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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Evidensbaserad vård inom hälso- och sjukvården baseras på bästa tillgängliga 

kunskap och gynnar patient och samhälle. Trots sjuksköterskors positiva inställning till 

evidensbaserad vård tillämpas det sällan i praktiken och hälso- och sjukvårdsorganisationer 

har bristande beredskap för evidensbaserad vård. En hög vårdkvalitet och god patientsäkerhet 

grundar sig i kunskap och kompetens, och en ökad kunskap i evidensbaserad vård ökar 

tillämpningen. Organisationen och ledarskapet skapar förutsättningar för evidensbaserad vård 

och stödet från ledare har betydelse för tillämpningen av evidensbaserad vård. Syfte: Syftet 

var att utforska uppfattningen av att leda evidensbaserad vård på enheter inom slutenvården 

där kirurgiska patienter förekommer. Metod: Sex ledare inom slutenvården intervjuades 

individuellt utifrån en semistrukturerad frågeguide. Insamlade data analyserades med 

fenomenografisk metod. Resultat: Resultatet beskriver tre kategorier med uppfattningar av 

att leda evidensbaserad vård där fokus riktas mot evidensbaserad vård som något komplext, 

viktigt och utmanande där de olika uppfattningarna resulterar i ledarskap utan struktur; ledare 

som genom riktlinjer och rutiner skapar förutsättningar för personalen att arbeta 

evidensbaserat; och ledare som med en aktiv roll som underlättare håller projekten levande. 

Slutsats: Att vara ledare inom slutenvården innebär inte med automatik att man ser sig som 

en ledare av evidensbaserad vård. För att kunna leda evidensbaserad vård behövs kunskap om 

syftet och innebörden hos alla som har ledande positioner i en organisation, eftersom 

organisationen har betydelse för vilka förutsättningar som ges ledaren att leda evidensbaserad 

vård. 

Nyckelord: fenomenografi, kvalitativ, evidensbaserad vård, ledare, implementering 

ABSTRACT 

Background: Evidence-based practice within healthcare implies that healthcare builds upon 

best available knowledge and promotes both patient and society. Nurses hold a positive 

attitude towards evidence-based practice but seldom carries it out and healthcare 

organizations readiness for evidence-based practice is lacking. High quality care and patient 

safety constitutes in knowledge and competence, and an increased knowledge in evidence-

based practice also increases its implementation. Organization and leadership creates 

prerequisites for evidence-based practice and the support from leaders is of importance for the 

appliance. Aim: The aim of this study was to explore the understanding of leading evidence-

based practice within inpatient care in wards with surgical patients. Method: Six leaders 



 
 

within inpatient care were individually interviewed using a semi-structured question guide. 

Collected data were analyzed using a phenomenographic approach. Results: The results 

present three categories with ways of understanding leading evidence-based practice as 

something complex, important and challenging. Leading evidence-based practice can be 

summarized in a set of understandings where the leaders lead without structure, through 

already existing guidelines and routines where the leaders are responsible for the conditions 

of their personnel to be able to apply evidence-based practice, and finally as leaders with 

active roles being the facilitators who keep projects alive. Conclusion: Being a leader doesn’t 

necessarily implies seeing yourself as a leader of evidence-based practice. To be able to lead 

evidence-based practice the purpose and meaning of it requires knowledge of everyone with 

leading positions in an organization, because the organization brings prerequisites for the 

leaders to lead evidence-based practice.  

Keywords: phenomenography, qualitative, evidence-based care, leaders, implementation 
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INTRODUKTION 

Att arbeta evidensbaserat innebär att använda metoder inom medicinsk vård och omvårdnad 

som är mest kostnadseffektiva och till störst nytta för patienten (Melnyk, Gallagher-Ford, 

Long & Fineout-Overholt, 2014; McKinney, DelloStritto & Branham, 2019). Inom kirurgisk 

vård har ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) visat sig vara en evidensbaserad metod 

med fokus på den pre- och postoperativa omvårdnaden som förbättrar utfallet för patienterna 

och minskar kostnaderna för sjukvården med bland annat förkortade vårdtider (Ljungqvist, 

Scott & Fearon, 2017; Forsmo et al., 2016). Världshälsoorganisationens [WHO] checklista för 

säker kirurgi används världen över och en studie av Abbott och medarbetare (2018) visar hur 

användningen av checklistan minskar dödligheten. David Sackett anses vara en föregångare i 

sitt arbete med att definiera och sprida begreppet evidensbaserad praktik inom medicin 

(Richardson, 2015), med beskrivningen att interagera individuell klinisk expertis med bästa 

tillgängliga vetenskap (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996). 

Evidensbaserad praktik för sjuksköterskor innebär att omvårdnaden i praktiken baseras på 

bästa tillgängliga vetenskap i kombination med förmågor och färdigheter, samt utifrån ett 

individanpassat förhållningssätt till patienten (Scott & McSherry, 2009). Rycroft-Malone och 

medarbetare (2004) beskriver evidensbaserad vård utifrån fyra områden; utföraren, 

patientinteraktion- och relation, kunskap om patienten, empati och tillit. I sammanförandet av 

dessa områden finns evidensbaserad vård som är personcentrerad.  

Sjuksköterskor har en positiv inställning till evidensbaserad vård och en uppfattning att det 

förbättrar vården för patienterna (Saunders & Vehviläinen-Julkunen, 2017; Melnyk et. al., 

2004; Medrzycka-Dabrowska, Dabrowski, Gutysz-Wojnicka, Basinski & Kwiecien-Jagu, 

2017; Yoo, Kim, Kim, Kim & Ki, 2019). Trots en hög tro på tillämpningen av evidensbaserad 

vård tillämpar sjuksköterskor det sällan eller inte i praktiken och organisationen de arbetar 

inom har bristande beredskap för evidensbaserad vård (Warren et al. 2016; McKinney, 

DelloStritto & Branham, 2019; Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford & Kaplan, 2012; 

Bianchi et al. 2018; Yoo et al., 2019). Brist på personal och kompetens inom kirurgisk vård 

leder till sämre både basal och specifik omvårdnad vilket påverkar patientsäkerheten negativt 

(Jangland, Teodorsson, Molander & Muntlin-Athlin, 2017). I en litteraturöversikt 

framkommer det att ledarskapet inom hälso- och sjukvården påverkar patientsäkerheten 

genom att ledare på alla positioner i hela organisationen skapar och förespråkar en 
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patientsäkerhetskultur där säkerhetsklimatet baseras på lärande, utbildning, kommunikation 

och evidensbaserad vård (Sammer, Lykens, Singh, Mains & Lackan, 2010). Liknande resultat 

visar en studie av Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter och Lindqvist (2014) där 

sjuksköterskor skattar patientsäkerheten högre när de arbetar i en organisation som 

förespråkar patientsäkerhet och arbetsmiljön upplevs god. Det finns ett samband som visar att 

ett ökat antal patienter per sjuksköterska också medför en ökad dödlighet hos patienter inom 

kirurgisk vård, i samma studie fann man dock att utbildningsnivån hos personalen är av 

betydelse och att en högre utbildningsnivå minskar dödligheten (Aiken et al., 2014). Att 

ersätta sjuksköterskor med icke legitimerad personal med lägre utbildning är förenat med 

ökad dödlighet. På sjukhus med en högre andel legitimerade sjuksköterskor bland personalen 

sågs en koppling till färre vårdrelaterade skador och en upplevt högre kvalitet på vården 

(Aiken et al., 2017).  

Studier visar att kunskap om och tillämpningen av evidensbaserad vård ökar bland 

sjuksköterskor med högre utbildning och kompetens (Karlsson, Lindeborg, Gunningsberg & 

Jangland, 2019; Medrzycka-Dabrowska et al., 2017; Melnyk et al., 2012) men som tidigare 

poängterats tillämpar sjuksköterskor det sällan i praktiken och barriärer för praktiserande av 

evidensbaserad vård rapporteras som brist på tid, stöd och kunskap. Den typ av stöd som 

sjuksköterskor bedömer som nödvändigt för framgångsrik implementering av evidensbaserad 

vård berör tillräckliga resurser som personal, ekonomiskt stöd och stöd i form av mentorer 

(Melnyk et al., 2004; Schuessler et al., 2018; McKinney, DelloStritto & Branham, 2019; 

Solomons & Spross, 2010). Ledarskapet och ledarskapsmodellen har stor betydelse för 

utvecklingen av evidensbaserad vård; som kännetecknas av ett ledarskap där ledaren som en 

frontfigur stöttar sjuksköterskor att använda evidensbaserade arbetssätt med olika strategier 

och processer på individuell och organisatorisk nivå (Bianchi et al., 2018; Stetler, Ritchie, 

Rycroft-Malone & Charns, 2014; Harvey et al., 2019). Stödet från ledare är viktigt för att 

förbereda, utbilda och involvera personalen så att värdet av innovationen blir känt (Bianchi et 

al., 2018; Solomons & Spross, 2010; Melnyk et al., 2012). Ledarskapet har stor betydelse vid 

införandet och i planering av förändringsarbete i form av att möta motstånd från 

personalgruppen (Dellenborg, Wikström & Erichsen, 2019).  

Sjuksköterskor inom kirurgisk vård uppfattar och praktiserar evidensbaserad omvårdnad på 

olika sätt (Karlsson et al., 2019). Kunskap om evidensbaserad vård både hos personal och i 

organisationen är en förutsättning för implementering av evidensbaserad vård (Yoo et al., 
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2019). Studier visar att sjuksköterskor rapporterar en högre medvetenhet och tillämpning av 

evidensbaserad vård med stöd av mentorer särskilt utbildade i evidensbaserad vård och genom 

en organisation som leder och ger förutsättningar för evidensbaserad vård (Saunders & 

Vehviläinen-Julkunen, 2016: Melnyk et al., 2012; Melnyk et al., 2018).  

Teoretisk utgångspunkt                                                            

i-PARIHS (integrated-PARIHS) är en modell för implementering av evidensbaserad vård i 

olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Innovation är en av strukturerna och beskrivs som 

en process där resultat från forskning integreras med lokala prioriteringar och praxis och på 

detta sätt möjliggör ett arbetssätt som är evidensbaserat. I-PARIHS förklarar vilken påverkan 

personerna som leder och befinner sig i denna process har; som patienter, personal och chefer. 

Enskilda personer och i grupp påverkar processen mot ett evidensbaserat arbetssätt i både 

positiv och negativ riktning och de har en viktig roll för hur och om kunskap tas upp i 

praktiken. Kontexten har betydelse för implementeringen av en innovation och hälso- och 

sjukvårdsorganisationen har betydelse för hur väl en innovation lyckas. Ramverket lägger stor 

vikt vid rollen som underlättare och processen för facilitering vid implementering. Facilitering 

aktiverar implementering genom bedömning av innovationens syfte och mottagare i den 

aktuella kontexten (Harvey & Kitson, 2016). Underlättaren anses vara den viktigaste 

komponenten för att åstadkomma en lyckad implementering (Kitson & Harvey, 2016; 

Rycroft-Malone, 2004; Bianchi et al., 2018). 

Enligt i-PARIHS kan en facilitator underlätta och leda implementeringsprocessen. I-PARIHS 

förklarar hur viktigt det är att facilitatorn har kompetens och resurser för detta. Harvey och 

Kitson (2016) förklarar vidare vilka olika nivåer facilitatorn kan befinna sig på; från nybörjare 

till expert, och att nybörjaren med fördel kan samarbeta med experter som kan befinna sig 

både inom och utanför organisationen. Facilitatorn behöver förstå människorna som skall 

utsättas för en intervention och förstå hur organisationen fungerar och att kontexten spelar en 

stor roll för hur implementeringsprocessen går till. Mottagarna behöver förstå syftet med 

interventionen och behovet av den och detta är en process i sig (Harvey & Kitson, 2016).  

Problemformulering 

Genom att öka förståelsen för hur ledare för omvårdnad uppfattar sitt arbete med att leda 

evidensbaserad vård kan man få en större förståelse för både hindrande och underlättande 
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faktorer som kopplas till ledarens arbete. Genom evidensbaserad vård erhåller patienter vård 

av högre kvalitet vilket är gynnsamt ur både ett individuellt- och ett samhälleligt perspektiv. 

Tidigare forskning har visat att evidensbaserad vård kan uppfattas på olika sätt av 

sjuksköterskor. Hur det uppfattas påverkar deras sätt att praktisera evidensbaserad vård. För 

att kunna praktisera evidensbaserad vård behöver sjuksköterskor ett ledarskap som förstår 

betydelsen av detta. Kan det vara så att ledarnas uppfattning av att leda evidensbaserad vård 

påverkar hur den utförs av sjuksköterskor i den kliniska praktiken? Genom att utforska 

uppfattningar av att leda evidensbaserad vård kan vi få en förståelse av hur evidensbaserad 

vård leds.  

Syfte 

Syftet var att utforska uppfattningen av att leda evidensbaserad vård på enheter inom 

slutenvården där kirurgiska patienter förekommer. 

METOD 
Design 

Studien är kvalitativ explorativ med en fenomenografisk ansats utifrån syftet att utforska olika 

uppfattningar av att leda evidensbaserad vård. Fenomenografin har sitt ursprung inom 

pedagogiken då Ference Marton på 70-talet började intressera sig för hur kunskap tas upp av 

studenter. Marton kom i sina studier fram till att en “uppgift” kan uppfattas på ett begränsat 

antal olika sätt och fenomenografi har kommit att användas inom vårdvetenskapen i syfte att 

förklara och utforska uppfattningen av olika fenomen för att utveckla ökad förståelse för 

roller och beteenden där ny kunskap kan användas i utvecklingssyfte (Sjöström & Dahlgren, 

2002). Den fenomenografiska ansatsen och idén med fenomenografi utgår ifrån ett intresse 

för hur människor uppfattar ett visst fenomen utifrån individuella erfarenheter (Marton, 1981; 

Marton & Booth, 2000).  Marton (1981) förklarar hur ett fenomen kan beskrivas på två olika 

sätt; första ordningens perspektiv beskriver ett fenomen för vad det “är”; andra ordningens 

perspektiv innebär att forskaren försöker fånga varierande aspekter av det undersökta 

fenomenet genom att ställa frågor om människors uppfattning av ett fenomen utifrån deras 

erfarenheter (Marton, 1981). Grunden i fenomenografi är att människor utifrån ett individuellt 

sätt erfar någonting, att erfara någonting som någonting, och att ett fenomen kan förstås på ett 

begränsat antal kvalitativa sätt och syftet är att identifiera gemensamma nämnare (Marton & 
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Booth, 2000; Marton, 1986). Det är genom att deltagarna reflekterar över sitt tillstånd av 

meta-medvetande, vilket innebär att vara medveten om sitt medvetande om någonting, som 

fenomenet i fråga kan utforskas (Marton & Booth, 2000). Via öppna intervjufrågor kan 

informanterna välja vilken dimension av frågan de vill besvara. Dimensionerna de väljer är en 

viktig datakälla eftersom de avslöjar en aspekt av relevans för individen (Marton, 1986). 

Urval 

Urvalet har gjorts strategiskt genom att inkludera ledare (n=6) inom slutenvården som leder 

enheter där kirurgiska patienter förekommer. Ledarna är verksamma på ett större 

universitetssjukhus och två mellanstora sjukhus. Enligt fenomenografi utgörs urvalet av 

deltagare av människor med dess unika och varierande erfarenheter men som har en 

gemensam kontext (Marton, 1981). Demografiska data av deltagarna presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. 
Demografiska data.                n                                     
Kön Man        3                  Kvinna       3 
Legitimerad sjuksköterska Ja            6                  Nej             0 
Utbildningsnivå Kandidat 1                  Magister    4  

Master    0                   Doktor       0 
Utbildning utan kandidatexamen  1 

År som ledare 0-2 år      2                  3-5 år         2                  
>10 år     2 

 
Datainsamlingsmetod 

I enlighet med fenomenografisk datainsamlingsmetod genomfördes individuella intervjuer 

utifrån en semistrukturerad frågeguide (tabell 2.). Frågeguiden utformades utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt samt fenomenet i fråga (Marton & Booth, 2000). Frågeguiden 

utformades med öppningsfrågor som ställdes till samtliga deltagare. Utifrån svar ställdes 

därefter följdfrågor i syfte att behålla fokus på det fenomen som studeras (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Vilka frågor som ställs och hur de ställs är en viktig fenomenografisk aspekt 

då öppna frågor ska få informanterna att fritt berätta hur de uppfattar ett fenomen genom 

konkreta exempel, utan att deras egna värderingar och attityder gentemot fenomenet påverkar 

svaren (Larsson & Holmström, 2007).  

Som Stenfors-Hayes, Hult och Dahlgren (2013) beskriver kan forskaren inte på förhand veta 

exakt hur informanten förstår intervjufrågorna förrän informanten svarar, vilket ledde till en 

justering av öppningsfrågan då informanterna i de två första intervjuerna hade svårigheter att 
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svara på frågan “Kan du berätta hur du som enhetschef leder omvårdnadsarbetet på 

avdelningen?”. Öppningsfrågan “Kan du berätta om ditt arbete som enhetschef?” fick därför 

inleda intervjuguiden. 

 
 
 
Tabell 2. Intervjufrågor 
Öppningsfrågor 

- Kan du berätta om ditt arbete som enhetschef? 

- Kan du berätta hur du som enhetschef leder omvårdnadsarbetet på avdelningen? 
Nyckelfrågor 

- Kan du berätta hur ni arbetar med förbättringsprojekt inom omvårdnad på din avdelning? 

- Kan du berätta om det finns några svårigheter när ni inför ett förbättringsprojekt? 
 
- Kan du berätta hur du gör för att omvårdnadsarbetet på din avdelning ska vara 
evidensbaserat? 
 
Följdfrågor 

- Kan du ge något exempel på hur det går till? 

- Hur gör du då? 
 
- Kan du berätta mer? 
 
- På vilket sätt? 
 
- Förstår jag dig rätt när jag säger? 

 

Tillvägagångssätt 

Kontext 

Intervjuerna genomfördes på två mellanstora sjukhus och ett universitetssjukhus. 

Enhetscheferna som intervjuades arbetar på avdelningar där kirurgiska patienter vårdas, 

kirurgisk vårdavdelning (n=4), akutmottagning (n=1) och intensivvårdsavdelning (n=1). 

Enhetscheferna hade delat eller ensamt ansvar för respektive avdelning med personalansvar 

för sjuksköterskor och undersköterskor. 
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Genomförande 

Förfrågan om godkännande av studien skickades till verksamhetschefer (n=11). Av elva 

förfrågningar inkom nio godkännanden. Utifrån dessa godkännanden skickades förfrågningar 

samt informationsbrev och samtyckesblankett till nitton enhetschefer. Namn och 

kontaktuppgifter till de flesta enhetschefer och verksamhetschefer fanns publicerade på 

sjukhusens hemsidor. Några namn och kontaktuppgifter tillhandahölls av sjukhusens 

kundtjänst. Sju av nitton enhetschefer svarade att de ville delta. Deltagarna fick förslag på ett 

antal datum då intervjuerna kunde genomföras och tid och plats där intervjun kunde ske ostört 

blev överenskommet både via mail och via telefonkontakt. Fem av sex intervjuer 

genomfördes på en av informanten föreslagen plats, och en intervju fick genomföras per 

telefon på grund av pågående Coronapandemi och reseförbud. En planerad intervju kunde på 

grund av rådande omständigheter kring Coronapandemin inte genomföras. Innan intervjuerna 

började spelas in fick deltagarna muntlig information om studien, och informerades om att 

deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta intervjun och skriftligt samtycke 

inhämtades. Intervjupersonen som deltog via telefon fick samtyckesblanketten via mail. 

Intervjupersonen scannade in blanketten efter påskrift och mailade tillbaka den innan 

intervjun påbörjades. Deltagarna fick även fylla i uppgifter om utbildningsnivå och antal år 

som ledare. Därefter startade intervjun som spelades in via en portabel ljudinspelare (Zoom 

4H). De inspelade intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. De transkriberades därefter och 

fick koderna 1-6.  

 

Bearbetning och analys 

Samtliga steg i bearbetning och analys är genomförda enligt tillvägagångssättet av Larsson 

och Holmström (2013).  

Beskrivningar inom fenomenografiska studier är kvalitativa och baseras på erfarenheter, 

innehåll och en relation mellan individen och fenomenet. Beskrivningarna kategoriseras och 

dessa kategorier är forskningens huvudresultat. Målet inom fenomenografi är att upptäcka ett 

strukturerat ramverk där olika kategorier av sätt att förstå ett fenomen existerar (Marton, 

1986). Analysprocessen har fokus på uppfattningarnas “vad” och “hur”, det vill säga vad 

informanterna riktar sin uppmärksamhet mot och hur de uppfattar fenomenet (Larsson & 

Holmström, 2013). Exempel på analysförfarandet se tabell 3. 
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Analysprocessens samtliga steg 

1. I första steget i analysprocessen lästes hela texten flertalet gånger av båda författarna 

var för sig. 

2. De textavsnitt där informanterna beskrev sina erfarenheter och reflektioner av 

fenomenet “att leda evidensbaserad vård” markerades med fokus på vad informanterna 

riktade sin uppmärksamhet mot och hur de uppfattade att leda evidensbaserad vård. 

Detta steg i analysprocessen gjordes i ett första skede var för sig av författarna.  

3. Därefter gick analysen vidare genom att författarna gemensamt gick igenom de 

markerade textavsnitten upprepade gånger för att komma fram till att just dessa 

textavsnitt speglade informanternas uppfattningar av att leda evidensbaserad vård och 

för att uppnå konsensus. 

4. Utifrån de markerade textavsnitten med fokus på vad och hur fenomenet uppfattades 

formulerades gemensamt en preliminär beskrivning av varje informants förståelse av 

fenomenet. Processen med att formulera de preliminära beskrivningarna innebar att de 

markerade textavsnitten och de transkriberade intervjutexterna lästes återigen och 

diskuterades. I detta steg i analysprocessen sökte författarna likheter och skillnader i 

de preliminära beskrivningarna och grupperade beskrivningarna i kategorier utifrån 

detta. Denna del i processen mynnade ut i tre kategorier som utgör arbetets resultat. 

5. Det slutliga steget i en fenomenografisk analys är enligt Larsson och Holmström 

(2013) att finna en relation mellan kategorierna, ett så kallat utfallsrum. Detta steg har 

inte genomförts utifrån den begränsning som sex informanter innebär. 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarandet 
Utdrag från text med markerade avsnitt ”Vad riktas fokus mot och 

”hur” beskrivs fenomenet 
från textavsnitt 

Preliminära sätt att förstå 
på gruppnivå 

Beskrivningskategori 

IP “- Eh, och då blir det också väldigt dåligt med 
utveckling så vi drog igång ett litet sådant här 
vetenskapscafé kallar vi det för, för att just känna att vi 
kunde ta tag i sådana här omvårdnadsevidens på ett lite 
mer, eller på ett lite mindre tungt sätt[...] - Jag rev ut 
massor med artiklar ur alla möjliga tidningar, det var ur 
vårdfacket, det var ur läkartidningen, det var ur…allt jag 
kunde…sådant här som jag kom över. Satt där med en hög 
hemma med Ventilen och Omvårdnadsnytt och så slet jag 
bara ur sidor och så la vi upp dom och så var det så här- ja 
men vad vill vi hålla på med nu? Ah men SBAR tyckte dom, 
det var trevligt, vi tar SBAR. Och så tog vi SBAR och så tog 
vi en ganska känd artikel ur läkartidningen som är som lite 
lättskriven, och så kunde vi då försöka titta på vad 
evidensen sa och då beställde vi hem SBAR kort, för att då 
kunna på ett inte så krystat sätt jobba med sådant som 
ändå är provat och utforskat” (ledare 3) 

 

Vad; evidensbaserad vård är 
svårt. Behov av 
förbättringsarbete. 
Personalen tycker att 
evidensbaserad vård är svårt. 
Saknar kunskap om 
implementeringsprocessen. 
 
Hur; Personalen får 
bestämma vad de vill arbeta 
med. Försöker underlätta och 
göra evidens enkelt och 
mindre krångligt. Ingen 
struktur i tillvägagångssättet 
med att införa SBAR. 

Hinder och svårigheter med 
att leda evidensbaserad 
vård. 
Evidensbaserad vård 
behöver vara enkelt. 
Leder inte evidensbaserad 
vård men försöker. 
Ställer inte krav på 
personalen att arbeta 
evidensbaserat. 
Vetenskap är svårt. 
Leds av personalen. 
Leds av avdelningens 
gamla kultur och tradition. 
 

 En komplicerad uppgift 
där kontext och osäkerhet 
begränsar ledarens 
förmåga att genomföra 
förändringar. 
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Utdrag från text med markerade avsnitt ”Vad riktas fokus mot och 

”hur” beskrivs fenomenet 
från textavsnitt 

Preliminära sätt att 
förstå 
på gruppnivå 

Beskrivningskategori 

IP -” Men ja det är väl så vi gör evidensbaserat. Se till att 
hålla utbildningar och liksom kolla att det är så nytt som 
möjligt. Jag behöver inte göra så mycket research utan jag 
går liksom på det som är, var hittar jag senaste evidensen, 
ja men det är det här som är det senaste, ja men då går vi 
på det. På högsta nivå så har vi en, vi har chefsläkare sen 
har vi chefssköterska som är liksom högst upp och hon är 
syvende och sist ansvarig för omvårdnaden, att den är 
evidensmässig och hela den biten” (ledare 3) 

Vad; Evidensbaserat 
arbetssätt.  
Inte ytterst ansvarig. 
 
Hur; Utbildar personalen. 
Skapar förutsättningar.  

Att leda med hjälp av 
andra. 
Att sjukhusövergripande 
kvalitetsfunktioner 
säkerställer att vården är 
evidensbaserad. 
Implementerar det som 
åläggs. 
Att hitta ”rätt” personer 
som har kunskap. 
Att följa upp rutiner. 
Att lita på organisationen. 

Att följa riktlinjer och 
rutiner genom att skapa 
förutsättningar för 
personalen 

IP –” så att det är via grupperna som jag i stort sett leder, 
men sen gäller det att jag är på möten, eller jag är 
uppdaterad så jag vet att, nej men nu måste vi…hur… hur 
går det i den här gruppen, har dom koll på det här nya som 
jag hört talas om, så jag är ju också den som ställer 
frågorna, har ni koll på det här? Det här kanske vi måste 
prioritera just nu, för det är ju så att vissa grupper håller 
på med arbeten som är väldigt, behövs mycket tid för just 
nu, men andra grupper e såna som, jamen det finns rutiner, 
vi vet att dom följs, dom behöver inte så mycket tid, så att 
det är ju en prioritering som jag är med och gör då…” 
(ledare 5) 

Vad; ser sig som ytterst 
ansvarig. Kvalitet i vården. 
 
Hur; Håller sig uppdaterad. 
Säkerställer kunskapsnivå 
och uppdatering i gruppen. 
Prioriterar genom att ha den 
övergripande kontrollen. 
Använder rutiner och 
kontrollsystem för 
efterlevnad av rutiner. 

Att vården skall gynna 
patienten. 
Personcentrerat. 
Delaktighet. 
Att evidensbaserad vård är 
under konstant utveckling. 
Att ställa krav på 
personalen. 
Att vara lyhörd och 
lösningsorienterad. 
Att använda metod för 
implementering. 
Att ha kunskap. 

En dynamisk process där 
kvaliteten på vården ska 
gynna patienten. Ledaren 
tar ansvar och ställer krav 
på verksamheten. 
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Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska överväganden som gjorts i samband med planering av studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex, 2020). Göra-gott principen innebär att 

en studies risker vägs mot nyttan och ämnesvalet i detta examensarbete har betydelse för 

förståelsen för hälso- och sjukvårdens utmaningar. Uppgifterna har enbart använts för detta 

examensarbete. Godkännande om att genomföra studien inhämtades av verksamhetschef för 

respektive område innan förfrågningar skickades ut till tänkta studiedeltagare. Godkännande 

av en etisk kommitté krävdes inte utifrån att studien genomfördes inom ramen för ett 

examensarbete. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Beroendeförhållanden bör inte föreligga mellan 

forskare och undersökningsdeltagare, vilket i denna studie anses vara låg då forskare och 

deltagare var okända för varandra. Uppgifter om deltagarna behövde under en viss tid vara 

identifierbara, för att författarna skulle kunna hålla reda på vilka deltagare som intervjuats och 

inte. När intervjuerna avslutades och transkribering av intervjumaterialet påbörjades 

avidentifierades intervjumaterialet och ersattes med koder, exempelvis intervju 1, 2 osv., som 

inte kunde härledas till specifik informant. Intervjumaterialet har hanterats utifrån att 

deltagarna inte ska kunna identifieras och vi har därför valt att inte lyfta ut citat som skulle 

kunna avslöja informanternas arbetsplats eller personliga åsikter. Inspelade intervjuer och 

transskript förvarades i ett låsbart skåp dit endast studieledarna hade tillgång (Codex, 2020).  
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RESULTAT 
 

Huvudresultatet utgörs av tre olika kategorier (1-3) där uppfattningen av att leda 

evidensbaserad vård rör sig från att vara en komplicerad uppgift, ett invant arbetssätt till en 

dynamisk process till nytta för patienten där ledaren tar ansvar. Huvudresultaten visas i figur 

(1) och kategorierna presenteras i text med förklarande citat.    

 

 
Figur 1. Beskrivningskategorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kategori 1. En komplicerad uppgift där kontext och osäkerhet begränsar ledarens 
förmåga att genomföra förändringar. 
 
I denna kategori riktar ledaren sin uppmärksamhet mot att evidensbaserad vård är tungt och 

svårt och inte ett självklart arbetssätt i den vård som bedrivs på avdelningen. Ledaren har 

fokus på hinder och svårigheter i det dagliga arbetet på vårdavdelningen.  

 

 
 
Fokus riktas mot hinder och svårigheter med att leda evidensbaserad vård och en tydlig strategi 
saknas. 
 
saknas.  
 

Genom tillit till riktlinjer och rutiner framtagna av verksamhetens kvalitetsfunktioner säkerställer 
de att vården bedrivs evidensbaserat. Fokus riktas mot att skapa förutsättningar för personalen att 
arbeta evidensbaserat genom följsamhet till befintliga riktlinjer och rutiner. 

 
 
Evidensbaserad vård som en ständigt pågående process med patienten i fokus. Utvecklar och tar 
ansvar för den evidensbaserade vården där delaktighet, personcentrerad vård och ledarskap 
förklarar syfte och mål. 
 
 

1. En komplicerad uppgift där kontext och osäkerhet begränsar ledarens 
förmåga att genomföra förändringar. 

2. Att följa riktlinjer och rutiner genom att skapa förutsättningar för personalen.  
 

3. En dynamisk process där kvaliteten på vården ska gynna patienten. Ledaren 
tar ansvar och ställer krav på verksamheten. 

 



14 
 

“- För många gånger, jag menar vissa sjuksköterskor tycker att det är väldigt jobbigt med 

evidens. Det är sånt där man gör i skolan.” (ledare 3) 

 

En ledare med detta sätt att uppfatta sitt ledande av evidensbaserad vård har fokus på 

organisatoriska och kontextuella svårigheter i sitt dagliga arbete med personalgruppen på 

grund av hög personalomsättning, tidsbrist och gamla arbetssätt som är svåra att förändra 

vilket påverkar ledarskapet hämmande då ledaren inte ställer krav på personalen och månar 

om vad personalen tycker. Ett evidensbaserat arbetssätt får inte innebära för stora 

förändringar i sättet personalen är vana att arbeta på; i en verksamhet där gamla vanor och 

rutiner också gör det svårt att förankra vad förändringsarbete handlar om och ska leda till. 

 

“- Eh, och då blir det också väldigt dåligt med utveckling så vi drog igång ett litet sådant här 

vetenskapscafé kallar vi det för, för att just känna att vi kunde ta tag i sådana här 

omvårdnadsevidens på ett lite mer, eller på ett lite mindre tungt sätt[...] - Jag rev ut massor 

med artiklar ur alla möjliga tidningar, det var ur vårdfacket, det var ur läkartidningen, det 

var ur…allt jag kunde…sådant här som jag kom över. Satt där med en hög hemma med 

Ventilen och Omvårdnadsnytt och så slet jag bara ur sidor och så la vi upp dom och så var 

det så här- ja men vad vill vi hålla på med nu? Ah men SBAR tyckte dom, det var trevligt, vi 

tar SBAR. Och så tog vi SBAR och så tog vi en ganska känd artikel ur läkartidningen som är 

som lite lättskriven, och så kunde vi då försöka titta på vad evidensen sa och då beställde vi 

hem SBAR kort, för att då kunna på ett inte så krystat sätt jobba med sådant som ändå är 

provat och utforskat” (ledare 3) 

 

Ledare med den här uppfattningen av att leda evidensbaserad vård saknar strategier för hur 

förbättringar utifrån evidens kan genomföras. Ledaren har inte fokus på att leda 

evidensbaserad vård utifrån syfte och mål, istället leds det dagliga arbetet huvudsakligen 

utifrån ett uppgiftsorienterat arbetssätt där det handlar om att göra patienterna klara för 

operation, transporteras till operation och hämtas tillbaka till avdelningen. Ledaren upplyser 

personalen om att det finns befintliga riktlinjer utifrån olika kirurgiska diagnoser men ställer 

inga krav på att de efterlevs. Det finns en tradition att överlåta vårdens utformning till 

kirurgerna och ledaren överlämnar på det sättet ansvaret för den evidensbaserade vården till 

någon annan.   
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“- Så att det är inte så svårt att lyssna på den aktuella kirurgen för det är den som bestämmer 

i specialiteten. [...] 

“- Nä men jag tänker på, generellt här, om vi tänker omvårdnad, det är ju att jag tycker att 

sjuksköterskorna blir mer och mer medicinsk. Alltså att vi, vi har halkat ur vårt fokus 

någonstans. Vilket är, jag tror det beror på en tidsbrist. Och då blir man mer och mer 

medicinsk liksom, man tittar mer på det medicinska än på omvårdnadsbiten. Jag vet inte hur 

vi ska komma ur det här.” (ledare 3)   

 

Kategori 2. Att följa riktlinjer och rutiner genom att skapa förutsättningar för 
personalen. 
 
I denna kategori har ledarna fokus på efterlevnad av befintliga riktlinjer och rutiner som är 

evidensbaserade och framtagna av organisationens kvalitetsfunktioner och ett stort ansvar 

åläggs personalen att arbeta evidensbaserat genom att ledaren skapar förutsättningar. 

Efterlevnad av befintliga riktlinjer och rutiner. Evidensbaserad vård utformad av andra som 

utförs av andra genom att förutsättningar finns. 

 

“-...jag ser till att det är det (evidensbaserad vård) genom att vi följer de riktlinjer och rutiner 

som vårt sjukhus internt har och dom är evidensbaserade. Alltså vi har ju mycket PM och då 

är de kvalitetsgranskade…” (ledare 6) 

 

En ledare med detta sätt att uppfatta sitt ledande av evidensbaserad vård ser sig som ansvarig 

för att personalen har de förutsättningar som behövs för att arbeta evidensbaserat. De 

uppmuntrar och uppmanar personalen att använda fastställda riktlinjer och rutiner genom 

fortlöpande information, utbildning och påminnelser.  

 

“-...se till att dom (vårdpersonalen) får utbildning ordentligt så att dom kan omvårda på 

bästa sätt. Se till att liksom, eh, utbilda kontinuerligt så att folk håller sig fräscha. HLR-

utbildning så att dom klarar hjärtstopp, eh omvårdnadsmässigt så; trycksårsföreläsningar, 

nutritionsföreläsningar, eh, ja utbildning tror jag väl överlag och sen att liksom kolla...SKR 

har ju olika register och grejer som dom (ombuden) kollar med trycksår och fall och liknande 

och vad som händer där och sen att kolla att det efterföljs…” (ledare 1) 
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En ledare i denna kategori anser sig vara ansvarig för vården som bedrivs men använder 

verksamhetens eller organisationens sjukhusövergripande kvalitetsfunktioner för att 

säkerställa att vården är evidensbaserad.  Här har ledarna ett förtroende för verksamheten och 

förlitar sig på de styrsystem som redan finns i organisationen och de funktioner i 

organisationen som arbetar kontinuerligt med kvalitet och utveckling.  

“-Jag behöver inte göra så mycket research utan jag går liksom på det som är, var hittar jag 

senaste evidensen, ja men är det här som är det senaste, ja men då går vi på det. [...] 

- Man kan inte göra allting som chef. Man hade gärna velat göra det ibland men det, (skratt) 

man måste lita på verksamheten.[...] 

- ...sen har vi chefssköterska som är liksom högst upp och hon är syvende och sist ansvarig 

för omvårdnaden, att den är evidensmässig och hela den biten…” (ledare 1) 

 

Dessa ledare tar inte ensamt ansvar för den evidensbaserade vården vilket uttrycker sig i “vi”-

formuleringar. För att uppnå en evidensbaserad vård tar dessa ledare hjälp av andra chefer i 

den egna verksamheten och brister eller förbättringsområden påkallas inte av ledarna själva 

utan stort ansvar och tillit läggs på den verksamhetsnära personalen som med sitt kunnande 

uppmärksammar brister och ger förslag på förbättringar genom dialog.  

 

“Det vill säga som leder och driver jobbet på akutmottagningen, och vi lägger oss särskilt 

inte mycket i hur det sköts…, för det är ju dom (ledningssjuksköterskorna) som i realtid är 

dom som ser till att det fungerar” (ledare 4)          

 

“- Ehm, nu har ju jag specialistsjuksköterskor så dom är ju ,ehm, väldigt bra,...har ett varsitt 

projekt och är man då den som styr upp det här förbättringsprojektet då brukar ju den 

personen, dom jobbar ju kliniskt också…, och kan liksom facilitera lite ute på avdelningen 

dygnets alla timmar…” (ledare 6) 

 

Kategori 3. En dynamisk process där kvaliteten på vården ska gynna patienten. 
Ledaren tar ansvar och ställer krav på verksamheten. 
 

I denna kategori riktar ledarna sin uppmärksamhet mot den evidensbaserade vården som en 

dynamisk process i ständig utveckling. Den personcentrerade vården är i fokus och ledarna 

utvecklar verksamheten både genom delaktighet från patienter och deras närstående parallellt 

med evidens.  
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“... men det ska inte hela tiden vara bara personalen som ska ha det bättre utan jag tror att vi 

också måste arbeta med båda sidorna att dom, ja men vad ska vi göra för patienterna? Vi 

pratar mycket om det här med personcentrerad vård… många tycker att vi jobbar ju redan så 

men jag tror ju ändå att det finns lite mer å göra.” (ledare 5)           

 

“...dels så gäller det att ha ett tydligt mål och syfte med varför vi ska göra någonting, sen får 

man förklara att saker och ting inte är frivilligt, man är här för att göra ett jobb… 

...det är ju kommunikation, informera, informera, att skapa delaktighet, skapa förståelse, 

varför måste vi göra den här förändringen…” (ledare 2) 

 

Dessa ledare använder kommunikation som verktyg och har ett tydligt mål och syfte där de 

vill skapa förståelse för och delaktighet i evidensbaserad vård. En person med detta sätt att 

leda informerar om vikten av att vården utförs enligt en särskild rutin och varför. De ställer 

också krav på att rutiner ska följas. 

 

Förbättringar leds via ansvarsgrupper och ombud bestående av personer som är handplockade 

av ledaren utifrån kompetens och engagemang.  En ledare med detta sätt att leda ser sig själv 

som ytterst ansvarig för det ombuden och ansvarsgrupperna gör för att förbättra och utveckla 

verksamheten.  Ledaren ställer krav på att ansvarspersoner återkopplar och ledaren ger 

förutsättningar utifrån behov men också utifrån egen prioritering av vad verksamheten skall 

fokusera på. 

 

“… det är via grupperna som jag i stort sett leder, men sen gäller det att jag är på möten, 

eller jag är uppdaterad så jag vet att nej men nu måste vi, hur, hur går det i den här gruppen, 

har dom koll på det här nya som jag hört talas om, så jag är ju också den som ställer 

frågorna, har ni koll på det här? Det här kanske vi måste prioritera just nu… så att det är ju 

en prioritering som jag är med och gör då.” (ledare 5)    

 

“… det är via grupperna som jag i stort sett leder, men sen gäller det att jag är på möten, 

eller jag är uppdaterad så jag vet att nej men nu måste vi, hur, hur går det i den här gruppen, 

har dom koll på det här nya som jag hört talas om, så jag är ju också den som ställer 

frågorna, har ni koll på det här? Det här kanske vi måste prioritera just nu… så att det är ju 

en prioritering som jag är med och gör då.” (ledare 5)    
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En ledare i denna kategori lämnar inte över ansvaret helt på andra i verksamheten utan är även 

själv informationssökande och ifrågasättande till arbetssätt och förbättringsprojekt. På detta 

sätt leder personer i denna kategori den evidensbaserade vården framåt och engagerat med en 

insikt om vad den evidensbaserade vården tillför och för vilka. 

 

 

- ...ja, men att andra har kommit längre än oss i det här för vi har ju läst om det att, ja men 

varför fungerar det på andra ställen, varför har vi svårt att få till det? Och så får man liksom 

koncentrera sig på att ta reda på mer fakta då runt till exempel de här olika mätinstrumenten, 

finns det något bättre, är det någon annan som, som kommit längre och vad beror det på? Ja 

men då kanske det är det som vi har upptäckt, då har dom ett annat mätinstrument som känns 

enklare...och då kanske vi ska byta?”  (ledare 5) 

 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
Syftet var att utforska uppfattningen av att leda evidensbaserad vård inom slutenvården. 

Resultatet beskriver tre kategorier med uppfattningar av att leda evidensbaserad vård där 

fokus riktas mot evidensbaserad vård som något komplext, viktigt och utmanande där de olika 

uppfattningarna resulterar i ledarskap utan struktur; ledare som genom riktlinjer och rutiner 

skapar förutsättningar för personalen att arbeta evidensbaserat; och ledare som med en aktiv 

roll som underlättare håller projekten levande. 

 

Ledare (1) med detta sätt att uppfatta ledande av evidensbaserad vård riktar sitt fokus mot 

hinder och svårigheter i arbetet med att leda evidensbaserad vård. Detta kan tyda på att det 

finns en okunskap gällande innebörden om evidensbaserad vård, där kunskapen är direkt 

avgörande för hur ledaren leder det dagliga arbetet på avdelningen. En ledare som själv har 

svårt att förstå innebörden av evidensbaserad vård har också svårt att göra detta begripligt för 

personalen. I likhet med den reflektionen beskriver Lunden, Teräs, Kvist och Häggman-

Laitila (2019) att ledare rapporterade evidensbaserad vård som ett nytt och relativt okänt 

begrepp. Ledarna var väl medvetna om att de borde skapa förutsättningar för evidensbaserad 

vård men att det i organisationen saknas strategier och strukturer för sådana 
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implementeringar. Ledare med den här uppfattningen (1) av att leda evidensbaserad vård 

saknar strategier för hur förbättringar utifrån evidens kan genomföras. När syfte och 

tillvägagångssätt inte är utarbetat utgör detta ett hinder för att kunna leda evidensbaserad vård. 

Liknande resultat visar en studie av Harvey och medarbetare (2019) där ledare inom olika 

vårdmiljöer inte anser sig förberedda för uppgiften och hur ramverk eller 

implementeringsteorier används i mycket liten utsträckning och mer kunskap i 

implementeringsprocessen efterfrågades.  

 

Utifrån vårt resultat ser ledare i denna kategori (1) inte vad evidensbaserad vård kan tillföra 

för varken personal eller patient. I-PARIHS beskriver komplexiteten med att implementera 

evidensbaserad vård och vad som krävs för att det skall lyckas. Den eller de som leder 

implementeringen och de som involveras i innovationen behöver se nyttan med den och förstå 

att implementeringsprocessen är ett lagarbete som inte kan bedrivas av en ensam aktör 

(Harvey & Kitson, 2016). I-PARIHS kan vara ett verktyg för ledare med denna uppfattning av 

att leda evidensbaserad vård för att kunna se och reflektera över var ledaren själv befinner sig 

och då förstå vilken roll ledaren behöver inta. Kontextuella svårigheter hindrar ledarna (1) 

från att anta rollen som ledare av evidensbaserad vård. När ledarens fokus upptas av 

arbetsbelastning och tidsbrist, får utvecklingen stå åt sidan. Liknande resultat återfinns i en 

studie av Traav, Forsman, Eriksson och Cronqvist (2018) där arbetsmiljöfaktorer som brist på 

tid upptar en stor del av ledarnas arbete och därmed hindrar ett evidensbaserat ledarskap. 

Även Jangland och medarbetare (2017) beskriver hur ledare hänvisar till arbetsmiljöfaktorer 

och traditionella kulturer och hierarkier som en barriär till att upprätthålla vårdkvalitet och 

patientsäkerhet. Hur evidens tas upp och appliceras i olika verksamheter påverkas enligt 

Harvey & Kitson (2016) och Meyers, Durlak och Wandersman (2012)  till stor del av 

kontexten och anpassningar till lokala, regionala och nationella förutsättningar måste tas i 

beaktning. Det krävs därför att ledaren för evidensbaserad vård hittar en strategi som 

möjliggör förbättringsarbeten trots rådande omständigheter. Utifrån vårt resultat räcker det 

inte bara med en strategi, även kompetens och kunskap i evidensbaserad vård är en 

förutsättning för att kunna leda evidensbaserad vård. 

 

I den andra (2) kategorin har ledaren fokus på att leda evidensbaserad vård via ombud i 

personalgruppen och via sjukhusets olika kvalitetsfunktioner. Ledaren ansvarar för att 

personalen har förutsättningar att arbeta evidensbaserat och agerar som facilitator genom 



20 
 

information, påminnelser och diskussion. Detta styrks av Bianchi och medarbetare (2018) 

som menar att ledare för evidensbaserad vård både behöver agera facilitator och själva ha en 

aktiv roll och utföra evidensbaserad vård i praktiken. En viktig beståndsdel i implementering 

av evidensbaserad vård är enligt I-PARIHS just facilitering där facilitatorn använder sig av 

olika metoder för att implementera nya arbetssätt till den aktuella kontexten (Harvey & 

Kitson, 2018). Rollen som facilitator är en framgångsrik faktor när den delas av flera i ett 

förbättringsprojekt, där både ledare och annan personal tar ansvar för faciliteringen (Jangland 

& Gunningberg, 2016). Trots att ledarna i denna kategori (2) uttrycker sitt ansvar för att 

vården bedrivs evidensbaserat är det kvalitetsfunktioner i organisationen som formar den 

patientnära vården. Resultatet kan diskuteras mot en studie av Tegelberg et al., (2019) där 

ledare inom akutvårdskedjan leder vårdarbetet via riktlinjer som de själva inte varit med och 

utformat. Kvalitetsförbättringar framtagna utifrån patientdelaktighet eller som ett resultat av 

den patientnära verksamhetens initiativ saknades.  

 

Ledare i den andra kategorin uppmuntrar och uppmanar personalen att använda riktlinjer och 

ledarna har ett förtroende för verksamheten och litar till det styrsystem som redan finns. Vi 

anser att evidensbaserad vård är mer än att förlita sig på verksamhetens styrdokument. Då 

ledare inom kirurgisk vård hänvisar till PM och riktlinjer som en garanti för att vården är 

evidensbaserad betyder inte det per automatik att de faktiskt vet att dessa riktlinjer är 

evidensbaserade eller att de ser sig själva som ytterst ansvariga. Ett intressant resultat från 

Muntlin Athlin och medarbetare (2017) visar att patienten som genom vårdkedjan från 

ambulans via akutmottagningen för att tillslut läggas in på en kirurgisk vårdavdelning erhåller 

vård utifrån en stor variation av användande av riktlinjer. Från att det i ambulansen alltid finns 

riktlinje att tillgå, till akuten där det finns ett fåtal till den kirurgiska avdelningen där riktlinjer 

används vid ett fåtal tillfällen. Riktlinjerna var validerade med högst kvalitet i ambulansen till 

lägst kvalitet på kirurgiska vårdavdelningen. Utifrån vårt resultat ser sig ledare i kategori 2 

som ledare av evidensbaserad vård genom följsamhet till riktlinjer. Vi anser att ledarna har ett 

större ansvar än att hänvisa till PM och riktlinjer för att utvecklingen av evidensbaserad vård 

inte ska stanna vid det. Första linjens chefer befinner sig mellan de som faktiskt arbetar 

patientnära och sjukhusledningen och har ett ansvar att påverka beslutsfattare så att den 

evidensbaserade vården inte bara tas för given utan även granska den kritiskt och utveckla 

den. 
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I den tredje (3) kategorin uppfattar ledarna sig som ytterst ansvariga för vården och använder 

sig av olika strategier för att uppnå evidensbaserad vård. Med eget engagemang och intresse 

för den evidensbaserade vården kan de entusiasmera och förklara syftet och målet med de 

förbättringar och förändringar som görs i syfte att förbättra vården för patienterna. Denna typ 

ledarskap betonas av Bianchi och medarbetare (2018) som avgörande för implementering av 

evidensbaserad vård, där ledarens egen kunskap om vetenskap och forskning är av stor 

betydelse. När en ledare har kunskap om evidensbaserad vård genomsyrar det vården som 

bedrivs på avdelningen. En ledare utan kunskap om vad evidensbaserad vård innebär ser sig 

inte som ansvarig och blir inte heller en ledare av evidensbaserad vård. Det framkommer att 

ledare som genomgått utbildning i evidensbaserad vård i större utsträckning ser sitt ansvar att 

utveckla evidensbaserad vård, de anser sig även ha bättre förmågor att stötta personalen, 

föregå med gott exempel och utveckla samarbeten på avdelningen än innan utbildningen 

(Välvimäki, Partanen och Häggman-Laitila, 2018). Samtidigt så menar Bianchi och 

medarbetare (2018) att förutom kunskap och motivation behövs ett ramverk för en 

framgångsrik implementering. Inom kirurgisk vård är förbättringsarbeten stora som små en 

utmaning och implementering utan ett teoretiskt ramverk kan kopplas ihop med “trial and 

error”; att det nästan på förhand är bestämt att implementeringen inte kommer att lyckas 

(Hull, Athanasiou & Russ, 2017). Här anser vi att implementering av ett nytt arbetssätt 

baserat på evidens och beprövad erfarenhet kräver engagemang i hela verksamheten, och flera 

faktorer påverkar implementeringen. En facilitator som håller projektet vid liv, utvärderar och 

följer upp är avgörande för uthålligheten; det vill säga att implementeringen blir en ny rutin. 

Ett ramverk som i-PARIHS kan guida ledaren och ge en ökad förståelse för alla de 

beståndsdelar som implementering av evidensbaserad vård utgör (Harvey & Kitson, 2016).  

 

Ledarna i kategori tre har fokus på hur evidensbaserad vård gynnar patienten och arbetar 

aktivt med delaktighet både gällande personal och patient. Rycroft-Malone och medarbetare 

(2004) belyser att personcentrerad vård är en central aspekt av evidensbaserad vård. När 

ledaren har syftet med den evidensbaserade vården klart för sig är patientperspektivet en 

självklarhet. Detta kan diskuteras mot forskning som visat att ledare utan kunskap om hur 

erfarenheter från patienter kan användas för att förbättra vården, beskriver patienters 

erfarenheter och upplevelser snarare som ett problem i en hårt ansträngd organisation med 

andra mål (Tegelberg et al., 2019). Ledare som initierar och skapar en miljö som stödjer 

evidensbaserad vård i sin tur sätter igång en process som utvecklar och påverkar tänkande, 

attityder och beteenden. En ledare med ett etablerat förhållningssätt till forskning har också 
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aktivt tagit ställning till vikten av evidensbaserad vård (Traav et al., 2018). I denna kategori 

(3) har ledarna uppfattningen att de är ytterst ansvariga för den evidensbaserade vården. Här 

anser vi att de ledare som ser sig som ytterst ansvarig också har kunskap om vad det innebär 

och krävs av dem för att leda evidensbaserad vård.  

 

All hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån evidens och beprövad erfarenhet (SFS 2017:821) 

och målet är en vård på lika villkor (SFS 2017:30). Resultatet visar hur olika uppfattningar av 

att leda evidensbaserad vård manifesterar sig inom olika delar i slutenvården där den 

kirurgiska patienten vårdas och hur vården som bedrivs är beroende av den som leder, vilket 

innebär att den rättvisa och evidensbaserade vården inte kommer alla patienter till godo. Det 

är arbetsgivarens skyldighet att skapa förutsättningar för att vården bedrivs enligt hälso-och 

sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och här har hälso- och sjukvårdsorganisationen ett stort ansvar 

för att den policy som organisationen antar baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Som 

Muntlin, Athlin och Jangland (2017) beskriver saknas många riktlinjer inom den kirurgiska 

vården och de riktlinjer som existerar är av bristande kvalitet. Användandet av WHO´s 

kirurgiska checklista ifrågasätts då patientutfallet i vissa studier inte tycks påverkas av dess 

tillämpning. Implementeringsforskare menar dock att själva implementeringen av en 

innovation är minst lika viktig som innovationen själv (Hull, Athanasiou & Russ, 2017; 

Meyers, Durlak & Wandersman 2012). En vård baserad på evidens och beprövad erfarenhet 

är avhängig en framgångsrik implementering. Enligt kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård ska specialistsjuksköterskor leda 

och utveckla den kirurgiska vården genom sina kunskaper i evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling (NFSK, 2014). Med en aktiv del i 

patientsäkerhetsarbetet kan specialistsjuksköterskan agera som den facilitator en ledare för 

den evidensbaserade vården behöver, då studier visar att de som leder evidensbaserad vård 

beskriver flera kontextuella faktorer som hindrar implementering och praktiserande av 

evidensbaserad vård (Lunden et al. 2019, Traav et al. 2018, Bianchi et al. 2018). I den 

evidensbaserade vården ingår ett personcentrerat arbetssätt med patienters och anhörigas 

delaktighet. När vården bedrivs utan dessa aspekter kan den inte sägas vara evidensbaserad 

(Rycroft-Malone et al. 2004) och här blir specialistsjuksköterskans kunskap om 

personcentrerad vård, evidens och samverkan i team än viktigare då kunskapsluckor hos de 

som leder vården kan fyllas och bidra till nya arbetssätt med den enskilde patienten i fokus. 

Resultatet kan också diskuteras mot att i enighet med hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som i 

kapitel 5 § 1 belyser att god vård ges utifrån att kunna tillgodose patientens behov av 
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trygghet, kontinuitet och säkerhet med respekt för patientens självbestämmande och integritet 

samt att skapa goda kontakter mellan patienten och personalen är evidensbaserad vård 

multidimensionell och ska gynna den enskilde individen. Ur en vårdetisk aspekt stärks 

individens rättighet ännu tydligare utifrån patientlagen (2014:821) som syftar till att främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Evidensbaserad vård syftar till att 

använda bästa tillgängliga kunskap för vård och behandling av patienter. En hälso- och 

sjukvårdsorganisation som förstår evidensbaserad vård och konsekvenserna av att bedriva 

vård som inte är evidensbaserad har en grund i göra-gott principen och undviker 

kontraproduktiva effekter som både orsakar lidande hos patienter och ökade 

samhällskostnader.  

 

Metoddiskussion 

Svagheten med vald datainsamlingsmetod är informantens motivation till deltagandet i 

studien samt forskarens förståelse av vad informanten försöker framföra. Forskaren behöver 

snabbt kunna tolka det informanten svarar för att besluta om följdfrågor (Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Ashworth & Lucas (2000) förklarar hur en empatisk intervjuare genom 

kreativitet i sin intervjumetod fångar in intervjupersonernas aspekter av fenomenet men att 

genomföra en intervju med fenomenografisk ansats kräver övning. En analys bör göras efter 

varje intervju för eventuella justeringar och det krävs en känslighet för forskarens egen 

förförståelse vilket innebär noggrann eftertänksamhet genom hela processen. En tänkbar 

svaghet gällande trovärdigheten är att författarna i detta arbete är noviser och inte vana 

intervjuare, vilket medförde att vi inte systematiskt lät informanterna bekräfta att vi uppfattat 

dem rätt. Detta har vi dock reflekterat mycket över under arbetets gång, och den kunskap och 

de erfarenheter som en intervju gav oss tog vi med oss till nästa intervju. Lincoln och Guba 

(1985) menar att trovärdigheten påverkas av deltagare i en studie själva bedöma om det som 

dokumenterats stämmer överens med deras erfarenheter. 

En intervju genomfördes per telefon. Pauser, osäkerhet och tid att fundera över frågor och 

svar för både informant och intervjuare begränsades vilket inte gav samma djup till 

intervjumaterialet. Sjöström och Dahlgren (2002) beskriver hur en intervju som består av 

öppna frågor får informanten att tala fritt, tveka och göra pauser, och att detta ger ett rikt och 

nyanserat innehåll av fenomenet. Intervjufrågorna testades och reviderades både innan 

intervjuerna påbörjades och efter de två första intervjuerna, men vi ser ju även hur vi hade 

kunnat ställa andra frågor utifrån att vi är novis inom området.  
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Enligt Marton (1986) kan ett fenomen förstås på ett begränsat antal kvalitativa sätt. 

Tidsbegränsningen i detta examensarbete ser vi som en tänkbar svaghet då vi var tvungna att 

begränsa antal informanter, vilket innebär att de kvalitativa sätten att förstå fenomenet kan 

vara fler, och att fler informanter skulle ge fler nyansrika beskrivningar som kunde öka 

trovärdigheten i resultatet. Enligt Henricson (2012) är 10–12 analyserade intervjuer 

tillräckligt för att hitta de uppfattningar som finns om ett fenomen. Cirka 20 informanter är att 

rekommendera, men även mindre än 20 informanter kan ge viktiga resultat. 

Författarnas förförståelse i att leda evidensbaserad vård är utifrån att själva arbeta inom hälso- 

och sjukvården och är därav bekanta med strukturer och hierarkier i organisationen. Utöver 

detta har författarna erhållit ny kunskap genom förberedelser inför examensarbetet via 

litteratur och vetenskap inom områdena; ledarskap, organisation och evidensbaserad vård. 

Denna förförståelse kan ha påverkat analysarbetet utan att författarna varit medvetna om det. 

Ashworth & Lucas (2000) belyser att forskare behöver vara medveten om att hela processen 

kan påverkas av egna förväntningar och antaganden, därmed flyttas fokus från deltagarens 

uppfattning. Pålitligheten i resultatet styrks utifrån att har författarna hela tiden påmint 

varandra om studiens syfte och att det är ledarnas uppfattning om och inte kunskap om 

evidensbaserad vård som utforskats. Återkoppling från handledaren har väglett oss i att 

behålla fokus på vald analysmetod där fenomenografins vad och hur är centralt i 

analysarbetet. En första preliminär tolkning av data diskuterades med handledaren för att 

bekräfta att analysen var grundad i insamlad data. Enligt Lincoln och Guba (1985) styrker 

detta tillvägagångssätt trovärdigheten. 

Vi anser inte att resultatet kan anses överförbart till att gälla alla ledares uppfattningar av att 

leda evidensbaserad vård då antal informanter troligtvis inte fångat alla sätt att uppfatta 

fenomenet på.  Vi anser dock att detta examensarbete kan ligga till grund för en utvidgad 

studie då ämnet är aktuellt och utmaningar inom hälso- och sjukvården debatteras dagligen. 

Målet med en fenomenografisk studie är enligt Marton (1986) utfallsrummet, där en relation 

mellan beskrivningskategorierna eftersöks. Författarna i detta examensarbete har i samråd 

med handledare dock valt att stanna vid beskrivningskategorierna; eftersom utfallsrummet 

utgör en relation mellan de olika kategorierna och trots att författarna till viss del kan urskilja 

denna relation, gör ett utfallsrum inte resultatet mer trovärdigt då fler kvalitativa sätt att förstå 

fenomenet kräver fler informanter. Det författarna ändå ser i ett tänkbart utfallsrum är att 

kunskap om evidensbaserad vård påverkar uppfattningen av att leda evidensbaserad vård. 
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Harvey och Kitson (2016) beskriver i sitt ramverk i-PARIHS hur facilitatorn i 

implementeringsprocessen befinner sig på olika nivåer; nybörjare, novis och expert. Även 

detta skulle kunna vara en del av utfallsrummet då resultatet visar att ledarna arbetar med 

implementering på skilda sätt. Resultatet är trovärdigt genom att hela processen; från valet av 

metod och design relaterat till syfte, datainsamlingsmetod, analysprocess och de slutgiltiga 

beskrivningskategorierna följer alla steg i den fenomenografiska ansatsen (Sjöström & 

Dahlgren, 2002).  

Slutsats 
Att vara ledare inom slutenvården innebär inte med automatik att man ser sig som en ledare 

av evidensbaserad vård. För att kunna leda evidensbaserad vård behövs kunskap om syftet 

och innebörden hos alla som har ledande positioner i en organisation, eftersom organisationen 

har betydelse för vilka förutsättningar som ges ledaren att leda evidensbaserad vård. 
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