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1. Resume på dansk og engelsk 

1.1 Dansk resume 

Baggrund: Udfordringen ved at implementerer en evidensbaseret praksis i sygeplejen 

er kompleks og mangfoldig. Et litteraturstudie viser, at flere faktorer er indbyrdes 

afhængige, og at det er uvist, hvordan disse faktorer spiller sammen. Denne 

undersøgelse afdækker, hvilke faktorer der kan have betydning for, om sygeplejersker 

arbejder evidensbaseret i deres praksis. 

Metode: Et pilotprojekt, hvor data blev indsamlet gennem feltobservation og 

semistrukturerede interviews med 2 informanter, og hvor data blev analyseret gennem 

kodning og memoer i henhold til Grounded Theory metode.  

Resultat: Analysen afdækkede 3 kernekategorier, kaldet: ”Evidens forstås forskelligt”, 

”at holde ryggen fri” og ”man skal løfte i flok”. Disse tre kategorier, er et udtryk for; 

hvad informanterne vidste, forstod og tænkte om evidens, hvordan informanternes 

personlighed havde betydning for deres arbejde i praksis, og hvilken betydning 

gruppen af kollegaer og ledere havde på, hvordan informanterne implementerede 

evidens. 

Konklusion: Afhandlingen bidrager med et beskedent indblik i den komplekse 

kontekst sygeplejersker agerer i, i forsøg på at føre evidensbaseret sygepleje ud i 

praksis. 

1.2. English summary 

Background: The challenges of implementing evidence-based practice in nursing are 

complex and varied. A literature study showed that multiple factors are mutual 

dependent, and it is unknown how these factors influence the implementation of 

evidence into practice. This study is titled “How to get evidence into nursing 

practice?”, and uncovers some factors, that can influence on evidence-based nursing 

practice.  

Method: A pilot project, where data was collected with field study and semi-structured 

interviews with 2 informants, and data analysed through coding and memos related to 

Grounded Theory Methods. 
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Results: The Analyse uncovered 3 Categories: “Different ways to understanding 

evidence”, “to secure one’s retreat” and “to pull together”. Those 3 Categories 

express what the informants knew, understood and thought about evidence, how 

personality had an influence on practice, and how the system of colleagues and leaders 

were important for implementing an evidence-based practice.   

Conclusions: This project contributes to get a modest insight into the complex context 

Nurses act in, trying to get evidence into practice. 

2. Begrundelse for valg af emne 

Gennem snart mange år i mit sygeplejevirke, har jeg oplevet, at implementering af ny 

viden i en afdeling ofte er problematisk og ikke lykkes. Både som basis sygeplejerske 

og senere som klinisk specialist og medansvarlig for implementering af 

evidensbaserede kliniske retningslinier (KR) i en afdeling, har jeg erfaret, at måden 

sygeplejersker tager ny viden til sig på, og hvorvidt en KR bliver implementeret eller 

ej, varierer meget. I mine semesteropgaver på masterstudiet har jeg ved 

litteraturstudier belyst, hvilke barrierer sygeplejersker oplever i forbindelse med at 

arbejde evidens baseret (Spile 2007) samt, belyst hvordan sygeplejerskers muligheder 

for adfærdsændring kan forstås (Spile 2008). Jeg vil i dette masterprojekt belyse, 

hvilke faktorer der fremmer en evidensbaseret praksis (EBP)1og medvirker til at 

implementering af ny viden lykkes. 

Jeg har gennem årene undret mig over, hvad det var der fik eller ikke fik 

sygeplejersker til at ændre praksis ved implementering af nye KR i afdelingen. 

Det har været svært at se et mønster i, hvad der gjorde, at en KR blev implementeret 

hurtigt, langsomt eller slet ikke. Trods problemer med at fastholde og implementere 

KR, oplever jeg, at nogle ting, bliver implementeret og fastholdt uden de store 

problemer, mens der til stadighed stilles spørgsmålstegn ved andre. Jeg oplever også, 

at en KR kan have været svær at implementerer, indtil der en dag kommer en person i 

afdelingen, som tager den til sig, bruger den, hvorefter andre stille og roligt følger 

efter. 

                                                 
1 I denne opgave vil begrebet evidens baseret praksis være begrænser til 3 faktorer; videnskab 
(forskningsbaseret viden, patientens præferencer (patienternes viden og erfaring) og klinisk ekspertise 
(klinikerens erfaring). Begrebet uddybes nærmere under punkt 5. 
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Gennem årene er der stillet et større krav om, at sygeplejeprofessionen arbejder 

evidensbaseret, samtidig med at den evidensbaserede tilgang til sygeplejen, formuleres 

som garant for både kvalitetssikring og effektivitet. 

Det er ikke kun sygeplejen, der stiller krav om evidensbasering af praksis. Flere og 

flere samfundsforskere og politikere taler om, at samfundet udvikler sig hen imod et 

vidensamfund. I et vidensamfund bliver både produktion og dagligliv direkte afhængig 

af viden. Denne viden omfatter både data og forståelse, kendsgerninger og refleksion 

(Jacobsen 2001;12). 

I klinisk praksis skal sygeplejersker kunne agere mellem forskellige former for viden i 

forhold til videnskabelig evidens, egne erfaringer og patientens præferencer. Ifølge 

Helle Ploug Hansen er dette et dilemma der ikke kan løses, men skal anerkendes og 

udforskes (Hansen 2004).  

KR er det redskab, der i dag anbefales fra politisk og organisatorisk hold, når ny viden 

skal ud i praksis. Den viden, der beskrives i KR, skal være baseret på bedste 

videnskabelige grundlag. 

Men evidens i en professionel sammenhæng kan ikke kun reduceres til et forsøg på at 

omsætte videnskabelige ”sandheder” (episteme) til instrumentelle midler (techne) i 

praksis i kvalitetens og effektivitetens navn (Pedersen 2006:70)2. 

En nok så nyttig viden har først effekt når den anvendes. 

Sygeplejersker lever i dag med til stadighed at blive udfordret af ny faglig 

ekspertviden og af stigende krav om dokumentation og evidens. Ekspertviden er ikke 

ekspertens (sygeplejerskens) personlige viden, men tager afsæt i den nyeste 

tilgængelige viden inden for et relevant område (Svanholm 2007). 

I litteraturen er beskrevet, at i betragtning af hvor meget der forskes og udvikles, er det 

forsvindende lidt der implementeres (Estabrooks 1998). 

Hvor udviklingen for lægerne i deres evidensbaserede medicinske praksis er gået fra, 

at 15 % af deres praksis var baseret på evidens i 90erne, er det nu ca. 50 % (Andersen 

2005). Mens det for sygeplejepraksis viser sig, at 15 % bygger på evidens (Polit 2006), 

og 85 % bygger på erfaring, intuition, sund fornuft og ikke-testede sygeplejeteorier 

som ex. Orems model om egenomsorg og Hendersons model om grundlæggende 

behov (Laustsen 2000). 

                                                 
2 Begreberne defineres nærmere i afsnit 5. 
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Selv om der foreligger evidensbaserede KR for, hvordan nogle sygeplejehandlinger 

kan udføres, oplever jeg gang på gang, at sygeplejersker i praksis handler efter erfaring 

og intuition. Undersøgelser viser da også, at mange sygeplejersker generelt forlader sig 

på den viden de har fra deres grunduddannelse, deres erfaring og den viden, de 

løbende har fået via fagtidsskrifter, kurser, kongresser o.l. (Egerod 2004, Estabrooks 

1998). Dette skal ses i lyset af, at patienter, der modtager evidensbaseret sygepleje, får 

28 % bedre resultater end dem, der modtager traditionel sygepleje (Shirey 2006). 

Man taler ligefrem om det store gab der er mellem evidens og praksis. Ifølge Bridie 

Kent3 og mange andre, mangler der sammenhæng mellem forskning og praksis 

(Svanholm 2007, Polit 2006). 

Et af problemerne med at forene teori og praksis kan forklares med manglende 

kommunikation mellem sygeplejersker og forskere. Sygeplejersker er ganske enkelt 

ikke vant til at stille videnskabelige spørgsmål. Derfor søger de ikke efter teorier og 

forskningsresultater, som de kan bruge. Hvis praktikerne stiller spørgsmål, er det ikke 

de samme spørgsmål som forskerne er optaget af at besvare. Og hvor forskerne og 

praktikerne stiller de samme spørgsmål, har de forskellige opfattelser af hvad der er et 

relevant svar (Farmer 2001). 

Ifølge Kjærgaard et al. findes der relativt sparsom litteratur, der evaluerer 

implementeringsmetoder og – strategier.  

I Cochrane4 findes oversigtsartikler over implementeringslitteraturen som viser at:  

 Trykt informationsmateriale alene ser ud til at have ringe effekt på praksis.  

 Udpegning af nøglepersoner, som videregiver normer og er rollemodeller, kan 

have en vis effekt på bestemte situationer i praksis, dog er effekten meget 

knyttet til deres person og adfærd, og det er svært at identificere i hvilke 

situationer der ses effekt. 

 Audit kan i nogle tilfælde være effektivt til at forbedre praksis specielt ved 

meget konkrete ting som lægemiddel- og blodprøveordinationer. Kun få 

kontrollerede studier har undersøgt audits effekt på behandlernes adfærd. 

                                                 
3 Direktør for Center for Evidence Based Nursing – Aotearoa, New Zealand, 
4 The Cochrane Collaboration, et verdensomspændende, britisk baseret netværk, der udfører 
evalueringsforskning (Willman 2007:31). 
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 Påmindelser (reminders) på papir eller computer viser sig at være det, der har 

den største effekt på praksis.  

En metaanalyse af 16 randomiserede kontrollerede forsøg stillede ikke særlige krav til 

de enkelte studiers resultat og sagde ikke noget om omkostningseffektiviteten, hvorfor 

det ikke klart kan konkluderes, hvilke interventioner, der er mest effektive under 

forskellige omstændigheder (Kjærgaard 2001:241). 

Litteraturen viser, at det kan tager det op til 17 år at implementerer forskningsresultater 

i klinisk praksis (Kjærgaard 2001, Rogers 2003).  

Forskningens omfang øges således at der inden for det medicinske område i dag findes 

over 17.000 fagtidsskrifter, og der kommer ca. 500 nye til om året. I de senere år er 

den videnskabelige produktion nærmest eksploderet, således at ex. Medline i dag 

rummer over 15 millioner indekserede artikler fra mere end 32.000 tidsskrifter 

(Willman 2007).  

Alle sygeplejersker er en del af en organisationskultur, der værdsætter brugen af 

evidens i sygeplejen højt, men ikke alle har den samme ansvarsfølelse i forhold til at 

arbejde evidensbaseret. Uddannelsesbaggrund, klinisk ekspertise og jobbeskrivelse er 

afgørende for hvem der påtager sig ansvaret (Adamsen 2002, Funk 1995). 

Sygeplejersker oplever mange barrierer i deres forsøg på at arbejde evidensbaseret, 

dette er undersøgt ved hjælp af et spørgeskema ”Barriers to Research Utilization 

Scale” (BRUS), udarbejdet af Funk et al. i 1991. Dette dokumenterer og sammenligner 

de barrierer sygeplejersker oplever i forbindelse med at finde og bruge 

forskningsresultater i sygeplejen (Hutchinson 2006, Spile 2007).  

Spørgeskemaet har været brugt mange steder i USA, Europa, Australien og enkelte 

gange i Norden, men blev først brugt i sin fulde længde i Danmark i 2006 i form af et 

pilotstudie, hvor 18 sygeplejersker deltog. Resultatet viser, at sygeplejersker har en 

positiv holdning til anvendelsen af forskningsresultater i praksis, men at de oplever 

problemer med at realisere en EBP. De største barrierer identificeres her som: 

forskningens præsentation og tilgængelighed, tid og rum til litteratursøgning samt 

sygeplejerskernes egne forskningsfærdigheder i form af at forstå, læse, kritisk vurdere 

og anvende forskningsresultater (Nielsen 2006).  

En lignende engelsk undersøgelse fra 2002, hvor 2009 sygeplejersker og jordmødre 

deltog, viste, at sygeplejerskerne manglede tid til at læse og anvende forskning, 

 8



 9

manglede færdigheder til at vurderer og forstå statistik og manglede autoritet og støtte 

til at ændre praksis, specielt af lægerne (Bryar 2002). 

I de nordiske undersøgelser, er det at læse og forstå engelsksproget artikler og 

undersøgelsesresultater også en barriere. Her er det tankevækkende, at flere og flere 

projektbeskrivelser og afhandlinger, lavet i Danmark af danskere, kun udkommer på 

engelsk. 

Undersøgelser viser at sygeplejersker har en positiv holdning til EBP (Adamsen 2002, 

Hutchinson 2006), og at det er vigtigt, at de oplever, at de arbejder i en EBP, men 

ingen beskriver hvad denne positive holdning er et udtryk for, og ingen redegør for, 

hvad den betyder for sygeplejersker og deres tilgang til EBP. 

Da kun meget lidt forskning beskæftiger sig med at forstå forholdet mellem 

organisationen, konteksten, strategier for klinisk beslutningstagning og oplevelsen af 

succes i evidensbaseret praksis (Stetler 2007), bliver jeg nysgerrig på, hvilke faktorer 

der har betydning for, hvornår sygeplejersker benytter sig af evidensbaseret viden i 

deres praksis, og hvilken betydning sygeplejerskers holdning til EBP kan have i 

forbindelse med implementering af KR i en afdeling. 

Da barrierer og forhindringer for implementering af evidens i sygeplejen er beskrevet, 

vil jeg derfor ved en litteraturgennemgang undersøge, hvad man ved om hvilke 

faktorer der fremmer implementering af EBP og, hvilken betydning disse faktorer har 

for, om sygeplejersker handler evidensbaseret i deres praksis. 

3. Litteraturgennemgang 

I danske og internationale databaser blev søgt på følgende søgeord: ”evidence based 

practice*” OR evidence* AND practice, nursing*, success OR successful, 

implementation*, innovation, “Diffusion of Innovation”, og tilsvarende på dansk: 

”evidens baseret praksis”, evidens?, implementering?, succes?, vellykket, ”Diffusion 

of innovation” og innovation. 

I danske databaser blev der søgt i Bibliotek.dk, Sygeplejersken og Klinisk sygepleje, 

her blev fundet 11 måske relevante poster.  

I internationale medicinske databaser blev der søgt i Medline, Cinahl og Cochrane.  

Her blev fundet 28 måske relevante poster. (bilag 1) 

Søgningen delte sig i 2 faser; marts-april 2007 og januar-marts 2008.  
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Der blev i databaserne fundet artikler der groft kan inddeles efter: 

1. Artikler der beskrev strategier for implementering samt implementeringsprocessen. 

2. Artikler der beskrev organisationens og ledernes opgaver i forbindelse med 

implementering. 

3. Artikler der beskrev vellykkede implementeringsprocesser, hvor succesen gik på 

resultatet. 

4. Artikler der beskrev strategier for bedre kvalifikationer til litteratursøgning o.l.  

5. Artikler der beskrev vigtigheden af at have en politik for EBP. 

6. Artikler der beskrev ”Diffusion of innovation” metoden. 

7. Artikler der beskrev kulturen og organisationens betydning for implementering 

 

Artikler, der beskrev implementeringsprocesser, litteratursøgningsstrategier samt 

succesfulde implementeringer der gik på resultatet blev frasorteret, idet de ikke var 

relevante for undersøgelsen.  

I de udvalgte artikler viste sig at være referencer, der var brugbare, og som ikke blev 

fundet ved litteratursøgningen, artikler som måske var blevet fundet, hvis der havde 

været brugt søgeord som research utilization og ”evidence based medicin”. Tilbage var 

10 artikler som var brugbare og omhandlede undersøgelser, metaanalyser og 

oversigtsartikler. (bilag 2) 

I en metaanalyse af Grol og Grimshaw (2)5, refereres der til 235 undersøgelser 

omkring implementering af KR for håndhygiejne. Den viser, at interventioner som 

uddannelse og information af personalet og påmindelser (reminders) har moderat 

effekt, at feedback er effektivt, men at effekten ophører når feedbacken ophører og at 

multifaktuelle interventioner har bedst effekt. Forfatterne anfører, at en vellykket 

implementering afhænger af faktorer som: personalets individuelle viden, patienternes 

vurdering, organisationens forudsætninger, ressourcetilførsel, lederskab og politiske 

interesser, men de påpeger, at der mangler viden for at få bedre indsigt i, hvad der 

virker hvor i processen (Grol 2003). 

I en artikel af Thompson et al. (5) der, beskriver en kvalitativ undersøgelse med 

spørgeskema, interviews og deltagerobservationer af 81 sygeplejersker, fokuseres på 

                                                 
5 Tallet i parentes refererer til det nummer artiklen er angivet med i bilag 2. 
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beslutningstagning i praksis, måden at skaffe information på og udfordringen at bruge 

information i en sammenhæng. Sygeplejersker finder det her svært at anvende KR 

baseret på forskning, fordi praksis udvikler sig hurtigere end forskning udbredes, så 

KR hurtigt forældes. Deltagerobservationer viser, at der er uoverensstemmelse mellem 

den adfærd sygeplejersker oplyser de har, og den adfærd der blev observeret i praksis. 

Sygeplejerskerne oplyste, at de tilsammen brugte 67 forskellige kilder til at drage 

kliniske beslutninger, men i praksis skete det kun et par gange. Undersøgelsen viste 

ingen udtalt sammenhæng mellem sygeplejersker, der havde diplom- og anden 

videreuddannelse og deres brug af evidens i praksis. Hos dem var der heller ikke 

overensstemmelse mellem, den mængde evidens de sagde de brugte og det de gjorde 

(Thompson 2005).  

Implementering af evidens i praksis er hidtil blevet set som en fortløbende, linear og 

teknisk proces, der gik på at ændre klinikernes adfærd fortløbende ved hjælp af KR. 

Nu er der ved at komme fokus på, at implementering af KR og evidens i sygeplejen 

mere generelt omhandler ændringer i hele hospitalssystemet både hos den enkelte og i 

hele organisationen. Trods en øget parathed til at omsætte evidens i praksis, vides der 

meget lidt om, hvordan forskellige facetter spiller ind (Rycroft-Malone 2004a, Stetler 

2007, Kitson 2008).  

Thomsen og Dorow (3) skriver; at hvis sygeplejen i stedet for at være præget af en top-

down styringslogik med eksogene ydre målsætninger, hvor andre fortæller 

sygeplejersker, hvordan implementering skal ske, lod den være en bottom-up logik, 

hvor udgangspunktet for implementeringsprocessen styres af endogene indre 

målsætninger, vil det være lettere at identificer, hvad der er de ”reelle” problemer for 

implementeringen. Det er sygeplejerskerne, der kender problemerne i detaljer, det er 

dem der står med problemerne i hånden og ved, hvordan de kan og ikke kan løses. 

Derfor ved de også bedre end andre, hvad der er muligt og hvad der virker. Det vil 

sige, at målene og metoderne for en implementeringsstruktur skal tage sit 

udgangspunkt i sygeplejerskernes forståelse, indsigt og muligheder (Thomsen 2004). 
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Pepler (6) afdækker ved hjælp af fokusgruppe- og individuelle interviews, feltstudier 

samt spørgeskemaer, graden af research utilization6 i tre forskellige afdelinger i 

forhold til strategier for implementering i afdelingerne og undersøger i den forbindelse 

den kliniske specialists opgaver. Undersøgelsen viser, at strategier for implementering 

er forskellige alt efter hvilken grad af research utilization, der er i en afdeling. I 

afdelinger med høj research utilization er sygeplejerskernes holdning til 

implementering af nye tiltag; ”det er spændende”, ”med de patienter vi har nu, kunne 

det være interessant at undersøge det og det”. De vil, gerne diskuterer strategier og 

interesser med andre sygeplejersker. De tager selv initiativ til at søge ny viden om det, 

der interesserer dem. Den kliniske specialist hjælper med litteratursøgning, bakker op 

om initiativer og glæder sig til nye tiltag. 

I afdelinger med lav research utilization er sygeplejerskernes holdning; ”så gør vi 

det!”, de oplever, at bevæge sig fra krise til krise, eller at få opgaverne overstået. De 

ser opgaverne som en belastning for sig selv, og fokuserer mere på konkrete opgaver 

end på fremtiden og alternative løsninger. Kreativiteten er lav. Den kliniske specialist 

frygter nye tiltag og bruger tiden på at anvise handlinger og træne færdigheder.  

Undersøgelsen konkluderer, at mange strategier er i spil, når research skal omsættes til 

praksis, og resultatet afhænger af kulturen i afdelingen. Den kliniske specialists 

opgaver er meget forskellige alt efter om der er høj eller lav research utilization i en 

afdeling (Pepler 2006). 

Tre artikler (Dopson 2002, Newhouse 2007, Shirey 2006) beskriver undersøgelser 

hvor Diffusion of Innovation teorien7 er brugt. De beskriver, at teorien er brugbar til at 

forstå infrastrukturen i en afdeling, og at både sygeplejersker og ledere kan bruge 

teorien som værktøj. Måden en innovation spreder sig i en organisation på er vigtig. 

Dopson refererer i metaanalysen af syv studier. Hun konkluderer, at evidensstyrke 

intet har at gøre med graden af implementering. Evidensstyrke er et hierarki af 

forskellige former for forskningsdesign, men der er andre former for viden end 

forskning, nemlig tavs viden og erfaring. Implementering er en social proces, hvor et 

                                                 
6 Frit oversat efter Polit og Beck (2006): udnyttelse af forskningsresultater i praksis. 
7 Diffusion of Innovation teorien, udviklet af Everett Rogers, beskriver den proces, der finder sted, når 
en innovation kommunikeres gennem visse kanaler, i et socialt system over tid. Teorien er beskrevet 
nærmere i afsnit 5. 

 12



 13

professionelt netværk er vigtigt, konteksten har indflydelse på graden af 

implementering og ”opinion lederne” har en kompleks rolle (Dopson 2002). 

Newhouse skriver, at EBP kun kan føres ud i livet, hvis lederne organiserer og 

strukturerer processen. Succesen afhænger af at gøre disse strukturer og processer 

gennemskuelige og som en del af daglig praksis for sygeplejerskerne (Newhouse 

2007). 

Mange af de internationale centre der beskæftiger sig med EBP (Joanna Briggs i 

Australien, McMaster University i Canada, universiteter i New York og England) 

beskæftiger sig mest med at få sygeplejersker uddannet til research utilization, hvor det 

der ifølge Maria Shirey er brug for er, mentorer der kan demonstrerer, motiverer og 

fastholde (Shirey 2006). 

Rycroft-Malone skriver, at der politisk bør ske et skift i fokus væk fra individualitet til 

multiple faktorer, der har betydning for succes i implementering. 

Effektiv implementering af viden i praksis er en mange siddet proces, der kræver 

fleksibilitet. Det har mere at gøre med færdigheder til at kunne kombinere forskellige 

teknikker end rigid beskrivelse af uafhængige interventioner (Rycroft-Malone 2005).  

Forskere i England har udviklet en teoretisk model for vellykket implementering 

PARiHS8. Modellen eksponerer tre elementer: evidens, kontekst og befordrende 

funktioner (facilitations), som indgår i et samtidigt fungerende dynamisk forhold. Det 

beskrives, at en vellykket implementering er lig med funktionerne af evidens, kontekst 

og befordrende funktioner. Disse bør følge visse forudsætninger, for at vellykket 

implementering kan gennemføres (Willmann 2007). 

Modellen er oversat til svensk, men det har ikke været muligt, at finde dansk litteratur, 

hvor modellen er beskrevet. 

Tre artikler beskriver et stort kvalitativt forskningsprojekt i flere forskellige faser 

(Kitson 2008, Rycroft-Malone 2004a, Stetler 2007). Et af formålene i dette 

forskningsprojekt er at undersøge om elementerne i PARiHS-modellen vitterlig er 

nøglebegreber i bestræbelserne på at bringe evidens ind i praksis. Konklusionen er, at 

evidens, kontekst og befordrende funktioner er nøgleelementer, men at begreberne er 

komplekse og kræver en mere omfattende og nuanceret beskrivelse. 

                                                 
8 The Promoting Action on Research Implementation in Health Services) 
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Kitson et al.(2008) konkluderer: 

”The future direction of the work on the PARiSH framework is to 
develop a two-stage diagnostic and evaluating approach, where the 
intervention is shaped and moulded by the information gathered about 
the specific situation and from participating stakeholders. In order to 
expedite the generation of new evidence and testing of emerging 
theories, we suggest the formation of an international research 
implementation science collaborative that can systematically collect and 
analyse experiences of using and testing the PARiHS framework and 
similar conceptual and theoretical approaches” (Kitson 2008:1-2). 

 

Rycroft-Malone et al. beskriver første fase af undersøgelsen, som omhandler 

fokusgruppeinterviews omhandlende refleksion over erfaringer med implementering af 

EBP. Undersøgelsen konkluderer, at det kræver en mere detaljeret undersøgelse, at få 

et nuanceret billede af, hvilke faktorer der har indflydelse på om implementering 

lykkes. 

Undersøgelsen beskriver, at sygeplejersker har svært ved at definerer evidensbegrebet; 

at skelne mellem evidens og ”research” og beskriver evidens som at søge publiceret og 

upubliceret litteratur. 

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at det kræver mere end forskning af høj 

kvalitet, at etablere en EBP, det kræver også investeringer politisk og kontekstuelt i 

organisationen, samt at opretholdelsen af en ændring hviler på organisationen 

(Rycroft-Malone 2004a). 

Stetler et al. beskriver opfølgning på undersøgelsen fra 2004. I denne efterfølgende 

undersøgelse vil man ved hjælp af fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer og 

casekontrolundersøgelser sammenligne og identificere kontekstuelle nøglebegreber og 

strategiprocesser i organisationer, der benytter evidens på mange niveauer i en 

fortløbende proces i forhold til dem, der ikke gør. Undersøgelsen er en 

multicenterundersøgelse, med 400 deltagere og foregår på 3 forskellige typer 

afdelinger og sygehuse i USA. Undersøgelsen er iværksat i 2006 og er enten ikke 

afviklet, analyseret eller offentliggjort endnu (Stetler 2007).  

Alle tre artikler beskriver, at kulturen i en afdeling er vigtig.  

Implementering er afhængig af mere end den enkeltes motivation. Organisationen og 

det tværfaglige samarbejde er også vigtigt. Selv om et tværfagligt samarbejde kan være 

en udfordring, viser undersøgelsen, at det er vigtigt for en succesfuld implementering. 
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Fokusgruppeinterviewes viste, at en person der ledte implementeringen ex. i form af 

en nøgleperson, ”change agent”, ”opinions leder” o.l., er vigtig, og kan have direkte 

betydning for hvor vellykket implementeringen er (Rycroft-Malone 2004a). 

4. Formål og afgrænsning 

Ifølge flere af forfatterne (Dopson 2002, Grol 2003, Rycroft-Malone 2004a, Stetler 

2007, Kitson 2008) er der mangel på viden om og forståelse af, hvordan samspillet af 

de multifaktuelle faktorer som; den konkrete intervention, den enkelte aktør i den 

specielle kontekst på et bestemt tidspunkt og sted, har betydning for hvorvidt 

implementering lykkes. 

Alle de fundne undersøgelser peger på, at en vellykket implementering er 

multifaktoriel og afhængig af kulturen i afdelingen, det vil derfor være interessant at 

undersøge hvad sygeplejersker i Danmark peger på som vigtige faktorer for en 

evidensbaseret sygeplejepraksis.  

Dette gør mig nysgerrig på følgende problemstilling: 

 

Hvilke faktorer har ifølge sygeplejersker betydning for om de handler 

evidensbaseret i deres sygeplejepraksis? 

 

Den undersøgelse Rycroft-Malone et al. (2004a) arbejder med pt. bygger bl.a. på 

fokusgruppe interviews, men i betragtning af undersøgelsen lavet af Thompson et 

al.(2004); som viser, at der er difference mellem det sygeplejerskerne siger om at 

arbejde evidensbaseret, og det der rent faktisk sker i praksis, er spørgsmålet om 

individuelle interviews, der bygger på konkrete handlinger i praksis, vil give et 

nuanceret billede af den enkelte aktør, i en konkret situation, på et konkret tidspunkt? 

Samt et billede af hvad det er sygeplejerskerne har brug for i der praksis for at kunne 

arbejde evidensbaseret. 

Formålet er ved en eksplorativ undersøgelse at udvikle ny viden om, hvad 

sygeplejersker oplever som fremmende for en evidensbaseret praksis. Dette gøres ved 

at udarbejde en projektbeskrivelse over en eksplorativ kvalitativ undersøgelse af 

ovenstående problemstilling, og afprøve denne ved et pilotprojekt, der eventuelt 

efterfølgende kan danne baggrund for et forskningsprojekt. 
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5. Teoriramme og begrebsafklaring 

Jeg vil i dette afsnit redegøre for den videnskabsteoretiske baggrund for mit 

masterprojekt samt redegøre for begreberne: Viden, evidens, kliniske retningslinier, 

implementering, ”Diffusion of Innovation” og holdninger, da disse begreber er vigtige 

at få afgrænset, og skaber baggrund for min tilgang til den valgte problemstilling. 

 

5.1. Videnskabsteoretisk vinkel 

Udgangspunktet for denne afhandling er en fænomelogisk-hermeneutisk 

forståelsesramme, idet problemstillingen søges belyst gennem tolkning af tekster samt 

individuelle interviews, hvilket indgår som en del af kvalitativ forskningsmetode. 

Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer er enhver forståelse igangsat af vore 

fordomme og er derfor en fortolkning ud fra en bestemt forståelseshorisont. Forståelse 

opstår gennem det Gadamer kalder for horisontsammensmeltning. Her gælder det ikke 

om at forlade sin egen subjektive horisont for at træde ind i den andens, men om at 

mødes i et nyt, fælles område. 

Hermeneutikken er her dobbelt relevant, fordi den dels belyser den dialog, der 

producerer de interviewtekster, der skal fortolkes, og fordi den afklarer den 

efterfølgende fortolkning. Fokuset er menneskets livsverden og subjektive opfattelse 

og mening, som bygger på fænomenologien i den forstand, at fænomener søges 

forstået ud fra aktørernes perspektiv, og at det forudsættes, at den relevante virkelighed 

er, som mennesket opfatter den (Kvale 1997, Birkler 2005). 

Tolkning og mening af en tekst kan beskrives via den hermeneutiske cirkel. 

Forståelsen sker i den proces, hvor meningen med de enkelte dele er bestemt ud fra 

meningen med helheden, - hvor delene kun kan forstås ud fra kendskab til helheden og 

hvor helheden kun kan forstås ud fra kendskab til delene. I princippet er der tale om en 

uendelig proces. I praksis afsluttes den dog, når man når til en indsigtsfuld og 

sammenhængende forståelse, som er fri for indre modsigelser (Nielsen 2003:82). 

Da jeg selv er sygeplejerske, der arbejder i en sengeafdeling og selv oplever de 

problemer, der er i forbindelse med at føre evidensbaseret sygepleje ud i praksis, kan 

jeg ikke se mig fri for at have en forforståelse om sagen, og må i den forbindelse være 

bevidst om de dilemmaer denne forskerposition kan medføre. Sygeplejeforskerne Reed 

og Procter opererer med forskerpositionerne ”outsider – hybrid – insider”, som de ser 
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som et kontinuum fra at være helt ukendt i feltet til at være en integreret del af det 

(Kragelund 2007). I denne afhandling forsøges insider positionen minimeret ved, at 

pilotprojektet foregår i en anden afdeling og et andet speciale end mit eget. Jeg må 

alligevel erkende, at jeg kan komme til at være blind for specifikke og karakteristiske 

træk ved feltet, i og med jeg deler feltets forudfattede meninger og kan derved have 

svært ved at erkende deres betydning for projektet. 

 

5.2. Viden 

Viden er et begreb, der forstås og defineres forskelligt alt efter hvilken 

videnskabsteoretisk synsvinkel det ses fra. 

Viden kan inddeles i: 

 formel viden, som er eksplicit, stammer fra forskning og kan generaliseres  

 uformel viden som er implicit og primært skabes gennem praksis (Rycroft-

Malone 2004b) 

I denne opgave vælger jeg at tage udgangspunkt i 2 forskellige definitioner af viden, 

dels Carsten Pedersens definition og dels Everett Rogers definition, da jeg finder dem 

brugbare til at belyse problemstillingen. 

Cand.mag. i samfundsfag og filosofi Carsten Pedersen siger:  

”Påstanden er, med andre ord, at der principielt er forskel på at kunne 
forklare noget (hvilket fordrer videnskabelig viden), at kunne forundres 
(hvilket fordrer filosofisk viden), at kunne frembringe noget (hvilket fordrer 
teknisk viden) og at kunne fortolke en situation og agere i forhold til andre 
mennesker i praksis (hvilket fordrer situationsetisk viden). Dér hvor 
mennesker udfolder sig, vil disse forskellige vidensformer flette sig ind i 
hinanden, idet de er knyttet til selve det at eksistere som menneske.” 

 

Udsagnet bygger på Aristoteles 4 vidensformer: episteme, sofia, tecne og fronesis 

(Pedersen 2006:43). 

At være menneske indebærer, at man altid har mulighed for at trække på fire 

principielt forskellige former for tankevirksomhed afhængigt af, hvad man retter sit 

intellekt imod. Intet menneske kan frembringe noget uden tecne, agere i en konkret 

situation uden fronesis, forklare noget uden episteme eller forundres uden sofia (ibid. 

s. 73).  

Den amerikanske professor i kommunikation Everett Rogers (1931-2004) inddeler 

viden i 3 typer: 
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Awareness-knowledge: som er et udtryk for, at man ved, at en ting eksisterer.  

How-to knowledge: som er et udtryk for, at individer forstår, hvordan en ting skal 

bruges.  

Principles-knowledge: som er et udtryk for, at individet forstår de underliggende 

principper for, hvordan en ting virker.  

Selv om det er muligt at benytte en ting uden principles-knowledge, er muligheden for 

at den enkelte kan vurderer effekten og virkningen begrænset, når han eller hun ikke 

forstår den (Rogers 1995:172). 

Viden er en afgørende ressource i et vidensamfund. Viden opfattes i stigende grad som 

noget, der skal kunne omsættes til brugbar handlekompetence, og professionelle 

handlinger forventes i tråd hermed at blive udfoldet på et veldokumenteret og solidt 

vidensgrundlag – et af tidens kodeord er således evidens. 

 

5.3. Evidens / research 

I dansk sprogbrug betyder ordet evidens: klarhed, tydelighed, vished (Gyldendals 

fremmedordbog, 1997), dvs., at noget er umiddelbart indlysende – noget man ikke 

behøver bevise.  

I engelsk sprogbrug betyder ordet evidence: ”bevis” eller ”bevismateriale” (Gyldendals 

røde ordbog, 2003), hvilket vil sige, at der ved en direkte oversættelse af ordet fra 

evidens til evidence, går en mening tabt, og at en direkte oversættelse er misvisende. 

Dette for at give et indtryk af, at man allerede her, kan være usikker på hvad der tales 

om.  

Ordet evidence bruges ind imellem synonymt med research utilization, men selv om 

research er den foretrukne type af evidens, hverken kan eller skal al praksis 

forskningsbaseres. Når forskningsbaseret evidens ikke er tilgængelig, kommer den 

bedste evidens fra en eller flere af de ikke forskningsbaserede kilder; klinikernes 

erfaring eller patienternes erfaring (Rycroft-Malone 2004b).  

I både dansk og engelsk litteratur er begreberne ”evidensbaseret sygepleje”, 

”evidensbaseret sygepleje praksis” og ”evidensbaseret praksis” i spil. Alle tre 

begreber er multifaktorielle, og kan defineres forskelligt, alt efter hvilke faktorer 

der indgår (evidensbaseret viden, klinisk ekspertise, patientens præferencer, 
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ressourcer, etik, lokal kontekst). Begreberne tager udgangspunkt i ”Evidens 

baseret medicin”, som er defineret af D Sackett som: 

 ”Evidence based medicine is the conscientious, explicit and judicious use 
of current best evidence in making decisions about the care of individual 
patients. The practice of evidence based medicine means integrating 
individual clinical expertise with the best available external clinical 
evidence from systematic research” (Sackett et al. 1996:71). 

 

Sackett´s definition på evidensbaseret medicin, taget udgangspunkt i viden, der bygger 

på kvantitativ forskning som randomiserede kontrollerede forsøg, men kan som den 

står her, skabe tvivl om, hvilke former for viden der er tale om; om nogle vidensformer 

er bedre og har højere respekt end andre. Det er uklart, hvad en systematisk research 

vil sige, og hvilken betydning patienternes viden og erfaring skal tillægges. 

Definitionen kommer ikke nærmere ind på, hvornår der er tale om bedste viden, og 

hvor god en viden skal være, for at den er bedst! 

Sackett ser dog både erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden som vigtig i 

den kliniske beslutningstagning og som et supplement til hinanden: 

 ”Without clinical expertise, practice risk becoming tyrannized by evidence but 

without best available evidence, practice risks becoming rapidly out of 

date”(ibid s.71) 

 

Evidensbaseret medicin lægger op til, at evidens vurderes i henholdsvis styrker og 

niveauer. Styrken er et udtryk for graden af evidens, og siger noget om hvor 

underbygget anbefalingen er. Ved divergerende undersøgelser bliver styrken lav. 

Evidens niveau er et udtryk for det samlede videnskabelige grundlag undersøgelsen 

bygger på, hvor metaanalyser og kvantitative undersøgelser som randomiseret 

kontrollerede forsøg florerer højest med evidens styrke A og evidensniveau Ia, og hvor 

kvalitativ forskning ikke er medtænkt og i nogle tilfælde ikke anerkendt som forskning 

(Willman 2007). 

Mange læger og sygeplejeforskere har gennem tiden udtalt sig om hvilken betydning 

de forskellige aspekter i evidensbegrebet skal tillægges. Der er ikke opnået enighed om 

en eksakt definition og der er ikke konsensus om hvornår et forskningsresultat er validt 

nok til at danne basis for en ændring i praksis (Angel 2002).  
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Jeg vil i denne opgave ikke redegøre nærmere for begrebet, men vælger, at holde mig 

til begrebet Evidens Baseret Praksis, forstået som brugen af bedst tilgængelig evidens 

sammenholdt med patientens situation og klinikernes erfaring i klinisk 

beslutningstagning. 

 

5.4. Kliniske retningslinier 

Kliniske retningslinier kan defineres som systematisk udformede erklæringer, som skal 

være til støtte for plejepersonale og patienter i beslutninger om hensigtsmæssig 

plejeindsats under specifikke kliniske omstændigheder. Kliniske retningslinier bygger, 

hvor det er muligt, på bedst tilgængelige videnskabelige grundlag. Når det 

videnskabelige grundlag er svagt eller helt mangler, er det klinisk erfaring som udgør 

grundlaget (Willman 2007). 

 

5.5. Implementering 

Implementering af ny viden i en afdeling anses ofte som en proces, hvor en gruppe af 

sygeplejersker får introduceret det nye og i flok realiserer det i praksis. 

I forbindelse med implementering, taler Rogers om: The innovation – decision 

process: 

Hvilket er den proces, et individ gennemgår fra det får viden om innovationen, danner 

en mening om eller holdning til det nye, beslutter at adopterer eller afviser det, går i 

gang med at implementerer det og til sidst integrerer det som en del af praksis. 

Rogers påpeger, at adoption af en ny idé er afhængig af: 

 Viden om fornyelse / nye metoder 

 Innovation development: hvor en person kommunikerer en ny idé ud til andre 

personer 

 Dissemination: hvor idéen spredes og udbredes 

 Adoption: hvor nogen tager idéen til sig, dvs. adopterer idéen 

 Implementation: hvor idéen implementeres og dermed ændre praksis 

 Maintanence: hvor idéen bliver en integreret del af praksis (Rogers 1995:20) 

Han ser således implementering som en del af en sammenhængende proces. 
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Greenhalgh påpeger, at implementering er mere end at ændre praksis, det er også, at 

opretholde en ændring. Jo længere en innovation opretholdes, jo mindre tilbøjelig vil 

organisationen være til at ændre den (Greenhalgh 2004). 

Jeg vil i denne afhandling henholde mig til, at implementering er fasen hvor 

nyskabelse bliver til virkelighed med det forbehold, at en nyskabelse ses som værende 

ny for den enkelte, og dermed ikke behøver være ny i ordets egentlige forstand. 

 

5.6. Diffusion of Innovation Theory 

Diffusion kendetegner den proces, hvor noget nyt bliver kommunikeret gennem 

bestemte kanaler mellem medlemmer i et socialt system. Innovation udtrykker, at den 

idé som kommunikeres ud, bliver opfattet af den enkelte som ny. Når der skal 

kommunikeres noget nyt ud i et socialt system, er det væsentligt at kende gruppen, og 

hvad der kan influere på gruppemedlemmernes respons på det nye.  

Everett Rogers har studeret ”Diffusion of Innovation” siden 60erne. Ifølge ham sker 

spredningen af en innovation blandt individer over tid gennem en række kanaler blandt 

medlemmer af et socialt system. Rogers betragter en innovation som et objekt, en trend 

eller en idé, der opfattes som ny af en målgruppe. Han kategoriserer individer i 

grupper, alt efter hvor lang tid det tager den enkelte at begynde at bruge den nye idé: 

Rogers inddeler individer i 5 grupper:  

 Innovators: nyskabere som udgør 2,5 % af en gruppe. 

 Early Adopters: de tidlige tilsluttere som udgør 13,5 % af en gruppe 

 Early Majority: det tidlige flertal som udgør 34 % af en gruppe. 

 Late Majority: det sene flertal som udgør 34 % af en gruppe 

 Laggards: efternølere som udgør 16 % af en gruppe. 

Det kumulerede antal af adoptanter vil danne en s-kurve. Således at graden af adoption 

er den hastighed, hvormed en innovation bliver adopteret af medlemmerne af et socialt 

system (Rogers 1995:273).(bilag 3)  

Rogers forskning viser, at early adopters i et socialt system ikke adskiller sig fra late 

adopters (early majority + late majority) i alder, men de har højere uddannelse, er mere 

tilbøjelige til at være litterære, har højere social status, og er bedre til at gøre op med 

den sociale arv. Early adopters adskiller sig også fra late adopters i personlighed; de er 

mere empatiske, selvsikre og har større selvtillid, de har en større evne til at abstrahere, 
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er mere rationelle, intellektuelle, omstillingsparate, positive over for forskning og 

villig til at løbe en risiko.  

Ifølge Rogers har early adopters den største meningsdannereffekt, mens innovators 

bevæger sig på et plan, andre mennesker ikke kan følge med på, og laggards kan være 

så svære at få med, at de nærmest ikke er værd at bruge tid på. 

Rogers påpeger, at selv om en ny idé har oplagte fordele, kan det alligevel være svært 

at få den adopteret, og at det kan tage mange år fra idéer er tilgængelige, til de er 

integrerede. Nogle karakteristika kan dog fremme denne proces: 

1. At der er relative fordele ved det nye sammenlignet med gængs praksis. 

2. At det nye er forenelig med almindelig / herskende værdier blandt adoptanterne. 

3. At det nye er simpelt, fleksibelt og let at bruge. Hvor stor en forandring er der 

tale om? 

4. Opfattet risiko ved at adopterer det nye. Hvilken god grund ser den enkelte til at 

adopterer det nye? 

5. Synlighed. Kan resultatet ses? 

Rogers beskriver ”opinion leaders” som de personer i en organisation, der er i stand til 

at påvirke andre, og som har betydning for de andres holdning til en innovation. Som 

opinion leader vil man også være early adopter, men at være early adopter er ikke 

ensbetydende med at være opinion leader. Man kan godt være hurtig til at adopterer 

nyt, uden at man også er i stand til at påvirke andre i systemet.   

Diffusionsteorien søger at beskrive adoptionsmønsteret, og hvordan og hvorfor en 

innovation bliver succesfuld. Rogers pointe er, at man fokuserer på netværk, sociale 

systemer og kommunikationens betydning for spredning af innovationer. 

Diffusionsteoriens sigte er, at målgruppen skal skabe og dele information med 

hinanden og herigennem opnå en fælles forståelse for innovationernes muligheder 

(Rogers 1995). 

 

5.7. Holdninger 

Ordet holdning kan defineres som: den mening eller indstilling man har om en konkret 

sag (Politikens Nudansk ordbog 2001). 
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Ifølge Aristoteles kan holdninger forstås som værdier – og ikke blot som ideologiske 

meninger (Pedersen 2006), i hvilken sammenhæng ordet mere forstås som værende til 

nytte eller have betydning for personer (Politikens Nu dansk ordbog 2001). 

Ifølge Rogers er individers holdning til nye idéer forskellig alt efter deres tilgang til 

den nye idé, hvilket vil sige at: 

 Innovatores´: eventyrlystne, det er spændende, det skal prøves af. 

 Early Adopters: respekterer det nye, er med på idéen. 

 Early Majority: det kan overvejes. 

 Late Majority: skeptiske. 

 Laggards: traditionelle, hvad er der galt med det vi plejer at gøre? (Rogers 

1995). 

Jeg vil lade begge betydninger af ordet holdning være i spil i denne opgave. 

6. Metode og materiale 

Med udgangspunkt i afhandlingens formål, vælges en eksplorerende kvalitativ 

forskningstilgang. Hensigten er at skabe ny viden om sygeplejerskers oplevelser af og 

erfaring med hvad der virker i implementeringsprocessen, at blive klogere og opdage 

nye dimensioner (Kvale 1997). 

”Grounded Theory researchers stive to generate comprehensive 

explanations of phenomena that are grounded in reality” (Polit, 2006). 

 

Betegnelsen “Grounded Theory” dækker i dette projekt både metodologi og metode. 

Distinktionen mellem metodologi og metode er af Milliken og Schrieber beskrevet 

som: metodologi er læren om metodens teoretiske afsæt samt ontologiske og 

epistemologiske begrundelse, og metoden angiver hvordan man planlægger og udføre 

sin forskning (Dalgaard 2007). 

Metoden er oprindeligt udviklet og introduceret af to sociologer Barney Glaser (1930-) 

og Anselm Strauss (1916 – 1996) i 1960erne, til undersøgelse af sociale fænomeners 

samspil. Metoden er siden tolket og brugt i sygeplejevidenskab i mange sammenhæng, 

og er blevet udlagt på mange forskellige måder (Salminen-Karlsson 2002). Glaser og 

Strauss blev også uenig om metoden og gik hver til sit. De blev bl.a. uenige om, 
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hvordan data skulle indsamles, i hvilket omfang forskeren kunne sætte sin forforståelse 

i parentes, samt hvilken rolle intervieweren havde i den kontekst interviewet opstod i. 

Jeg vælger at bruge den metode Strauss senere lavede sammen med sygeplejerske 

Juliet Corbin som bygger på et konstruktivistisk paradigme, en subjektivistisk 

forskerrolle, accept af at forforståelsen ikke kan sættes i parentes, samt at inspiration 

ud over data kan være frugtbart (Salminen-Karlsson 2002). 

 

6.1. Symbolsk interaktionisme 

Grounded Theory (GT) metoden kan, med sin symbolske interaktionisme, være 

anvendelig til at få indblik i de fænomener sygeplejersker oplever i deres samspil med 

patienter, pårørende, kollegaer og omgivelser i bestræbelsen på at føre evidensbaseret 

sygepleje ud i livet.  

Symbolsk interaktionisme bygger på den antagelse, at vore handlinger skal forstås i 

relation til den sociale kontekst, hvori de udspilles (Strauss 1998). 

Ud fra min litteraturgennemgang foreligger der ikke kvalitative undersøgelser på 

området, og ikke mange undersøgelser der går i dybden med alle evidensbegrebets 

facetter dvs. samspillet mellem; patientens situation, sygeplejerskens kliniske erfaring 

og evidensbaseret viden.  

GT er en induktiv metode til at undersøge, hvordan sociale fænomener spiller sammen, 

hvilket vil sige, at der i den analytiske proces drages slutninger på baggrund af 

empiriske data. GT bygger på symbolsk interaktionisme i den betydning, at vores 

handlinger ikke kan forstås adskilt fra den sociale kontekst, hvori de forekommer, og 

at den sociale kontekst skal forstås som et system af symbolske handlinger mellem 

forskellige aktører (Lomborg 2003). 

Selv om man i GT beskriver egenskaber ved forskellige fænomener, er GT på ingen 

måde en fænomenologisk metode. Hvor fænomenologien9 undersøger selve 

fænomenet for at udforske dets væsen, og menneskets kvalitative forskellige 

opfattelser af fænomenet, undersøger GT sociale hændelser og mellemmenneskelige 

interaktioner og deres betydning. Metoden kan bruges til at undersøge sociale 

                                                 
9 Fænomenologien beskæftiger sig ifølge Husserl med at undersøge bevidsthedsfænomener som de 

kommer til syne i menneskets erfaring (Birkler 2005:103). 
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fænomener ud fra den måde, hvorpå mennesker handler hver for sig og i samspil med 

hinanden (Dalgaard 2007, Polit 2006).  

GT kan både bruges til beskrivelse af bestemte fænomener og til at producere en 

bestemt teori. I denne afhandling bruges GT som metode til at beskrive bestemte 

fænomener, idet dette pilotprojekt ikke danner basis for teorigenerering.  

GT bruges i denne afhandling til analyse af interview. Ifølge Strauss og Corbin 

indtager forskeren et subjektivistisk, tolkende perspektiv, hvor forskeren anvender sin 

egen menneskelige erfaring som instrument for at forstå andre mennesker, og anvender 

sin menneskelige kreativitet for at opdage mønstre og sammenhæng i empirien. De 

anerkender at forskeren har en forforståelse, men forholder sig ikke nærmere til, 

hvordan forskeren skal forholde sig til problemet med, at resultaterne derigennem kan 

kommer til at afspejle en ikke objektiv virkelighed med tolkninger (Salminen-Karlsson 

2002). 

I GT taler man om teoretisk sensitivitet, hvilket er et udtryk for forskerens teoretiske 

ståsted, viden og erfaring, herunder teoretisk indsigt eller evne til systematisk analyse 

og sensitiv indsigt. Indsigt kan komme fra forskellige kilder: personlige erfaringer, 

andres erfaringer og eksisterende teori og bruges som afsæt for systematisk 

teorigenerering. Forskeren bruger sin teoretiske sensitivitet til at være åben overfor 

feltet og teoretisk bevidst om sine valg, så empirien og ikke forudfattede teorier styrer 

teoriudviklingen (Strauss 1996, Dalgaard 2007). 

 

6.2. Udvælgelse af informanter 

I GT er der flere måder at vælge informanter på, teoretisk udvælgelse og strategisk 

udvælgelse. 

Teoretisk udvælgelse: en bevidst udvælgelse af data, som sker successivt fra 

forskellige datakilder med det formål at få optimal information omkring en formuleret 

problemstilling, der præciseres, efterhånden som forskningsprocessen skrider frem. I 

begyndelsen er udvælgelsen åben, derefter bliver den mere strategisk med det formål 

at skabe maksimal variation for til sidst at blive mere og mere selektiv for at forankre 

kerneprocessen. 

Teoretisk udvælgelse er ikke tilfældig, forskeren har mulighed for at udvælge for at 

optimerer forskelligheder i data. Formålet er at udforske sociale hændelser ikke 
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individer. Data er således ikke individrelateret, men relateret til de sociale handlinger 

og/eller de sociale processer, der undersøges. Strategisk udvælgelse: Hos Corbin og 

Strauss udvælges interviewpersoner ud fra en strategisk udvælgelse, hvor man i 

projektets planlægningsfase lægger sig fast på en udvælgelsesstrategi. Her vælges ud 

fra ønsket om at få størst mulig spredning af sine interviewpersoner på de variabler, 

man mener, er afgørende for det fænomen, man udforsker. Interviewpersoner vælges 

ud fra et ønske om at få maksimal variation. 

Strategisk udvælgelse medfører en risiko for, at man til slut mangler data, og derved 

ikke opnår teoretisk mætning af det udvalgte emne. Derudover er der risiko for, at 

emnet ikke bliver belyst tilstrækkelig bredt, og derfor ikke kan danne basis for 

teorigenerering (Holm 1995).  

Dog kan få udvalgte informanter i en kvalitativ undersøgelse sikre begrebsmæssig 

styrke og repræsentativitet i forhold til overførbarhed, idet der er mulighed for 

dyberegående indsigt i hvert enkelt fænomen. Man kan derfor tale om en høj 

indholdsvaliditet, hvilket betyder, at der kan være stor detaljetæthed i datamaterialet, 

men ukendt numerisk repræsentativitet, idet der ikke kan siges noget om den relative 

eller absolutte udbredelse af det observerede i en baggrundspopulation (Dehlholm-

Lambertsen 1998). 

Ved dette pilotprojekt vælges en strategisk udvælgelse. 

 

6.3. Det valgte forskningsdesign 

Da der i denne afhandling er tale om et pilotprojekt af begrænset omfang og med 

begrænset tid, blev strategien for udvælgelsen af informanter en henvendelse til 

oversygeplejersken på en kirurgisk afdeling på et Københavnsk hospital, hvor der blev 

indhentet tilladelse til at interviewe to 

sygeplejersker, helst med forskellig anciennitet og alder. Hvorvidt to sygeplejersker 

var for lidt kom an på, i hvilket omfang deres bidrag bragte variation i det empiriske 

materiale.  

Valg af afdeling var ud fra et ønske om, at afdelingen skulle arbejde ud fra KR. Den 

valgte kirurgiske afdeling har udarbejdet og implementeret KR i forbindelse med 

indførelse af accelererede patientforløb (Egerod 2006, Rud 2005). Endvidere har 
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afdelingen deltaget i akkreditering ved Joint Commission10 og i den forbindelse 

deltaget i implementering af H:S´ tværgående retningslinier. 

 

6.4. Feltobservation 

Udgangspunkt for interviewet var en feltobservation, hvor jeg fulgtes med to 

sygeplejerske på to forskellige sengeafdelinger for patienter indlagt til bl.a. 

accelererede patientforløb, ca. 3 timer en formiddag. Observationen var ustruktureret, 

hvilket vil sige, at den foregik i naturlige omgivelser, og at jeg som forsker trådte ind i 

feltet på feltets præmisser og var indstillet på uforudsete og ikke kontrollable 

hændelser. Formålet var at forstå sygeplejerskerne på deres egne præmisser og åbent 

undersøge, hvordan de fortolker deres egen unikke situation. Dilemmaet mellem både 

at være til stede og foretage observationer kan ifølge sociolog George Simmel 

håndteres ved at balancere mellem nærhed og distance. Denne balance kan opnås ved 

at påtage sig rollen som den fremmede (Kristiansen, 1999). I og med empirien blev 

indsamlet på en anden afdeling og i et andet speciale end mit eget, var det nemmere at 

påtage sig rollen som den fremmede. Dog skal det pointeres, at jeg som uddannet 

sygeplejerske med mange års erfaring, kunne have svært ved at forholde mig fremmed, 

hvad fagområde angår. 

Der vil altid finde en gensidig påvirkning sted mellem felt og forsker. Denne såkaldte 

dobbelt hermeneutiske problemstilling indebærer, at forskeren kan påvirke feltet i en 

bestemt retning, som således kan være biased i sine observationer og fortolkningen af 

disse (Kristiansen, 1999). I dette projekt kunne min tilstedeværelse påvirke 

sygeplejerskens og patienternes adfærd, men da der ikke var tale om at, jeg som 

forsker skulle fortolke observationerne i feltet, var der ikke tale om dobbelt 

hermeneutik i den forstand.  

Min tilstedeværelse i afdelingen foregik roligt, og jeg faldt hurtigt ind i tonen. Således 

tilkendegav nogle af de tilstedeværende sygeplejersker, at de gerne ville deltage som 

informant, hvis jeg var interesseret. 

De sygeplejersker, jeg fulgtes med, havde planlagt deres dag ud fra, at jeg skulle 

komme, så der var tid til at interviewe i forlængelse af feltobservationen. Dette kan 

                                                 
10 Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations. 
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have været medvirkende til, at de begge gav udtryk for, at de ikke havde haft specielt 

travlt, og begge i løbet af interviewet udtrykte; ”Der har jo ikke været så meget 

sygepleje i dag” og ”Der har ikke været så meget evidensbaseret i dag”.  

Feltstudiet blev valgt, fordi GT tager udgangspunkt i fænomener der er grounded i 

realiteter. Det at følge sygeplejerskerne gav anledning til, at jeg fik indblik i den 

kontekst sygeplejerskerne handlede, samt at interviewene tog udgangspunkt i 

specifikke ting og konkrete handlinger. Interviewene kom også til at dreje sig om 

andet end handlinger fra feltstudiet. 

 

6.5. Kvalitativt forskningsdesign 

Et interview er i bogstaveligste forstand en udveksling af synspunkter mellem to 

personer, der taler sammen om et fælles tema. Intervieweren er medskaber af de 

tekster, der fortolkes, og kan forhandle sine fortolkninger med interviewpersonerne. 

(Kvale 1997). Hvorfor man ikke kan se bort fra, at interviewet opstår i den kontekst, 

det er en del af. 

Mit formål med interviewundersøgelsen var ved hjælp af et semi-struktureret interview 

at få indblik i sygeplejerskernes livsverden; hvilket i dette forskningsprojekt ville sige, 

at få indblik i sygeplejerskernes oplevelser, intentioner og forståelser samt disses 

betydning og mening for sygeplejerskens handlinger i forbindelse med at praktisere en 

evidensbaseret sygepleje.   

Jeg benyttede mig af et halvstruktureret interview, der med åbne spørgsmål lagde op 

til, at sygeplejerskerne fortalte om deres oplevelser sammen med patienter, pårørende 

og kollegaer. Velvidende at jo mere ustruktureret og eksplorativ tilgangen var, des 

bredere og mere diffus blev den viden, der genereredes. Interviewene foregik i de 

respektive afdelinger i et tilstødende lokale, væk fra ”klokker” og telefoner. De foregik 

således uforstyrret. 

Interviewene blev optaget på MP3 afspiller, hvorefter jeg selv transskriberede og 

analyserede dem, da det i GT er vigtigt at kunne genhører interviewet som også er 

dokumentation for, hvad der er sagt. 
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6.6. Etiske overvejelser 

Sygeplejerskerne blev sikret anonymitet og gav informeret samtykke mundtligt og 

skriftligt til at deltage, og blev i den forbindelse informeret om, at de til en hver tid 

kunne trække sig ud af undersøgelsen. (bilag 4) 

De patienter jeg blev præsenteret for, blev af sygeplejersken informeret om årsagen til 

min tilstedeværelse og gav efterfølgende deres accept. 

Informanternes anonymitet blev bevaret ved transskriberingen. De transskriberede 

interview blev opbevaret på et UBS stik i en aflåst skuffe. 

I og med der kun deltog én sygeplejerske fra hver afdeling, var det tydeligt for enhver i 

afdelingen, hvem der deltog, jeg var derfor bevidst om, at resultatet af undersøgelsen 

kunne risikere, at blive en udstillelse af de to sygeplejerskers kompetencer til at 

arbejde evidensbaseret. Det var derfor vigtigt for mig at pointerer, at jeg ikke kom for 

at kontrollerer om de arbejdede evidensbaseret, men derimod for at få indblik i hvilke 

faktorer, der havde betydning for, at de gjorde det, når de gjorde det.  

Som forsker med insiderposition kunne jeg komme til at stå i et dilemma omkring det, 

jeg fik indblik i under indsamling af empiri. Dette dilemma forsøgte jeg at minimere 

ved at projektet foregik i en anden afdeling end min egen, således at jeg ikke er 

organiseret under samme ledelse. 

 

6.7. Kodning 

GT er en systematisk, detaljeret og struktureret metode og derfor velegnet til analyse 

af semistrukturerede interview. 

Kodning foregår i tre faser: åben, aksial og selektiv kodning. 

Åben kodning er den proces, hvor forskeren søger at få et overblik over, hvad 

datamængden handler om. Her navngives foreløbigt de enkelte kategorier Der er her 

tale om en analytisk proces, som bevæger sig fra det konkrete til det abstrakte niveau. 

Linie for linie kodning, hver sætning gennemgås for mening og indhold. De enkelte 

tekststykker sammenholdes for deres fællestræk eller forskelligheder for derefter at 

blive kategoriseret i emnekategorier.  

Aksial kodning foregår parallelt med den åbne, hvilket vil sige, at man forsat er åben 

for at udvikle nye kategorier. Den aksiale kodning har til formål at finde indbyrdes 
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relationer mellem de enkelte emnekategorier. Her ses kategorierne i sammenhæng, 

samtidig med at de endeligt identificeres. 

Selektiv kodning foregår på samme måde som aksial kodning, men på et højere niveau. 

Her kan stilles spørgsmål som: ”hvad synes at være det væsentligste problem?”, ”hvad 

er kernen i materialet?” ”hvad er mest i øjnene faldende?”. Her søges en central 

kategori, der beskriver hvad undersøgelsen handler om, og ender op med en 

kernekategori – en hypotese. Kernekategorierne bør ved selektivkodning sammenfattes 

til en teori. (Strauss 1998, Harder1993). 

Svaret kan skrives i form af en kort historie eller illustreres i form af en tegning eller 

figur, som favner totaliteten og sammenhængende. Hvorefter følger en mere analytisk 

bevisførelse, hvor forskeren hele tiden bevæge sig mellem præsentation af den udledte 

hypotese og af konkrete data. Det er denne sammenkædning, som tager form af en 

validering og fuldstændiggør hypotesens forankring. 

Sideløbende med kodningen foregår et refleksionsarbejde, hvor de refleksioner, der 

forekommer under arbejdet, skrives ned i form af memoer. Her anbefales det, at bruge 

egne erfaringer, egen viden og efterhånden også litterære data. Memoer ses som 

middel til at komme dybere i analysen, og ikke som en mulig forplumring af data 

(Harder 1993). 

7. Analyse 

Interviewguiden (bilag 5) blev afprøvet ved at interviewe en sygeplejerske på en anden 

afdeling for at teste om spørgsmålene var forståelige, og om de åbnede op for en 

samtale, om det jeg gerne ville vide noget om. Samtidig afprøvede jeg min teknik med 

at optage interviewet på en MP3 afspiller. 

I kraft af at jeg har en uddannelse som systemisk sygeplejefaglig vejleder fra 

DISPUK11, har jeg en vis erfaring med forskellige spørgeteknikker, og har under 

interviewene sikret mig, at få uddybet de begreber, der blev omtalt, og få spurgt ind til, 

om det jeg forstod, nu også var det der var ment. 

De to sygeplejersker udtalte efterfølgende, at de havde oplevet interviewet som givtigt, 

hvor de fik reflekteret over egen praksis. 

                                                 
11 Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation.  
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For at være tro mod GT, blev data indsamlet ved at følges med og interviewe én 

sygeplejerske, hvorefter interviewet blev transskriberet og kodet. Derefter valgtes 

næste informant, som blev interviewet ud fra de idéer, det første interview havde givet. 

Den anden informant bekræftede nogle af de fænomener den første havde beskrevet 

således, at de to tilsammen beskrev fænomener, der kunne analyseres og kodes. Af 

tidsmæssige årsager blev det derfor de to der leverede datamateriale til pilotprojektet. 

Af tidsmæssige årsager foretog jeg alene kodning og analyse af det empiriske 

materiale, velvidende at reliabiliteten derved kan blive forringet. I et forsøg på at gøre 

undersøgelsen så pålidelig som muligt blev kodningen af de to interviews gennemført 

med en uges interval for at bevare objektiviteten, kreativiteten og være åben for nye 

kategorier (Olsen 2002). 

Mellem de to interviews blev der lavet åben kodning, som er det første væsentlige 

analytiske trin, hvor kodning af de empiriske data gradvist fører til antagelser om 

begreber. Den åbne kodning havde til formål at åbne data op og identificere og 

benævne fænomener. Indledningsvis forsøgte jeg at fokuserer på det jeg ønskede at 

vide noget om.   

Da analysen er et kontinuum mellem beskrivelse og fortolkning, og analyseenheden 

ikke er den enkelte informant, men derimod det begreb jeg forsøger at udvikle, dvs. de 

tekststykker, hvor der tales om og beskrives fænomener (Holm 2003:233), forsøgte jeg 

at forholde mig til den konkrete tekst. 

8. Analyse af materiale 

Data om informanterne fremgår af nedenstående skema. 

 

Informant: Alder: Uddannet: Videreuddannelse: Ansat i afd. 

i: 

1. 45 år 2001 

+ bachelor 

UCSF ½ år 

2. 32 år 2002 

- bachelor 

Påbegyndt og afbrudt 

akademisk uddannelse. 

2 år 
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Gennem kodningen, memoer og analyse afdækkedes tre kernekategorier, der på hver 

sin måde havde indflydelse på, om sygeplejerskerne arbejdede evidensbaseret i deres 

praksis. De tre kategorier var henholdsvis ”evidens forstås forskelligt”, ” at holde 

ryggen fri” og ”man skal løfte i flok”. Den første kategori drejede sig om, hvad 

sygeplejerskerne vidste, forstod og tænkte om evidens, den anden var et udtryk for, 

hvordan sygeplejerskernes personlighed har betydning for deres arbejde i praksis, 

mens den tredje var et udtryk for, hvilken betydning gruppen af kollegaer og ledere har 

på, hvordan sygeplejersker arbejder evidensbaseret. Analysen der lå til grund for disse 

kategorier vil efterfølgende blive gennemgået. 

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i kernekategorierne hver for sig, hvor de 

tilhørende egenskaber vil blive præsenteret. Disse resultater vil danne grundlag for en 

efterfølgende diskussion. 

I det efterfølgende vil informanterne konsekvent blive kaldt sygeplejersker, og deres 

udsagn vil henholdsvis være citeret som (A) og (B). Intervieweren vil være citeret som 

(I). 

Under interviewet blev der i flæng brugt betegnelser som standardplejeplaner, 

accelererede patientforløb og kliniske retningslinier KR, i det efterfølgende vil 

konsekvent blive brugt betegnelsen KR. 

I den efterfølgende analyse fremkommer den åbne kodning som de udsagn den enkle 

sygeplejerske leverer; den aksiale kodning i form af, at deres udsagn tolkes som 

værende et udtryk for en bestemt egenskab; og den selektive kodning i form af den 

egenskab de tolkes som.(bilag 6) 

 

8.1. Evidens forstås forskelligt 

Den første kernekategori drejer sig om hvad sygeplejerskerne forstod ved ordet og 

begrebet evidens. Den åbne kodning viste, at begge sygeplejersker er bekendt med 

ordet, hvilket bl.a. kom til udtrykte på følgende måde; 

A: ”Ja, på en eller anden måde er jeg ligesom vokset op med det.”  

I: ”Når du siger vokset op med det, prøv at sig noget mere om det”. 

A: ”Da jeg startede sygeplejestudiet, da var det allerede meget inde over det”. 
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Udtrykket er formentlig bekendt fordi, de begge er uddannet inden for de sidste 8 år. 

De havde stiftet bekendtskab med det allerede i deres uddannelse og udtrykte, at det 

også var en del af dannelsen i deres afdeling:  

B: ”Det er en del af dannelsen i det her hus, der er en forventning, allerede når 

man bliver ansat om, at der kommer ændringer”.  

B: ”Det skal forstås sådan, at der generelt er åbenhed for nye ting”. 

Det viste sig, at sygeplejerskerne havde svært ved at definerer evidens som begreb, 

men så det som et naturvidenskabeligt bevis, dette kom til udtryk som;  

 B: ”Ja, det er vel et bevis, jeg forstår evidens som noget der er videnskabeligt, 

jeg forstår det egentligt, som om der er nogen, der har studeret noget forskning 

og har vurderet kvaliteten af det og vurderet om det er noget der kan bruges i 

praksis og lavet retningslinier ud fra. Det er i hvert fald sådan jeg tænker det, at 

de retningslinier jeg bruger er opstået på den måde, det er en måde, at anvende 

evidens på. Evidens er en slags resultat af noget forskning”. 

Eller som det også blev beskrevet: 

 A: ”Det er noget med de ting jeg går og gør, at der er lavet nogle undersøgelser 

for, at det er rigtigt, det jeg går og gør, for eksempel; at det er vigtigt at tage 

patienterne op postoperativt så hurtigt som muligt,……… og jeg ved hvorfor jeg 

skal gøre det, fordi der er lavet undersøgelser over hvor vigtigt det er, at 

patienterne kommer op efter en operation. 

 I: ”Har det så betydning for dig i din praksis, at der for eksempel er evidens for 

sådan noget?” 

 A: ”………Det har det jo i grunden, for så kan du også argumenterer over for 

patienten, hvorfor det er så vigtigt, at de kommer op”. 

Kodningen af disse udsagn gav memoer i form af; sygeplejerskerne er bekendt med 

ordet, men forstår det intellektuelt mere som forskningsbaseret viden, og ser det ikke i 

sammenhæng med patients erfaring og deres egne erfaringer. 

Sygeplejerskerne så EBP som værende meget vigtigt, nærmest en nødvendighed og 

udtrykte, at de var positivt indstillede over for det. 

De havde en tiltro til at de KR var evidensbaseret: 

 I: ”Ved du hvilke af dem I har, der er evidensbaseret? 
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 B: ”………ja, ja, nu, det er et godt spørgsmål, for så tænker jeg,… er jeg,… jeg 

tror de fleste er, specielt når jeg kan se de der litteraturhenvisninger på dem”. 

 A: ”Jeg tror ikke jeg kunne finde på at gå ind og tjekke om det er rigtigt, det fik 

jeg at vide, der stoler jeg lidt på det jeg får at vide, og det er måske lidt naivt”. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at de havde tillid til indholdet i de KR og stillede ikke 

spørgsmålstegn ved det. I det hele taget var der forvirring omkring; hvad der var 

forskningsbaseret viden for, og hvad der var erfaringsbaseret viden for i henholdsvis 

standarder plejeplaner, accelererede patientforløb og KR.  

Sygeplejerskerne så det som ledelsens opgave at søge litteratur og sikre at KR var 

evidensbaserede, men var positive overfor selv at være med på et tidspunkt. 

KR blev betragtet som en hjælp i praksis, og sygeplejerskerne oplevede, at de var 

nemmest at bruge der, hvor patienterne kunne følge dem slavisk. De gav udtryk for, at 

dette indebar en risiko for at komme til at handle ens, glemme patientperspektivet og 

overse symptomer, som ikke var nævnt i programmet.  

Denne kodning gav memoer i form af: Uvished om hvad der er evidens for. Her 

kommer evidensbegrebet i spil, fordi sygeplejerskerne oplever, at patientperspektivet 

kan være medvirkende til at KR ikke kan følges og omvendt. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at information og undervisning var vigtigt, men at det 

ikke var nok til, at de gik i gang med at implementerer det nye. Tilsyneladende kunne 

information og undervisning ændre på holdningen til at implementerer: 

 A: ”Jeg tror, det gør det mere interessant og ændre det mere negative til det 

positive, ændre folks holdning, hvis man får noget information og undervisning.” 

Lægens holdning til det, der stod i KR, var også vigtigt. Hvis sygeplejerskerne 

oplevede læger, der ville noget andet end det, der var beskrevet i KR, kom de i et 

dilemma, da lægens ord oftest fik en afgørende betydning. Sygeplejerskerne oplevede 

dog, at det at vide, at deres argument bundede i forskningsbaseret viden gav dem 

kompetence til at gå i en anden dialog med lægen og argumentere for deres sag, de 

oplevede også, at de i nogle situationer blev hørt; 

 B: ”Fordi så står jeg der, er retningslinien gældende eller er overlægen 

gældende, men i denne situation havde jeg de faglige argumenter”. 
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Denne kodning gav memoer i form af; vigtigheden af at være bevidst om hvad der er 

forskningsbaseret viden for. Tilsyneladende ændrer information og undervisning kun 

holdninger men ikke adfærd; betydning af individuel holdning og betydning af status. 

 

8.2. At holde ryggen fri 

Den anden kernekategori drejede sig om, hvordan sygeplejerskernes personlighed 

havde betydning for praksis, hvilke egenskaber, der i deres bevidsthed, havde 

betydning for deres handlinger. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at de generelt var positivt indstillet over for at arbejde 

evidensbaseret, men at de som person måtte erkende, at der var ting de kæmpede mere 

for end andre, dette kom til udtryk som: 

 A: ”Hvis de siger de ikke vil op før i morgen. Det får de ikke lov at bestemme, 

det er jo min kæphest. Jeg hiver dem ikke ud af sengen, så siger jeg, nu får du 

noget at drikke, så kan du hvile dig og så kommer jeg igen om en time”. 

 A: ”Der er noget patienterne skal, de kan selv bestemme rækkefølgen.” 

Sygeplejerskerne brugte den forskningsbaseret viden som argument over for patienten, 

og de oplevede at patienterne lytte til deres argumenter: 

 A: ”Ja, altså, du kan henvise til noget som er undersøgt, der er lavet 

undersøgelser over det, det er ikke bare mig der siger det, masser af læger eller 

sygeplejersker har lavet nogle undersøgelser omkring det, så derfor er det 

vigtigt”. 

 B: ”Jeg går ind og argumenterer fagligt, og netop ved én der ikke vil ud af 

sengen, der er jeg nødt til at stramme min faglige argumentation op”. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for; at de ting, der var vigtige for dem, var de villige til at 

forhandle om. Hvis der var forskningsbaseret viden for det sygeplejersken ville, blev 

forhandlingen anderledes. Forhandlingen kom til at dreje sig om det evidente, 

patientens vilje og formåen og sygeplejerskens kæphest. 

Denne kodning gav memoer i form af; hver har sin kæphest; der er noget man kæmper 

mere for end andet; her sættes de pædagogiske evner ind. 

Sygeplejerskerne oplevede, at de var mere tilbøjelige til at bruge KR, hvis de følte sig 

usikker eller blev kontrolleret, det gav dem tryghed.  
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 B: ”Jeg fik at vide fra starten af, at det kunne måles om vi brugte dem, og det 

troede jeg egentlig, kunne få mig til at bruge den, det plejer at være 

motivationsfaktor nok for mig”. 

B: ”Hvis jeg bliver kontrolleret eller hvis jeg ved det skal bruges til udvikling, så 

bliver jeg også mere tydelig i min måde at dokumenterer det på”. 

B: ”Jeg tror jeg gjorde det fordi det føltes mere trygt (passede mange pt. den 

dag)”. 

Specielt som nyansat gav det tryghed, at følge KR slavisk. 

Hvis skemaer ifølge KR skulle føres, oplevede sygeplejerskerne at det fremmede 

motivationen, at nogen skulle bruge resultaterne.  

 B: ”Når de accelererede forløb giver god mening, så bliver der også gjort en 

ekstra indsats for at følge dem” 

Det var indlysende, at patienterne skulle have smertemedicin inden de skulle 

mobiliseres, men at smerten kunne omsættes til tal på en skala, gav ingen mening, og 

så blev det svært, at få ført skemaerne. 

 A: ”………, men jeg har altid været dårlig til det der med VAS, fordi jeg synes 

det er svært, at stå og sige til en patient, hvor ondt har du, kan du beskrive det 

med tal,…det har jeg bare… det hænger ikke sammen”. 

Denne kodning gav memoer i form af: oplever kontrol som motivationsfaktor; det 

fremmer brugen af KR, hvis det kan være en sikkerhed for sygeplejersken eller giver 

god mening; når indholdet i KR ikke giver mening, følges den ikke. 

Sygeplejerskerne tillagde, at andre kunne se, at de havde fulgt en KR, stor betydning. 

Det var således vigtigt, at få dokumenteret, når noget var gjort, så andre kunne se, at 

det var der handlet på, dette kom til udtryk som: 

 A: ”Det er lidt en ære, at man får gjort tingene, ik´?, for hvis det ikke er gjort, så 

ringer de fra operationsgangen”. ”Man skal kunne holde sin ryg fri”. 

A: ”Andre skal kunne se, at det har man observeret”. 

Det var også vigtigt at signalere ud ad til, at man som afdeling havde styr på tingene. 

 B: ”Ja, men det er det da, både hele afdelingen og hele Bispebjerg, afdeling her, 

står for kvalitet og det gode patient forløb, jeg tænker da også at vi har et 

signalement ud ad til, at der er noget at leve op til”. 

Denne kodning gav memoer i form af: Ærekærhed, stolthed. 
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Sygeplejerskerne oplevede, at KR gjorde dem selvstændige og mindre afhængige af 

andre, bl.a. lægerne. De oplevede det som en frihed og var tilbøjelige til at følge 

retningslinierne, så de var mindre afhængige af lægerne, men det gav også et stort 

ansvar. Patienter kunne udskrives uden at blive set af en læge, og det var op til 

sygeplejersken at sikre sig, at retningslinier var fulgt inden patienten blev udskrevet. 

Her blev de KR også en sikkerhed for sygeplejersken, hvilket motiverede dem til at 

bruge dem. 

 

8.3. Man skal løfte i flok 

Den tredje kernekategori drejede sig om, hvordan systemet omkring sygeplejerskerne 

har betydning for om evidens bliver omsat til praksis. 

Under interviewene gav sygeplejerskerne udtryk for, at de som faggruppe brugte 

hinanden meget; når de havde brug for hjælp til at udføre en bestemt handling; når de 

gerne ville have et godt råd; når de blev introduceret til noget nyt; så spurgte de ind til 

hinandens viden og erfaring, og det svar de fik, brugte de, hvis det lød fornuftigt og 

passede ind i sygeplejerskens forståelsesramme. De forholdt sig ikke kritisk til, om det 

svar de fik, var erfaringsbaseret eller forskningsbaseret. 

 A: ”Vi bruger hinanden meget her, rigtig meget, men vi står også med et stort 

ansvar, i og med, vi selv sender patienterne hjem”. 

 B: ”Så kan man gøre brug af hinanden og det er rigtig rart med den 

udveksling.” 

Her havde det betydning, at dem man henvendte sig til, vidste noget, havde evidens for 

det de vidste. Hvis sygeplejerskerne vidste, at én havde en bestemt viden om et 

specifikt emne, valgte de at henvende sig der; 

 B: ”Man kan henvende sig til dem der har et domæne, hvis man har noget 

udveksling omkring papirerne, så kan vi have en dialog omkring det, med en der 

er nede på gulvet, det betyder en del”. 

Udveksling af erfaringer og viden gav både motivation og fagligt sammenhold i 

afdelingen. 

Ifølge sygeplejerskerne, var det ikke kun udveksle af erfaring og viden med ”en 

kollega nede på gulvet”, der havde betydning, men også måden hvorpå, kollegaerne 

tog imod nye tiltag i afdelingen, var vigtig, hvilket kom til udtryk som:  
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 B: ”Hvordan mine kollegaer tager det, det betyder meget, hvis de modtager 

noget negativt, det smitter da rigtig meget, det kan godt betyde noget for min 

indstilling til det. Der skal jeg også selv passe på, - jeg skal heller ikke besmitte 

andre”. 

 A: ”det med at sige, at man ikke kan alene, det er fordi man skal have opbakning 

fra sine kollegaer, det nytter ikke noget, at de alle sammen siger nej, og du siger 

det gør jeg, det nytter ikke noget”. 

I det hele taget pegede sygeplejerskerne flere gange på, at man ikke kunne være alene 

om at indfører eller vedligeholde noget nyt. De havde brug for opbakning fra 

kollegaerne og lod sig smitte af det, kollegaerne gjorde. Dette kom til udtryk som; at 

man ikke kunne være den eneste der indførte det nye, men man kunne heller ikke være 

den eneste, der ikke handlede efter det nye;  

 A: ”Man skal rejse sig i flok, det skal man, det nytter ikke noget at halvdelen er 

utilfreds og siger, nu gør vi som vi plejer.”  

Ved introduktion af nye tiltag var det også vigtigt, at ledelsen og andre, der var 

ansvarlig for kvalitetssikring i afdelingen, var synlige og strammede op omkring de 

tiltag, der var iværksat; 

 B: ”Så når kontakten er tæt til afdelingssygeplejersken og klinisk vejleder, så er 

folk meget hurtige til at opdage, at det kan være nogle gode redskaber, som er 

gode at bruge og gør noget godt for patienterne. Og vores kliniske vejleder, hun 

er meget opmærksom på, at hvis der er noget der ikke er ført, så skal vi gå 

tilbage til den som ikke har gjort det.” 

Men ledelsen skulle hurtigt overlade implementeringen til andre; 

 A: ”Ledelsen skal udpege personer der får ansvar for implementeringen, for lige 

så snart det er kollegaer på lige fod med en selv, så skal vi vise dem, vi kan.” 

At nogen havde rollen som tovholder og holdt fast i at noget skulle indføres eller 

fuldføres, havde betydning for om sygeplejerskerne fulgte trop. 

Som ny i en afdeling adopterede man sine nye kollegaers arbejdsgange og satte ikke 

spørgsmålstegn ved dem. Sygeplejerskerne gav udtryk for, at når man kom som ny i en 

afdeling, blev man som novice igen, påtog sig rollen som den, der ikke vidste noget og 

gjorde tingene på den måde, det blev gjort i afdelingen. 

 A: ”Man skal ikke komme og sige, at sådan gjorde vi der hvor jeg kommer fra”. 
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      ”Man skal ikke kæmpe imod noget der har været der i mange år”. 

Med tiden lagde de novicerollen fra sig, men da havde de overtaget handlemønstre og 

arbejdsgange, som de næsten var holdt op med at stille spørgsmålstegn ved. 

Denne kodning gav memoer i form af: de har brug for hinanden; det er i systemet 

adfærdsændringer spreder sig; ledelsen skal udpege en tovholder; er alle lige 

velegnede til at agere tovholder? 

9. Diskussion 

Efter i det foregående afsnit at have præsenteret de tre kernekategorier med tilhørende 

egenskaber, vil resultaterne i det følgende blive diskuteret med fokus på, hvilke 

faktorer sygeplejerskerne beskriver som fremmende for implementering af evidens i 

praksis.  

Min hypotese om, hvordan de tre kernekategorier med tilhørende egenskaber kan have 

betydning for om sygeplejersker arbejder evidensbaseret, er illustreret i en figur (bilag 

7). 

Diskussionen vil tage sit udgangspunkt i de tre kernekategorier samt begreberne; 

viden, evidens, implementering, holdning og Rogers´ ”Diffusion of Innovation 

Theory”, samt min egen viden og erfaring med implementering af evidens i praksis. 

 

9.1. Hvordan sygeplejerskerne forstod det at arbejde evidensbaseret 

Blandt sygeplejersker, sygeplejeforskere og sygeplejeledere hersker der stor 

usikkerhed og uenighed om, hvad evidensbaseret sygepleje er (Angel 2002, Rycroft-

Malone 2004b). Dette gjorde sig også gældende for de to sygeplejersker i dette 

pilotprojekt. De var tilbøjelige til at se evidens ud fra en positivistisk forståelse og så 

det som værende knyttet til forskningsbaseret viden, jævnfør kernekategorierne. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at de så KR som en opskrift, der skulle følges. 

Såfremt dette ikke var muligt, blev der ikke arbejdet evidensbaseret. Analysen viste, at 

de forstod begrebet som formel viden; et bevis eller som et resultat af forskning, og at 

de ikke anså uformel viden; som patienternes viden og erfaring eller deres egen 

kliniske erfaring som værende et udtryk for evidens, de forholdt sig ikke til om bedst 

tilgængelig viden kunne være andet end forskningsbaseret.  
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Sygeplejerskerne beskrev, hvordan de brugte flere former for viden i deres praksis, de 

arbejdede i et felt, hvor de så KR som brugbare, således at KR var et redskab til at 

udføre sygepleje. De observerede patienterne, handlede ud fra patienternes behov og 

ud fra, hvad de selv anså for at være ”de rigtige handlinger”, lod sig forundre, 

reflekterede over det de så, og agerede ifølge de KR.  

Sygeplejerskerne så KR som et brugbart redskab til implementering men så en fare i, 

at de kunne komme til at generalisere for meget og i situationer overse symptomer hos 

patienten og handle ureflekteret.  

Sygeplejerskerne var ifølge interviewene ikke vidende om eller usikre på, hvornår KR 

var evidensbaseret, og forholdt sig ikke kritisk til, hvornår bedste tilgængelige viden 

var forskningsbaseret, og hvornår den var erfaringsbaseret.  

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at de arbejdede i en afdeling, hvor de blev dannet til 

at arbejde evidensbaseret, og hvor KR var en del af hverdagen. Ifølge Rycroft-Malone 

et al. mangler der i mange afdelinger en politik for og en beslutning om, hvordan 

evidensbegrebet skal forstås; hvad lægger afdelingen i begrebet?: hvornår er der tale 

om, at forskningsresultater kan ligge til grund for en praksisændring?; hvor mange 

undersøgelser skal der til?; hvornår er det tilstrækkeligt at evidensen bygger på 

erfaring? osv. (Rycroft-Malone 2004a, Stetler 2007, Kitson 2008). Hvorvidt en sådan 

politik foreligger i de implicerede afdelinger er uvist, men en diskussion blandt 

sygeplejerskerne kunne være givtig. 

Selv om sygeplejerskerne ofte ikke vidste hvilken evidens der lå til grund for KR, 

oplevede de, at i de tilfælde hvor de var bekendt med forskningsevidens, brugte de det 

som argument over for både patienter og læger. De oplevede således, at det 

underbyggede brugen af evidens i praksis og at viden om forskningsevidens var 

brugbart.  

Information og undervisning i implementeringsøjemed, anså sygeplejerskerne som 

vigtig for deres holdning og tilgang til det nye, der skulle implementeres. Information 

kunne ændre den enkeltes indstilling både i positiv og negativ retning, hvorvidt de blev 

positivt eller negativt indstillet til det nye afhang af om de kunne se en mening med og 

nytte af det nye tiltag. 
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9.2. At holde ryggen fri 

En af de ting, der er beskrevet i litteraturen, som værende en barriere for 

implementering af evidens i sygeplejen, er konteksten. Feltobservation og interviews i 

denne undersøgelse viste at, i konteksten kom evidensbegrebet i spil. Når 

sygeplejerskerne talte om evidens som begreb, var det svært at definerer, men når de 

talte om konkrete handlinger i klinisk praksis kom både patienten, forskningsbaseret 

viden og de selv i spil; således viste undersøgelsen, hvordan de to sygeplejerskers 

personlighed, egne prioriteringer og sikkerhed var medvirkende faktorer for, hvordan 

de prioriterede og handlede i praksis. 

De talte om begreber som: hvad der var deres kæphest, i hvilken grad deres handlinger 

kunne kontrolleres, i hvilken grad noget var meningsfulgt, hvornår noget var en 

sikkerhed for dem selv og betydningen af ærekærhed.  

Disse begreber skal i denne sammenhæng ses som faktorer der for disse to 

sygeplejersker var medvirkende til, at de arbejdede mere evidensbaseret. De var 

tilbøjelige til at gøre en ihærdig indsats for at føre evidens ud i livet, i de tilfælde hvor 

det, de selv syntes var vigtigt, var i spil. De havde hver især noget de kæmpede mere 

for end andet, f.eks. at få patienten ud af sengen. De oplevede begge at, i de tilfælde 

hvor det teknisk var muligt at kontrollere dem, eller hvor det de skulle gøre, blev 

efterspurgt af andre, fremmede det motivationen til at følge KR. 

Der hvor sygeplejerskerne oplevede KR som et redskab, der gav dem mere frihed og 

gjorde dem mere selvstændige og mindre afhængige af lægerne, var de mere tilbøjelige 

til at bruge dem. Der kunne KR bruges til at sygeplejerskerne ”holdt ryggen fri”. 

Hvorvidt disse to sygeplejerskers prioriteringer og egenskaber adskiller sig fra andre 

sygeplejerskers er uvist, men flere af de udvalgte artikler beskriver, at personlighed 

hos f.eks. den kliniske specialist er afgørende for graden af implementering.  

Rogers beskriver i sin teori specielle kendetegn hos early adopters, og at der endnu 

ikke vides meget om, hvilken betydning den enkelte sygeplejerskes personlighed har 

for graden af implementering. 

 

9.3. Man skal løfte i flok 

Sygeplejerskerne pegede i denne undersøgelse på, at de ikke alene kunne indføre eller 

vedligeholde noget nyt, de havde brug for opbakning fra kollegaerne og lod sig smitte 

 41



 42

af det kollegaerne gjorde. De så sig selv som en del af et team; det var vigtigt for dem, 

at de som gruppe løftede opgaverne. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at det havde stor betydning, at nye tiltag blev meldt 

ud og introduceret gennem ledelsen, men at måden den spredte sig på blandt 

kollegaerne, og kollegaernes holdning til det nye, var vigtig. 

Jeg vil med Everett Rogers (1995) ”Diffusions of Innovation Theory” forsøge at 

relatere hvordan en ny idé eller ny adfærd spredes over tid gennem en række kanaler 

blandt medlemmer af et socialt system, og derved få indblik i, hvad sygeplejerskerne 

oplever som fremmende for implementering af evidensbaseret viden i praksis. Teorien 

søger at beskrive adoptionsmønstre; hvordan og hvorfor en innovation bliver 

succesfuld. Rogers fokuserer på netværk, sociale systemer og kommunikationens 

betydning for spredningen af en innovation. 

I undersøgelsen pegede sygeplejerskerne på, at det var vigtigt, at de blev informeret 

om nye tiltag, hvilket ifølge Rogers kan forstås som, at sygeplejerskerne er nødt til at 

vide, at der eksistere ny viden, også kaldet ”Awareness-knowledge”, at de forstår, 

hvordan det nye skal bruges, også kaldet ”how-to-knowledge”, og at de forstår de 

underliggende principper for, hvordan det nye virker, også kaldet ”principles-

knowledge”. Men denne viden i sig selv førte, ifølge sygeplejerskerne, ikke til at noget 

nyt blev implementeret. 

Ifølge litteraturen har der været meget fokus på, at sygeplejersker definerer 

litteratursøgning, læsning, forståelse og vurdering af videnskabelige artikler som en 

barriere (Nielsen 2006, Huntchinson 2006). Ved at alle studerende skal lære at søge i 

databaser, kan man komme til at signalere, at det er noget alle skal kunne. Hvis man 

skal søge virkelig evidens er det en ekspertopgave, som varetages af specialister og 

forskere (Taylor 2007). Sygeplejerskerne anså det som en ledelsesopgave at søge og 

informere om denne nye viden, de var ikke afvisende over for selv at være med til at 

søge litteratur, men så det ikke som muligt i en travl hverdag. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at kliniske vejledere og kliniske oversygeplejersker 

havde en vigtig rolle i at søge og vedligeholde det nye, hvilket også bekræftes i 

artiklen af Peper (2006) I de amerikanske og engelske undersøgelser, der omtaler 

Nurse Practicener og Clinical Nurse Specialist, er der tale om sygeplejersker med 

videreuddannelse på masterniveau, hvorfor det kan være svært at sammenligne med 
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danske forhold, hvor stillingsbetegnelser ikke dækker over de samme kvalifikationer 

hos sygeplejerskerne. 

Sygeplejerskerne påpegede, at det var vigtigt for implementeringen, at ledelsen 

udpegede personer der blev ansvarlige for udbredelsen, hvilket Rogers beskriver som 

”dissimination”, hvor idéen spredes og udbredes. Rogers taler i den forbindelse om 

”Opinion Leaders” som personer i en organisation, der er i stand til at påvirke det 

øvrige personales holdning til og adoption af noget nyt. Ifølge Rogers er det dem, der 

interpersonelt får idéen til at sprede sig i gruppen (Rogers 1995).  

I undersøgelsen af Dopson et al. nævnes Opinion Leader, som den der påtager sig 

forskellige roller i forbindelse med implementering, men det påpeges, at rollen er 

kompleks (Dopson 2002). 

Rogers påpeger, at udvælgelsen af personer til at sprede en innovation i en afdeling 

ofte er for tilfældig. Han kategoriserer individer i grupper alt efter, hvor lang tid det 

tager den enkelte at begynde at bruge den nye idé, og beskriver bestemte kendetegn 

hos de personer der er hurtigst til at tage idéen til sig. Disse personer, early adopters, 

udgør ca. 13 % af en gruppe, og kan være egnede som opinion leaders, men behøver 

ikke være det (Rogers 1995).  Dette pilotprojekt udsiger ikke noget om 

adoptionsmønstre eller om personegenskaber i de pågældende afdelinger, men i og 

med, at sygeplejerskerne vælger at gå til dem af deres kollegaer, der har et domæne, er 

det måske netop i kraft af disse personers personlighed. Rogers idé lægger op til, at 

ledere skal være opmærksomme på hvem de uddelegerer opgaver til og være bevidste 

om, hvem i personalegruppen, der har hvilken personlighed. 

Jeg har gennem årene erfaret, at sygeplejersker bruger hinanden meget; når de er i tvivl 

om hvordan en handling skal udføres; når de gerne vil have et godt råd; når de skal 

introduceres til noget nyt; så spørger de ind til hinandens viden og erfaring, og det svar 

de får, bruger de, hvis det lyder fornuftigt og passer ind i deres forståelsesramme. 

Denne undersøgelse tyder på, at sygeplejerskerne ikke forholder sig kritisk til, om det 

svar de får er erfaringsbaseret eller forskningsbaseret. Hvis man i en afdeling udpeger 

hvem, der har hvilke domæner, ville sygeplejerskerne i denne undersøgelse søge 

derhen, og på den måde få et råd der var evidensbaseret.  

Sygeplejerskerne påpeger flere gange i undersøgelsen, at det, de forstår, er lettere at 

implementere end det de ikke forstår. Det der ikke giver mening, kæmper de med at få 
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gjort, selv om det er dokumenteret i en KR, at det skal gøres. Rogers påpeger, at selv 

om en idé har oplagte fordele, kan det alligevel være svært at få den adopteret, og det 

kan tage mange år fra idéen er tilgængelig til den er integreret (bilag 3). Denne proces 

kan dog fremmes ved, at der er synlige fordele ved det nye, at det er foreneligt med 

herskende værdier, at det er simpelt og let at bruge, at der er nogle synlige gode grunde 

til at bruge det nye, og at resultaterne af det kan ses (Roger 1995). Nogle af disse 

karakteristika kommer frem i undersøgelsen som; de KR som er forståelige og som 

patienterne kan følge, bliver brugt; der hvor nogen efterspørger det de laver, giver det 

menig at føre f.eks. skemaer og kurver. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for en positiv holdning til EBP, hvilket også er 

kendetegnende for flere af de undersøgelser, der refereres til i denne afhandling 

(Pepler 2006, Rycroft.Malone 2004a). Rogers nuancerer holdninger til implementering 

alt efter graden af adoption, således at personer der kendetegnes som early adopters er 

med på en ny idé og respekterer, at det skal til, mens late adopters overvejer hvad de 

skal synes eller er direkte skeptiske. Det er svært at sige noget om hvilken gruppe af 

adoptanter, sygeplejerskerne i dette pilotprojekt tilhører, men i og med at de er 

afhængige af tovholdere og deres kollegaers tilgang til det nye, og samtidig er positive 

over for nyt, kan det tænkes, at de tilhører gruppen af early majority. 

10. Metodekritik 

Strauss og Corbins udlægning af GT blev valgt som analysemetode i denne 

masterafhandling fordi jeg tillod mig at stille et afgrænset spørgsmål, nemlig: Hvilke 

faktorer har ifølge sygeplejersker betydning for om de handler evidensbaseret i deres 

sygeplejepraksis? Derved risikerer jeg ikke at anvende GT efter hensigten, da jeg 

risikerer at søge svar på mit spørgsmål og komme til at tolke på grundlag af bestemte 

begreber. Begreber som kan være blevet anvendt i spørgsmålene til deltagerne, og 

derved være kommet til at søge efter bestemte data. 

Min begrænsede erfaring som forsker og begrænsede erfaring med at anvende GT, 

samt det tidspres analyse af data er foregået under, har angiveligt haft betydning for 

kvaliteten og antallet af kategorier. Kernekategorierne kunne ved selektiv kodning 

sammenfattes til en teori, hvilket ikke er muligt i denne opgave af begrænset omfang. 
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Dog er jeg overbevist om, at de tre kategorier der er fundet i denne afhandling, er 

gennemgående. Det semi-strukturerede kvalitative interview var anvendeligt til at få 

indblik i de fænomener sygeplejerskerne beskrev, og et genhøre af interviewene og 

yderligere analyse af data, ville kunne have nuanceret kategorierne. Men ifølge Glaser 

og Strauss, kan en teori eller hypotese altid udvikles og vil altid falde forskelligt ud alt 

efter øjnene der ser (Strauss 1998).  

I dette pilotprojekt er valgt strategisk udvælgelse, hvilket vil sige, at der vælges ud fra 

ønsket om at få størst mulig spredning af sine interviewpersoner på de variabler, man 

mener, er afgørende for det fænomen, man udforsker. I dette pilotprojekt kan der være 

tvivl om, hvorvidt dette er lykkes, med de to informanter der deltog, hvorfor der kan 

være tale om manglende datamætning. Dog vil få udvalgte informanter i en kvalitativ 

undersøgelse sikrer begrebsmæssig styrke og repræsentativitet i forhold til 

overførbarhed, idet der er mulighed for dyberegående indsigt i hvert enkelt fænomen.  

I tilfælde af at undersøgelsen senere skal udvides til et projekt, vil en teoretisk 

udvælgelse være at foretrække, så der på den måde opnås datamætning. 

I kvantitativ forskning taler man om generaliserbarhed. Hvor man i kvalitativ 

forskning nærmere taler om overførbarhed (Dehlholm-Lambertsen 1998). Resultatet af 

denne undersøgelse er overførbar i den grad; at den kan udsige noget om, hvad to 

sygeplejersker med nogenlunde lige lang anciennitet, som arbejder i samme speciale, 

udtaler som værende faktorer, der har betydning for om de arbejder evidensbaseret. 

Der er således ikke stor spredning på informanterne og ikke maksimal variation. 

Resultatet kan være påvirket af, at de sygeplejersker der har indvilliget i at deltage har 

en speciel interesse for implementering af evidens i sygeplejen og derfor ikke er 

repræsentativ for sygeplejersker generelt, i og med de begge har en videreuddannelse i 

form af henholdsvis UCSF12 og en ikke afsluttet akademisk uddannelse.  

Som forsker i eget felt, kan jeg have påvirket feltet i en bestemt retning, således at 

sygeplejerskerne ved feltobservationen kan have forsøgt at handle mere 

evidensbaseret, end de ellers ville have gjort, fordi jeg fulgtes med dem, ligesom jeg 

ved interviewet kan have lagt vægt på de fænomener, jeg selv anså for vigtige.  

Ikke desto mindre giver resultaterne alligevel anledning til refleksioner over praksis. 

                                                 
12 Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning. 
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11. Konklusion 

Projektets formål er overordnet set som pilotprojekt at undersøge hvilke faktorer, der 

har betydning for, om sygeplejersker handler evidensbaseret i deres sygeplejepraksis. 

På baggrund af problemstillingen, litteratursøgningen og det empiriske materiale kan 

jeg konkluderer, at problematikken omkring evidensbasering i sygeplejepraksis er et 

komplekst og uudforsket område. Denne afhandling sætter fokus på, at der kan 

udpeges tre kategorier som har betydning for om sygeplejersker handler 

evidensbaseret, hvilket er henholdsvis ”evidens forstås forskelligt”, ” at holde ryggen 

fri” og ”man skal løfte i flok”. Den første kategori drejer sig om, hvad sygeplejerskerne 

ved, forstår og tænker om evidens, den anden er et udtryk for, hvordan 

sygeplejerskernes personlighed har betydning for deres arbejde i praksis, mens den 

tredje er et udtryk for, hvilken betydning systemet omkring sygeplejerskerne, f.eks. 

gruppen af kollegaer, har for, hvordan sygeplejersker arbejder. Illustrationen (bilag 7) 

viser, hvordan dette samspil foregår i og omkring sygeplejersken. 

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne intellektuelt ser evidens som værende 

forskningsbaseret viden og måske ser det som værende modpol til erfaringsbaseret 

viden, og at begrebet kommer i spil, når sygeplejerskerne står over for patienterne. 

Den måde sygeplejerskerne forstår evidensbegrebet på, som et udtryk for 

forskningsbaseret viden, gjorde det anvendeligt som argument, forstået på den måde, 

at bevidstheden om, at noget er forskningsbaseret, gør det til et godt argument over for 

patienter og læger. 

Sygeplejerskerne er positivt indstillede over for KR og ser det som et godt 

arbejdsredskab. De har tillid til at KR er evidensbaserede og oplever dem som en 

sikkerhed og tryghed. 

I dette pilotprojekt har sygeplejerskerne personlige egenskaber i form af kæpheste, 

ærekærhed, selvstændighed og et ønske om at holde ryggen fri, hvilke får dem til at 

følge KR og arbejde mere evidensbaseret. 

Sygeplejerskerne gav udtryk for, at implementering er en social proces, og oplever at 

graden af implementering stiger i takt med, at kollegaerne tager ”det nye” til sig. De 

udtrykte, at introduktion af noget nyt er vigtigt for at få viden om ”det nye”, samt for 

den holdning ”det nye” bliver mødt med, men at det er i kredsen af kollegaer, ”det 

nye” skal sprede sig. 
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De ser ledere som havende et ansvar for at strukturere og organisere processen, samt 

udpege personer blandt kollegaerne som tovholder ”opinion leader”, til at 

implementere og sprede det nye i gruppen. 

12. Perspektivering 

En hermeneutisk ramme giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan sygeplejersker 

skal agere i praksis i forhold til det fremkomne undersøgelsesresultat. Undersøgelsen 

har rejst problemstillinger og spørgsmål, som egner sig til refleksion over praksis.  

Et centralt spørgsmål er afdelingers politik for hvordan evidensbegrebet skal forstås; 

diskussioner om og holdninger til, hvad der lægges i begrebet, stillingtagen til hvornår 

et forskningsresultat kan ligge til grund for ændring i praksis og en afvejning af, 

hvornår evidens skal være forskningsbaseret eller erfaringsbaseret. At få diskuteret 

dette ude i afdelingerne i relation til bestemte patientkategorier vil bidrage til en fælles 

forståelse af begrebet. 

Litteraturstudiet viser, at det kræver mere end forskning af høj kvalitet at etablere en 

evidensbaseret praksis. Det kræver også investeringer politisk og kontekstuelt i 

organisationen, samt at opretholdelsen, af en ændring hviler på organisationen. 

Der er brug for forskning, der viser noget om, hvordan sygeplejersker fremmer 

implementeringen i konkrete situationer og i samspil med patienten. Det kan være 

gavnligt at afvente resultatet af det kvalitative multicenter forskningsprojekt Rycroft-

Malone et al. (2004, 2007, 2008) pt. afvikler omhandlende elementerne i PARiSH 

modellen og undersøge om denne model er anvendelig i Danmark, f.eks. ved at se 

nærmere på, hvilke erfaringer man har med at bruge den i Sverige. 

Derudover er der brug for mere viden om, hvilke kvalifikationer sygeplejersker har 

brug for, både fagligt og personligt, for at implementering lykkes. Denne undersøgelse 

udsiger ikke noget om adoptionsmønstre eller personegenskaber hos adoptanter; men 

det ville være gavnligt at se nærmere på, hvordan nye tiltag kommunikeres ud i 

gruppen af sygeplejersker, og hvad der influerer på gruppemedlemmernes respons på 

det nye. At flytte fokus fra ”det nye” og se nærmere på det system ”det nye” skal 

implementeres i. En øget bevidsthed og viden hos lederne om, hvilke kvalifikationer 

og personlighed personalet skal have for at sprede ”det nye” i gruppen af 

sygeplejersker, vil være gavnligt for implementeringsprocessen. 
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Sygeplejerskerne i dette pilotprojekt giver udtryk for personlige egenskaber i form af 

ærekærhed, kæpheste og ”holde ryggen fri”. En diskussion om moral kan i den 

forbindelse være fristende, og vil måske belyse hvordan vores handlinger kan bunde i 

dydsetik. 

Denne undersøgelse kan bidrage med en flig af indblik i, hvad sygeplejersker oplever 

som faktorer, der fremmer en evidensbaseret praksis, men bør, hvis resultatet skal være 

overførbart, gentages i et større forskningsprojekt, hvor der foretages en teoretisk 

udvælgelse af informanter for at opnå datamætning. 
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Bilag 1 

Søgeresultater: 

 

Bibliotek.dk: 

 

Implementering OG succes:    12 

poster.  

 Heraf ingen relevante. 
 

Implementering OG vellykket:    3 

poster.  

 Heraf ingen relevante 
 

Implementering? OG evidens?    62 

poster.  

 Heraf 1måske relevant. 
 

”Diffusion of innovation”:     25 

poster. 

 Heraf 2 måske relevante. 
Samt Everett Rogers bog om “Diffusion of innovation.” 

 

Søgning på Sygeplejersken og Klinisk sygepleje: 

 

Implementering OG succes:    24 

poster.  

 Heraf 1 måske relevant. 
 

Implementering OG vellykket:    13 

poster.  

 Heraf 2 måske relevant. 
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Implementering? OG evidens?    116 

poster.  

 

”Diffusion of innovation”:    0 

poster. 

 

Innovation?: Klinisk sygepleje:    12 

poster 

 Heraf 4 måske relevante. 
 

Innovation?: Sygeplejersken:    115 

poster. 

 

Innovation OG evidens?:    1 

post.  

 Ikke relevant. 
 

Innovation? OG sygepleje:    4 

poster.  

 Heraf ingen relevante. 
 

 

Søgning på Medline, Chinal og Cochrane: 

 

Implementation? AND success?:    2450 

poster 

 

Implementation? AND nursing AND evidence based practice:  419 

poster 

 

Implementation? AND success? AND nursing:   314 

poster 
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Implementation? AND evidence based practice AND success? AND nursing: 18 

poster 

 Heraf 3 måske relevante 
 

Evidence based practice? AND nursing AND success?  84 

poster:  

 Heraf 8 måske relevante 
 

“Diffusion of innovation”:    

 94277 poster 

 

“Diffusion of innovation” AND implementation:   1180 

poster 

 

“Diffusion of innovation” AND implementation AND nursing:  202 

poster 

 

“Diffusion of innovation” AND implementation AND nursing AND success?: 18 

poster 

 Heraf 2 måske relevante 
 

Innovation AND implementation AND nursing AND success? Limit 10 years: 30 

poster 

 Heraf 5 måske relevante 
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år, Land: 

Titel: Publiceret: Formål: Metode: Deltagere: Resultat: Kvalitet 

Af 

evidens: 

1 Dopson et 

al. 

2002 

England 

No Magic 

Targets! 

Changing Practice 

To Become More 

Evidence Based. 

Health Care 

Manager 

Revue. 

2002, 27(3), 

35-47. 

 Metaanalyse. 7 studier hvor 

“Diffusion of 

innovation “ teorien 

var brugt til 

implementering. 

Evidensstyrke har intet 

at gøre med graden af 

implementering. 

Implementering er 

social proces såvel 

som en 

forskningsproces. 

Der er hierarki for 

evidensstyrke. 

Der er andre former 

for evidens end 

forskning, tavs viden, 

erfaring. 

Vigtigheden af et 

professionelt netværk. 

Kontekstens 

indflydelse. 

Opinion ledernes rolle 

er kompleks. 

(Ia) 

RCT 

 

III 

2 Grol R & 

Grimshaw J 

From best 

evidence to best 

Lancet. 2003, 

Vol 362, 1225-

 Metaanalyse.   235 undersøger 

over KR´s om 

Uddannelse og 

information kort 

Ia 

B
ilag 2
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2003 

NL & 

Canada 

practice: effective 

implementation of 

change in 

patients´ care. 

1230. håndhygiejne fra 

1990 og frem, 

udbredelse og 

implementering, 

heraf  en del RCT. 

effekt. 

Påmindelser moderat 

effekt. 

Feedback effektivt, 

men aftager når 

feedback ophører. 

Multifaced 

interventions god 

effekt. 

Der mangler viden for 

at få bedre indsigt i 

hvad der virker hvor i 

processen. 

 

3 Thomsen K 

& Dorow T 

2004 

DK 

Sygeplejens 

refleksionsrum. 

Klinisk 

Sygepleje. 

2004(1), s17-

27 

Artikel     

4 Rycroft-

Malone J et 

al. 

2004 

England 

An exploration 

of the factors 

that influence the 

implementation 

of evidence into 

practice. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 13, 

913-924. 

Undersøge hvilke 

faktorer 

sygeplejersker 

identificerer som de 

vigtigste ved 

implementering og 

Fase 1: 

Fokusgruppeinterview 

 

Fase 2: 

Implementering af 2 

projekter i 2 forskellige 

Fase 1: 

2 grupper med 

henholdsvis 7 og 5 

deltagere. 

Fase 2: 

2 afd. med 

Kontekst og 

færdigheder er 

nøgleelementer når 

evidens skal føres du i 

praksis. 

Implementering er 

IV 
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formidling af evidens 

i praksis? 

At undersøge om 

elementerne i 

PARiHS modellen, er 

nøglebegreber i EBP. 

afd. efterfulgt af 

interview. 

henholdsvis 10 og 

7 sygeplejersker. 

afhængig af mere end 

den enkeltes 

motivation. 

Organisationen og det 

tværfaglige samarbejde 

er også vigtigt. 

Nøglepersoner og 

rollefordeling har 

betydning for hvor 

vellykket 

implementeringen er. 

 

5 Thompson 

et al. 

2005 

England 

Barriers to 

evidence-based 

practice in 

primary care 

nursing – why 

viewing 

decision-making 

as context is 

helpful. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

At undersøge 

barriererne relateret 

til forakningsvidens 

omsættelighed hos 

hjemmesygepl. i 

klinisk 

beslutningstagning. 

Case study. 

Interview. 

Feltstudie. 

81 sygepl.  Målrettet 

implementeringsstrategi 

giver de bedste 

resultater. 

Der er 

uoverensstemmelse 

mellem brugen af 

evidens i praksis når 

sygepl. fortæller om 

det, i forhold til det der 

observeres i praksis. 

III 

6 Pepler et al. Strategies to Clinical Nurse At afdække og Fokusgruppeinterview. 8 afd. (onkologisk, Mange strategier er i IV 
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2006 

Canada 

Increase 

Research-based 

Practice. 

Specialist. 

2006. Vol. 20 

(1) s. 23-31. 

beskrive strategier til 

at lette brugen af RU 

i praksis, til brug for 

de kliniske 

specialister (KS). 

Individuelle interview. 

Feltstudie. 

spørgeskemaer 

neurologisk) 

107 deltagere 

spil, når brugen af 

forskning skal omsættes 

til praksis, og resultatet 

afhænger af kulturen i 

afd.  

KS opgaver er meget 

forskellige alt efter om 

der er høj eller lav EBP 

i en afd. 

7 Shirey M 

2006 

Southern 

Indiana 

USA 

Evidence-based 

Practice- How 

Nurse Leaders 

can Facilitate 

Innovation. 

Nursing 

Administration 

Quarterly 

Vol. 30.3:252-

265 

At diskuterer 

sygeplejeleders rolle 

I forbindelse med 

EBP ved brug af 

“Diffusion of 

innovation” teorien. 

Oversigtsartikel. 

 

Gennemgang af 4 

undersøgelser hvor 

“Diffusion of 

innovation” 

metoden er brugt. 

DoI er brugbar og øger 

mulighederne for en 

EBP. 

 

8 Newhouse 

R, 2007. 

USA 

Creating 

Infrastructure 

Supportive of 

Evidence-Based 

Nursing Practice: 

Leadership 

Strategies. 

World on 

Evidence-based 

Nursing. 

2007;4(1):21-

29. 

Oversigtsartikel.    At beskrive den 

infrastruktur der tillader 

evidensbaseret 

sygepleje praksis og 

strategier for ledere til 

at forbedre EBP ved 

hjælp af ”the 

conceptual model for 

considering the 
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determinants of 

diffusion, 

dissemination, and 

implementation of 

innovations in health 

service delivery and 

organization.” 

9 Stetler et al. 

2007 

USA 

Improving 

Quality of care 

trough routine, 

successful 

implementation 

of evidence-

based practice at 

the bedside: an 

organizational 

case study 

protocol using 

the Pettigrew 

and Whipp 

model of 

strategic change. 

Implementation 

Science 2007, 

2:3 

At identificerer 

kontekstuelle 

nøglebegreber og 

strategiprocesser i 

organisationer der 

benytter evidens på 

mange niveauer i en 

fortløbende proces, i 

forhold til dem der 

ikke gør. 

Spørgeskema. 

Fokusgruppeinterview. 

Casekontrolus. 

Analyse ved hjælp af 

“The Pettigrew and 

Whipp´s Content, 

Context and Process 

model of strategic 

change”. 

Multicenterus. på 3 

afd. (intensive, 

medicinsk, 

kirurgisk) 

Sygeplejersker af 

forskellige 

kategorier og 

tværfaglige 

samarbejdspartner 

400 deltagere, 

heraf ca. 20 

interview. 

 

Undersøgelsen er enten 

ikke færdiggjort, optalt 

eller publiceret endnu. 

 

10 Kitson et al. 

2008  

Evaluating the 

successful 

Implementation 

Science. 2008, 

Oversigtsartikel.     
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USA implementation 

of evidence into 

practice using 

the PARiHS 

framework: 

theoretical and 

practical 

challenges. 

3:1 
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S – kurve.  
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Bilag 4 

Valby d. 10.3.2008 

Kære  

Tak fordi du har indvilliget i at deltage i min undersøgelse. 

Som en del af min masteruddannelse i klinisk sygepleje er jeg i øjeblikket ved at 

udarbejde mit afgangsprojekt, hvori jeg har planlagt at undersøge hvilke faktorer der har 

betydning for om sygeplejersker handler evidensbaseret i deres sygeplejepraksis. 

Formålet med min undersøgelse er at få indblik i og belyse sygeplejerskers oplevelser, 

intentioner og forståelser samt disses betydning og mening for sygeplejerskens 

handlinger i forbindelse med at praktisere en evidensbaseret sygepleje.   

Jeg er interesseret i at belyse hvad der virker i implementeringsprocessen af evidens i 

sygeplejen, når det virker. 

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse hvor jeg vil følge formentlig 3 sygeplejersker i 

deres praksis og efterfølgende interviewe dem. 

Det er af stor betydning for mig, at du vil deltage, hvilket indebærer, at jeg følges med 

dig i dit arbejde en formiddag og efterfølgende interviewer dig i ca. 1½ time. 

Interviewet vil blive optaget på bånd, for siden at blive transskriberet og analyseret. 

Du skal vide, at du til hver en tid, vil kunne trække dig ud af undersøgelsen, hvis du 

ikke ønsker at deltage mere. 

Din deltagelse i denne undersøgelse foregår anonymt, således at hverken dit navn eller 

din afdeling vil blive nævnt i opgaven. Det vil komme til at fremgå af opgaven, at 

empirien er opsamlet på en kirurgisk afdeling på et Københavnsk hospital.  

Endnu engang tak for din deltagelse. 

Mange hilsner 

Marianne Spile 

 

Jeg bekræfter at have modtaget skriftlig og mundtlig information om ovennævnte 

undersøgelse og ønsker at deltage. Jeg er informeret om, at undersøgelsen er frivillig og 

at jeg til hver en tid kan trække mit tilsagn tilbage. 

 

Dato:  

           underskrift 



Teoretisk Interviewguide: 

Informeret samtykke: 

 Undersøgelsens generelle formål. 
 Design. 
 Evt. fordele og risici 
 Sikre sig frivillig deltagelse, herunder ret til, til hver en tid at trække sig ud af projektet. 

Briefing: 

Oplyse deltageren om hvad det er jeg vil, hvorfor jeg vil det og hvordan det skal gøres: 

 

 Hvad: Et pilotprojekt med formentlig 3 deltagere, hvor jeg indhente beskrivelser af hvad der har betydning for dig, for at du tager 
ny viden til dig og ændre praksis. 

 

 Hvorfor: Fordi der er begrænset viden om hvad det er der få implementeringsprocessen til at virke, når den virker. 
 

 Hvordan: Følges med dig en formiddag, derefter 1½ times interviewe med udgangspunkt i det der er forgået i løbet af formiddagen. 
Interviewet indtales på bånd for senere at blive skrevet og derefter fortolket. 

 

Indledende baggrundsspørgsmål:  

 Hvor gammel er du? 
 Hvornår er du uddannet? 
 Hvad er din titel? 
 Har du nogen efter- eller videreuddannelse? 
 Hvor længe har du arbejdet i denne afdeling? B

ilag 5

 



 67

Forskningsspørgsmål: Interviewspørgsmål: Støttespørgsmål: 

Hvad forstår sygeplejerskerne ved 

evidensbaseret sygepleje? 

 

Hvor bekendte er de med begrebet? 

Hvilke sammenhænge bruger de det i? 

 

Kan du sige mig noget om, hvad du forstår 

ved evidensbaseret sygepleje? 

 

Er det et begreb du er bekendt med? 

 

I hvilke sammenhænge bruger du det? 

 

Hvor finder du evidens for den sygepleje du 

udføre? 

Kan det du taler om her, beskrives med 

andre eller bedre ord? 

 

Vil det sige, at det du taler om, kan forstås 

sådan….. 

 

Er der andet, du synes, skal siges i relation 

til dette? 

Hvordan ved sygeplejerskerne, at der er 

evidens for det de gør? 

 

Hvilken betydning tillægger de at deres 

handlinger er evidensbaseret? 

Er der en af de situationer du har stået i i 

dag, som du kan se tilbage på og tænke, her 

handlede jeg ud fra nogle evidensbaserede 

retningslinier (klinisk retningslinie eller 

accelereret forløb)? 

 

Prøv at beskriv hvad det er der siger dig, at 

her er der tale om noget evidensbaseret? 

 

Hvilken betydning havde det, at der var 
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evidens for din handling? 

 

Hvad er deres holdning til 

implementering af ny viden? 

Prøv at fortæl lidt om, hvad der er vigtigt for 

dig i en implementeringsproces? 

 

Hvad betyder det for dig, at sygeplejen skal 

være baseret på kliniske retningslinier og 

accelererede forløb? 

 

Hvad er din holdning til det? 

 

Hvordan kommer din holdning til udtryk? 

 

Prøv at fortæl lidt om afdelingens / dine 

kollegaers holdning? 

 

Hvilken betydning har deres holdning for 

dig? 

 

Hvordan har du det med, at der er et planlagt 
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accelereret forløb / kliniske retningslinier? 

 Er det en hjælp? 
 

Hvornår lykkes det, at føre det ud i livet? 

 

Hvad er det der gør, at det lykkes? 

 

Hvad har betydning for om 

sygeplejerskerne ændre praksis? 

 Pt. perspektivet. 
 Kollegaers holdning. 
 Ledelsens holdning. 
 

Når der skal implementeres noget nyt i 

afdelingen, hvordan gribes det så an? 

 

Hvad betyder det for din tilgang til det nye? 

 

Er der nogen der påtager sig bestemte roller 

i forbindelse med implementeringen? 

 

Hvad betyder det for dig? 

 

Oplever du nogen barrierer i forbindelse 

med at føre det nye ud i livet? 

Hvilke? 
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Hvad betyder de for dine valg af 

handlinger? 

 

Prøv at beskriv hvad der sker, når du står 

over for patienten og vil føre en ny viden ud 

i praksis. 

 

Hvilken betydning har den måde pt. tager 

imod det du vil, for hvordan du handler? 
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Åben kodning: Aksial kodning: Selektiv kodning: Noter: 

 

 

B: ”Det skal selvfølgelig være 

en oplevelse af at det skal give 

mening i vores daglige arbejde, 

så er processen egentlig ikke så 

langsom, med at få det indført”. 

 

B: ”Når de accelererede forløb 

giver god mening, så bliver der 

også gjort en ekstra indsats for at 

følge dem.” 

 

A: ”……, men jeg har altid 

været dårlig til det der med 

VAS, fordi jeg synes det er 

svært, at stå og sige til en 

patient; hvor ondt har du, kan du 

beskrive det med tal? …. Det 

har jeg bare… det hænger ikke 

sammen”. 

 

 

Det skal være en oplevelse af at 

ting giver mening. 

 

Skal kunne forstå vigtigheden af 

det. 

 

 

 

 

 

 

Svært at forstå, at en smerte kan 

omsættes til tal. 

 

Svært at begribe. 

 

 

 

 

 

 

Meningsfuldhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubegribeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gør spl. det kun hvis de selv 

forstår det?, skal det passe ind i 

deres forståelses ramme? 

 

 

 

 

 

 

 

Ved brug af VAS er pt.´s udsagn 

evidens for hvordan smerten 

opleves, giver det spl. en 

oplevelse af, at det de 

observerer, er mindre evident? 
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B: ”At det har et formål og der 

er en mening med det, at det 

bliver gjort fagligt appetitligt, og 

netop, at der er evidens i det, for 

det sælger jo godt. 

 

At det har et formål. Formålstjenligt.  Kan et manglende formål være 

udtryk for meningsløshed? 

 

Hvem vurderer, hvad der tjener 

et godt formål? 
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Bilag 7. 

Illustration af hypotese. 
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