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SAMMANFATTNING 
 
Det övergripande syftet var att belysa hur förvaltningen Habilitering och 
hjälpmedel (HoH), Landstinget Uppsala län, under åren 2009 till 2011 arbetat 
med utbildning och annat stöd för att förverkliga arbetssätt för evidensbaserad 
praktik (EBP). Det specifika syftet var att undersöka personalens kunskap, 
färdigheter, attityder och användning av evidensbaserad praktik. 
 
Personal deltog i olika kurser om EBP, i HoH-dag om evidensbasering, i 
arbetsplatsträff (APT) inför HoH-dagen samt besvarade webbenkät om EBP år 
2009 och/eller 2011. Utbildningen bestod av olika kurser och aktiviteter, som all 
personal uppmuntrades att fullgöra i den ordning som bäst motsvarade den 
arbetsuppgift de hade att göra. Kurs EBP I - Introduktion för ledare, Kurs EBP II - 
Evidensbaserad praktik - Varför, när och hur? Kurs EBP III - Studiecirkel. Kurs 
EBP IV - Från idé till projektplan, handledning i arbetssättet. Data samlades i 
närvarolistor, ifyllda redovisningar av evidens, fullgjorda projektplaner samt 
genom svar på frågor i webbenkät. 
 
Projekt om utbildning och stöd för arbetssätt för EBP har visat: 
 att antalet deltagare i samtliga utbildningar har varit tillfredsställande 
 att deltagande i utbildningar och redovisning av evidens och projektplaner har 

styrts av vad som ingår i deltagarnas dagliga arbetsuppgifter 
 att vid projektets slut använde fler både sekundära och primära källor vid sin 

informationssökning och fler kände sig säkra på begrepp när de kritiskt ska 
granska artiklar 
 att det är ett observandum att fler vid projektets slut tyckte att evidensbaserad 

praktik är mer av ett modebegrepp, samtidigt som fler svarade att de brukar 
använda arbetssätten i evidensbaserad praktik 
 att många nämner tid som både underlättande och hindrande faktor för att lära 

sig och använda evidensbaserad praktik gör att tid för arbetssätten inom 
evidensbaserad praktik behöver belysas ytterligare. 

 
 
 
 
Uppsala den 25 januari 2012  
 
Mia Pless, utvecklingschef, Habilitering och hjälpmedel,  
Landstinget i Uppsala län 
 
Karin Sonnander, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet 
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INLEDNING 
 
Förvaltningen Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län består av 
verksamheterna Habilitering för barn och vuxna, Hjälpmedel, samt Verksamhets-
stöd, alla med visionen att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet till 
ett gott liv. Det kan exempelvis vara att klara av jobb och skola, att fungera i sina 
egna hem och att kunna göra sig förstådda. Drygt 260 personer arbetar med olika 
uppgifter, befattningar och professioner. Verksamheten Habiliteringen för barn 
och vuxna består av nio olika enheter i länet som alla ger råd, stöd, utbildning och 
behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Verksamheten 
Hjälpmedel består av enheten Hörcentralen som hjälper dem som har nedsatt 
hörsel eller är döva, enheten Hjälpmedelscentralen stöder man sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och logopeder i val och utprovning av hjälpmedel, enheten 
Syncentralen som arbetar för att underlätta och förbättra vardagen för dem som 
har synskada, samt enheten Tolkcentralen som erbjuder tolkservice till personer 
som är döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade (Broschyren ”16 sidor 
möjligheter”, LUL,). Insatserna som erbjuds ska vara till nytta och resurserna ska 
användas effektivt allt utifrån Habilitering och hjälpmedels uppdrag och hälso- 
och sjukvårdens regelverk. All personal måste därför veta vilka effekter de 
insatser har som de erbjuder. De ska även hålla reda på vilken effekt nya insatser 
har och undvika att introducera dem som inte har avsedd effekt. Dessutom ska de 
tillsammans med brukare/patienter och deras närstående kunna diskutera olika 
insatsers visade effekt och göra det utifrån bästa tillgängliga faktaunderlag. Allt 
för att i vardagligt arbete kunna erbjuda rätt insatser, genomföra dem på rätt sätt 
och reducera antalet insatser som inte har avsedd effekt. 
  
 

Förvaltningschef

Verksamhetsstöd
Förvaltningssekreterare
Ekonomi och försörjning
IT och kommunikation
Personal
FoU och utvärdering
Reception
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Hörcentralen

Hörcentralens audionommottagning
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Gemensamma resurser

Samtalsmottagningen för anhöriga
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Infoteket

Lekoteket

Datateket

Mobila teamet

Verksamhetschef Verksamhetschef

LSS

 
 
Figur 1. Organisationsskiss för Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län 
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BAKGRUND 
Ett problem inom all hälso- och sjukvård är gapet mellan å ena sidan den kunskap 
som finns om de mest effektiva insatserna enligt vetenskap och å andra sidan 
bristen på kännedom om och användning av denna kunskap i dagligt arbete 
(Batalden & Davidoff, 2007, Boazl et al., 2011, Jergeby, 2008, Sackett et al., 
1996, Willman & Stoltz, 2006). Följden är att brukare/patienter och närstående 
fortsätter att erbjudas insatser som inte är de mest effektiva enligt vetenskap, 
insatser som kanske inte behövs eller insatser som kan vara till skada för dem 
(Grol & Wensing, 2004). Om det vore enkelt att införa de mest effektiva 
insatserna skulle evidens för olika insatser bara sammanfattas i riktlinjer, sen 
följas av utbildning om riktlinjerna och användning i vardagsarbetet. Tyvärr är 
processen för att införa de mest effektiva insatserna enligt vetenskap och använda 
dem i evidensbaserad praktik långsam, komplicerad och oförutsägbar (Chou et al., 
2011, Greenhalg et al., 2004, Grol & Wensing, 2004, Haynes & Haines, 1998, 
Rycroft-Malone et al., 2004a). Det finns många teorier om hur en evidensbaserad 
praktik ska kunna förverkligas. Problemet är att en viktig byggsten i en teori kan 
vara densamma i en annan teori, medan andra byggstenar är helt olika. Vissa 
centrala begrepp i en teori kan definieras på samma sätt som i en annan teori, 
medan andra centrala begrepp inte definieras på samma sätt. Allt detta medför att 
det är svårt att veta hur förverkligandet praktiskt ska ske (Chou et al., 2010, 
Damschroder et al., 2009).  
 
Begreppet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet. Att ha 
evidens för en metod/åtgärd innebär att man har bevis, belägg eller indikation från 
vetenskapliga dokument om att en metod/ åtgärd är verkningsfull alternativt inte 
är verkningsfull för specifika personer i en specifik situation mätt med specifika 
utfallsmått (Harms-Ringdahl, 2006, Jergeby, 2008, Willman & Stoltz, 2006).  
 
Begreppet evidensbaserad medicin (EBM) introducerades i medicinsk litteratur 
redan 1991 som en reaktion mot att många av hälso- och sjukvårdens insatser inte 
grundades på de senaste vetenskapliga rönen. Då definierades EBM som ”an 
ability to assess the validity and importance of evidence before applying it to day-
to-day clinical problems” (Sackett et al., 1996). Lite senare introducerades 
begreppet evidensbaserad praktik (EBP) då man ville betona att evidensbaserad 
praktik omfattar hela hälso- och sjukvården och socialtjänsten och att all personal 
och alla organisationer bör anamma denna (Dawes et al., 2005, Jergeby, 2008, 
Willman & Stoltz, 2006). 

Evidensbaserad praktik (EBP) 
Evidensbaserad praktik kan definieras dels utifrån resultatet av evidensbaserad 
praktik, dels utifrån den underliggande processen för evidensbaserad praktik 
(Dawes et al., 2005).  
 
Resultatet av evidensbaserad praktik är att brukare/patienter erbjuds vård och 
insatser som vilar på bästa rådande kunskap enligt vetenskap och som är 
integrerade i praktiskt kunnande. Dessutom är insatserna anpassade till lokala 
förutsättningar som miljö, organisation och lagar, och till brukarens/patientens 
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och de närståendes erfarenheter, unika situation och önskemål (Jergeby, 2008, 
Nordenström, 2007, Sackett et al., 1996, William & Stoltz, 2006). Resultatet ska 
bli effektiv och kostnadseffektiv vård, men också ge en ökad tydlighet om vilka 
effekter de insatser som erbjuds har. Motiven till de beslut som fattas om insatser 
inom hälso- och sjukvård måste bli synliggjorda och tillgängliga för diskussion. 
Inte minst för att patient/brukare ska kunna vara med och diskutera dem och 
kunna undvika de insatser som är verkningslösa eller skadliga. 
 
Processen för evidensbaserad praktik innebär att medvetet och systematiskt sträva 
efter att i arbetet fortlöpande hålla sig uppdaterad med aktuell evidens enligt 
vetenskap och bästa tillgängliga faktaunderlag, samt att i dagligt arbete kombinera 
ny kunskap med beprövad erfarenhet. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) står att 
verksamheterna ska sträva efter en säkrare, bättre och mer kostnadseffektiv vård 
och enligt Lagen om Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYS, 
1998:531) har vissa professioner ett personligt ansvar att hålla sig uppdaterade 
inom sina områden. Att erbjuda vård och insatser som vilar på bästa rådande 
kunskap och faktaunderlag är en nyckelkompetens för alla medarbetare inom 
hälso- och sjukvård, oavsett befattning, profession och uppgifter. Evidensbaserad 
praktik innebär ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, vilket främjar 
verksamheternas utveckling, men också medarbetarnas långsiktiga 
kompetensutveckling (Alnervik & Lindahl, 2006, Brommels, 2006, Dedring & 
Wallin, 2008, Harms-Ringdal, 2006, Jergeby & Tengvald, 2005, Örn, 2008)  
 
I processen för evidensbaserad praktik ingår fyra steg; 1) formulering av fråga 
som går att besvara, 2) informationssökning i vetenskaplig litteratur/ 
faktaunderlag, 3) kritisk granskning av informationen för att besvara frågan samt 
4) applicering av resultaten i praktiskt arbete (Alnervik & Lindahl, 2006, 
Nordenström, 2007, Wallgren & Eriksson, 2005). I praktiken beror processen dels 
på den miljö och arbetsklimat medarbetare och organisationer befinner sig i och 
dels på den kompetens individer och grupper i en organisation har ifråga om 
arbetssättet. För att evidensbaserad praktik ska ske måste arbetssättet systematiskt 
övas i dagligt arbete. Det brukar kallas att implementera. 

Att implementera nytt arbetssätt 
Att implementera betyder att förverkliga eller realisera något. Att implementera 
innebär att kombinera aktiviteter för att få ett nytt arbetssätt eller metod att 
tillämpa i ordinarie verksamhet. De kombinerade aktiviteterna sker under lång tid, 
inte som en händelse, utan som flera i en process. Att implementera handlar både 
om aktiviteterna för att planera och införa arbetssättet och aktiviteterna för att 
realisera att det kontinuerligt används i dagligt arbete. Vid implementering av 
evidensbaserad praktik finns flera faktorer att ta hänsyn till (Greenhalg et al., 
2004, Haynes & Haines, 1998, Raycroft-Malone, 2004b). En faktor är arbetssättet 
i sig är: om det är komplext eller enkelt att förstå och använda? En annan faktor är 
mottagarna av arbetssättet: om de har behov av det, om de känner de till det och 
om de är redo att ta emot det? En tredje faktor är miljön där arbetssättet ska tas 
emot: om det där finns en ledning som har uttalade krav på att arbetssättet ska 
användas och som därför praktiskt har anpassat sin organisation för imple-
mentering av det? Ledningens motivation och vilja är många gånger det som 
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avgör om arbetssättet förverkligas och fortlever i dagligt arbete (Wallin, 2007, 
Övretveit, 2005). Många studier har visat att det inte är en utan flera faktorer som 
avgör hur implementeringen lyckas. (Boazl et al., 2011, Chou et al., 2011, 
Damschroder et al., 2009, Grol & Wensing, 2004, Rycroft-Malone et al., 2004b, 
Simpson, 2002, Smith et al., 2000). Vanligen startar implementering med 
information och utbildning, men detta räcker inte, information och utbildning 
måste återkomma i processen varvat med träning integrerad i arbetsuppgifter i 
daglig miljö/arbete.  

Att utbilda i nytt arbetssätt 
Utbildning handlar om att utveckla kunskap, färdigheter och attityder (Hadley et 
al., 2007, Khan et al., 2006, Werb et al., 2004). För att beskriva utbildning i 
evidensbaserad praktik använde Dawes et al., 2005 ett citat av Goete ”Knowing is 
not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do”. De menar att 
personal måste tillämpa arbetssättet för att utveckla evidensbaserad praktik. Det 
räcker alltså inte att erbjuda kunskap. Utbildning i att tillämpa evidensbaserad 
praktik ställer speciella krav (Dawes et al., 2005, Grol & Wensing, 2004). I vilka 
situationer i dagligt arbete ingår det att hålla sig uppdaterad om insatsers evidens? 
Med vilka arbetsuppgifter kan arbetssättet integreras? Hur ska utbildning och 
annat stöd organiseras för träning i arbetssättet i dagligt arbete? Finns det tillgång 
till handledare med god kompetens och är det klargjort hur mycket tid som  
ska avsättas? 
 
Olika sätt har prövats. Hittills har det mest skett genom vad som på engelska 
kallas ”stand alone” utbildningar dvs kurser, workshops, konferenser, 
artikelseminarier osv. Vanligen genom lärarledda lektioner, trots att det har visat 
sig att lärande fungerar lika bra via datorer som via lärarledda lektioner (Davis et 
al., 2007, Kulier et al., 2008, Schilling et al., 2006). Utbildning påverkar främst 
kunskap om evidensbaserad praktik, men det påverkar inte säkert färdigheterna i 
att använda kunskapen. I dagligt arbete handlar evidensbaserad praktik om 
färdigheten att hantera teknik och stora mängder information för att fatta beslut 
om vad som är relevant. Att kritiskt granska litteratur är inget man snabbt lär sig. 
Utbildning med uppgifter integrerade i dagligt arbete ger många träningstillfällen 
och är mer effektivt lärande än lärande i en lektionssal. På engelska kallas denna 
typ av lärande ”just-in-time learning” och ”on-the-job training”, vilket innebär att 
man lär sig det man behöver veta/lära sig precis i den uppgift och sammanhang 
man behöver den för/i. Att ha tillgång till det stöd och den teknik man behöver vid 
exakt rätt tidpunkt sparar tid. Det ger också ökad inlärning då man övar sin 
färdighet i att tillämpa den nya kunskapen (Coppus et al., 2007, Coomarasamy & 
Khan, 2004, Slawson & Shaughenessy, 2005). Även attityden till att använda 
arbetssättet i evidensbaserad praktik påverkas av att man övar sig i det dagliga 
arbetet. Attityd handlar både om hur man ser på evidensbaserad praktik, men 
också hur man ser på sin egen förmåga att klara de olika stegen i processen för 
evidensbaserad praktik.  
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När man i en organisation ska genomföra utbildning som syftar till både ökad 
kunskap och ökad färdighet, måste utbildningen kombineras med annat stöd. Det 
är en stor utmaning att säkra att utbildning och stöd gör att arbetssättet används i 
dagligt arbete. 

Att utvärdera utbildning och stöd för nytt arbetssätt 
Frågan är hur man ska utvärdera utbildning och stöd för nytt arbetssätt (Tilson et 
al., 2011)? Shaynefeldt et al., (2006) beskriver i en översikt instrument för 
utvärdering av utbildning i evidensbaserad praktik. Totalt hade 104 unika 
instrument använts i 115 vetenskapliga artiklar mellan 1980 och 2006. Främst 
hade enkät använts, webbaserad eller i pappersformat. De områden instrumenten 
handlade om var 1) Kunskap om evidensbaserad praktik, 2) Färdigheter i 
evidensbaserad praktik, att tillämpa sin kunskap genom att utföra stegen i 
arbetssättet, - att formulera fråga, - att söka information, - att granska/värdera 
information, - att applicera/ tillämpa information). 3) Attityder till evidensbaserad 
praktik. 4) Beteende, att visa att evidensbaserad praktik används i dagligt arbete t 
ex att stegen används i patientarbete, att evidensbaserade insatser väljs framför 
andra, att patienter blir bättre på grund av att evidensbaserade insatser valts. 
Instrumenten i studierna hade främst använts för att utvärdera färdigheter (54%), 
men även information om kunskap och beteende (38%), samt attityder (28%) hade 
samlats in. Dock visade det sig att instrument som utvärderade färdigheter främst 
frågade efter färdighet i "att söka information" i vetenskapliga databaser. Endast 
några få instrument utvärderade samtliga fyra steg i processen och då med god 
validitet och reliabilitet. Nordenström med kollegor har översatt Taylor et al., 
(2001) enkät till svenska (personlig kontakt 2009). De har sen använt enkäten vid 
utbildning av läkarstudenter i evidensbaserad medicin.   
 
Att systematiskt implementera de mest effektiva insatserna enligt vetenskap och 
använda dem i evidensbaserad praktik är en självklar uppgift i dagligt arbete. Att 
personal utbildar sig i stegen i arbetsprocessen för evidensbaserad praktik är 
därför viktigt. Att fortlöpande få stöd när man ska lära sig att tillämpa arbetssättet 
i dagligt arbete är lika viktigt. Det faktum att personal har olika arbetsuppgifter, 
befattningar, professioner och dessutom kan ha olika syn på nyttan av arbetssättet 
är en särskild utmaning. 

Syfte 
Det övergripande syftet var att belysa hur förvaltningen Habilitering och 
hjälpmedel Landstinget Uppsala län under åren 2009 till 2011 arbetat med 
utbildning och stöd för att förverkliga arbetssätt för evidensbaserad praktik. Det 
specifika syftet var att undersöka personalens kunskap, färdigheter, attityder och 
användning av evidensbaserad praktik. 
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Frågeställningar:   
1. Hur många har deltagit i utbildning i evidensbaserad praktik och vad säger de 
om den utbildning som arrangerats? 
2. Hur många redovisningar av evidens och projektplaner har skett som följd av 
utbildning i evidensbaserad praktik och vad handlar de om? 
3. Hur beskriver personalen sin  
 a) profil för informationssökning och kritisk granskning?  
 b) personliga åsikt om evidensbaserad praktik?  
 c) användning av evidensbaserad praktik? 
4. Vilken underlättande/hindrande faktor för att lära sig och använda 
evidensbaserad praktik kommenterar flest personal? 

 

 
METOD 

Design 
Designen var beskrivande. 

Deltagare 
Deltagarna var personal vid förvaltningen Habilitering och hjälpmedel, HoH, 
Landstinget Uppsala län under år 2009 och/eller 2011. Urvalet av deltagare i olika 
kurser om EBP var de som tillhörde målgruppen för respektive kurs och hade 
anmält att de ville genomföra kursen. Urvalet av deltagare i HoH-dag om 
evidensbasering var personal som efter inbjudan till alla valde att delta i dagen. 
Urvalet av deltagare i arbetsplatsträff (APT) inför HoH-dagen var all personal 
som var närvarande vid tidpunkten för en arbetsplatsträffs genomförande, t ex 
teammedlemmar i enheter, chefer, specialister. Urvalet av deltagare i 
webbenkäterna om EBP var all personal vid HoH, som hade en aktiv e-postadress 
i maj åren 2009 och 2011. År 2009 fanns 264 anställda, varav 44 män. År 2011 
fanns 270 anställda, varav 42 män.  

Utbildning 
Utbildning bestod av olika kurser och aktiviteter. Kurserna behövde inte 
genomföras i den ordningsföljd de var numrerade, utan personalen uppmuntrades 
att fullgöra den kurs som bäst motsvarade den arbetsuppgift de hade att göra: 
 
 Kurs EBP I - Introduktion för ledare 
 Kurs EBP II - Evidensbaserad praktik - Varför, när och hur? 
 Kurs EBP III - Studiecirkel  
 Kurs EBP IV - Från idé till projektplan 
 HOH-dag och information på arbetsplatsträff (APT) inför HOH-dagen 
 Handledning i nytt arbetssätt  
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Kurs EBP I – Introduktion för ledare 
Omfattningen var en halvdag (Bilaga 1). Syftet är att få grundläggande kännedom 
om vad evidensbaserad praktik innebär, samt kännedom om den egna rollen vid 
implementering (förverkligande) av evidensbaserad verksamhet och evidens i 
praktik. Kursledarens (utvecklingschef) roll är att planera halvdagen, inbjuda 
deltagare, hålla föreläsning och leda efterföljande diskussion. Målgruppen är 
chefer, programansvariga, yrkesutvecklare och studiecirkelledare vid Habilitering 
och hjälpmedel. Efter kursen ska deltagaren känna till vad evidensbaserad 
verksamhet innebär, varför och när det behövs, kunna stegen i arbetsprocessen för 
EBP, ha resonerat om redovisning av EBP som del i verksamhets- och 
kompetensutveckling, samt ha resonerat om faktorer viktiga för implementering 
av nytt arbetssätt. 

Kurs EBP II – Varför, när och hur? 
Omfattningen är en heldag, HoH-dag om evidensbasering, samt en heldag 
egenstudier (Bilaga 2). Syftet är att få grundläggande kännedom om vad EBP 
innebär och pröva delar av arbetsprocessen för EBP. Kursledarens (en 
utvecklingschef) roll är att planera dagen, utveckla vardagliga exempel, inbjuda 
föredragshållare och deltagare, genomföra dagen, samt handleda deltagare i 
kursen närhelst de så önskar. Målgruppen är all personal vid Habilitering och 
hjälpmedel. Efter kursen ska deltagaren känna till vad EBP innebär, varför och när 
det behövs, kunna stegen i arbetsprocessen för EBP, ha prövat att formulera 
frågeställningar som går att besvara, känna till hur information i vetenskapliga 
databaser nås via arbetsplatsen, känna till innehåll i redovisning av EBP, samt 
känna till faktorer viktiga för implementering av nytt arbetssätt. Egenstudierna 
ägnas åt att formulera frågeställning, informationssökning, samt att fylla i 
formuläret ”Redovisning av evidens”. På lärplattformen Pingpong publicerar 
deltagarna det ifyllda formuläret. Då HoH-dag om evidensbasering genomfördes 
endast vid ett tillfälle (maj 2009) spelades de fyra föreläsningarna under dagen in. 
De redigerades och lades ut på kursplatsen för EBP på lärplattformen Pingpong på 
intranätet Navet, tillsammans med OH-bilder från varje föreläsning (se nedan). 
Allt för att medarbetare som inte kunnat delta under HoH-dagen och nyanställda 
skulle kunna se dem när det passade dem.  

Kurs EBP III – Studiecirkel 
Omfattningen är totalt 9 träffar om c:a 1,5 - 2 timmar (Bilaga 3). 
Rekommendationen är en träff varannan vecka. Syftet är att få fördjupad 
förståelse och färdighet i vad EBP innebär genom att i grupp praktisera och 
resonera om hela arbetsprocessen för EBP. Kursens målgrupp är personal som i 
grupp har till uppgift att ta fram evidens för insatser som erbjuds, exempelvis i 
habiliteringsprogram. Kursledarens (en utvecklingschef) roll är att informera dem 
som önskar delta i kursen om dess innehåll och ge handling i att genomföra 
arbetsprocessens fyra steg närhelst deltagare så önskar. Målgruppen är alla 
anställda vid Habilitering och hjälpmedel. Målen är att efter kursen ska deltagaren 
kunna resonera om skillnader och likheter mellan erfarenhetsbaserat arbete och 
EBP, samt forskning, kvalitetsgranskning och evidensarbete, med exempel från 
egen verksamhet. Deltagaren ska även kunna använda tekniker för att finna 
information i elektroniska bibliotek t ex EIRA och andra vetenskapliga databaser, 
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kunna använda tekniker för att kritiskt granska och sammanfatta information, 
samt avgöra artiklars bevisvärde och evidensstyrka, kunna resonera om arbetssätt 
för att utöva evidensbaserad praktisk verksamhet och för att bli en evidensbaserad 
praktiker. Datum, tid och plats bestäms efter samråd med verksamhetschef och 
enhetschef om behov, deltagare och tidsplan. Vid behov kunde deltagare i kursen 
få handledning för att förstå och göra olika steg i arbetsprocessen för EBP, så att 
de kunde fylla i och lägga ut formuläret "Redovisning av evidens" på kursplatsen 
för EBP på lärplattformen Pingpong på intranätet Navet (se nedan).   

Kurs EBP IV – Från idé till projektplan 
Omfattningen är totalt fyra träffar om 3 timmar vardera, en träff per månad 
(Bilaga 4). Syftet är att utveckla den projektidé deltagaren/-na redan har till en 
nedskriven projektplan med problemformulering, syfte, frågeställningar, design, 
metod för genomförande, budget och slutrapportering av projektet, samt 
referenslista. Den färdiga projektplanen ska ha en bakgrund baserad på evidens, 
mynna ut i en tydlig problemformulering med frågeställningar som ska kunna 
användas för att t ex söka landstingets riktade FoU-medel, utgöra eget 
examensarbete alternativt erbjudas som examensarbete till programstudenter. 
Kursledarnas (utvecklingschef och professor vid universitet) roller är att 
informera om kursens innehåll, leda seminarierna och handleda mellan 
kursträffarna närhelst deltagare så önskar (Bilaga 5). Målgruppen är all personal 
vid Habilitering och hjälpmedel, som har en nedskriven projektidé på c:a 200 ord 
och ett godkännande från sin enhetschef, när man söker kursen. Efter kursen ska 
deltagarna ha skrivit en projektplan baserad på metodik som används inom 
forskning, presenterat sin egen plan och granskat andras projektplaner på ett 
vedertaget sätt samt ha en projektplan att arbeta vidare med. 

HoH-dag och arbetsplatsträff (APT) inför HoH-dag 
HoH-dag om evidensbasering (del i kurs EBP II) genomfördes på en 
studentnation i Uppsala mellan 9.00 och 16.00 (Bilaga 6). Under dagen varvades 
fyra föreläsningar med praktiska demonstrationer med förtäring och underhållning 
för alla deltagare. Ett halvår före HoH-dagen, hälsades all personal via e-post 
varmt välkomna. De fick då veta att temat skulle handla om varför, när och hur vi 
evidensbaserar våra insatser och att de redan då skulle notera datumet i sina 
kalendrar. Under halvåret informerades vid APT inför HoH-dagen. 
 
Informationen på varje enhets (n=19) APT varade 30-45 minuter. Målet var att 
uppmuntra så många som möjligt att delta i kommande HoH-dag om 
evidensbasering. Alla skulle känna till vad EBP är förkortning på och innebär 
samt förstå att det berör all personal oavsett befattning, yrke, område eller uppgift 
de arbetar med. Vid varje APT visades 18 OH-bilder. Totalt 19 APT genomfördes 
för chefer, team i enheter och specialister under perioden januari till april samma 
år (2009).  
 
Lärandemålen för HoH-dag om evidensbasering var att deltagarna vid dagens slut 
skulle känna till hur man gör det två första stegen i arbetsprocessen för EBP,  
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steg 1 – Formulera en frågeställning, samt steg 2 – Informationssökning i t ex 
vetenskapliga databaser. Att ha inhämtat HoH-dagens innehåll var också ett av 
kraven för kursintyg i kursen EBP II - Varför, när och hur?    
 
Första föreläsningen handlade om ”Evidensbaserad praktik i ett sammanhang”. 
Den presenterades av Karin Tengvald, professor i sociologi och som under många 
år varit chef för IMS, Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete, på 
Socialstyrelsen. Presentationen handlade om att inte utsätta brukare för 
verkningslösa insatser, utan att kontinuerligt förbättra praktikens resultat och 
nyttan av evidensbaserade insatser. Andra föreläsningen handlade om att 
”Formulera frågeställning och att informationssökning”. Den presenterades av 
Ulla Jacobsson, bibliotekarie på Medicinska biblioteket vid Uppsala Universitet, 
med arbetsplats på Kunskapscentrum vid Akademiska sjukhuset. På biblioteket är 
hon landstingets resurs för fd. EIRA (Effective Information Retrieval and 
Aquisition), som innebär att personal kan söka evidens från datorn på sin 
arbetsplats. Tredje föreläsningen ”Formulera frågeställning och 
informationssökning – Övningspass” presenterades av Ulla Jacobsson 
tillsammans med Mia Pless som är utvecklingschef vid HOH. I föreläsningen 
presenterades flera exempel på hur formulären ”Formulera frågeställning” och 
”Redovisning av evidens” ser ut när man fyllt i information om en vardagsfråga  
t ex ”När personer ska pröva ut en hörapparat är det vanligt att de har vaxpropp i 
örat. Det finns olika sätt att få bort vaxproppen. Vi undrar om det finns evidens 
för något av sätten”.  

Handledning i nytt arbetssätt  
När personal önskade handledning mellan kursträffar i kurserna EBP I – IV 
erbjöds sådan av utvecklingschef eller professor vid universitet. Handledningen 
skedde via e-post, per telefon eller i form av ett fysiskt möte. I kurs EBP I, EBP II 
och III genomfördes all handledning via fysiskt möte i grupp bestående av två till 
åtta deltagare. Handledningstiden varierade mellan 30 minuter och 1 timme med 
en frekvens på 1 till 3 tillfällen under kursen. Handledningen handlade om att 
fylla i formulären för Steg 1 – Formulera en fråga, och Steg 3- Kritisk granskning 
av information som samlats in. Vid handledning för Steg 2 – Informationssökning 
bokade deltagarna i kurserna EBP II och III handledning av bibliotekarie. Även i 
kursen EBP IV erbjöds handledning mellan kursträffarna, men då även via e-post 
och telefon. Handledningstiden varierade från 10 min till en timme, med en 
frekvens på 1-2 tillfällen. Handledningen i denna kurs handlade mest om  
Steg 2 – Informationssökning via dator på arbetsplatsen.   

Nätbaserat och annat stöd för EBP 
Stöd för EBP gjordes tillgängligt på intranätet Navet, genom studiecirkelhandbok, 
på bibliotek, samt i anvisningar om projektplan. Stödet planerades och spreds så 
att personalen skulle känna till det och lätt kunna nå det när de själva snabbt så 
önskade för att lösa en uppgift i dagligt arbete. Stödet var:  
 EBP på intranätet Navet 
 Studiecirkelhandbok om EBP 
 Bibliotekskunskap för informationssökning i vetenskapliga databaser 
 Anvisningar om att skriva projektplan 
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Webbplats för EBP på intranätet Navet 
På landstingets intranät Navet utvecklades, under webbplatsen för FoU, en egen 
plats för evidensbaserad praktik. Där finns centrala begrepp definierade. God vård 
ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Insatser ska inte bedrivas på rutin 
och föreställningar om vad som är bra för den enskilde. Evidens betyder 
"tydlighet" och anger att något finns eller fungerar, vilket ger ett bättre underlag, 
en säkrare grund att stå på när man ska fatta beslut. Evidensbaserad praktik (EBP) 
innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt använda bästa tillgängliga 
faktaresultat som vägledning i praktisk verksamhet. EBP är ett förhållningssätt där 
professionella ägnar sig åt ett livslångt lärande, nyttjar praktiknära 
forskningsresultat och låter brukare och kunder vara med som informerade 
medverkande när beslut fattas. EBP är en arbetsprocess som följer 4-steg, från 
att formulera frågeställning till applicering av resultat. Besökaren kan välja vilket 
av stegen han/hon vill veta mer om: 

1. Formulera frågeställning - Första steget i att söka evidens är att formulera 
en tydlig fråga, som går att besvara. Frågan ska innehålla tre viktiga 
beståndsdelar; problem/målgrupp, insats/åtgärd, resultat/utfall. I varje 
beståndsdel finns sökord. 

2. Informationssökning - Evidens samlas från en rad källor; vetenskapliga 
tidskrifter, andra tidskrifter och böcker, konferenser eller från kollegor. 
Litteraturkällor ordnas utifrån vilka man troligast får evidens av hög 
kvalitet. I vetenskapliga databaser börjar man med sekundära källor med 
litteraturöversikter av flera artiklar sammanställda av andra och övergår 
sen till primära källor med enskilda artiklar, böcker och annat publicerat 
material. 

3. Kritisk granskning - Kontroll av att kunskapsunderlaget inte är gammalt. 
Sen granskas kvalitet och ändamålsenlighet. De tre centrala frågorna är: 
Resultatens tillförlitlighet - Visar/mäter studien vad den påstår sig mäta? 
Betydelse - Hur viktigt, hur stort är det påvisade resultatet? Tillämpbarhet 
- för brukare/patienter? 

4. Applicering av resultat - Nytt kunskapsunderlag sätts i relation till 
brukares önskemål och behov, verksamhetens resurser och prioriteringar 
gentemot andra brukargruppers behov. Om det finns god evidens för en 
ändrad rutin agerar man. 

 
På webbplatsen för Evidensbaserad praktik finns formulären ”Formulera 
frågeställning” och ”Redovisning av evidens”. På platsen finns också information 
om de fyra kurserna EBP I – IV.  

Studiecirkelbok om EBP 
Boken ”Sätt värde på arbetsterapi – en studiecirkel i evidensbasering av 
arbetsterapi” (Alnervik & Lindahl, 2006) är utvecklad för att användas av 
grupper. Bokens avsnitt handlar om: att komma igång, att utveckla ett 
evidensbaserat förhållningssätt, att finna evidens, att värdera evidens, att använda 
evidens. I bokens appendix finns Blankett för formulering av frågeställning, 
Sökprotokoll vid artikelsökning i databaser, Granskningsprotokoll – systematiska 
litteraturöversikter, samt Granskningsprotokoll – enskilda studier om utvärdering. 
Bokens tydliga beskrivningar av vad EBP är och hur man går tillväga i de fyra 
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stegen i EBP med övningarna lämpar sig även för enskilt arbete. Därför 
bestämdes att all personal som ville ha en egen bok skulle få det när de själva kom 
och frågade efter den.   

Biblioteksstöd för informationssökning i vetenskapliga databaser 
Omfattningen är 1 träff om c:a 2-3 timmar under ledning av bibliotekarie, sköts av 
Uppsala universitets Medicinska bibliotek alternativt Infoteket vid Habilitering 
och hjälpmedel. Syftet är att få fördjupad förståelse och färdighet i att söka i 
vetenskapliga databaser genom att i grupp praktisera och resonera om det. 
Målgruppen är alla anställda vid Habilitering och hjälpmedel. Målen är att efter 
träffen ska deltagaren utifrån en konkret formulerad frågeställning kunna använda 
tekniker för att finna information i elektroniska bibliotek som t ex EIRA och 
andra vetenskapliga databaser för att bli en evidensbaserad praktiker. Datum, tid 
och plats bestäms direkt med bibliotekarie, efter samråd med enhetschef om 
behov och deltagare. 

Anvisningar om att skriva projektplan 
Anvisningarna är ett stöd för att skriva en projektplan och består av totalt 22 sidor. 
Dokumentet omfattar allmänt om anvisningar för att skriva en projektplan, 
allmänna formalia, projektplanens struktur och referenslista. Därutöver finns två 
bilagor, den ena behandlar skrivning av ord och uttryck/ språkhantering och den 
andra är en lathund för referensskrivning enligt APA-manualen. Anvisningarna 
ska på sikt bidra till att fler projektplaner för forsknings- och utvecklingsarbeten 
inom Habilitering och hjälpmedel har koppling till institutioner vid högskola/ 
universitet. Anvisningarna ska bidra till att en projektplan i sin slutliga version 
visar på vetenskapligt och metodologiskt kunnande. För detta behöver man kunna 
redogöra för ett visst problemområde och formulera ett avgränsat syfte med 
tillhörande frågeställningar. Man behöver även kunna genomföra litteratursökning 
på ett systematiskt sätt för att finna passande litteratur som kritiskt ska granskas 
och sammanfattas så att de för en projektplan viktiga delarna kommer fram. I en 
projektplan ingår också att upprätta en korrekt referenslista på samtliga refererade 
källor enligt ett vedertaget system, samt en tidplan för hur arbetet ska genomföras. 

Datainsamlingsmetoder 

Kursintyg - Kurserna EBP I-IV 
Deltagares kursintyg efter genomförd kurs EBP I-IV registrerades. 

Närvarolista - HoH-dag och arbetsplatsträff (APT) inför HoH-dag 
Deltagares närvaro vid HoH-dag om evidensbasering och vid APT inför HoH-dag 
registrerades. 

Formulär - Utvärdering av HoH-dag  
Formuläret bestod av fyra frågor om i vilken utsträckning HoH-dag om 
evidensbasering bidragit till att målen med dagen nåtts. För svaren användes en 
fyrgradig skala: Ja, Mitt emellan, Sådär, Nej. Möjlighet till kommentarer gavs. 
Enkäten delades ut och samlades in vid dagens slut (Bilaga 7). 
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Hämtlista - Studiecirkelbok  
Deltagares hämtning av studiecirkelboken ”Sätt värde på arbetsterapi – en 
studiecirkel i evidensbasering av arbetsterapi” (Alnervik & Lindahl, 2006) 
registrerades. 

Formulär - Redovisning av evidens 
Formuläret bestod av 13 frågor (Bilaga 8), vilka som gjort informationssökning i 
vetenskapliga databaser, var och när informationssökning gjordes, med vilka 
sökord, sökningens resultat, samt hur resultatet sammanfattas och kan användas i 
egna verksamheten. Formuläret har hämtats från skriften ”Evidensbasering av 
arbetsterapi – Hur ska man göra?  (Akademiska sjukhuset, Landstinget Uppsala 
län, 2005). Formuläret användes i två av kurserna. I kursen EBP II (HoH-dag var 
delen i kursen) redovisades svaren på de sju första frågorna och i kursen EBP III 
(Studiecirkel) redovisades svaren på de nio första frågorna dvs, även samman-
fattning av sökningen som helhet. När formuläret var ifyllt laddades det upp på en 
kursplats för EBP II och III på lärplattformen Pingpong på landstingets intranät 
Navet. Kursplatsen kunde nås och läsas av alla personal på förvaltningen 
Habilitering och hjälpmedel.  

Webbenkät om EBP 
Webbenkäten har sin grund i en enkät gjord av Taylor (2001), som har översatts 
till svenska, bearbetats och använts av Jörgen Nordström och Johan Thor, 
Karolinska Institutet. Efter en pilotprövning av enkäten på chefer inom HoH 
ändrades följande: I del A utökades antalet frågor om bakgrundsinformation. I del 
C byttes begreppet medicinska påståenden om EBP mot allmänna påståenden om 
EBP. Del E om lärdomar av kursen togs bort. Den webbaserade enkäten om EBP 
innehöll då 4 delar (Bilaga 9 och Bilaga 10):  
 Del A - Din profil.  
 Delen bestod av 10 frågor om kön, verksamhetsområde, befattning, utbildning, 

kännedom om lokala och nationella riktlinjer, om man gjort litteratursökning 
de senaste 6 månaderna och vilka faktorer som anses hindrande och under-
lättande för att lära och införa EBP. Samtliga frågor utom två hade fasta 
svarsalternativ. 
 Del B - Din profil för informationssökning och granskning.  
 Delen bestod av 9 frågor om hur mycket man söker och läser per vecka för att 

hålla sig uppdaterad respektive lösa problem inom sitt område, hur noggrant 
man läser, när på året man söker och läser, vilken typ av källor man använder, 
samt hur säker man känner sig på vad begrepp i vetenskapliga artiklar betyder. 
Samtliga frågor hade fasta svarsalternativ. 
 Del C - Dina personliga åsikter. 
 Delen bestod av 9 påståenden om kritisk granskning och EBP. För varje 

påstående kryssar den svarande i på en 5-gradig skala hur väl påståendet 
speglar de egna åsikterna.  
 Del D - Din användning av Evidensbaserad praktik.  
 Delen bestod av 9 påståenden om den egna användningen av EBP. För varje 

påstående kryssar deltagaren i på en 5 gradig skala hur väl påståendet speglar 
den egna användningen.  
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Den första webbaserade enkäten om EBP öppnades april 2009 och stängdes juni 
2009. En andra öppnades maj 2010 och stängdes juni 2010. Den tredje öppnades 
maj 2011 och stängdes juni 2011. I denna rapport redovisas endast resultat av 
webbenkät 2009 och 2011. 

Databearbetning 
Beskrivande statistik i form av frekvenser, medelvärde och procentuell andel 
användes för att beräkna hur många som deltagit i kurser i EBP, HoH-dag om 
evidenbasering, APT inför HoH-dagen, samt antal redovisningar av evidens och 
projektplaner. Beskrivande statistik i form av procentuell andel användes för att 
beräkna hur många som i webbenkäten 2009 och 2011 svarat att de känner till 
riktlinjer/program, har gjort informationssökning och kritisk granskning, samt 
känner säkerhet ifråga om begrepp i artiklar. Skalstegen för varje fråga/påstående 
kategoriserades som; Ja/Nej, Har ofta använt/Har inte ofta använt, Känner sig 
säker på/Känner sig inte säker på, Stämmer/Stämmer inte. Skillnad mellan 
procentuell andel 2009 (före utbildning) och 2011 noterades även den i procent. 
Gränsen för när en skillnad i procent ska ses som en reell skillnad sattes vid ≥7%, 
oavsett om andelen hade ökat eller minskat. Gränsen valdes utifrån att den skulle 
vara så hög som möjligt och samtidigt visa resultat som var möjliga att förklara. 
Beskrivande statistik i form av frekvens användes för att beräkna vilken 
underlättande/hindrande faktor som flest personal nämnde när de ombads beskriva 
viktigaste faktorerna för att lära sig och införa EBP.   

 
RESULTAT 
Resultatet presenteras i två avsnitt, den första behandlar resultat av utbildning och 
den andra resultat av webbenkät om EBP. Resultatpresentationen följer samma 
ordningsföljd som frågeställningarna i projektet. Utbildning i evidensbaserad 
praktik, Redovisningar av evidens och projektplaner, Profil för 
informationssökning och kritisk granskning, Personliga åsikter om evidensbaserad 
praktik, Användning av evidensbaserad praktik samt Vanligaste 
underlättande/hindrande faktorn för evidensbaserad praktik.  

Resultat av utbildning  

Utbildning i evidensbaserad praktik 
Under åren 2009 till 2011 utfärdades totalt 143 kursintyg i kurserna EBP I– IV (se 
Tabell 1a.). De flesta (n=107, 75%) utfärdades för kurserna EBP II – Varför när 
och hur? och EBP III – Studiecirkel. Båda kurserna innebar att deltagarna 
tillämpade de fyra stegen i arbetsprocessen för EBP samtidigt som de fyllde i 
formuläret Redovisning av evidens. Redan innan projektet startade hade 
formuläret Redovisning av evidens använts av några inom habilitering och 
hjälpmedel. I kursen EBP II redovisade man kort varje artikel man sökt och funnit 
för den fråga man formulerat. Medan man i kurs EBP III också redovisade 
evidens genom att sammanställa resultatet av alla artiklar man sökt och funnit. 
Kursen EBP IV – Idé till projektplan genomfördes 2010 och 2011. Under de två 
åren utfärdades 15 kursintyg för sammanlagt 9 projekt (se Tabell 1.)  
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Tabell 1. Antal utfärdade kursintyg i kurserna EBP I-IV (Evidensbaserad praktik)  
år 2009 till 2011. 
 

Kurs 2009 
(n) 

2010 
(n) 

2011 
(n) 

Total antal per kurs 
2009-2011 

EBP 1 – Introduktion för ledare 26 - - 26 

EBP II - Varför, när och hur? - 37 20 57 

EBP III - Studiecirkel - 25 20 45 

EBP IV - Idé till projektplan - 9 6 15 

Total antal per år 2009-2011 26 71 46 143 

 
 
Vid HoH-dag om evidensbasering 2009 (ingår i kurs EBP II) deltog totalt 120 (c:a 
45%) personal. Halvåret innan HoH-dagen närvarade 265 personal i någon/några 
av 19 arbetsplatsträffar (APT) inför HoH-dagen. Vid APT uppmuntrades alla att 
delta i HoH-dagen då alla insatser som erbjuds inom hälso- och sjukvård bör ha 
evidens, oavsett vilken befattning de anställda har. Vid slutet av HoH-dagen 
fyllde 106 av deltagarna i en utvärdering om måluppfyllelse av dagen.   
 
I utvärderingen av HoH-dag om evidensbasering svarade majoriteten ja på 
frågorna om dagen bidragit till att de kände till mer om EBP.  
 102 (96%) kände till vad evidensbaserad praktik är.  
 95 (90%) kände till hur man kan formulera en fråga. 
 99 (93%) kände till hur man kan informationssöka via dator. 
 73 (69%) kände till hur man skriftligen kan sammanfatta evidens man funnit. 

Redovisning av evidens och projektplaner  
Antalet ifyllda och publicerade formulär Redovisning av evidens var under åren 
2009-2011 totalt 14. Verksamheten Habilitering för barn och vuxna hade på 
intranätet/Navets lärplattform Pingpong publicerat 7, verksamheten Hjälpmedel 7 
och Verksamhetsstöd 1 (se Tabell 2a.). Antalet medarbetare som medverkat till de 
ifyllda och publicerade formulären var i verksamheten Habilitering för barn och 
vuxna 45, i verksamheten Hjälpmedel 7 och i verksamhetsstöd 3. 
 
Vid verksamheten Habilitering för barn och vuxna hade all Redovisning av 
evidens genomförts i grupper av personal; programgrupper (6) eller yrkesgrupp 
(1). Vid verksamheten Hjälpmedel hade all Redovisning av evidens genomförts 
av individer av personal; chefer (5) eller medarbetare (2). Inom Verksamhetsstöd 
hade all redovisning av evidens genomförts av individer, chefer (1). 
 
Vid verksamheten Habilitering för barn och vuxna hade publicerade formulären 
”Redovisning av evidens” fokus på insatser som ingår i verksamhetens generella 
insatser i grupp (= katalogutbud- öppet utbud) och riktade insatser i grupp 
(=grupper och kurser utifrån funktionshinder och behovsområden).  
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Vid verksamheten Hjälpmedel hade Redovisning av evidens fokus på 
insatser/hjälpmedel man erbjuder individuellt, samt metodutveckling och 
införande av nya insatser. Vid Verksamhetsstöd hade ”Redovisning av evidens” 
fokus på insats man inte själv arbetade med i dagligt arbete (se Tabell 2a.). 

 
Tabell 2a. Antal redovisningar av evidens per verksamhet (n=7+7+1), samt ansvarig 
grupp/individ/kurs EBP II-III, period för informationssökning, fråga vid 
informationssökning, sökord, träffar per databas och antal valda artiklar. 
 

Ansvarig  
grupp/ individ 
Kurs EBP II - III  

Period för  
Informa- 
tions-
sökning 

Fråga vid 
informationssökning 

Sökord Träffar per 
databas 

Antal 
valda 
artiklar 

 
Redovisningar av evidens från verksamheten Habilitering för barn och vuxna (n=7) 

Programgrupp – 
Vuxna med 
förvärvad 
hjärnskada 
EBP III – 
Studiecirkel 

1998-2008 Finns det evidens för att 
”trial and error” eller 
”errorless training” 
fungerar när person saknar 
insikt om sin 
funktionsnedsättning, vad 
fungerar bäst?   

Errorless learning, brain 
injury 

(27) Cochrane lib. 12 
artiklar 

Programgrupp - 
Barn och ungdom 
med 
utvecklingsstörning 
EBP III – 
Studiecirkel 

-2010 Finns det evidens för att 
kompisskola medför 
förbättrade sociala 
relationer för barn och 
ungdomar med 
utvecklingsstörning? 

Social träning, Peers, 
Relationship, Mental 
retardation, Intellectual 
disabilities, School 

Cinahl 
Medline/ Pubmed 
Google Scholar 

5 artiklar 

Programgrupp –  
Vuxna med 
utvecklingsstörning 
EBP III – 
Studiecirkel 

-2010 Finns det evidens för att MI 
(Motivating Interview) leder 
till beteendeförändringar 
hos vuxna med 
utvecklingsstörning? 

Motivational interviewing 
AND Intellectual disability 
(Adult, Effect of, 
Developmental disability, 
Mental retardation)  

(1) Pubmed 1 artikel 
(inte en 
prövning 
av 
metod) 

Programgrupp –  
Vuxna med ADHD 
EBP III – 
Studiecirkel 

2005-2010 Finns det evidens för att 
mindfulnessövningar har 
effekt på ADHD-symtom 
hos vuxna personer? 

ADHD, Adult, Mindfulness i 
kombination med Attention 
AND Deficit AND 
hyperactivity AND 
Disorder, Workingmemory, 
Anxiety, Stress 

(0) Cochrane lib. 
(0) SBU 
(146) Pubmed 
(?) PsychInfo 

3 artiklar 

Programgrupp –  
Vuxna med 
neurologiska och 
neuromuskulära 
sjukdomar 
EBP III – 
Studiecirkel 

-2009 Finns det evidens för 
samband mellan fysisk 
aktivitet och livskvalitet för 
vuxna personer med 
Cerebral pares? 

Cerebral palsy, Physical 
activity, Quality of life, 
Wellbeing, Training, Adult 

(12-14 beroende 
på kombination 
av sökord) 
Pubmed 

2 artiklar 

Programgrupp –  
Barn och ungdomar 
med rörelsehinder 
EBP III –  
Studiecirkel 

1997- 2010  
 

Leder intervention i 
gruppform, för 
barn/ungdomar 3-12 år 
med cp, till ökad social 
interaktion med andra 
barn?  
 

Cp/social skills training, 
Cp/group intervention, 
Cp/social interaction/group 
intervention, Cp/social 
learning/group 
intervention, Cp/social 
skills, Physical disabilities 
and social skills 

(0) Cochrane lib. 
(0) SBU 
(0) Eric 
(0) Pedro 
(16) Medline 
(1) Google 
scholar 
Medline o Google 
gav samma 
träffar.  
(9) Cinahl 
(0) Amed 

3 artiklar 

Yrkesgrupp – 
Arbetsterapeuter 
EBP III – 
Studiecirkel 

-2010 Finns det evidens för att 
kompensatoriska åtgärder 
har effekt vid användning 
av pengar? 

Money, Cognitive disability 
OR Cognitive disorders 
OR Developmental 
disabilities OR Brain 
injuries OR Brain injury, 
Chronic OR Mental 
retardation OR 
Braindamage, Chronic OR 
Learning disabilities OR 
Cognitive impairment 

(35) Amed 
(39) ERIC 
(190) Pubmed 
(0) OT-Seeker 

10 
artiklar 
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Redovisningar av evidens från verksamheten Hjälpmedel (n=7) 
Individ/ chef  
EBP II – Varför, när 
och hur? 

2008-2009 Finns det evidens för att 
teckenspråkstolken kan 
utveckla strategier för att 
optimera taltolkning? 

Sign language interpreter (42) CSA, MLA 
Bibliography. 
(1) EBSCO, 
Electronic 
Journals Service 

3 artiklar 

Individ/ chef  
EBP II – Varför, när 
och hur? 

1995-2010 Finns det evidens för olika 
insatser i fördjupad 
hörselrehabilitering? 

Audiological rehabilitation, 
Aural rehabilitation, 
Audiological rehabilitation 
review 

(3) Cochrane lib. 
(1) Cochrane lib. 
(58) Pubmed 

4 artiklar 

Individ/ chef 
EBP II – Varför, när 
och hur? 

2002-2009 Finns det evidens för 
användbarhet, validitet, 
reliabilitet för enkäten 
Quest 2.0, som mäter 
nöjdhet hos brukare med 
funktionsnedsättningar 
som fått tekniska 
hjälpmedel förskrivna?  

Quest 2.0, Validity 
 

(3) Pubmed 3 artiklar 

Individ/ chef 
EBP II – Varför, när 
och hur? 

-2010 Finns det evidens för att 
använda DAF för personer 
som stammar? 

Stuttering, Stammer, DAF, 
DAF OR FAF 

 
Google Scholar  

1 artikel 
1 
rapport 

Individ/ chef 
EBP II – Varför, när 
och hur? 

1990-2010 Finns det evidens för 
prismalinser vid 
hemianopsi? 

Hemianopsia, prismalinser (0) Cochrane lib. 
(0) SBU 
TRIP 

3 artiklar 

Individ/ medarbetare 
EBP II – Varför, när 
och hur? 

1995-2010 Finns det evidens för att 
personer som genomgått 
Cross-linking får försämrad 
synskärpa, kontrastseende 
eller ökad 
bländningskänslighet? 

Cross-linking, Keratoconus 
treatment, Corneal cross-
linking, CXL, Corneal 
Collagen Cross-linking, 
Corneal cross-linking 
contrast  

(4) Cochrane lib.  
(0) SBU 
(103) Pubmed 

1 artikel  

Individ/ medarbetare 
EBP II – Varför när 
och hur? 

- 2010 Finns det evidens för 
metoder för att träna barn 
att använda 
förstoringsglas? 

Förstoringsglas, barn, 
synrehabilitering, PAVE-
projekt, Anne Corn 

(21 500) ERIC  
(8 000) Google 
Scholar 

3 artiklar 

 
Redovisningar av evidens från verksamhetsstöd (n=1) 

Individ/ chef 
EBP II – Varför när 
och hur? 

2007-2010 Finns det evidens för 
musikterapi som 
behandlingsform för barn 
och ungdomar med 
autism? 

Austism AND Music 
therapy 

(2) Cochrane lib. 
(14) Pubmed 
(119) Scopus 

3 artiklar  

 
 

Antalet projektplaner som resultat av kursen EBP IV – Idé till projektplan under 
åren 2010 och 2011 var 9. Verksamheten Habilitering för barn och vuxna hade 
skrivit 6 och verksamheten Hjälpmedel 3 (se Tabell 2b.). Två av projektplanerna 
hade experimentell design dvs utvärdering av intervention, medan resten hade 
explorativ/beskrivande design med kartläggning av nuläge. Författarna till 
projektplanerna hade befattningarna arbetsterapeut, enhetschef, fritidspedagog, 
kurator, optiker, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog och synpedagog. 
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Tabell 2b. Antal projektplaner från olika verksamheter (n=6+3), ansvarigas befattningar, 
kursår, syfte och metod i projektplan, samt om man sökt medel 
 

Ansvarigas 
professioner  

Kursår  
EBP IV – 
Idé till 
projektplan 

Syfte i projektplan Metod i projektplan Sökt medel 

 
Projektplaner från verksamheten Habilitering för barn och vuxna (n=6) 

Arbetsterapeut 
Fritidsped. 
Fritidsped. 
 

2009-2010 Att undersöka socialt samspel 
vid datorspel hos ungdomar med 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  

- genomföra spelcirkel i grupp  
- kartlägga vad ungdomarna anger om 
hur de samspelar när de använder 
data- eller tv-spel i olika miljöer.  

Nej 

Sjukgymnast 
Sjukgymnast 

2009-2010 Att undersöka om styrketräning 
av höftabduktorer förändrar 
gången hos personer med 
bilateral spastisk cerebral pares 
avseende gånghastighet, antal 
steg per tio meter och balans.  
 

- träna i styrketräningslokalen på 
Kungsgärdets center. 2 ggr/vecka i 8 
veckor  
- testa: Självvald gånghastighet 10 
meter, Bergs balansskala, Upplevd 
Balans, Styrka med Myometer, samt 
samla information om individens 
uppfattning under perioden 

Ja, Landstingets 
riktade FoU-
medel 

Kurator 2010-2011 Att nå fördjupad förståelse kring 
hur det kan vara att få diagnosen 
utvecklingsstörning i vuxen ålder.  

- intervjua personer som har fått 
diagnosen utvecklingsstörning som 
vuxna 
- analysera resultaten med 
innehållsanalys 

Ja, Landstingets 
riktade FoU-
medel 

Sjukgymnast 
Specialpedagog 

2010-2011 Att belysa hur föräldrar till 
flerfunktionshindrade  
barn beskriver betydelsen av att 
delta i Regnbågegruppen (grupp 
för barn med flerfunktionshinder i 
förskoleåldern och deras nätverk, 
som sker i samverkan mellan 
Uppsala läns landsting och 
Uppsala kommun).  

- genomföra öppen intervju om vad 
deltagandet i Regnbågsgruppen har 
betytt 
- analysera resultaten med 
innehållsanalys 

Nej 

Kurator 
Psykolog 

2010-2011 Att öka kunskapen om vad 
personer med lindrig och måttlig 
utvecklingsstörning mellan 16-19 
år samt deras föräldrar tycker är 
viktiga ”life-skills” att tillägna sig i 
transitonsprocessen till 
vuxenblivande. 

- genomföra halvstrukturerad intervju 
med båda grupperna, var för sig 
- analysera resultaten med 
innehållsanalys 

Nej 

Enhetschef 2010-2011 Att utvärdera kuratorernas 
upplevelse av att arbeta med 
modellen ”Jag och mitt 
föräldraskap – ett samtalsstöd till 
föräldrar vars barn har 
funktionsnedsättning ”. 

- genomföra intervju/ enkät/ dagbok om 
kuratorers upplevelse 

Nej 

 
Projektplaner från verksamheten Hjälpmedel (n=3) 

Optiker 
Optiker 

 Att undersöka om personer som 
genomgått Cross-
linkingbehandling får påverkan 
på synskärpa, kontrastseende 
och/eller bländningskänslighet.  

- mäta synskärpa, kontrastkänslighet 
och bländningskänslighet.  
- jämföra med patienter som genomgått 
annan behandling 

Nej 

Synpedagog 2009-2010 Att metodutveckla ett 
arbetsmaterial där barnet på ett 
lekfullt sätt blir introducerad i att 
upptäcka detaljer 
 

- kartlägga material syncentraler 
använder. 
- göra marknadsöversikt av 
förstoringsglas 
- sammanställa material och skriva 
anvisningar hur materialet ska 
användas 

Nej 

Synpedagog 2009--2010 Att undersöka hur elev och 
personal beskriver integrering av 
datorn som ett personligt 
hjälpmedel i skolan för elever 
med uttalad synsvaghet och grav 
synskada. 

-genomföra semistrukturerad intervju 
efter observation av ett fall där 
integreringen fungerar och ett där den 
inte fungerar. 

Nej 
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Resultat av webbaserad enkät om EBP 
Webbenkäten om EBP (evidensbaserad praktik) besvarades av 176 personer år 
2009 och av 202 personer år 2011, i snitt var en sjundedel män år 2009 (12.4%) 
och år 2011 (17.9%). Majoriteten arbetade i verksamheten Habilitering för barn 
och vuxna både år 2009 (65.3%) och år 2011 (66.3%). Mer än hälften hade 
akademisk examen (kandidat + magister/master + licentiat/doktor) år 2009 
(54.5%) och drygt två tredjedelar år 2011 (68.8%). Personalen hade tillsammans 
minst 21 olika yrkesexamina, några angav att de hade fler än en (se Tabell 3a).  
 
Skillnader i bakgrund hos dem som besvarade webbenkäten år 2009 och år 2011 
var att de med akademisk examen i form av kandidat- eller magister-
/masterexamen hade ökat något (7% respektive 8.8%) och att personal utan 
akademisk examen hade minskat (-14.1%) (se Tabell 3a). 
 
Tabell 3a. Antal (andel i procent) med olika bakgrund bland de som svarat på den 
webbaserade enkäten om EBP (evidensbaserad praktik) år 2009 och 2011. 
 

Bakgrund  År 2009 
(n=176) 

År 2011 
(n=202) 

Skillnad¹ 
(≥7%) 

 
Kön 

 
 

 
 

 

Kvinnor 155 (87.6%) 165 (82.1%) -5.5% 
Män 22 (12.4%) 36 (17.9%) 5.5% 

 
Verksamhet  

 
 

 
 

 

Habilitering för barn o vuxna 115 (65.3%) 134 (66.3%) 1% 
Hjälpmedel 44 (24.4%) 48 (23.8%) 0.6% 

Verksamhetsstöd 168(10.2%) 20 (9.9%) 0.3% 
 
Akademisk examen 

 
(n=163) 

 
(n=192) 

 

Kandidatexamen 60 (36.8%) 84 (43.8%) 7% 
Magister/masterexamen 23 (14.1%) 44 (22.9%) 8.8% 
Licentiat/doktorsexamen 6 (3.6%) 4 (2.1%) -1.5% 

Ingen 74 (45.4%) 60 (31.3%) -14.1% 
 
Yrkesexamen/ Utbildning  
(fler än en kan anges) 

 
 

 
 

 

Arbetsterapeut, audionom, bibliotekarie, 
dietist, ekonom, fritidspedagog, 

förskollärare, ingenjör, 
logoped, optiker, psykolog, 
personal-/beteendevetare, 

psykoterapeut, sekreterare, 
sjukgymnast, sjuksköterska, 
socionom, specialpedagog, 

synpedagog, tekniker, 
tolk teckenspråk/dövblind/vuxendöv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

187  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 

 

Annan 26 21  
¹Skillnad (≥7%) = fet stil 
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Profil för informationssökning och kritisk granskning 
Att de känner till lokala behandlingsriktlinjer och re-/habiliteringsprogram 
svarade tre fjärdedelar av personalen år 2009 (75.4%), medan drygt fyra 
femtedelar svarade så 2011 (83.5%). Att de under de senaste sex månaderna har 
gjort en litteratursökning för att lösa ett specifikt problem/konkret fråga svarade 
c:a två tredjedelar år 2009 (62.2%) och något fler år 2011 (69.7%). Att de läser 
två artiklar eller fler per vecka inom sitt område svarade c:a två tredjedelar år 
2009 (64%) , medan en knappt fjärdedel svarade så år 2011 (23.7%) . Att de läser 
två eller flera timmar/vecka inom sitt område svarade c:a en femtedel, andelen var 
densamma år 2009 (18.4%) som år 2011 (19.%) (se Tabell 3b).  
 
Att de ofta använt kollegor, Google och tidskrifter för informationssökning 
svarade en hög andel, både år 2009 (99.4%, 91.4% resp. 81.8%) och år 2011 
(99%, 92.4% resp. 82.8%). Sekundära källor i form av litteraturöversikter och 
databaser som Cochrane, EIRA, SBU, TRIP svarade en dryg femtedel att de ofta 
använt år 2009 (22.4% resp. 22.1%), medan en knapp tredjedel svarade så år 2011 
(30.8% resp. 27.5%). Primära källor i form av originalartiklar och databaser som 
Medline, PsychInfo, Cinahl svarade en knapp tredjedel att de ofta använt år 2009 
(31.9% resp. 27.6%) och andelen var ungefär lika stor år 2011 (34% resp. 30.9%) 
(se Tabell 3b). 
 
Att de vid kritisk granskning känner sig säkra på vad studiedesign, systematiska 
fel, stickprovsstorlek, generaliserbarhet, statistisk analysmetod och artikelns 
generaliserbarhet innebär i en artikel svarade omkring hälften år 2009. Fyra av 
begreppen (studiedesign, systematiska fel, stickprovsstorlek och artikelns 
generaliserbarhet) svarade en högre andel att de känner sig säkra på år 2011 (se 
Tabell 3b). 
 
Skillnader i informationssökning och kritisk granskning mellan år 2009 och 2011 
handlar om att de som svarade att de känner till lokala behandlings riktlinjer och 
re-/habiliteringsprogram har ökat (8.4%), de som gjort informationssökning 
senaste halvåret har ökat (7.5%), de som ofta använt sekundära källor i form av 
litteraturöversikter har ökat (8.4%), och att de som känner sig säkra på vad 
studiedesign, systematiska fel, stickprovsstorlek och artikelns generaliserbarhet 
betyder har ökat (10%, 7.6%, 7.5% resp. 8.4%). Skillnader i informationssökning 
och kritisk granskning handlar även om att de som svarade att de läser två eller 
fler artiklar/vecka inom sitt område har minskat (-40.3%) (se Tabell 3b). 
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Tabell 3b. Procentuell andel svarande som i webbenkäten om EBP 2009 och 2011 
angivit att han/hon ofta använt informationssökning och kritisk granskning och som 
känner sig säker på vad begrepp i artiklar innebär.   
 
Informationssökning och kritisk granskning 2009 

(n=176) 
2011 

(n=202) 
Skillnadº 

(≥7%) 
Känner till lokala¹  

behandlingsriktlinjer, re-/ habiliteringsprogram 
 

75.4% 
 

83.5% 
 

8.1% 
  

 
 

 
 

 
Har gjort informationssökning senaste halvåret¹ 62.2% 69.7% 7.5% 
Läser 2 eller fler artiklar/vecka inom sitt område¹ 64% 23.7% -40.3% 
Läser 2 eller fler timmar/vecka inom sitt område¹ 18.4% 19.5% 1.1% 
 
Har ofta använt följande källor vid informationssökning²   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
kollegor som rådfrågas 99.4% 99% -0.4% 

tidskrifter 81.8% 82.8% -1.0% 
böcker 75.8% 75.7% -0.1% 

sökmotorer ex. google 91.4% 92.4% 1.0% 
sekundära källor (litteraturöversikter) 22.4% 30.8% 8.4% 

databaser som Cochrane, EIRA, SBU, TRIP 22.1% 27.5% 5.4% 
primära källor (original artiklar) 31.9% 34% 2.1% 

databaser som Medline, PsychInfo, Cinahl  27.6% 30.9% 3.3% 
 
Känner sig säker på vad nedanstående innebär i en 
artikel³ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
studiedesign 49.1% 59.% 10% 

systematiska fel 43.7% 51.3% 7.6% 
stickprovsstorlek 48.8% 56.3% 7.5% 

generaliserbarhet 66.2% 70.7% 4.5% 
statistisk analysmetod 51.2% 53.1% 1.9% 

artikelns övergripande värde 55.7% 64.1% 8.4% 
¹ Känner till = ”Ja” (övriga svarande angav ”Nej”) 

² Har ofta använt = "mycket ofta" , "ofta", "ibland" (övriga svarande angav "sällan" och "aldrig") 
³ Känner sig säker på = "mycket säker" och "ganska säker" (övriga svarande angav "inte så säker" 
och "inte alls säker") 
º Skillnad (≥7%) = fet stil 

 
Personliga åsikter om evidensbaserad praktik 
Nästan all personal svarade att tid att läsa och granska litteratur borde var 
inskrivet i uppdraget för personal inom hälso- och sjukvård, att systematiska 
litteraturöversikter spelar en nyckelroll i evidensbaserat beslutsfattande, att 
landstinget bör bedriva/stödja forskning om vad som är praktiskt effektivt och att 
genom EBP ökar vi möjligheterna att brukarna/patienterna får insatser som är 
effektiva både år 2009 (97.1%, 94%, 95% resp. 96.5%) och år 2011 (95%, 90.9%, 
96.6% och 95.3%) (se Tabell 3c).  
 
Få svarade att EBP är ett hinder för att pröva nya arbetssätt och att EBP har blivit 
ett modebegrepp som inte tillför mycket vad gäller insatser för brukare/patienter 
år 2009 (4.5% resp. 4.3%), medan drygt tre gånger så många svarade att EBP har 
blivit ett modebegrepp som inte tillför mycket vad gäller insatser för 
brukare/patienter år 2011 (14%) (se Tabell 3c). 
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Att de känner sig säkra på att bedöma evidens i forskning svarade en tredjedel år 
2009 (40%), medan knappt hälften svarade så 2011 (48%) (se Tabell 3c). 
 
Skillnader i personliga åsikter om evidenbaserad praktik mellan år 2009 och 2011 
handlar om att de som svarar att de känner sig säkra på att bedöma evidens i 
forskning har ökat (8.4%), liksom de som har åsikten att EBP har blivit ett 
modebegrepp som inte tillför mycket vad gäller insatser för brukare/patienter har 
ökat (8.7%) (se Tabell 3c). 
 
Tabell 3c. Procentuell andel i webbenkäten om EBP 2009 och 2011 som svarade att 
påstående speglar mina personliga åsikter (attityd) om evidensbaserad praktik. 
 

Personliga åsikter om evidensbaserad 
praktik¹ 

2009 
(n=176) 

2011 
(n=202) 

Skillnad² 
(≥7%) 

Vetenskapliga åsikter är förvirrande 23.1% 21.7% -1.4% 

Studiedesignen i artiklar är viktig 73.2% 75.5% 2.3% 

EBP är ett hinder för att pröva nya arbetssätt 4.5% 6.7% 2.2% 

Tid att läsa och granska litteratur borde vara 
inskrivet i uppdraget för personal inom hälso- 
och sjukvård 

 

97.1% 

 

95% 

 

-2.1% 

Jag är säker att jag kan bedöma evidens i 
forskning 

40.4% 48.8% 8.4% 

Systematiska litteraturöversikter spelar en 
nyckelroll i evidensbaserat beslutsfattande 

 

94% 

 

90.9% 

 

-3.1% 

Landstinget bör bedriva/stödja forskning om vad 
som är praktiskt effektivt 

 

95% 

 

96.6% 

 

1.6% 

EBP har blivit ett modebegrepp som inte tillför 
mycket vad gäller insatser för brukare/patienter 

 

4.3% 

 

13% 

 

8.7% 

Genom EBP ökar vi möjligheterna att 
brukarna/patienterna får insatser som är effektiva 

 

96.5% 

 

95.3% 

 

-1.2 

¹ Personlig åsikt stämmer = "stämmer helt och hållet" och "stämmer rätt väl" (övriga svarade 
"stämmer inte speciellt väl" och "stämmer inte alls") 
² Skillnad (≥7%) = fet stil 

Användning av evidensbaserad praktik 
Att de brukar använda konkreta kritiska frågor om det de gör, söka bästa möjliga 
faktaunderlag för det de gör, söka bästa möjliga faktaunderlag via dator, söka 
bästa möjliga faktaunderlag på arbetstid, informera kollegor om den information 
de funnit, samt informera brukare om information man funnit svarar majoriteten 
av personalen (81.7%, 78.2%, 52.5%, 82.1%, 73.6% resp. 62.4%) år 2009. Vid 
nästa webbenkät svarade majoriteten att de förutom att göra ovanstående även 
brukar kritiskt granska evidens i information man funnit (63.5%) år 2011 (se 
Tabell 3d). 
 
Att bruka ta stöd av personal på bibliotek för att söka information om det man gör 
och sammanställa information man funnit svarade mindre än hälften av perso-
nalen (20.8% resp. 30.2%) år 2009 och (24.4% resp. 34%) år 2011 (se Tabell 3d). 
 
Skillnader i användning av evidensbaserad praktik mellan år 2009 och 2011 
handlar om att de som svarade att de brukar ställa konkreta kritiska frågor om det 
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de gör har ökat (7.7%), de som brukar söka bästa möjliga faktaunderlag på 
arbetstid har ökat (8.6%), de som brukar kritiskt granska evidens i information de 
funnit har ökat (14.2%) och de som brukar informera kollegor om den information 
de funnit har ökat (11.1%) (se Tabell 3d). 
 
Tabell 3d. Procentuell andel i webbenkäten om EBP 2009 och 2011 som svarade att 
påstående speglar min användning av evidensbaserad praktik. 
 
Min användning av evidensbaserad praktik¹ 2009 

(n=176)
2011 

(n=202) 
Skillnad²

(≥7%) 
Jag brukar ställa konkreta kritiska frågor om det jag gör 81.7% 89.4% 7.7% 

Jag brukar söka bästa möjliga faktaunderlag för det jag gör  
78.2% 

 
82.4% 

 
4.2% 

Jag brukar söka bästa möjliga faktaunderlag på min 
arbetstid 

 
52,5% 

 
61.1% 

 
8.6% 

Jag brukar söka bästa möjliga faktaunderlag via dator 82.1% 85.9% 3.8% 

Jag brukar ta stöd av personal på bibliotek för att söka 
information om det jag gör 

 
20.8% 

 
24.4% 

 
3.6% 

Jag brukar sammanställa information jag funnit 30.2% 34% 3.8% 

Jag brukar kritiskt granska evidens i information jag funnit  
49.3% 

 
63.5% 

 
14.2% 

Jag brukar informera kollegor om den information jag 
funnit 

 
73.6% 

 
84.7% 

 
11.1% 

Jag brukar informera brukare om information jag funnit 62.4% 61.5% -0.9% 
 
¹ Min användning = "stämmer helt och hållet" och "stämmer rätt väl" (övriga svarade "stämmer inte 
speciellt väl" och "stämmer inte alls") 
² Skillnad (≥7%) = fet stil 

Viktigaste underlättande/hindrande faktorn för EBP 
Här nämns endast den viktigaste faktorn. ”Tid” var den faktor som flest personal 
beskrev på frågan om vad de uppfattar som de viktigaste underlättande/hindrade 
faktorerna för att lära sig och att införa evidensbaserad praktik. C:a tre fjärdedelar 
nämnde ordet tid i sina kommentarer, 106 av 135 (78.5%) år 2009 och 103 av 146 
år 2011 (72.6%). Exempel på svar är:  
 
”Hindrande kan vara att jag i min egen arbetsplanering inte tar mig tid att göra 
litteratursökningar i tillräckligt hög grad” 
”Hindrande är att jag inte har så stor erfarenhet av att använda arbetssättet och 
vet inte hur mycket tid olika moment i arbetssättet tar” 
”Underlättande är att ha tid att bibehålla och utveckla ett tankespår” 
”Underlättande är att ledningen, lokala chefer och övriga, tar sig tid att ta upp 
sådana frågor och perspektiv i våra gemensamma diskussioner kring brukare”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Är deltagare representativa för personal vid Habilitering och hjälpmedel? I 
HOH-dag om evidensbasering deltog knappt hälften. I kurserna EBP I-IV var det 
färre deltagare än de 143 utfärdade kursintygen, då flera erhöll mer än ett. 
Deltagarna i utbildningar representerar en mindre andel av all personal och 
dessutom troligen de som ville använda arbetssättet. De årliga webbenkäterna om 
EBP och påminnelserna om dem nådde all personal och besvarades av drygt 70%. 
De som besvarade webbenkäterna representerar en stor andel av all personal och 
att svara på frågorna kan i sig ha ökat deltagarnas medvetenhet om sina 
kunskaper, färdigheter, attityder och användning av evidensbaserad praktik. 
Deltagare hade kunnat begränsas till personal med yrkesexamina för 
behandlingsarbete inom hälso- och sjukvård, men när begreppet evidensbaserad 
praktik introducerades var syftet att visa att arbetssättet ska omfatta all personal 
och alla organisationer (Dawes et al., 2005, Jergeby, 2008, Willman & Stoltz, 
2006). Då deltagarna varit olika i olika datainsamlingar kan de tillsammans ses 
som representativa för personal vid Habilitering och hjälpmedel. 
 
Varför en beskrivande design och inte en experimentell? Att undersöka utbildning 
och stöd handlar om att beskriva insatser och hur de tas emot. Bilden av hur 
utbildning och stöd bäst ska ske är oklar (Chou et al., 2011, Dawes et al., 2005). 
Tidigare forskning har visat att utbildning påverkar kunskap om evidensbaserad 
praktik, men inte säkert färdigheter i att använda kunskapen (Grol & Wensing, 
2004, Shaynefeldt et al., (2006)). Det var därför viktigt att beskriva utbildning och 
stöd för arbetssättet under en längre tid för att med det som grund senare kunna 
pröva insatser (Damschroder et al., 2009), exempelvis genom att låta verksamhet i 
ett län få utbildning och stöd i EBP och jämföra med verksamhet i annat län som 
inte får detta.  
 
Speglar utbildning och stöd det som behövs för evidensbaserad praktik? 
Innehållet i Utbildningsdagen och kurs EBP I och II stannade vid steg 1 och 2 i 
arbetssättet för evidensbaserad praktik, formulering av fråga som går att besvara 
och informationssökning i vetenskaplig litteratur/ faktaunderlag. Innehållet i kurs 
EBP III och IV handlade även om steg 3 och 4, kritisk granskning av information 
man sökt om evidens för att besvara fråga man ställt, samt applicering av 
resultaten i sitt arbete (Alnervik & Lindahl, 2006, Dawes et al., 2005, 
Nordenström, 2007). I kurs EBP III i behandlingsarbete och i kurs EBP IV i 
utvecklingsprojekt med frågor verksamheten ser som viktiga att besvara.  
 
Tillvägagångssättet för att implementera i dagligt arbete var att ge tillgång till en 
webbsida på intranätet där stegen fanns beskrivna, studiecirkelbok, bibliotek för 
att söka i vetenskapliga databaser, anvisningar i att skriva projektplan samt 
handledning vid dagliga uppgifter, företrädesvis i kurs EBP I, III och IV. 
Forskning har visat att utbildning med uppgifter integrerade i dagligt arbete ger 
många träningstillfällen och effektivt lärande. Även attityden till att använda 
arbetssättet i evidensbaserad praktik påverkas av att man övar sig i det dagliga 
arbetet (Coppus et al., 2007, Coomarasamy & Khan, 2004, Sackett & Parkes, 
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1998, Slawson & Shaughenessy, 2005). Dock visar forskning att utbildning lika 
väl kan förmedlas via datorer som via lärarledda lektioner (Davis et al., 2007, 
Kulier et al., 2008, Schilling et al., 2006). Slawson & Shaughnessy (2005) frågar 
sig om utbildningar för evidensbaserad praktik ska ha mindre fokus på att kritiskt 
granska evidens och mer på att lära sig tekniker för att hantera det ökande 
informationsflödet. Bibliotekens kompetens i att hantera informationsflöden är då 
viktigt att ta del av. 
 
Information om utbildning skedde i god tid inför utbildningarna och vid 
upprepade tillfällen under projektet. Forskning om implementering har visat att 
information och utbildning måste återkomma i processen varvat med tillämpning 
(Grol & Wensing, 2004, Rycroft-Malone et al., 2004). Innehållet och 
tillvägagångssättet i projektets utbildningar och stöd speglar i hög grad det som 
förespråkas. 
  
Är datainsamlingen lämplig för information om arbetssätt för evidensbaserad 
praktik?Att fortlöpande registrera deltagares prestationer och synpunkter genom 
kursintyg, närvarolista, hämtlista, redovisningar och utvärderingar av 
utbildningar, samt webbenkät om EBP gjorde det möjligt att beskriva processen. I 
Shaynefeldt et al., (2006) översikt av instrument för utvärdering av utbildning i 
evidensbaserad praktik fanns inget sådant instrument beskrivet. Det är dock ett 
vanligt tillvägagångssätt inom utbildningsverksamhet. Däremot fanns i översikten 
det instrument som blev underlag till den webbaserade enkäten (Taylor et al., 
2001). Att den också översatts till svenska och använts i utbildning om 
evidensbaserad medicin på Karolinska Institutet gjorde den till ett lämpligt val 
(personlig kontakt: Nordenström 2009).  
 
Är databearbetningen ändamålsenlig? Frekvenser och procentuella andelar 
användes för att beräkna antal och omfattning. Denna bearbetning gör att 
resultatet blir överskådligt. För att avgöra om en skillnad i procent mellan år 2009 
och år 2011 skulle bedömas som en reell skillnad bestämdes att värdet skulle vara 
≥7% . Samma gräns användes för att bedöma skillnad i svar på alla 
frågor/påståenden i webbenkäten. Av 36 frågor/påståenden bedömdes 14 reella 
skillnader mellan år 2009 och 2011, varav två i negativ riktning. Gränsen sattes då 
en lägre procentsats (5%) visade skillnad i många enkätfrågor, vilket inte sågs 
som trovärdigt resultat.    

Resultatdiskussion  
Vad visar antalet deltagare i utbildningar? Att endast 45% av personalen deltog i 
HoH-dag om evidensbasering är förvånande, dels då det var en dag som årligen 
avsätts för utbildning av all personal vid förvaltningen, dels då mycket tid 
användes för att på arbetsplatsträffar informera inför HoH-dagen. I kurserna EBP 
I – IV utfärdades under tre år totalt 143 kursintyg, vilket visar att det fanns behov 
av kurserna. I verksamheten Habilitering för barn och vuxna pågick redan vi 
projektets start informationssökning och kritisk granskning av evidens för insatser 
i olika Habiliteringsprogram. Kursen EBP III – Studiecirkel sågs där av ledningen 
som ett stöd för personalen i att genomföra sin uppgift. I verksamheten 
Hjälpmedel pågick i ledningsgruppen samtal om hur de som chefer skulle stödja 
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sin personal att utveckla arbetssätt för evidensbaserad praktik. Kursen EBP I – 
Introduktion för ledare och EBP II – Varför, när hur? sågs där som ett sätt för 
ledningen att lära känna vad arbetssättet innebär innan de avgör vilka uppgifter 
deras personal ska använda det för. I forskning nämner man speciellt dessa två 
faktorer, ledningen för och mottagarna av ett nytt arbetssätt. Frågan är vilka behov 
de har av det, om de har uttalade krav på att arbetssättet ska användas, om känner 
de till det och är de redo att ta emot det, om de praktiskt har anpassat sin orga-
nisation för implementering av det? (Greenhalg et al., 2004, Guldbrandsson, 2007, 
Haynes & Haines, 1998, Raycroft-Malone, 2004, Wallin, 2007, Övretveit, 2005). 
Man kan kanske anta att antalet deltagare i utbildningar om evidensbaserad 
praktik speglar att det hos vissa i ledningen och mottagarna redan fanns kunskap 
och erfarenhet av arbetssättet när projektet startade. 
 
Vad visar redovisningarna av evidens och projektplanerna? I verksamheten 
Hjälpmedel och inom Verksamhetsstöd utfördes redovisning av evidens av 
individer och i verksamheten Habilitering för barn och vuxna av grupper av 
individer. Syftet med att göra redovisning var olika i de olika verksamheterna. 
Inom Hjälpmedel och Verksamhetsstöd gjordes de flesta redovisningar för att lära 
mer om arbetssättet bl a för att re-/habiliteringsprogram senare skulle utvecklas, 
men även för att skriva bakgrunden i en projektplan (EBP IV). Redovisning av 
evidens inom Habilitering för barn och vuxna gjordes av personal som redan hade 
till uppgift att söka, kritiskt granska och sammanställa evidens i befintliga 
habiliteringsprogram. Att ledningen i förväg hade bestämt de uppgifter där 
arbetssättet skulle praktiseras innebar ”just-in-time learning” och medförde enligt 
forskning fler träningstillfällen och ökad insikt i vad arbetssättet ger och är till för 
(Coppus et al., 2007) Forskning har också visat att det är lärande integrerat med 
uppgifter i dagligt arbete som ger förändringar i attityd och beteende 
(Coomarasamy & Khan, 2004).  
 
Projektplanernas titlar visar en stor spännvidd ifråga om syften och vad man 
önskar veta mer om. De handlar om att kartlägga nuläget, att utveckla metodik 
och att pröva de insatser man erbjuder. Syften och metoder i projektplanerna kan 
bli utvecklingsprojekt som handlar om frågor deltagarna ställt sig i sitt dagliga 
arbete inom Habilitering och hjälpmedel. För två av projektplanerna söktes och 
erhölls landstingets riktade FoU-medel. Enligt forskning behöver personal som 
tränar sig i och använder arbetssätten för evidensbaserad praktik underlättande 
stöd. Ledning ska aktivt forma den dagliga miljö/kultur där projektplanerna kan 
diskuteras och genomföras (Rycroft-Malone 2004a). Speciellt viktigt är det att 
underlätta när personal sökt och erhållit medel för utvecklingsprojekt.   
 
Är det färre som läser två eller fler artiklar/vecka år 2011? Skillnaden mellan 
2009 och 2011 var -40.3%. Svaren år 2011 kan vara en korrekt skattning då de 
svarande fått frågan tidigare år och därför hunnit se hur många artiklar de faktiskt 
läser per vecka. Svaret år 2009 kan antingen vara en inte korrekt skattning eller en 
korrekt skattning. Är skattningen 2009 inte korrekt kan skillnaden vara ett 
systematiskt fel. Är den korrekt läser personalen faktiskt färre artiklar 2011, men 
vi vet inte varför. 
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Är det fler som ofta använt sekundära källor år 2011? Skillnaden mellan år 2009 
och 2011 var 8.4%, medan skillnaden för primära källor endast var 2.1%. Svaren 
år 2011 kan vara korrekt då man i all utbildning poängterat att informationsökning 
först skulle riktas mot sekundära källor, där andra redan gjort sammanställningar 
av information och först därefter mot primära källor i form av originalartiklar. 
Detta är ett sätt att hantera det ökade informationsflödet. Slawson & Shaughnessy 
(2005) menar att det behövs färdighet i att hantera informationsflödet. Det räcker 
inte med att lära sig ställa frågor, informationssöka, kritiskt granska och applicera. 
De menar till och med att lära sig hantera informationsflödet kan göra att andra 
delar i arbetssättet kan tonas ned i utbildningar. Att behärska tekniker för att hålla 
sig ajour inom sitt område genom att t ex söka redan filtrerad information och att 
reflektera över informationens sammanhang är minst lika viktigt. Det kan faktiskt 
vara så att det är fler som ofta använt sekundära källor år 2011. 
 
Är det fler som känner sig säkra på studiedesign och artikelns övergripande värde 
år 2011?Att känna sig säker på vad begrepp i en vetenskaplig artikel innebär är en 
förutsättning för att kritiskt granska artiklar och informera om vad man har tagit 
reda på. Man måste kunna avgöra om artikeln är en sekundär källa där man gjort 
en systematisk litteraturöversikt där man prövat interventionen i flera studier som 
sen sammanställts, om artikeln är en primärkälla där man prövat interventionen i 
en studie eller om det är en artikel där man bara beskriver interventionen. 
Utbildning i kritisk granskning är ”no quick fixes” skrev Sackett & Parkes (1998). 
De fann att utbildning gör att deltagarna själva tycker att de förstår bättre och att 
de känner sig engagerade i att bidra till en effektiv klinisk vård. Då utbildning och 
stöd handlat om att kunna söka och läsa vetenskapliga artiklar är troligt att det är 
fler som känner sig säkra på studiedesign och artikelns övergripande värde, vilket 
i sig är ett steg mot evidensbaserad praktik.  
 
Är det fler som tycker att EBP är ett modebegrepp som inte tillför så mycket vad 
gäller insatser för brukare/patienter? Utbildning och stöd för evidensbaserad 
praktik har länge haft fokus på kunskap, på vad och hur (Sackett & Parkes, 1998, 
Shaneyfelt et al., 2006). För att minska gapet mellan å ena sidan den kunskap som 
finns om de mest effektiva insatserna enligt vetenskap och å andra sidan bristen 
på kännedom och användning av denna kunskap i dagligt arbete behövs också 
utbildning med fokus på attityder. Personal som professionella individer behöver 
motiv och konkreta exempel på att evidensbaserad praktik faktiskt används och att 
det blir bättre för brukaren. Personalen behöver också finnas i en miljö och kultur 
där evidensbaserad praktik sker, inte bara talas om (Batalden & Davidoff, 2007, 
Boazl et al., 2011, Sackett et al., 1996). Att fler år 2011 tycker att EBP är mer av 
ett modebegrepp är en information man bör lyfta för att diskutera tillförlitliga 
förklaringar på. 
  
Är tid den viktigaste faktorn för att lära sig och använda evidensbaserad praktik? 
Tid var den faktor flest nämnde i webbenkäten. Man nämnde den både som 
hindrande och underlättande. Vissa nämnde den, andra beskrev vad de skulle 
använda tiden till. Grol & Wensing (2004) skriver om drivkrafter till förändring. 
Det kostar tid och kraft att lära sig nytt. I lärande ingår alltid att träna sig i något 
man inte kan, att öva nya beteenden och att reflektera. Att personalen nämnde tid 
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handlade inte enbart om att de saknade den, de nämnde också tid för att beskriva 
vad de ville använda den till avseende evidensbaserad praktik.  

Slutsatser 
Projektet om utbildning och stöd för att förverkliga arbetssätt för evidensbaserad 
praktik under åren 2009 till 2011 har visat: 
 Att antalet deltagare i samtliga utbildningar har varit tillfredsställande 
 Att deltagande i utbildningar och redovisning av evidens och projektplaner har 

styrts av vad som ingår i deltagarnas dagliga arbetsuppgifter 
 Att vid projektets slut använde fler både sekundära och primära källor vid sin 

informationssökning och fler kände sig säkra på begrepp när de kritiskt ska 
granska artiklar 
 Att det är ett observandum att fler vid projektets slut tyckte att evidensbaserad 

praktik är mer av ett modebegrepp, samtidigt som fler svarade att de brukar 
använda arbetssätten i evidensbaserad praktik 
 Att många nämner tid som både underlättande och hindrande faktor för att lära 

sig och använda evidensbaserad praktik gör att tid för arbetssätten inom 
evidensbaserad praktik behöver belysas ytterligare. 
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  Bilaga 1.  

Kurs EBP I – Introduktion för ledare. 2009 /MP 

 

 
 

 

   
 

 

Kurs 

Evidensbaserad praktik I – Introduktion för ledare 

Syfte: Att få grundläggande kännedom om vad Evidensbaserad praktik (EBP) innebär, 
liksom implementering av evidensbaserad verksamhet och praktik.  
 
Målgrupp: alla chefer, programansvariga, yrkesföreträdare vid Habilitering och 
hjälpmedel 
 
Lärandemål: Efter kursen ska deltagaren: 

- kunna beskriva vad evidensbaserad verksamhet innebär, varför och när det 
behövs 

- känna till tekniker för att formulera frågeställningar som går att besvara och att 
söka information i olika vetenskapliga databaser om 

- ha resonerat om hinder och förutsättningar för implementering evidensbaserad 
verksamhet och för att bli en evidensbaserad praktiker 

 
Datum/ Tid/ Plats: Chefsmöte, Möte programansvariga, Möte yrkesutvecklare 
 
Omfattning: En halvdag 
 
Kursinnehåll:  
- begrepp som erfarenhets- och evidensbaserad verksamhet, forskning, 
kvalitetsgranskning och evidensbasering i relation till riktlinjer och program  
- tekniker för att finna och redovisa evidens  
- faktorer viktiga vid verksamheters och medarbetares ”sjösättning” (implementering) 
av evidensbaserat arbetssätt 
 
Arbetssätt: Föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar 
 
För Kursintyg krävs:  

- läst om implementering och tagit del i presentationer från HOH-dagen 
"Evidensbaserad praktik - En dag i Sherlock Holmes och Linnés fotspår"  (2009) 
som finns på Pingpong 

- besvarad Webbaserad enkät om Evidensbaserad praktik (samma som för kursen 
Evidensbaserad praktik II) 

- reflexion om implementering av evidensbaserat arbetssätt i egen 
enhet/verksamhet 
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Att läsa:  
Guldbrandsson K. Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma 
konst. Statens Folkhälsoinstitut. 2007:20 
Övretveit J. Ledarens roll i kvalitetsförbättrings- och säkerhetsarbetet. Kort 
sammanfattning av rapporten The leader’s role in quality and safety improvement. 
Fjärde projektrapporten Juni 2005, SKL. 
 
Arrangör: Habilitering och hjälpmedel 
 
Information: mia.pless@lul.se 
 



  Bilaga 2. 

Kurs EBP II – Varför, när och hur? 2009/MP 

 
 
 

 

   
 
 

Kurs 

Evidensbaserad praktik II – Varför, När och Hur? 

Syfte: Att få grundläggande kännedom om vad evidensbaserad praktik innebär och 
pröva delar av arbetsprocessen.  
 
Målgrupp: alla anställda vid förvaltningen Habilitering och hjälpmedel 
 
Lärandemål: Efter kursen ska deltagaren: 

- känna till vad evidensbaserad praktik innebär, samt varför och när det behövs. 
- känna till de fyra stegen i arbetsprocessen för evidensbaserad praktik. 
- ha prövat att formulera frågeställningar som går att besvara. 
- känna till hur information i vetenskapliga databaser nås via din arbetsplats. 
- ha prövat de två första stegen i arbetsprocessen och delar av formuläret 

"Redovisning av evidens" 
- känna till faktorer som är viktiga för införande (implementering) av 

evidenbaserad praktik som arbetssätt. 
 
Tid/Plats: På landstingets lärplattform Pingpong finns kursen Evidensbaserad praktik II 
– Varför, när och hur? med Video och Åhörarkopior från varje föreläsningar under 
HOH-dagen 2009, Göteborgs nation Uppsala. Deltagare kan se dessa när det passar. 
Omfattning: En heldag 
 
Kursinnehåll:  
- begrepp som erfarenhets- och evidensbaserad verksamhet, forskning, 
kvalitetsgranskning och evidensbasering i relation till riktlinjer och program  
- tekniker för att finna evidens  
- tekniker för att läsa sammanfattning av evidens 
- faktorer viktiga vid verksamheters och medarbetares ”sjösättning” (implementering) 
av evidensbaserat arbetssätt 
 
Arbetssätt: Föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar 
 
För att få ett Kursintyg ska du: 
- tagit del av förvaltningens utbildningsdag "Evidensbaserad praktik - Varför, när och 
hur? eller motsvarande. 
- besvarat en webbaserad "Enkät om evidensbaserad praktik" 
- publicerat gruppuppgift på lärplattform Pingpong (fylla i rad 1-6 i blankett ”Redovisa 
evidens”)  
 
Arrangör: Habilitering och hjälpmedel 
Information: mia.pless@lul.
 



  Bilaga 3. 

Kurs EBP III – Studiecirkel. 2009/MP 

 

 
 

 

   
 
 
 
Kurs 

Evidensbasererad praktik III – Studiecirkel 

Syfte: Att få fördjupad förståelse och färdighet i Evidensbaserad praktik (EBP) genom 
att i grupp praktisera och resonera om hela arbetsprocessen för EBP  
 
Målgrupp: anställda vid Habilitering och hjälpmedel, som ska evidensbasera åtgärder i 
program i sin verksamhet 
 
Lärandemål: Efter kursen ska deltagaren: 

- kunna resonera om skillnader och likheter mellan Erfarenhetsbaserad och 
evidensbaserad verksamhet/praktik, samt Forskning, kvalitetsgranskning och 
evidensarbete, med exempel från egen verksamhet. 

- kunna använda tekniker och processer för att finna information i EIRA och 
andra vetenskapliga databaser 

- kunna använda tekniker och processer för att granska och sammanfatta 
information, samt avgöra artiklars bevisvärde och evidensstyrka  

- kunna resonera om strategier för en evidensbaserad verksamhet och för att bli en 
evidensbaserad praktiker 

 
Datum/ Tid/ Plats: Bestäms efter samråd med verksamhetschef och enhetschef om 
behov, deltagare och tidsplan. 
 
Omfattning: Totalt 9 träffar om c:a 1,5 - 2 timmar, rekommendationen är en träff 
varannan vecka 
 
Kursinnehåll:  
- att komma igång/ introduktion (träff 1) 
- att utveckla ett evidensbaserat förhållningssätt (träff 2-4) 
- att finna evidens (träff 5-6) 
- att värdera evidens (träff 7-8) 
- att använda evidens (träff 9) 
 
Arbetssätt: Studiecirkel, en arbetsform där du läser och diskuterar ett ämne med hjälp 
av studiematerial och olika uppgifter som ska göras mellan träffarna. En bra studiecirkel 
består av c:a 5-8 deltagare. Är det för få kan diskussionen bli perspektivfattig och är det 
för många kan vissa få svårt att komma till tals. Gruppen kan gå samman från olika 
utgångspunkter. Det kan både vara värdefullt att träffa medarbetare med annorlunda 
arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare och medarbetare med likartade uppgifter i olika 
verksamheter. 
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Examination: sker genom  
- registrerad närvaro vid studiecirkel (minst 8 av 9 träffar)  
- registrerad närvaro vid utbildning i att söka på bibliotek 
- publicerat gruppuppgift på lärplattform Pingpong (fylla i rad 1-8/9 i blankett 

”Redovisa evidens”)  
- muntlig rapportering från studiecirkelns arbete/resultat vid minst 1 arbetsmöte 

 
Att läsa: Alnervik A, Linddahl I. En studiecirkel i evidensbasering. Utgiven av FSA, 
2006 (lånas från Utvecklingschef). 
 
Arrangör: Habilitering och hjälpmedel 
 
Information: mia.pless@lul.se 
 
 



                                                                                               Bilaga 4. 

Kurs EBP IV – Från idé till projektplan. 2010/MP/KS 

 

 
 

 

   
 
 

 

Kurs 

Evidensbaserad praktik IV - Idé till projektplan 

Syfte: Att utveckla den projektidé man redan har till en nedskriven projektplan med 
problemformulering, syfte, frågeställningar, design, metod för genomförande och 
slutrapportering av projektet, samt referenslista. Den färdiga projektplanen ska kunna 
användas för att t ex söka landstingets riktade FoU-medel, utgöra eget examensarbete 
alt. erbjudas som examensarbete till programstudenter. 
 
Målgrupp: anställda vid Habilitering och hjälpmedel, som har en nedskriven projektidé 
på c:a 200 ord och ett godkännande av deltagande från sin enhetschef när man söker.    
 
Lärandemål: Efter kursen ska du ha: 

- skrivit en projektplan baserad på metodik som används inom vetenskap 
- presenterat din egen plan och granskat andras på ett vedertaget sätt 
- en projektplan att arbeta vidare med 

 
Datum/ Tid/ Plats: Kursträffar fyra eftermiddagar, en gång/månad, november-mars, 
13.00-16.00. Konferensrum Duvan, HOH Uppsala, med möjlighet till videokonferens 
Antal projekt: max 4. Urval av projektidéer sker utifrån om det a) innebär samverkan 
mellan verksamheter/enheter, b) innebär att enhet utanför Uppsala ingår, c) hör väl 
samman med mål i verksamhetsplan. 
 
Kursinnehåll:  
- Struktur och innehåll i nedskrivna projektidéer, med fokus på syfte 
- Informationssökning av referenser (på egen hand) 
- Struktur och innehåll i utvecklad bakgrund och metod, med fokus på 
metodbeskrivning. 
- Struktur och innehåll i projektplaner, med fokus på helhet i plan inkl. tidplan och 
budget 
- Att söka medel för projektarbete 
Arbetssätt: seminarier med diskussion och övningar och däremellan eget arbete 
 
Examination: För godkänd ska du ha presenterat en egen fullständig projektplan och 
”opponerat på” på andras.  
Att läsa: Att skriva en projektplan – Anvisningar mm 
 
Arrangör/ Kursledare: Habilitering och hjälpmedel/ Mia Pless och Karin Sonnander. 
Anmälan görs via e-post till mia.pless@lul.se. Ange namn, befattning, arbetsplats, 
enhetschef, bifoga projektidé (c.a 200 ord). Enhetschef bekräftar i separat e-mail
 



 Bilaga 5. 

Kurs EBP IV – Från idé till projektplan. Välkomstbrev till kursdeltagare 2010/MP/KS 

 
 
 

 

Från i   
 
 
 

    Höst 2011 – Vår 2012 
 
Välkomstbrev till kursdeltagare 
 
Evidensbaserad praktik (EBP) IV- Idé till projektplan. 
 
I kursen ska Du utveckla den projektidé Du redan har till en nedskriven projektplan med 
problemformulering, syfte, frågeställningar, design, metod för genomförande och 
slutrapportering av projektet, samt referenslista. Den färdiga projektplanen ska kunna användas 
för att t ex söka landstingets riktade FoU-medel, göra eget examensarbete alt. erbjuda som 
examensarbete till programstudenter.   
 
Efter kursen ska du ha: 
skrivit en projektplan baserad på metodik som används inom forskning 
presenterat din egen plan och granskat andras på ett vedertaget sätt 
en projektplan att arbeta vidare med. 
 
Datum för träffarna är. 
Träff 1.  15 nov  2010 klockan 13-16 
Träff 2.  24 jan 2011 klockan 13-16 
Träff 3.  6 mars 2011  klockan 13-16 
Träff 4. 27 mars 2011 klockan 13-16 
 
Inför varje träff har Du uppgifter ”Att göra på egen hand”.  

Träffen inleds med ”Att redovisa”, då Du berättar om resultatet av det du gjort på egen hand. 
Träffens ”Innehåll” ska göra dig förberedd för nästa uppgift Du ska göra.  
 
Att varva egenarbete med diskussioner vid seminarier gör att Din idé blir en projektplan och att 
Du på vägen kan avgöra på vilket sätt du vill använda planen. 
 

”Att läsa”, där finner Du hänvisning till olika avsnitt i ”Att skriva projektplan – anvisningar”.  
 
Till Träff 1 skriver du ut stencilen ”Att skriva en projektplan – Anvisningar i HOH-
kursen Evidensbaserad praktik IV – Från idé till projektplan” 
 
Välkommen till konferensrum Duvan tisdagen den 15 november klockan 13.00 – 16.00 
I detta meddelande bifogas samtliga deltagares projektidéer. 
Vid första träffen ska Du ha med dig samtliga deltagares projektidéer. 
Du ska också ha läst samtliga projektidéer och ha någon fråga att ställa till var och en. 
 
Hälsningar   
 
Mia Pless   Karin Sonnander 
Utvecklingschef  Professor  
Habilitering och hjälpmedel  Institutionen för Folkhälsa- och vårdvetenskap 
   Uppsala universitet 
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Evidensbaserad praktik (EBP) IV – Idé till projektplan 
 
 Innehåll Att göra på egen hand Att redovisa 
  Läsa samtligas projektidéer 

Förbereda frågor på 
samtligas idéer 
 

 

Träff 1  
Tis 
15/11  
2011 
13-16 

Bakgrund 
Problemformulering 
Visa – Söka referenser 
Visa – Sökord, MeSH termer 
Visa – Formulera syfte o 
frågeställningar 

 Frågor om andras idéer 
Egen projektidé 

  Egen projektplan:  
- Söka o läsa publikationer 
(spec. reviewer) 
- Finna sökord, MeSH termer 
- Göra referenslista enl. APA-
systemet  
- Utveckla bakgrund o göra 
problemformulering tydlig  
- Precisera syfte och 
frågeställningar 
Andras projektplaner: Läs 
samtliga, förbereda frågor 
 

 

Träff 2  
Tis 24/1 
2012 
13-16  

Syfte, frågeställningar 
Visa – Metod o material: 
Rubrikerna design, 
försökspersoner/ urval, 
datainsamlingsmetod, 
tillvägagångssätt, data 
analys, etiska överväganden 

 Utökad bakgrund, 
Tydlig  problemformulering, 
syfte och frågeställningar, 
Referenslista och sökord/ 
MeSH termer 
Frågor om andras 
projektplaner 

  - Utveckla bakgrund, syfte, 
frågeställningar, metod och 
material 
- Söka o utöka referenslista 
- Göra tidplan o budget 
Andras projektplaner: Läs 
samtliga, förbereda frågor 
 

 

Träff 3  
Tis 6/3 
2012 
13-16 

Metod o material 
Etiskt ställningstagande 
Tidplan o budget 
Visa – Ansökan utbildning, 
medel, kontakt studenter 

 Projektplan med bakgrund, 
problemformulering, syfte 
och frågeställningar, 
material o metod, etik, 
tidplan, budget, 
referenslista och sökord 
MeSH termer 
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 Innehåll Att göra på egen hand Att redovisa 
  Samla information och 

blanketter för ansökan 
 - magister/ masterprogram 
- Riktade FoU-medel LUL 
(maj 2011) 
- fonder/stiftelser 
- Kontakt program-studenter 
Andras projektplaner: Läs 
samtliga, förbereda frågor 

 

Träff 4 
Tis 27/3 
2012 
13-16 

Ansökan med missivbrev, 
projektplan, tidplan o 
budget 
 

 Utkast till ansökan, 
underlag för diskussion 

  Slutföra:  
- Ansökan magister/ 
masterprogram (15/4) 
- Ansökan Riktade FoU-
medel LUL (1 maj 2010) 
- onder/stiftelser 
- Kontakta program-studenter 

 

 

 

 



                  Bilaga 6. 

HOH-dag om evidensbasering. Program 2009/MP 

 

 
 

 

   
 
 
 
 

 

HoH-dag om Evidensbasering 

 
 

 

                                       
 
Att finna evidens             Att sortera och sammanställa Att använda evidens 
 

Datum: Torsdag den 7 maj 2009 

Plats: Göteborgs nation, S:t Larsgatan 7, Uppsala 

 

 

Program 

 
09:00-09:30  Kaffe och smörgås 
 
09:30-09.45 Välkommen  
 
09:45-11:15 Evidensbaserad praktik i ett sammanhang 
 Professor Karin Tengvald, tidigare chef IMS Socialstyrelsen 

 
11:15-12:00 Att formulera en fråga och söka information (Sherlock Holmes) 

Bibliotekarie Ulla Jakobsson, Medicinska biblioteket Uppsala universitet 

(EIRA-ansvarig Landstinget Uppsala län) 

 
12:00-13:00  Lunch  
 
13:00-13:30 Underhållning - Överraskning! 
 



 
 2 (2) 
 

 

13:30-14:30 Att formulera en fråga och söka information, forts…. 
Bibliotekarie Ulla Jakobsson och utvecklingschef Mia Pless 

 
14:30-15:00 Frukt och dryck 
 
15:00-16:00 Att sortera och sammanställa information (Carl von Linné) 

Att använda evidens och fortsätta i Holmes och Linnés fotspår. 
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Utvärdering av HOH om Evidensbasering. 2009/MP 

 

 
 

 

   
 
 
 
 

 

Utvärdering av HoH-dag om Evidensbasering 

 
 
 
Tycker Du att utbildningsdagen bidragit till: 
(sätt kryss för det alternativ som bäst stämmer för Dig) 

 
 
1. …..att Du känner till vad evidensbaserad praktik är? 
 

�   Ja   �   Nej 
 
 
 
2. …..att Du känner till hur man kan formulera frågeställningar? 
 

�   Ja   �   Nej 
 
 
 
3. …..att Du känner till hur man kan söka information via dator? 
 

�   Ja   �   Nej 
 
 
 
4. ….att Du känner till hur man skriftligen kan sammanfatta evidens man funnit? 
 

�   Ja   �   Nej 
 
 
 
Kommentarer:…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
fortsätt gärna på baksidan.  TACK för dina svar! 
 



  Bilaga 8 

Redovisning av evidens Ref. Landstinget Uppsala län/ Akademiska sjukhuset/ Neurodivisionen/ Arbetsterapi.  
Evidensbasering av arbetsterapi – Hur kan man göra? 2005.  
Bearbetad av Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län, 2007-2009. 

   

 

Redovisning av evidens 

Frågor att besvara 
 

Svar 

Vilka är ansvariga för sökningen? 
 
 

 

Under vilken period är sökningen gjord? (är 
artiklar publicerade) 
 

 

Vilken frågeställning hade du/ni inför 
sökningen? 
 

 

Vilka sökord, f.f.a. kombinationer har 
använts? 
 

 

Vad gav sökningen? (databaser, antal 
träffar)  
 

 

Vilka artiklar (författare, titel, tidskrift, år) 
valdes ut och varför det? Var förvaras 
dessa? 

 

Vad säger de artiklar som valts ut?(syfte, 
metod, resultat kortfattat) 
 

 

Vilken slutsats/evidens kan man dra utifrån 
granskningen och värderingen av 
artiklarna? 

 

Hur kan man sammanfatta sökningen som 
helhet? 
 

 

Vilka tankar framåt finns? 
 
 

 

Synpunkter och förslag från berörd grupp 
(yrke, program)  
 

 

Ledningsgruppens ställningstagande 
 
 

 

Riktlinjer för tillämpning av den nya 
kunskapen / evidensen i den kliniska 
verksamheten? 

 



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 1 

     2009-2011 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik (EBP) 
Källa: Taylor R, Reeves B, Mears R, et al. Development and validation of a questionnaire 
to evaluate the effectiveness of evidence-based practice teaching. Med Educ. 2001 
Jun;35(6):544-7. Översatt och bearbetad av Jörgen Nordenström, Johan Thor och Daniel 
Olsson, Karolinska universitetssjukhuset, 2005. Anpassad av Mia Pless för användning 
inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget Uppsala län, 2009.  
OBS! Läs det medföljande informationsbladet innan du fyller i enkäten! 
 

All presentation av svar kommer att ske så att Du som svarar inte kan identifieras. 

 

A. DIN BAKGRUND 

För följande frågor, svara med ett X i rätt ruta, alt. med text på rätt rad 
 

Man  1. Kön 
Kvinna  
Habilitering  
Hjälpmedel  

2. Din verksamhet/område 

Verksamhetsstöd inkl. reception  
3. Din befattning (Ange en)   
4. Din yrkesexamen/ utbildning 
(Du kan ange fler) 

 
Arbetsterapeut 

 

 Audionom  
 Bibliotekarie  
 Dietist  
 Ekonom  
 Fritidspedagog  
 Förskollärare  
 Ingenjör  
 Jurist  
 Logoped  
 Läkare  
 Optiker  
 PersonalArbetsliv/ Samhällsvetare/ Beteendesvetare  
 Psykolog  
 Psykoterapeut  
 Sekreterare  
 Sjukgymnast  
 Sjuksköterska  
 Socionom  
 Specialpedagog  
 Synpedagog  
 Systemvetare  
 Tekniker  
 Tolk teckenspråk/dövblind/vuxendöv  
 Annan:  



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 2 

 

5. Årtal yrkesexamen/ utbildning erhölls (Du anger ETT årtal för senaste examen)  

Kandidatexamen  

Magisterexamen (1 år)  

Masterexamen (2 år)  

Doktorand/ Licentiatexamen  

Doktorsexamen  

6. Generell examen på grund-, avancerad-, 
eller forskarnivå (Du anger En, den högsta) 

Ingen  

 

Ja  

Nej  

7. Känner du till om det finns Lokala 
behandlingsriktlinjer, re-/habiliteringsprogram 
eller vårdprogram för brukargrupper i 
förvaltningen Ej aktuellt  

Ja  

Nej  

8. Känner du till om det finns Nationella 
behandlingsriktlinjer, re-/habiliteringsprogram 
eller vårdprogram för brukargrupper i 
förvaltningen Ej aktuellt  

Ja  9. Har du gjort en litteratursökning för att hålla 
dig uppdaterad inom ditt område under de 
senaste 6 månaderna 

Nej  

Ja  10. Har du gjort en litteratursökning för att lösa 
ett specifikt problem eller en konkret fråga 
inom ditt område under de senaste 6 
månaderna? 

Nej  

11. Vad uppfattar du som de viktigaste underlättande resp. hindrande faktorerna för att lära 
sig och att införa evidensbaserad praktik? 
 
(Fritextruta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 3 

 

B. DIN PROFIL FÖR INFORMATIONSSÖKNING OCH KRITISK 
GRANSKNING 

För följande frågor, svara med ett X i rätt rad, alt. rätt ruta 
 

 
För att hålla dig uppdaterad inom ditt område 

 0-1 artikel 
 2-5 artiklar 
 6-9 artiklar 

1. Hur många artiklar, rapporter etc. inom 
ditt område tittar du på eller läser 
noggrant i snitt per vecka? 

 > 10 artiklar 
 

 0-1 timme 
 2-3 timmar 
 4-5 timmar 

2. Hur många timmar ägnar du i snitt per 
vecka åt att läsa artiklar, rapporter etc. 
inom ditt område? 

 >5 timmar 
 
 
 
För att lösa ett specifikt problem eller en konkret fråga 

 0-1 artikel 
 2-5 artiklar 
 6-9 artiklar 

3. Hur många artiklar, rapporter etc. inom 
ditt område tittar du på eller läser 
noggrant i snitt per vecka? 

 > 10 artiklar 
 

 0-1 timme 
 2-3 timmar 
 4-5 timmar 

4. Hur många timmar ägnar du i snitt per 
vecka åt att läsa artiklar, rapporter etc. 
inom ditt område? 

 >5 timmar 
 
 

Ja  
Nej  

5a. Läser du litteraturen och artiklarna under vissa perioder på 
året? 

Vet ej  
5b. Om ja, ange period/ -er: 
 
 
Ordna så att procenttalen tillsammans blir 100% 

a) Studerar noggrant?                 % 

b) Skummar igenom?                 % 

6. Av de artiklar, rapporter 
etc. som du ägnar dig åt, 
vilken är andelen som du: 

c) Endast läser samman-
fattningen (abstract) av? 

                % 

 
 
 
 
 



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 4 

 
 

7. Vilken typ av källor använder du för att hålla dig uppdaterad inom ditt område?  

Kryssa i den ruta som bäst passar i ditt 
fall för varje rad. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 
ofta 

a) Kollegor som du rådfrågar      

b) Tidskrifter       

c) Böcker      

d) Sökmotorer som ex. Google      

e) E-bibliotek på Navet (intranätet) fd. 
EIRA 

     

f) Databaser för vetenskapliga 
tidskrifter ex Medline, PsychInfo 

     

g) Sekundära informationskällor 
(systematiska litteraturöversikter) 

     

h) Primära informationskällor 
(originalartiklar) 

     

j) Annan……(fri text)………………      

 

8. Vilken typ av källor använder du för att lösa ett specifikt problem eller konkret fråga 
inom ditt område?  

Kryssa i den ruta som bäst passar i ditt 
fall för varje rad. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket 
ofta 

a) Kollegor som du rådfrågar      

b) Tidskrifter       

c) Böcker      

d) Sökmotorer som ex. Google      

e) E-bibliotek på Navet (intranätet) fd. 
EIRA  

     

f) Databaser för vetenskapliga 
tidskrifter ex Medline, PsychInfo 

     

g) Sekundära informationskällor 
(systematiska litteraturöversikter) 

     

h) Primära informationskällor 
(originalartiklar) 

     

i) Annan……(fri text)…………………      

 



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 5 

 
9. Kryssa i den ruta som bäst 
motsvarar hur säker du känner dig 
på vad nedanstående innebär i en 
vetenskaplig artikel 

Mycket 
säker 

Ganska 
säker 

Inte så 
säker 

Inte alls 
säker 

Vet ej 

a) Studiedesign      

b) Systematiska fel (”bias”)      

c) Stickprovsstorlek (”sample size”)      

d) Generaliserbarhet      

e) Statistisk analysmetod      

f) Artikelns övergripande värde      

 



      Bilaga 9. 

Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 6 

 

C. DINA PERSONLIGA ÅSIKTER 

 
INSTRUKTION: 
Nedan finns 9 påståenden om kritisk granskning och Evidensbaserad praktik.  
Läs varje påstående noggrant och kryssa sedan i den ruta som bäst speglar dina åsikter. 
 
 Stämmer 

helt och 
hållet 

Stämmer 
rätt väl 

Stämmer 
inte 

speciellt 
väl 

Stämmer 
inte alls 

Jag vet inte 
(Kolumn 

vid sidan) 

1. Vetenskapliga 
originalartiklar är 
förvirrande 

     

2. Studiedesignen är 
viktig när det gäller att 
välja artiklar 

     

3. Evidensbaserad 
praktik är ett hinder för 
att pröva nya arbetssätt 

     

4. Tid att läsa och 
kritiskt granska 
litteratur borde vara 
inskrivet i uppdraget 
för personal inom 
hälso- och sjukvård  

     

5. Jag är säker på att 
jag kan bedöma 
evidens i forskning 

     

6. Systematiska 
litteraturöversikter 
spelar en nyckelroll i 
evidensbaserat 
beslutsfattande 

     

7. Landstinget bör 
bedriva/ stödja 
forskning om vad som 
är praktisk effektivt 

     

8. Evidensbaserad 
praktik har blivit ett 
modebegrepp som inte 
tillför mycket vad 
gäller insatser för 
brukare 

     

9. Genom Evidens-
baserad praktik ökar vi 
möjligheterna att 
brukarna får insatser 
som är effektiva 
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Webbenkät om Evidensbaserad praktik 2009-2011. MP 7 

 

D. DIN ANVÄNDNING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK 

 
INSTRUKTION: 
Nedan finns 9 påståenden om din användning av evidensbaserad praktik 
Läs varje påstående noggrant och kryssa sedan i den ruta som bäst speglar dina åsikter. 
 
 Stämmer 

helt och 
hållet 

Stämmer 
rätt väl 

Stämmer 
inte 
speciellt 
väl 

Stämmer 
inte alls 

Jag vet inte 
(Kolumn 

vid sidan) 

1. Jag brukar ställa 
konkreta kritiska 
frågor om det jag gör 

     

2. Jag brukar söka 
bästa möjliga fakta-
underlag för det jag 
gör 

     

3. Jag brukar söka 
bästa möjliga 
faktaunderlag på min 
arbetstid 

     

4. Jag brukar söka 
bästa möjliga 
faktaunderlag via 
dator  

     

5. Jag brukar ta stöd 
av personal på 
bibliotek för att söka 
information om det 
jag gör 

     

6. Jag brukar samman-
ställa information jag 
funnit 

     

7. Jag brukar kritiskt 
granska evidens i 
information jag funnit 

     

8. Jag brukar 
informera kollegor om 
den information jag 
funnit 

     

9. Jag brukar infor-
mera brukare om 
information jag funnit 

     

 
 

TACK FÖR ATT DU FYLLDE I ENKÄTEN. 
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Informationsblad – Webbenkät om EBP. 2009-2011/MP 

 

 
 

 

 
 
   

Informationsblad till  

Webbenkät om Evidensbaserad praktik (EBP) 

Evidens betyder ”bevis” och innebär att man har en indikation på att något finns eller 
fungerar. 
 
Evidensbaserad praktik är ett populärt ord, som innebär att man utifrån sin expertis 
väger samman brukarens/kundens unika förutsättningar och önskemål med bästa 
tillgängliga faktaunderlag om nyttan av olika insatser, när man utformar det man gör i 
sitt arbete.  
 
Evidensbaserad praktik används för att resultatet av de insatser man erbjuder ska bli de 
bästa möjliga.  
 
Evidensbaserad praktik är både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet 
innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga faktakunskap som underlag för beslut om 
insatser. Processen för Evidensbaserad praktik innebär att man formulerar en konkret 
fråga, systematiskt söker information, sammanställer, kritiskt granskar och använder 
faktaresultaten. 
 
För att kunna följa hur alla medarbetare utvecklar sin Evidensbaserade praktik ber vi dig 
svara på nedanstående frågor som rör din bakgrund, dina kunskaper, attityder och din 
användning av Evidensbaserad praktik. Du kommer att fylla i enkäten totalt 3 gånger, 
en gång per år. 
______________________________________________________________________ 
Enkäten tar c:a 15-20 minuter att fylla i. 
Om du inte vill besvara alla frågor vid samma tillfälle trycker du bara på ”Paus”. 
När du sen fortsätter att besvara enkäten så fortsätter du bara där du tidigare slutade. 
När du besvarat alla frågor trycker du på ”Sänd”. 
 
Enkäten består av 4 delar:  
A. Din bakgrund.  
B. Din profil för informationssökning och kritisk granskning 
C. Dina personliga åsikter 
D. Din användning av evidensbaserad praktik 
 
Läs instruktionerna till varje del och fyll sen i dina svar.  
Du skriver ett X i rätt ruta alt. rätt rad för det alternativ som stämmer bäst. 
Kryssa i ”Vet ej” om du inte vet svaret eller ”Ej aktuellt” om frågan inte rör dig. 
Några frågor besvarar du med fritext. 

 
Tack för att du fyllde i enkäten!

 




