterska, minst ett års yrkeserfarenhet av anställning som 

operationssköterska och arbeta i något av de två utvalda landstingen. Yrkeslegitimation 

som operationssjuksköterska var betydelsefullt då det innebar att deltagarna hade utöver 

sin grundutbildning till sjuksköterska även genomfört vidareutbildningen till 

operationssjuksköterska. Bryman (2011) beskriver att målet med urvalet är att 

säkerhetsställa att man uppnått ett tillräckligt stor variation i det urval som blir 

resultatet, vilket innebär att deltagarna skiljer sig åt i egenskaper eller kännetecken. 

Samtidigt menar Dalen (2007) att variation i urvalet ökar tillförlitligheten kring det 

fenomenet som är tilltänkt att studeras. I den här studien utgörs variationen hos 

deltagarna av dels yrkesverksamma år (1,5-27 år) och dels av deras livserfarenhet så 

åldern varierade mellan 26 år till 65 år. Vi har valt att inte beskriva deltagarna utifrån 

kön då vi inte vill riskera att bidra till att bibehålla stereotypa könsroller. Totalt 

inkluderades elva deltagare i studien och genom intervjuerna erhölls ett detaljrikt och 

tillräckligt stort material för att kvalitén avseende datamättnad skulle kunna anses vara 

uppnådd av författarna och handledare. 

 

8.2 Generalisering och trovärdighet 

Bryman (2011) belyser att utifrån målstyrt urval kan ingen generalisering av resultatet 

göras. Det utgör en begränsande faktor för den här studien att det inte kan göras några 

generella slutsatser utifrån resultatet. Författarna till den här studien kan inte tala om hur 

alla operationssjuksköterskor upplever ny forskning utifrån studiens resultat. Men 

deltagarnas svar kan hjälpa till att belysa hur operationssjuksköterskor kan uppleva ny 

forskning vilket i sin tur skulle kunna utgöra underlag för att uppmärksamma fenomenet 

och bidra till fortsatta studier.   

 

En av intervjuernas ljudinspelning blev förstörd, men minnesanteckningar hade gjorts 

av författaren under intervjun och dessa förtydligades i en mer noggrann nedskriven 

form direkt efter genomförandet och det som kunde bevaras togs till vara. Inga citat togs 

från denna intervju då det ansågs kunna förminska studiens trovärdighet. Att författarna 

inte genomförde intervjuerna tillsammans samt att de gjordes på olika platser varav två 

som telefonintervju kan ses vara en svaghet, men författarna valde att se det som en 

styrka för studien då det skapade utrymme för variation och detta styrks i litteratur av 

Lundman & Graneheim-Hällgren (2012). 
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8.3 Datainsamling 

Att välja en metod som bygger på intervjuer ansågs mest fördelaktigt för att belysa 

studiens syfte. Intervjuer skapar goda förutsättningar för att erhålla djupa och 

innehållsrika meningsutbyten med varierat innehåll om deltagarnas erfarenheter kring 

det som avses studeras (Henricson 2012). Semistrukturerad intervju med öppna frågor 

har enligt Henricson (2012) till fördel att de inte behöver tas i en i förväg bestämd 

ordning utan författarna anpassar sig till det som kommer upp under samtalet med 

deltagarna. Denna metod var lämplig att använda då författarna bodde på olika orter och 

genomförde intervjuerna enskilt. De två först genomförda intervjuerna av respektive 

författare transkriberades och vidarebefordras till handledaren som föreslog en mindre 

förändring av en underfråga i intervjuguiden. Enligt Malterud (2014) är det värdefullt 

med en tidig granskning och eventuell revidering av intervjuguiden för att erhålla ett 

innehållsrikt datamaterial.  En egenkonstruerad semistrukturerad frågeguide med frågor 

numrerade 1-5 användes vid intervjuerna. Enligt Henricson (2012) innebär en 

frågeguide att man kan strama upp intervjun utifrån de väsentligaste frågorna för att 

komma åt syftet, samtidigt som det ger författarna en trygghet i att ha något att förhålla 

sig till under intervjun. Författarna var väl inlästa på det ämne som avsågs att 

undersökas både genom att ha läst vetenskapliga artiklar och litteratur kring ämnet. Det 

medförde att de frågor som intervjuguiden innehöll med lätthet kunde utvecklas och 

stödfrågor kunde ställas till deltagarna för att få djupare och nyansrikare svar. Stor 

hänsyn togs till att deltagarna skulle känna sig bekväma och trygga under intervjun för 

att därav kunna svara avslappnat och sanningsenligt (Henricson, 2012).  

 

Intervjuerna tog plats i två landsting på olika orter i södra Sverige och genomfördes 

enskilt av författarna med hänsyn till geografiskt avstånd och den begränsade tiden. Att 

intervjuerna genomfördes enskilt av författarna bidrar enligt Lundman & Graneheim-

Hällgren (2012) till en större möjlighet att fånga variationer avseende fenomenet som 

studien syftar till. Två av intervjuerna genomfördes via telefonsamtal då deltagarna inte 

hade möjlighet att träffa författaren personligen, dessa samtal spelades in och samtycke 

erhölls i sedvanlig ordning från deltagarna. Nyanser i röster och övriga uttryck togs i 

beaktande även fast det inte fanns kontakt ansikte mot ansikte. Övriga intervjuer utom 

en genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, gemensamt för samtliga var att det var 

deltagarna som godkände plats för genomförandet. Att deltagarna befann sig i en för 

dem bekant miljö medförde att en tillåtande atmosfär kunde skapas där intervjuerna 

inleddes med vardagligt och vänligt prat och detta menar Kristensson (2014) minskar 

maktövertaget som annars kunde ha uppstått. Den elfte deltagaren som själv önskade att 

delta svarade liknande som sina kollegor på intervjufrågorna, att hen själv ville delta 

innebar inte att svaren från den intervjun skilde sig åt jämfört med de deltagare som var 

målstyrt urvalda.  

 

8.4 Risk- och nyttoanalys 

Författarna till den här studien funderade kring huruvida operationssjuksköterskorna 

som intervjuades har svarat sanningsenligt kring deras upplevelse av ny forskning. 
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Gällande risk- och nyttoanalysen gjorde författarna bedömningen att fördelarna med att 

få sätta fokus på studiens syfte övervägde risken med att fokusera på ett ämne som 

skulle kunna upplevas som känsligt av de deltagare som blev intervjuade. Författarna 

har genomgående medvetet förhållit sig till det genom arbetets gång. Vid intervjuernas 

start var det speciellt viktigt att informera deltagarna om samtycke och deras rätt att 

avbryta eller välja att inte svara utan förklaring. Vid intervjuguidens utformning fick det 

till följd att frågorna formulerades utifrån upplevda känslor och erfarenheter. 

Intervjuguidens frågor inleddes därför med ord som; vad känner, hur upplever och 

berätta om dina erfarenheter.  

 

8.5 Dataanalys 

Innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim-Hällgren användes för att analysera 

insamlat datamaterial och handledaren fanns med som stöd under hela processen. 

Författarna var självkritiska under hela analysprocessen och gjorde flertalet 

tillbakablickar i materialet för att inte förlora något väsentligt. Författarna har 

regelbundet fört diskussioner via telefon och reflekterat kritiskt kring analysarbetet. 

Handledaren har regelbundet tagit del av allt insamlat och skrivet material och kommit 

med återkopplingar, varit reflektiv och kritisk gentemot hela analysprocessen. Att vara 

två som samarbetar leder enligt Lundman & Graneheim-Hällgren (2012) till att olika 

tolkningsmönster kring samma fenomen uppstår och det gör att större noggrannhet 

uppnås och således ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Författarna transkriberade ordagrant var för sig sina genomförda intervjuer i nära 

anslutning till när de genomfördes. Samtliga transkriberade intervjuer lästes noggrant 

och flertalet gånger av båda författarna för att stärka förståelsen av texterna som helhet 

och detta styrks av Lundman & Graneheim-Hällgren (2012). Efter att gemensamt 

reflekterat över texterna framkom två tydliga domäner som beskrevs som hinder 

respektive möjligheter. Författarna valde att göra denna grova tolkning för att erhålla en 

överblick och struktur genom resten av analysarbetet och detta styrks av Lundman & 

Graneheim-Hällgren (2012) som menar att författare genom att göra denna form av 

indelning, såvida det anses vara möjligt, kan underlätta vidare analysprocess. De 

förklarar begreppet domän som att vara ett specifikt område som kan identifieras med 

en låg grad av tolkning i ett tidigt skede av analysenheterna. 

 

För att inte helheten skulle gå förlorad har tolkning och abstraktion använts i varierande 

grader under analysen. Lundman & Graneheim-Hällgren (2012)  menar att 

kategorisering blir enklare då förutsättningarna att se mönster och variation ökar om en 

tolkande ansats används. Författarna var noggranna med att insamlat material som inte 

användes hamnade i redan befintlig kategori för att de inte passade in någonstans. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av att författarna är det viktigaste instrumentet 

gällande datainsamling och analys. Författarna var medskapare till texten i och med att 

de var delaktiga under intervjun, därav kan resultatet inte ses som oberoende av 

författarna enligt Lundman & Graneheim-Hällgren (2012). 
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9 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur operationssjuksköterskor erfar att ta del av ny 

forskning i det kliniska arbetet. I studiens resultat framkom det att 

operationssjuksköterskorna var eniga om att det var positivt med ny forskning men att 

det saknas förutsättningar på arbetsplatserna för att kunna ta till sig den så som önskas. 

Resultatet visade även att operationssjuksköterskornas egen självkänsla påverkade deras 

motivation till ny forskning. I nedanstående diskuteras studiens resultat utifrån 

underkategoriernas rubriker, deras överensstämmelser och skillnader i relation till 

tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

9.1 Att ha kunskapslängtan 

Resultatet visade att alla operationssjuksköterskorna var överens om att ny forskning 

var i varierande grad positivt. I likhet med Friesen-Storms et. al. (2014) studie som 

visade att sjuksköterskorna upplevde ny forskning positivt i olika grad. Dock visade det 

sig att begreppet ny forskning innebar mer än bara vetenskapliga artiklar som författarna 

först utgick ifrån. Ny forskning betydde även för deltagarna att lära sig nya rön, få delta 

i olika operationskongresser, delta i hygienforum eller att själva vara delaktiga i 

forskningsprojekt i verksamheten. Bryman (2011) belyser att inom kvalitativ forskning 

är det viktigt med begreppsdefinition då forskare och deltagare behöver vara överens 

om begreppets innebörd. Alla deltagare i den här studien tillfrågades om vad ny 

forskning betydde och innebar för dem själva. I de tidigare gjorda studier författarna läst 

har forskarna utgått från att ny forskning innebär vetenskapliga artiklar (Bohman, 

Ericsson & Borglin, 2013). Det var även den definitionen författarna hade innan arbetets 

start men efter att intervjuerna genomförts har det ändrats, och det har varit deltagarnas 

definition som fått gälla.  

 

I resultatet framkom även att de operationssjuksköterskor som var yngre och hade färre 

antal yrkesverksamma år var mer måna om att söka kurser/ utbildningar som 

anordnades av olika högskolor eller universitet. Medan de operationssjuksköterskor som 

var äldre och hade fler yrkesverksamma år deltog på de utbildningar som arbetsplatsen 

bekostade. Liknande resultat kom Bohman, Ericsson & Borglin (2013) fram till i sin 

studie från SydSverige. De fann att äldre utbildade sjuksköterskor förlitade sig mer på 

erfarenhetsbaserad kunskap och var mer omotiverade till att söka ny forskning och 

evidensbaserad kunskap. Medan från de nyligen utbildade sjuksköterskor som 

intervjuades ansåg de att ny forskning var viktigt och att de utvecklade sin yrkesroll 

genom mer teoretisk utbildning. Å andra sidan kom Forsman, Rudman, Gustavsson, 

Ehrenberg & Wallin (2010) fram till i sin studie att svenska sjuksköterskor direkt efter 

examen hade lågt användande av forskningsresultat i det dagliga kliniska arbetet, samt 

två år senare var användandet ännu lägre. Även Wallin, Gustavsson, Ehrenberg & 

Rudman (2012) påvisade i sin studie att svenska sjuksköterskors dagliga användande av 

forskningsresultat var låg. Ingen generalisering kan göras utifrån ovan nämnda studiers 

resultat men det kan visa på att det finns ett samband mellan att vara yrkesverksam och 
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motivation till ny forskning. Till skillnad från Drennan (2010) som i sin studie fann att 

ju högre akademisk utbildning sjuksköterskorna hade desto mer intresse hade de bland 

annat för forskning. Det skulle kunna ses som en förklaring till varför de unga och 

relativt nyutbildade operationssjuksköterskorna i resultatet sökte utbildningar mer 

aktivt. 

 

9.2 Attityd till ny kunskap 

Arbetstidens betydelse för möjligheterna till att ta del av ny forskning lyfts av 

operationssjuksköterskorna i resultatet. De beskrev ny forskning som ett nödvändigt 

störmoment och därav störd arbetsmiljö. Liknande resultat kom både Breimaier et. al 

(2011) samt Barria (2014) fram till i sina studier. De fann bland annat att avsaknaden av 

tid under arbetspassen gjorde att sjuksköterskorna hade en negativ attityd mot ny 

forskning. SKL (2016) skrev i sin proposition att forskning behövs, att all vårdpersonal 

på kliniken bör ingå i de forskningsprojekt som bedrivs och att en förutsättning för att 

ny forskning inom hälso-och sjukvården var att tid avsätts till det under ordinarie 

arbetstid. Samtidigt står det i kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor 

(Riksföreningen för operationssjukvård och Svenska sjuksköterskeföreningen, 2011) att 

operationssjuksköterskan ska i samverkan eller självständigt implementera och 

utvärdera ny forskning i den kliniska verksamheten. Å andra sidan var det bara två av de 

totalt elva operationssjuksköterskor som intervjuades som själva hade varit delaktiga i 

forskningsprojekt på deras arbetsplatser.  

 

9.3 Att skapa förutsättningar för ny forskning att ta plats 

Tid under arbetspassen beskrev operationssjuksköterskorna skulle möjliggöra för dem 

att kunna ta del av ny forskning. Att planerad administrativ tid för att kunna ta del av ny 

forskning inte skulle tas ifrån dem, när det fattades personal. Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) beskriver tid som förutsättning för att kunna reflektera 

kring forskningsresultat och tidsbrist som ett hinder för att kunna implementera ny 

kunskap i vården. Operationsjuksköterskorna beskrev att de fick använda sin egen fritid. 

Även i Bohman et. al (2013) studie belyste de intervjuade sjuksköterskorna avsaknaden 

av tid under arbetspassen, om de ville fördjupa sig i forskning behövde de använda sin 

egen fritid till det. Utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM kan det innebära att de 

sjuksköterskorna hade en hög grad av hanterbarhet då de trots omständigheterna kunde 

möta kravet om att hålla sig uppdaterade med ny forskning. Att de valde att använda sin 

fritid skulle kunna tolkas som det Antonovskys (2005) beskriver som en hög känsla av 

hanterbarhet och att personen inte känner sig som ett offer för omständigheterna. Men 

trots det beskrev operationssjuksköterskorna att det sällan blev av att de använde sin 

fritid till att ta del av ny forskning. Det skulle kunna ses som att det inte  räcker med att 

ha en hög grad av hanterbarhet för att överkomma de hinder som verksamheten i sin 

utformning idag har.   

 

I resultatet framkom även att operationssjuksköterskorna upplevde att de hade ännu 

sämre möjligheter till att ta del av ny forskning om de arbetade för privat vårdgivare 

jämfört med landstinget. De beskrev att de privata vårdgivarna hade ett uttalat 
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vinstintresse och att produktion prioriterades. Det skulle kunna innebära det som fann i 

sin studie att organisationen var huvudfaktorn i implementeringen av ny forskning 

(Nilsson Kajermo, Alinaghizadeh, Falk, Wändell & Törnqvist, 2014). Organisationens 

intresse styr operationssjuksköterskornas möjligheter till att ta del av ny forskning på 

arbetstid.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2013) menar att alla sjuksköterskor, oavsett profession, 

har ett eget ansvar att om att kontinuerligt hålla sig uppdaterade om nya 

forskningsresultat. Hälften av de intervjuade operationssjuksköterskorna hade tillgång 

till de vetenskapliga databaser via sjukhusets egna bibliotek. Det kan ses som en 

överensstämmelse med det som Eizenberg  (2011) belyser i sin studie att tillgång till 

bibliotek med både böcker och inloggningsuppgifter till de vetenskapliga databaser var 

betydelsefullt för implementeringen av forskningsresultat. Operationssjuksköterskorna 

berättade även att de saknade datorer på arbetsplatserna att sitta vid och söka ny 

forskning på. Svensk sjuksköterskeförening (2013) beskriver tillgången till rätt 

utrustning måste prioriteras på arbetsplatserna för att möjliggöra implementeringen av 

ny kunskap i vården.  

 

Operationssjuksköterskorna gav som förslag att det skulle finnas en hemsida med bild 

och rörlig material där all ny aktuell forskning skulle samlas. Hannaford (1997) menar 

att inlärning sker inte bara i hjärnan utan i hela kroppen och att fler sinnen behöver vara 

aktiverade för en bättre inlärning. Hon ger som exempel att om någon annan läser upp 

en text aktiveras fler sinnen hos den som lyssnar jämfört med om den personen själv 

skulle ha läst, vilket kan bidra till en bättre inlärning. Utifrån det skulle 

operationssjuksköterskornas förslag om en hemsida med text som även gick att få 

uppläst, bild och rörligt material kunna vara ett lättillgängligt verktyg som gav en bättre 

inlärning av ny forskning. Nilsen (2011) belyser vikten av att alla ges samma 

förutsättningar till förståelse, vilket en hemsida med både text, rörligt material och 

ljuduppläsning skulle kanske kunna göra. Även Svensk sjuksköterskeförening (2013) 

beskriver att forskningsresultat behöver oftast göras om till en passande kunskapsform. 

Operationssjuksköterskorna hade även som förslag att ny forskning skulle vara ett 

ansvarsområde som en person på arbetsplatsen kunde ha. Friesen-Storm et. al (2014) 

belyser i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskaper dels om 

sökningen av vetenskapliga artiklar och dels förmågan att förstå det vetenskapliga 

språket. Att någon i personalen då hade sökandet av ny forskning och en regelbunden 

presentation av dess sammanfattning, skulle utifrån den studien kunna möjliggöra att 

fler i personalen fick ta del av ny forskning. Dock framkom det i resultatet att på de 

olika enheterna som operationssjuksköterskorna arbetade vid var det svårt att få ta 

administrativ tid till sitt ansvarsområde, på grund av personalbrist och hög 

arbetsbelastning. Således skulle det kunna vara en lösning i rätt riktning men som 

kräver andra förutsättningar än de som idag ges.  
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9.4 Att skapa meningsfullhet för ny forskning 

I resultatet berättade operationssjuksköterskorna om en önskan till att få engagera sig i 

ny forskning, och hur organisationen saknade förutsättningar för att kunna möta deras 

önskan.  Organisationens roll i att ta del av och implementera ny forskning lyfts även i 

Glacken & Chaney (2004) studie. De fann att brist på stöd och bekräftelse från ledning 

och chefer var den högst rankade faktorn bland hinder i implementeringen av 

vetenskaplig forskning. Likaså fann Bohman et. al (2013) i deras studie att 

organisationens ledarskap hade en avgörande roll i att få sina anställda sjuksköterskor 

att få ökat deltagande inför ny forskning. Då operationssjuksköterskorna inte fick 

förutsättningar till att under arbetstid kunna ta del av ny forskning berättade de att det 

sällan blev av. Nilsen (2011) påtalar betydelsen av den egna motivationen hos hälso- 

och sjukvårdspersonal som en viktig komponent i implementeringsprocessen och att 

arbetsplatsen har ett ansvar för att skapa möjligheter till bibehållen motivation hos sin 

personal. Utifrån det kan avsatt arbetstid vara ett steg i att skapa förutsättningar på 

arbetsplatserna, då sjukvårdspersonalens egna motivation främjas.  

 

Operationssjuksköterskorna uttryckte att om de fick vara delaktiga i ny forskning så 

skapades meningsfullhet. Antonovsky (2005) beskriver att medverka och vara delaktig 

utgör känslan av meningsfullhet. Operationssjuksköterskorna berättade att alla 

kollegorna på sina arbetsplatser borde tillsammans engagera sig i ny forskning. Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) belyser vikten av kulturen på arbetsplatsen, att den är 

mottaglig för ny evidensbaserad kunskap. Att låta vårdanställda ha insyn i pågående 

utvecklingsprocesser och att de får kontinuerlig uppdatering om vad som pågår leder 

enligt Nilsen (2011) till lättare implementering av ny forskning inom hälso- och 

sjukvård. Operationssjuksköterskorna beskrev att om flera kollegor engagerade sig 

skulle implementeringen av ny forskning underlättas. Å andra sidan belyser Willman & 

Stoltz (2011) i sin studie ett observandum att den vetenskapligt förankrade kunskapen 

inte helt får stå över erfarenhetsbaserade kunskaper, vilket enligt dem finns risk för när 

det är många personer involverade i samma projekt. Grimshaw (2012)  belyser 

uppföljning och återkoppling på forskningsprocesser som en betydelsefull faktor som 

enligt Grimshaw (2012) stärker möjligheterna till implementering av ny forskning på 

arbetsplatsen. Enligt operationssjuksköterskorna skulle insyn i hela forskningskedjan 

skapa meningsfullhet.  

 

9.5 Att få en förminskad självkänsla 

En bristande vårdkultur framkom i resultatet som orsak till ointresse inför ny forskning. 

Operationssjuksköterskorna berättade om hur gamla och sedan länge förankrade 

attityder hos personalen har präglat miljön till att bli negativ. Även Brown, Wickline, 

Ecoff & Glaser (2008) belyser det då de har funnit att bristande vårdkultur medför 

problem vid försök att skapa nya rutiner. Även Rodgers (2000) belyser betydelsen av att 

få till en attitydförändring hos personal som tvekar inför nyttan med ny forskning. 

Operationssjuksköterskorna berättade att de visste att de själva var en del av 

vårdkulturen och att det därför även var deras plikt att vara behjälpliga i att förändra 

vårdkulturen till att bli mer forsknings-vänlig. 
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I resultatet berättade operationssjuksköterskorna själva om olika anledningar till att de 

nedvärderar sin egen förmåga till att förstå samt ta till sig ny forskning. I flera tidigare 

gjorda studier (Breimaier, Halfens & Lohrmann, 2010, Bohman et. al 2013) har det 

framkommit att sjuksköterskor önskat eller uttryckt behov av mer utbildning i att söka 

ny forskning i de vetenskapliga databaserna. Operationssjuksköterskorna beskrev en 

dålig självkänsla som i förlängningen gav en negativ attityd och ett avståndstagande 

mot ny forskning. Tidigare forskning som beskriver just en förminskad självkänsla som 

orsak till svårigheterna av att ta del av ny forskning har inte funnits av författarna. 

Tidigare forskning som närmast belyser detta är Friesen-Storms et. al. (2014) som i sin 

studie beskriver att när yrkeslivserfarenhet och kunskaper som erhållits under många år 

blir ogiltigförklarade av ny forskning uppstår en nedtryckande känsla då den 

erfarenhetsbaserade kunskapen inte anses lika högt värderad som den teoretiska 

kunskapen. Även Kohen och Lehman (2008) har i sin studie funnit att ny forskning kan 

framkalla känslor som att känna sig hotad och skrämd och detta påverkar attityden 

gentemot ny forskning i negativ riktning. 

 

9.6 Yrkesstolthet och känsla av ansvar 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde ny forskning som nödvändig och 

som bevis på god kvalité på utförd vård vilket även styrks av patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659). Det skulle kunna ses som att de upplevde att ny forskning var 

meningsfull för vården. Antonovsky (2005) beskriver meningsfullhet som en människas 

känsla av att vara delaktig och medverka i de processer som påverkar de dagliga 

händelserna. Operationssjuksköterskorna berättade även att de kände ett ansvar inför att 

ta del av ny forskning vilket ytterligare skulle kunna tolkas som meningsfullhet. 

Langius- Eklöf (2009) som tolkat Antonovskys KASAM teori beskriver att det är 

meningsfullhet som avgör vilket engagemang en person har i olika situationer. Det 

skulle kunna relateras till att operationssjuksköterskorna i varierande grad beskrev att de 

kände dåligt samvete då de upplevde att de borde ha ett större engagemang för ny 

forskning. Enligt Langius- Eklöf (2009) är det graden av KASAM hos varje människa 

som avgör hur hen anpassar sig till olika situationer. Det kan ses som förklaring till 

varför operationssjuksköterskorna upplevde dåligt samvete i varierande grad. En del 

operationssjuksköterskor anpassar sig mer till situationen på arbetsplatsen medans andra 

känner engagemang till förändring. Mc Caughan et. al, (2002) belyser i sin studie att det 

är varje individs ansvar att själv engagera och motivera sig för att implementering av ny 

forskning ska bli möjlig. I Antonovskys (2005) teori beskrivs meningsfullhet som 

motivations- komponenten och definieras av upplevelsen att vara delaktig. Utifrån det 

skulle operationssjuksköterskornas motivationskomponent kunna ökas om de fick känna 

större delaktighet i ny forskning.  

 

10 Kliniska implikationer 
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Det är utifrån enskilda personers ägda föreställningar av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som nya situationer som uppstår i det dagliga kliniska arbetet hanteras 

och förstås. Att vara delaktig och påverka dagliga processer leder till hög grad av 

meningsfullhet. Resultatet denna studie visar skulle kunna användas som en grund i 

förbättringsarbeten på operationsavdelningar för att kunna skapa optimala 

förutsättningar för operationssjuksköterskor att kunna ta del av ny forskning. Att lyckas 

med implementeringen av ny forskning på arbetsplatser som bedriver 

operationssjukvård är viktigt för att kunna utföra en patientsäker och god vård till 

minsta möjliga kostnad för samhället, därför kan resultatet av denna studie anses 

värdefull.  

 

 

11 Förslag till fortsatt ny forskning 

 

Utifrån den tidigare gjorda forskningen som belysts i bakgrunden och studiens resultat 

önskar författarna till den här studien att det skulle bedrivas mer forskning om 

operationssjuksköterskans profession och ny forskning. Ny forskning har en central roll 

i operationssjuksköterskans yrkesprofession och har betydelse för samhällsekonomin 

och patientsäkerheten.  

 

Vidare behövs ökad förståelse för hur operationssjuksköterskor erfar att ta del av ny 

forskning och hur de implementerar denna i en alltmer stressad, produktionsinriktad och 

krävande arbetsmiljö. Hur det teoretiska vetandet ska tillskrivas högre värde än det 

praktiska kunnandet bland operationssjuksköterskorna är ytterligare ett fenomen som 

behöver undersökas vidare. 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de tillskrev sig själva en förminskad självkänsla 

inför ny forskning. I framtida forskning skulle därför åtgärder för att stärka självkänslan 

hos operationssjuksköterskorna studeras vidare. En självpåtagen förminskad tilltro till 

den egna kapaciteten och att se ner på sig själv och sin egen yrkesroll kan leda till en 

skev bild om ny forskning. Förslag för fortsatt forskning är att studera vidare hur 

inställningen till ny forskning formas under utbildningen och hur lärosätena kan 

förändra utbildningen för att påverka studenternas inställning i sin yrkesutövning, både 

som nyutexaminerade och senare under flera år. Hur kan utbildningen skapa en stark 

självkänsla hos operationssjuksköterskorna som kvarstannar även i det yrkesverksamma 

livet och inte låter sig påverkas av gamla samt invanda attityder som finns på 

arbetsplatser. 

 

12 Slutsats 

 

I resultatet av den här studien framkom att operationssjuksköterskorna hade en önskan 

om att ta del av ny forskning och använda sig av ny forskning i det kliniska arbetet för 

att utveckla verksamheten och sig själva. Forskning var viktig för utvecklingen av deras 
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yrkesprofession, för patienternas säkerhet och de belyste även en vilja till att utföra en 

vård de kan vara stolta över. Dock framkom flertalet faktorer som upplevdes hindra 

både inhämtandet, tillgodogörandet och implementeringen av ny forskning. Dessa var 

avsaknaden av tid under arbetspassen, andra kanaler än vetenskapliga databaser, 

organisations och chefers inställning samt upplevelsen av bristande kunskaper i att söka 

och förstå vetenskapliga artiklar.  

 

Den här studiens titel är ett citat från en av de intervjuade operationssjuksköterskorna 

“jag får dåligt samvete” och får symbolisera deras vilja till att ta del av ny forskning 

men som på grund av hinder på arbetsplatserna inte blir av. Denna studie belyser ett 

kunskapsglapp i tidigare forskning då det saknas forskning med fokus på de 

specialistutbildade operationssjuksköterskorna. Operationssjuksköterskornas upplevelse 

av sin förmåga att förstå och använda ny forskning i kombination med den dåliga 

självkänsla de själva tillskrev sig, bidrar till utmaningarna med att få 

operationssjuksköterskor att ta del av ny forskning i det kliniska arbetet. För att 

summera och avsluta den här studien lånas ett citat från Antonovsky (2005) där han 

definierar KASAM. 

 

“ Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, 

värda investering och engagemang”. (s.46). 
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Därför är vårt syfte att undersöka hur operationssjuksköterskor erfar att ta del av 

omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet.  

 

Om du som deltagare samtycker till att delta i våran studie kommer du få träffa en av 

oss på överenskommen tid och en plats som du själv väljer. Vi kommer spela in ljudet 

från intervjun via ett ljudinspelningsprogram på en mobiltelefon. Efter intervjun 

kommer vi att bearbeta materialet och varje deltagare kommer då att få en bokstav. Inga 

namn kommer att nämnas eller användas arbetet vilket gör att man inte kommer kunna 

utläsa vem eller från vilket sjukhus som deltagit. Tid för intervju beräknas till ca 25-60 

min.  

 

För att delta i studien ska du vara legitimerad och yrkesverksam 

operationssjuksköterska med minst ett års yrkesverksamhet.  

 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i en skriftlig uppsats vid 

Linneuniversitetet. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt samt 

förstöras helt när studien blivit godkänd.  

 

Medverkan är helt frivillig och bygger på informerat samtycke där du som deltagare har 

rätt att närsom avbryta intervjun utan att tala om din anledning. 

 

Har Ni frågor hör gärna av Er till oss. 

Vänlig hälsning 

 

 

Student/leg. Sjuksköterska:  Student/leg. Sjuksköterska: 

Emma Österberg   Jenny Cusaado 

070-3576242    070-2923211 

emma92.osterberg@gmail.com  cusaadoj@gmail.com 

 

 

Handledare: Anna Ekwall 

Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

 

mailto:emma92.osterberg@gmail.com%09%09
mailto:emma92.osterberg@gmail.com%09%09


  
 

 

 

Medgivande till att delta i studien. 
 

Godkännes □   Godkännes ej □ 

 

Ort och datum: 

 

 
 

Legitimerad operationssjuksköterska underskrift: 

 

 
Namnförtydligande: 

 

 
 

Studerandes underskrifter: 

 

 
 

Emma Österberg    Jenny Cusaado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Samtyckesformulär     

     Bilaga 4 

 

Jag har tagit del av information om studien “Hur operationssjuksköterskor erfar att ta 

del av forskning i det kliniska arbetet”, fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade 

och samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

Underskrift forskningsperson 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

Underskrift informationsgivare 

 

 

 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 



  
 

 

 

Intervjuguide    Bilaga 5  

1. Hur skulle du beskriva ditt arbete som operationssjuksköterska?  

● Tid 

● Arbetsuppgifter 

● Fortbildning/ utbildning 

 

2. Hur känner du inför vårdvetenskaplig forskning? 

 Vad innefattar ny forskning för dig? 

 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter av tillgång till ny forskning på din 

arbetsplats? 

● Implementering 

● Vetenskapligt språk 

● Tillgång till vårdvetenskapliga databaser 

 

4. Hur skulle du önska att ny vårdvetenskaplig forskning presenteras för att du 

lättare skulle ta till dig? 

● Vetenskapliga artiklar 

● Internet 

 

5. Vad skulle underlätta för dig i ditt engagemang gällande ny forskning? 

● Meningsfullhet 

● Dåligt samvete? 

● Tid 

 

6. Hur skulle du vilja att forskning kom till din kännedom? 

  

Vill du utveckla det lite mer? 

Vad känner du inför det? 

Hur menar du? 

Vad väcker det för känslor hos dig? 

 

 

 



  
 

 

 

Etisk egengranskning   Bilaga 6 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 
eller sexualliv). 

     x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

     x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka? 

    x  

4 Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

     x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

    x  

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

     x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).  

    x  

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

 x     

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet 
så att deltagarna förstår dess syfte och 
uppläggning (inklusive vad som krävs av den 
enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och 
på så sätt att alla detaljer som kan påverka 
beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

 x     



  
 

 

 

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
patient eller forskningsperson. Vidare framgår 
tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 
detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

 x     

12 Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

 x     

 

 


