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Conditions for applying Evidence-based practice in occupational therapy  

Background: Occupational therapists (OTs), as well as other professions in health 

care, are expected to apply Evidence-based practice (EBP). Recent studies show that 

occupational therapists do not apply EBP to the same extent as other professions. It 

is necessary to understand OTs clinical practice and clinical decision making to 

identify aspects that may affect the implementation of EBP and the research 

utilization. The purpose of the study was to describe factors that affect the 

implementation of EBP in an occupational therapy unit. Method: Qualitative study 

with inductive approach. The data collection consisted on interviews, and 

documentary review. The data was analyzed using qualitative content analysis. 

Result: The analysis resulted in four categories and ten subcategories. The result 

showed that occupational therapists seldom use research evidence as a source of 

information for decision making in clinical practice. Most participants relied on 

informal consultations with peers as their first knowledge resource. Good conditions 

in terms of time, permissive work environment, educational resources and access to 

libraries were identified. Conclusion and Significance: More knowledge about 

what EBP is and how it can be applied at an occupational therapy unit is needed. 

Insight in OTs clinical practice and how they apply their knowledge contribute to 

finding methods and procedures that can facilitate the implementation of EBP in 

occupational therapy. 

Keywords: Evidence-Based practice, Occupational therapy, Knowledge exchange  

 

  



 

 

Förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik inom arbetsterapi 

Bakgrund: Arbetsterapeuter, liksom andra professioner inom hälso- och 

sjukvården, förväntas arbeta efter evidensbaserade metoder. Tidigare studier visar 

att arbetsterapeuter inte tillämpar evidensbaserad kunskap i praktik (EBP) i samma 

utsträckning som andra professioner. Det behövs insyn i hur arbetsterapeuter arbetar 

och tar kliniska beslut för att identifiera aspekter som kan påverkar EBP och 

tillämpningen av forskningsresultat. Syftet med studien var att beskriva faktorer 

som påverkar tillämpningen av EBP vid en arbetsterapienhet. Metod: 

Kvalitativ studie med induktiv ansats. Datainsamlingen till studien bestod av 

intervjuer samt genomgång av skriftligt material. Datainsamlingen analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen av data resulterade i fyra 

kategorier och tio underkategorier. Resultatet visar att arbetsterapeuter hämtar in 

kunskap och baserar sina interventioner på den kollektiva kunskapen snarare än från 

forskningsresultat eller vetenskapligt stöd. Goda förutsättningar, för att tillämpa 

EBP, i form av tid för utveckling, tillåtande arbetsmiljö, utbildningsmedel och 

tillgång till bibliotek har identifierats i verksamheten. Slutsats och klinisk 

betydelse: Mer kunskap om vad EBP innebär och hur den kan tillämpas på enheten 

behövs. Insyn i hur arbetsterapeuter tillämpar sin kunskap i det dagliga arbetet kan 

bidra till att hitta metoder och procedurer som kan underlätta och möjliggöra 

tillämpningen av EBP inom arbetsterapi. 

Nyckelord: Evidensbaserad praktik, arbetsterapi, kunskapsutbyte 

 

  



 

 

Bakgrund 

Evidensbaserad praktik (EBP) definieras som “the integration of best research evidence 

with clinical expertise and patient values” (1). EBP avser att guida både patienter och 

behandlare i hur kliniska beslut kan/bör fattas. Figur 1 visar hur de olika komponenterna i 

evidensmodellen interagerar med varandra, där behandlaren integrerar de olika 

kunskapskällorna. Modellen innebär att patientens preferenser och förutsättningar 

tillsammans med krav och förutsättningar i miljön  ska vägas samman med befintlig 

evidens vid terapeutens beslut om åtgärder. Det vetenskapliga stödet hämtas från ex v; 

systematiska översikter, observationsstudier randomiserade kontrollerade studier (RCT: 

er) eller kvalitativa studier, relevanta för aktuell patientgrupp (1–2). Den kliniska 

expertisen omfattar den kompetens som behandlaren behöver för att kunna guida patienten 

till ett välinformerat val (1). Den kliniska expertisen har stor betydelsen vid 

beslutsprocessen genom att lyfta fram behandlarens förmåga att identifiera individens 

problematik, söka och granska vetenskapligt stöd för interventioner samt identifiera 

individens intressen och önskemål och är därför en betydelsefull kunskapskälla för EBP. I 

den kliniska expertisen länkas den formella och utbildningsbaserade kunskapen samman 

med den informella och mer erfarenhetsbaserade kunskapen. Den kliniska expertisen 

innefattar färdigheter, förhållningssätt och reflekterad kunskap (3). Utgångspunkten i EBP 

är behandlarens förmåga att integrera alla kunskapskällorna i det kliniska beslutsfattandet 

(4). 

Arbetsterapeuter, liksom andra professioner, har i allt högre utsträckning 

skyldigheten och ambitionen att använda sig av den mest tillförlitliga kunskapen i sin 

kliniska vardag. För att uppnå hög kvalitet inom hälso- och sjukvården måste ny kunskap 

ständigt övervägas, behandlingsmetoder uppdateras och integreras i det dagliga arbetet (3).  

 



 

 

Arbete i enlighet med EBP har mer och mer blivit ett prioriterat område för professioner 

inom hälso- och sjukvården och innebär att komponenterna: vetenskapligt stöd, patientens 

önskemål och förutsättningar, kontextuella faktorer samt professionellas expertis ska 

finnas med i praktiken och vara en grund för hur de olika professionerna arbetar (2, 5–7).   

 

Figur 1. Evidensmodell av evidensbaserade kliniska beslut enligt Haynes et al. 2002 (8) 

 

Begränsningar inom EBP 

Strävan efter vetenskaplighet har inneburit diskussioner om hur olika professioner inom 

hälso- och sjukvården ska arbeta och behandla patienter (1).  

Den stränga evidenshierarkin inom EBP prioriterar forskning som påvisar klinisk 

effekt och kostnadseffektivitet. Både forskare och yrkesverksamma är överens om att om 

inte kvalitativ forskning erkänns så försvåras möjligheten att tillgodose patientens 

preferenser och önskemål (1). För att kunna beakta patienters erfarenheter och synpunkter 

vid val av åtgärder, är det viktigt att kunna tillämpa och anamma det vetenskapliga stödet 

som finns i form av narrativ och kvalitativ forskning som fokuserar på patientens 

upplevelser och erfarenheter (9). 



 

 

Diskussioner angående begränsningar som en konsekvens vid användning av fakta 

baserat på RCT:er har lett till en utveckling av syntetisering utifrån kvalitativ forskning, 

vilket utgör en förutsättning för implementering av EBP inom professioner som  

exempelvis arbetsterapi, där  forskningsmetoder av högt evidensvärde är mer begränsad 

eller kan sakna relevans för praktiken (2).  

EBP har kritiserats på grund av att den kliniska expertisen inte ansetts vara lika 

viktigt som den vetenskapliga kunskapen. Lambert 2006 (1) och Williams & Garner, 2002 

(9) menar i sina studier att den kliniska expertisen är viktig för att kunna tolka relevansen 

i forskningsresultat. Vidare menar författarna av dessa studier att strävan efter forskning 

från ”hårda data” tenderar att leda till att man nonchalera erfarenheten och kunskapen som 

finns bland yrkesverksamma, alltså sådan expertis som grundar sig på lång erfarenhet av 

att behandla en viss typ av patientgrupp (1,9). 

Tillämpning av ny kunskap som är vetenskapligt grundad anses vara svårt att 

åstadkomma. Trots försök att implementera EBP finns det fortfarande ett gap mellan det 

tillgängliga vetenskapliga stödet och användningen av den kunskapen i den kliniska 

vardagen (3). 

Vad är det som krävs för att tillämpa EBP inom arbetsterapi? För andra 

professioner som fysioterapeuter och sjuksköterskor har forskning varit ett sätt att stärka 

sin profession (10). Inom arbetsterapin finns det mycket forskning inom olika områden 

men tillämpningen av det vetenskapliga stödet kan vara otydligt. Tidigare studier har visat 

att det finns skillnader i hur olika professioner tillämpar EBP och i vilken utsträckning. 

Enligt tidigare studie förankrar arbetsterapeuterna sin praxis framförallt i professionens 

teorier och modeller medan exempelvis fysioterapeuterna förankrar sin praxis i 

forskningsresultat om effekter av fysioterapeutiska interventioner (11).  



 

 

Studier visar att arbetsterapeuter har stort intresse av att använda sig av 

vetenskapligt stöd och forskningsresultat i den kliniska vardagen och är positivt inställda 

till EBP (12–15). Grunden till att arbetsterapi inte har kommit längre vad det gäller 

tillämpning av EBP kan vara tidsbrist, okunskap gällande sökning av vetenskapligt 

stöd samt svårigheter med att tolka forskningsresultat (16–17). Studier visar att 

arbetsterapeuter som har klinisk erfarenhet och som har studerat på avancerad nivå, samt 

arbetsterapeuter som medverkar i forskningsaktiviteter och arbetsterapeuter som handleder 

studenter, i högre utsträckning, förstår och tillämpar forskningsresultat i den kliniska 

vardagen än övriga arbetsterapeuter (16–18). Ett annat hinder vid tillämpning av EBP i den 

kliniska vardagen har identifierats som bristen på stöd från organisationens ledning (15–

19).  

Ytterligare studier visat på svårigheter vid tillämpning av EBP på grund av att 

arbetsterapeuterna har lärt sig sin profession under utbildningen, från kurser, egen 

erfarenhet och använder sig av kollegorna i den kliniska beslutsfattande snarare än utifrån 

publicerat forskningresultat (13–15,17,19).  Studier visar även att vetenskapligt 

stöd saknas för många av de arbetsterapeutiska behandlingar som används i den kliniska 

vardagen (18, 20–22). Dessutom poängteras svårigheten med att koppla EBP och det 

klientcentrerade perspektivet som är centralt inom arbetsterapi (3, 16–18, 20). 

Forskning som lyfter fram förutsättningar för att arbeta efter EBP inom arbetsterapi 

kan bidra till utveckling av professionen genom att skapa metoder för att tillämpa 

vetenskapligt stöd i det kliniska beslutsfattandet. Kunskap om EBP kan bidra till bättre 

omhändertagande av patienter genom att erbjuda arbetsterapeutiska interventioner av god 

kvalitet och med gott evidensvärde, mer forskning som undersöker arbetsterapeuternas 

praktiska arbete och tillämpning av EBP behövs.  Det behövs en insyn i hur 

arbetsterapeuter arbetar och tar kliniska beslut i den kliniska vardagen och på det sättet 



 

 

identifiera faktorer eller aspekter i det dagliga arbetet som kan påverka tillämpningen av 

EBP och forskningsresultat. Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar 

tillämpningen av EBP vid en arbetsterapienhet.  

 

Frågeställningar 

• I vilken omfattning och hur tillämpas EBP inom arbetsterapienheten?  

• Vilken roll spelar ledningen för tillämpning av EBP?    

• Vad finns det för underlättande faktorer respektive hinder inom organisationen 

för EBP?  

Metod 

Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats vilket innebär att forskaren utgår från 

deltagarnas erfarenheter kring fenomenet. Genom en induktiv ansats kan resultatet 

generera en teori eller ställas mot en teori under studiens diskussion (23).  

 

Förförståelse 

Författaren till denna uppsats är medveten om att  studier och kurser inom ämnet EBP kan 

påverka den studerade frågans utgångspunkt. Dessutom kan författarens roll som en del av 

verksamheten påverka synen på forskningsfrågan. För att hantera dessa aspekter 

undersöktes forskningsfenomenet så förutsättningslös som möjligt. Författaren till denna 

studie använde sig av kritiska reflektioner kring studiens syfte, den kliniska betydelsen och 

den egna identiteten under hela forskningsprocessen. I alla delar i arbetet skiftades fokus 

från begrepp och tidigare kunskaper inom ämnet till att fokusera på det som sades, utan att 

lägga egna värderingar eller egna reflektioner.  

 

 



 

 

Urval 

Urvalet bestod av arbetsterapeuter och enhetschefer på en arbetsterapienhet. 

Arbetsterapeuterna valdes ut genom ett strategiskt urval. Vilket innebar att 

arbetsterapeuterna delades upp i tre olika strata utifrån antal år som kliniska 

arbetsterapeuter inom verksamheten. Dessa strata motsvarade: arbetsterapeuter som har 

arbetat tio år eller mer (17st.), arbetsterapeuter som har arbetat mellan ett och tio år (3st.) 

respektive arbetsterapeuter som har arbetat mindre än ett år (8st.).  

Det slutliga urvalet och inklusion i studien gjordes genom slumpmässigt stratifierat 

urval, det vill säga ett slumpmässigt urval gjordes ur varje stratum genom lottning. 

Subgruppen enhetschefer, på grund av antal och på grund av sin roll inom verksamheten 

valdes specifikt, det vill säga att inget slumpmässigt urval tillämpades. Sammanlagt 

intervjuades tolv informanter: tio arbetsterapeuter samt två enhetschefer. Av de tio 

intervjuade arbetsterapeuterna, hade fem arbetat mer än tio år, två arbetsterapeuter hade 

arbetat mellan ett och tio år och tre arbetsterapeuter hade arbetat mindre än ett år inom 

verksamheten. 

För grupperna enhetschefer (n=2) som var få, förelåg en risk att dessa skulle kunna 

identifieras  i resultatet. För att undvika risken att kunna identifiera svaren från 

enhetschefer i resultatet presenterades citaten från dessa informanter tillsammans med 

resterande citat.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer och genomgång av skriftligt material. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide bestående av öppna frågor 

och uppföljningsfrågor, under perioden 14 mars till 14 april 2017. Frågorna var: Hur 

uppdaterar du dig vad det gäller nya behandlingsmetoder? Vad grundar du dina 



 

 

interventioner på? Hur går du till väga när du upptäcker en kunskapslucka? Hur bedömer 

du vilken behandling som är mest lämplig för din patient? Hur vet du att din 

behandlingsmetod fungerar? Hur ser förutsättningarna för implementering av nya 

behandlingsmetoder på enheten ut? Ordet ”evidens” och/eller ”evidensbasering” undveks 

för att inte påverka informanternas svar.   Intervjuerna pågick mellan 35–45 minuter och 

genomfördes på arbetsenheten under arbetstid. Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Författaren hade även tillgång till och samlade in skriftligt material från den 

gemensamma informationsbanken för verksamheten, bestående av 

uppdragsbeskrivningar, verksamhetsberättelser och rutiner.    

 

Dataanalys 

Analysen av data genomfördes i flera steg enligt innehållsanalys Graneheim och Lundman 

(24). Samtliga intervjuer avlyssnades och transkriberades. Texten lästes i sin helhet flera 

gånger. Meningar som innehöll information som var relevant utifrån syfte och 

frågeställningar plockades ur texten och markerades med olika färger utifrån innehåll. Den 

extraherade texten (kondenserade meningsenheter) lästes flera gånger för att förstå 

innebörden. Utifrån de kondenserade meningsenheter bildades koder som analyserades 

och jämfördes. Sedan kunde kategorier och underkategorier som återspeglade den centrala 

innebörden i intervjuerna formuleras. Tabell 1 visar ett exempel på innehållsanalysen. 

Det skriftliga materialet i form av rutiner, riktlinjer, uppdragsbeskrivningar och 

arbetsprogram lästes och analyserades med hjälp av en checklista. Materialet lästes i sin 

helhet upprepade gånger för att få en bild av vad materialet handlade om. Med hjälp av 

checklistan noterades; antal gånger som begreppet ”evidens” och ”vetenskapligt stöd” 

nämns i dokumenten, antal gånger arbetsterapeutiska metoder och/eller teorier nämns i 

dokumenten samt antal dokument som enbart hade erfarenhetsbaserat innehåll. 



 

 

Innehållsanalysen samt analysen av de skriftliga dokumenten genomfördes utav författaren 

själv.  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens process 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod underkategorier kategorier 

Först går jag till 

kollegorna och kollar om 

det finns några 

behandlingsprogram från 

SU. Då går jag till 

kollegorna som har jobbat 

längst, som har mer 

erfarenhet inom ämnet 

eller området.  

 

Man som ny får anpassa 

sig. Vi diskuterar mycket 

utifrån patientfall. Man lär 

sig genom att gå med 

andra, sen får man ha sin 

egen identitet, man 

försöker hitta den 

identiteten. I skolan så 

specialiserar man inte. 

Bollar med kollegorna 

inom gruppen på kontoret. 

Om ingen är där så kan 

man vända sig till andra 

kollegor så att man vet att 

man gör rätt och hur dem 

skulle tänka, de som har 

mer erfarenhet. Men man 

vill ändå försöka själv så 

att man kan utvecklas.  

 

I första hand går 

man till kollegorna, 

i så fall till 

kollegorna med mer 

erfarenhet. De som 

har jobbat länge 

inom samma 

område. 

 

 

Vi diskuterar 

mycket utifrån 

patientfall. 

Det finns alltid 

någon man kan 

vända sig till. Man 

vill få bekräftelse 

från de erfarna, så 

att man vet att man 

gör rätt. 

 

Kollegorna spelar en 

viktig roll vid 

kunskapsutbyte 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeuterna lär sig 

genom att diskutera 

patientfall 

Arbetsterapeuterna söker 

efter bekräftelse i det man 

gör. 

 

Formellt och 

informellt kollegialt 

stöd söks först 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerligt 

kunskapsutbyte, 

men sällan 

källgranskning  

Kollegor som 

källa till EBP 

 

Etiskt övervägande 

Arbetsterapienheten informerades genom informationsbrev om studiens syfte samt om hur 

datainsamlingen skulle genomföras. Eftersom författaren till denna studie även arbetar på 

den enheten som studerades var det viktigt att skydda deltagarnas identitet under hela 

forskningsprocessen. Att arbeta på enheten som studerades underlättade tillgången till data 

men samtidigt ökade författarens ansvar att hantera informationen och materialet adekvat 

och i linje med studiens syfte. En viktig aspekt som författaren tog hänsyn till vid 

genomförandet av studien var principen om att inte skada (25–26). Detta genom att skydda 

deltagarnas identitet under hela forskningsprocessen. Inga frågor eller kommentarer 



 

 

framkom varken efter utskicket av informationsbrevet eller under studiens gång. Enligt 

rekommendationer från Vetenskapsrådet, 2002 (25)  kommer deltagarna att få information 

om var och när studien är tillgänglig. 

De presumtiva deltagarna tog del av ett informationsbrev inklusive studiens 

syfte och gav sitt skriftliga samtycke innan datainsamlingen genom intervjuer påbörjades. 

Deltagarna som intervjuades kontaktades personligt eller via mejl för att boka tid för 

intervju. Deltagarna informerades om att deltagande var frivilligt och att allt material skulle 

användas enbart till denna studie. Författaren till denna studie hade tillstånd från 

enhetschefen för att utföra studien.  

Resultat 

Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i följande kategorier: ”kollegor som 

kunskapskälla”, ”patienten som kunskapskälla”, ”externa kunskapskällor som 

komplement” och ”organisatoriska förutsättningar vid tillämpningen av EBP”. Tabell 2 

visar tema, kategorier och underkategorier som framkom utifrån analysen. Författaren 

använde sig av begreppet vetenskapligt stöd som ett generellt begrepp till ”evidens”, 

”forskning”. Deltagarna i sin tur använde  begreppet ”evidens” på motsvarande sätt och 

därför användes ordet evidens i citat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier utifrån innehållsanalysen 

  

Kategorier Underkategorier 

Kollegor som kunskapskälla 

 

 

 

• Formellt och informellt kollegialt stöd 

• Kontinuerligt kunskapsutbyte, men 

sällan källgranskning 

• Tillåtande men utmanande klimat 

Patienten som kunskapskälla  • Det klientcentrerade perspektivet 

Externa kunskapskällor som komplement 

 
• Tillgång till biblioteksservice 

• Kunskapssökning 

1.  

Organisatoriska förutsättningar vid tillämpning 

av EBP 

 

• EBP som en framtidsvision men inte 

nuläge 

• Faktorer som påverkar tillämpning av 

EBP 

 

Kollegor som kunskapskälla  

Genom intervjuerna kom det fram att arbetsterapeuterna först och främst vänder sig till 

kollegorna när det uppstår kunskapsluckor men även för att ta reda på nya 

behandlingsmetoder och för att diskutera arbetsterapi i allmänhet. Det framkom även från 

intervjuerna att arbetsterapeuterna inte själva söker ny vetenskapligt baserad kunskap från 

artiklar i stor utsträckning. En arbetsterapeut uppgav att hen emellertid söker vetenskapligt 

stöd till behandlingar eller till bedömningsinstrument genom att söka artiklar. Övriga 

arbetsterapeuter vänder sig direkt till kollegorna när frågor eller svårigheter uppstår. 

Det händer att jag söker i artiklar. Jag går in på förbundets hemsida, exempelvis, och 

utifrån det kan jag bli intresserad och söka artiklar då. Så väldigt systematiskt är det 

inte. Det är på sökord mycket.  

Arbetsterapeuterna uppgav att de arbetar utifrån upparbetade rutiner som finns på enheten: 

Man hamnar i de rutiner, man jobbar på samma sätt och så gör man som alltid har 

gjort, sedan ska jag inte säga att jag är främmande för att jobba på ett nytt sätt, men 

det händer inte så ofta att man jobbar på ett nytt sätt.  

 

 



 

 

Formellt och informellt kollegialt stöd söks först 

Den kollegiala interaktionen består av både formella och informella forum där 

arbetsterapeuter inhämtar och utbyter kunskap.  

Informellt kollegialt stöd. Det kollegiala stödet är den primära källan för arbetsterapeuterna 

för att resonera och diskutera de kliniska besluten. Följande citat illustrerar detta: ’Först 

och främst diskuterar jag med kollegor. För att höra hur de hade gjort, hur de tänker’. En 

annan arbetsterapeut berättade: 

...Då kan jag höra med mina kollegor om de har varit med om något liknande tidigare 

eller om det handlar om någon problematik som jag känner att det finns andra personer 

som har mer erfarenhet än jag själv, då är kollegorna en bra tillgång. 

Arbetsterapeuterna använder sig av berättelser och patientfall för att starta diskussioner, 

både vid formella och informella möten. Det kan handla om ett specifikt ämne, brister i 

rutinerna, interventioner eller en kunskapslucka. Kunskapsluckor kan vara angående 

vilken behandling som kan vara lämplig för en viss patient, bedömningar eller kunskap om 

ovanliga diagnoser. Detta kan ske på expeditionen eller i fikarummet:  

... om man har något som man vill fråga om eller någon är frustrerad över något, då 

kan man ta upp det som diskussion när man sitter och äter, det händer ju eller att någon 

frågar i fikarummet som vill ha handledning i någon specifik fråga om en patient, nu 

har jag sett det här och det här... hur hade ni gjort då. Hjälp mig liksom... 

Arbetsterapeuter uppgav att när de känner sig osäkra på sin kompetens söker de kunskap 

hos en annan kollega inom en annan grupp, exempelvis när patienten som behandlas även 

har en annan åkomma eller någon diagnos utanför det egna arbetsområdet: 

Om jag får en sådan patient som jag inte behärskar eller patienten har en typ av skada 

som jag inte alls känner mig hemma i, något ortopediskt till exempel, då går jag och 



 

 

frågar en kollega som kan det... och då kan det bli att man diskuterar vad jag behöver 

tänka på i min behandling med tanke på att patienten också har en annan typ av skada. 

Från intervjuerna framkom att erfarna arbetsterapeuter, de som har jobbat länge och som 

har lång erfarenhet inom ett visst område, får även en informell roll som kunskapsbärare: 

Det är en fördel med att ha nära till expertkunskap. De med längre erfarenhet ska jag 

tillägga. Den som har mer erfarenhet i ämnet och då blir det i regel någon som har 

jobbat längst. 

 Arbetsterapeuter som har arbetat länge inom verksamheten har med tiden även fått 

kunskap om vilka de kan vända sig till vid den kollegiala interaktionen:  

... men just den kompetensen man har skaffat sig under flera år, vilka trådar man ska 

dra i, vilka kontaktytor man har och vilka man ska vända sig till, det tycker jag att jag 

kan dra nytta av.  

Några arbetsterapeuter berättade under intervjuerna om vikten av att handleda studenter 

som ett sätt att hämta in uppdaterad kunskap. En annan källa till ny kunskap ansågs komma 

från nyexaminerade kollegor. Enligt information från intervjuerna värdesätter 

arbetsterapeuterna nyexaminerade kollegors teoretiska kunskaper. Samtidigt berättar några 

nyexaminerade kollegor att de önskade att de fick använda sig av sina teoretiska kunskaper 

i högre utsträckning och önskar tillämpa mer EBP i det dagliga arbetet: 

Det här att integrera teori och praktik, jag tror att vi har mycket mer av det tänket. För 

att det jobbar man med i skolan hela tiden. Det är klart att jag använder mig av min 

kunskap men man skulle kunna implementera mycket mer av den teoretiska och mer 

evidens.  

Formellt kollegialt stöd: En annan sorts utbyte och inhämtning av kunskap skedde under 

formella forum. Ett av dessa forum är kollegial handledning vilket är ett möte där 

arbetsterapeuter diskuterar patientfall med varandra. Under kollegial handledning 



 

 

diskuteras hur de andra arbetsterapeuterna i gruppen hade hanterat problematiken i 

patientfallet och förslag på möjliga lösningar ges. På det sättet kvalitetssäkras kunskapen 

eller tillvägagångssättet genom att det bekräftades att flera hade gjort på samma sätt. 

Diskussionerna leder till kunskapsutbyte och deltagarna kan bekräftas i att det är på det 

sättet patientgruppen eller den typen av problematik ska/kan behandlas.  

Andra formella forum där arbetsterapeuter använder sig av kollegialt stöd är 

nätverksträffar. Arbetsterapeuter uppger att medverkan i olika nätverksträffar och 

sammankomster, där man får möjlighet att träffa andra kollegor är en viktig källa för att 

uppdatera sig gällande nya behandlingsmetoder. Ett annat formellt forum för inhämtande 

av ny kunskap och som framkom under intervjuerna var utvecklingseftermiddagarna som 

anordnas en gång per termin. Syftet med det forumet är att det ska vara 

professionsutvecklande. De ämnen som presenteras och diskuteras varierar. Det kan vara 

kurser som kollegor har gått på som presenteras för resten av arbetsterapeuterna.  

Kontinuerligt kunskapsutbyte, men sällan källgranskning 

När arbetsterapeuter vänder sig till andra kollegor för att diskutera patientfall eller ber om 

hjälp förlitar sig arbetsterapeuterna på kollegornas kunskap utan att ifrågasätta var den 

informationen kommer ifrån. I vissa fall vet arbetsterapeuterna om att vissa kollegor har 

en viss kunskap eftersom de har gått kurser eller utbildningar. Diskussioner med andra 

kollegor används som ett sätt för att bekräfta att patienten har behandlats rätt. Följande 

citat illustrerar detta: 

Man diskuterar så att man känner att man verkligen har gjort allt man kan och att man 

har gjort rätt efter att ha fått bekräftelse från kollegorna. 

Arbetsterapeuterna tog upp medverkan i olika nätverksträffar inom regionen. Medverkan 

i dessa nätverksträffar används som kvalitetskontroll i den bemärkelse att 



 

 

arbetsterapeuterna kan bekräfta sin praxis genom att jämföra om verksamheten arbetar på 

samma sätt som andra verksamheter inom regionen. I några avseende kan en viss praxis 

tillämpas inom verksamheten utifrån att den används inom en annan verksamhet. Följande 

citat illustrerar dessa kvalitetskontroller: 

...Jag har koll på hur vi ligger till i regionen och så som det är nu, så är vi väldigt 

framåt. Vi ligger bra till... om jag skulle se att andra gör nya saker som vi inte alls är 

med på, då ska man börja fundera och ta en diskussion om det. 

Föregående citat illustrerar hur samverkan i olika nätverk kan bidra till implementering av 

nya interventioner eller behandlingsmetoder. Informationen från intervjuerna visar även i 

det här fallet, att kunskapen inte granskas utan många gånger räcker det med att andra 

verksamheter använder sig av dessa metoder. Några arbetsterapeuter uppgav att 

sammankomster och nätverksträffar också är ett sätt att kvalitetssäkra interventionerna, 

arbetsterapeuter använder sig av andra kollegor för att bekräfta sin praxis: 

...Sammankomster inom vissa områden så kan man få bekräftelse på att man jobbar 

rätt, som till exempel hand-dagarna vi går varje år. 

En annan typ av kunskapsutbyte skedde när arbetsterapeuterna hänvisades till ”informella 

specialister” eller expertkunskap som en arbetsterapeut uttryckte det. Det finns en kunskap 

inom enheten kring vem man kan vända sig till vid specifika frågor: ’hen är bra på händer’, 

’hen är bra på rullstolar’, ’hen är bra på hjärnskador’.  

Tillåtande men utmanande klimat 

Nya kollegor uppmanas att fråga när något är oklart eller om det är något kollegan inte kan 

eller vet. Detta gäller både praktiska aspekter som lokaler, praktiska rutiner men även 

beträffande arbetssättet eller konkreta arbetsterapeutiska frågeställningar. Det kan handla 

om interventioner eller bedömningsinstrument. Den kollegiala interaktionen inom enheten 



 

 

är en viktig källa till ny kunskap för både nya och erfarna arbetsterapeuter. En informant 

berättade:  

Andra kollegor kommer och frågar hur det går, tar kontakt och utmanar mig, det är 

bara att fråga, så när jag säger ”har du tid?” så säger de bara ”det är bara att fråga, du 

ska aldrig känna, liksom, det är bara att fråga. Så de flesta har koll på det mesta. Alltså 

det är ett väldigt stort engagemang att lära ut och att finnas som stöd och hjälp, att 

stötta varandra. 

Från intervjuerna framkom att miljön på enheten är tillåtande. Flera arbetsterapeuter 

berättade om hur lätt det är att vända sig till andra kollegor. Kulturen i arbetsterapeuternas 

arbetssätt är att det är tillåtet att visa att man behöver hjälp och vilket arbetsterapeuterna 

känner sig trygga med: 

Det är lätt att gå och fråga det är lätt att visa sig... det här kan inte jag, alltså man är 

novis inom detta. Det är en väldigt tillåtande miljö, tycker jag, man kan alltid fråga. 

Det finns alltid någon att fråga.  

 

Här vågar man fråga och man vågar säga att det här har jag inte koll på, det gör också 

att det är lättare att få kunskap. 

Patienten som kunskapskälla  

Det klientcentrerade perspektivet 

Utav intervjuerna framkom  att patienten spelar en viktig roll vid val av intervention för 

arbetsterapeuterna. Det framkom att enheten använder sig av ett klientcentrerat perspektiv 

i sitt dagliga arbete. Följande citat belyser arbetsterapeuternas arbetssätt: 

Man försöker ändå att arbeta mer individuellt utifrån den personens besvär och vad 

som kommit fram i bedömningen och då kan man välja intervention utifrån det. 

 

… Patientens uppfattning och önskemål naturligvist. Man kan inte bestämma åt någon 

annan, utan patienten måste vara med i beslutet, och anhöriga om de finns. 

 



 

 

Jag verifierar det med patienten också. Är det här något du tror att det skulle hjälpa 

dig idag? 

 

De intervjuade arbetsterapeuterna uppgav att patientens måluppfyllelse förblir ett sätt att 

utvärdera om den arbetsterapeutiska interventionen var adekvat. Har patienten uppnått sina 

mål, så har behandlingen fungerat: 

… att patienten är nöjd, att patienten satte upp ett mål och måluppfyllelsen blir bra. 

Då vet man att man har gjort rätt. 

Externa kunskapskällor som komplement  

I vissa fall kan kunskapsluckor hos arbetsterapeuterna, som till exempel kring ovanliga 

diagnoser, ett visst bedömningsinstrument eller en behandling, kräva inhämtning av 

kunskap från andra källor än enbart kollegornas erfarenhet. I det fallet söker 

arbetsterapeuter information i andra källor som böcker eller kursmaterial.  Några 

arbetsterapeuter uppgav att de söker fakta på nätet. Först och främst googlar de fritt, 

framförallt vad det gäller nya diagnoser eller prenumererar på specifika tidskrifter, till 

exempel på en tidskrift relaterad till handskador och handrehabilitering. 

Reumatikerförbundets hemsida, Arbetsterapeuternas förbunds hemsida var också exempel 

på sidor som arbetsterapeuterna besöker med syfte att hämta in ny kunskap. 

Från intervjuerna framkom det att kurser och utbildningar inom professionen 

är en viktig källa till ny kunskap. Arbetsterapeuter söker efter kompetenshöjning genom 

att delta i utbildningar riktade på bedömningsinstrument och arbetsterapeutiska metoder.  

Tillgång till biblioteksservice 

Arbetsterapienheten har tillgång till eget bibliotek och bibliotekarie. En av de intervjuade 

arbetsterapeuterna uppgav att hon använder sig av bibliotekets sökningssida vid sökning 



 

 

av något specifikt som reliabilitet och validitet av ett bedömningsinstrument som används 

inom enheten. Det framkom inte ur intervjuerna i vilken utsträckning arbetsterapeuterna 

använder sig av biblioteket som en resurs för att utveckla professionen, förbättra praktiken 

eller för att söka vetenskapligt stöd. 

Organisatoriska förutsättningar vid tillämpning av EBP 

Under intervjuerna framkom att arbetsterapienheten använder sig av ett arbetssätt där alla 

är medvetna om hur kunskapsutbytet och inhämtning av kunskap går till:  

Man hämtar kunskap genom att läsa mycket själv på nätet och litteratur... kanske inte 

så mycket vetenskapliga artiklar, men även att man frågar kollegor, kollegial 

handledning. Mycket dialog och utbyte. 

Evidensbaserad praktik som en framtidsvision, snarare än nuläge 

Evidens som begrepp förekom i både intervjuerna och i uppdragsbeskrivningar dock är 

betydelsen olika för informanterna. För många av informanterna betyder evidens 

prioriteringar, exempelvis att man prioriterar rätt interventioner. För andra betyder evidens 

ett sätt att veta att det man gör är rätt. För andra handlar det om en vision, något som 

enheten måste bli bättre på. 

Det framgår av intervjuerna att ledningen har intresse av att tillämpa EBP inom 

verksamheten och samtidigt finns det en medvetenhet om att verksamheten måste arbeta 

mer aktivt vad det gäller tillämpningen av EBP: 

Vi måste titta på vad det är vi ska göra och vad som ska bort och då måste vi också 

titta på vilken evidens finns det för det vi gör. Vi måste vara tydliga i olika dokument: 

det här ska vi göra, den här evidensen finns... Där känner jag att vi inte har gjort det 

vi ska. Nu måste vi ta oss i kragen. 

Från intervjuer framkom det att det finns önskemål om att tillämpa EBP. Enhetens 

kompetensbeskrivningar och informationen från intervjuerna visar att en kunskapshöjning 



 

 

inom EBP i form av kurser eller utbildning inte efterfrågas. Kompetensbeskrivningar 

beskriver vad enheten anser att arbetsterapeuterna behöver för kompetenser och kunskaper 

för att utföra sitt arbete. Kunskaper om evidensbasering, sökning och granskning av 

vetenskapligt stöd framförs inte, varken från arbetsterapeuterna eller ledningen, som en 

sorts kunskap som behövs inom verksamheten. 

Både ledningen och medarbetarna pratar i termer av att det är viktigt att ha 

evidens för det man gör och att veta att det man gör är rätt och att det gagnar patienter. 

Informanterna anser att det är viktigt att arbeta efter evidens och prioritera rätt 

interventioner och insatser dock framkommer inte av intervjuerna vad termen evidens 

innebär för informanterna.  

Organisatoriska faktorer som påverkar  tillämpning av EBP 

Avsatt tid. Verksamheten ställer till förfogande resurser i form av utvecklingstid. 

Informationen från intervjuerna visar att både ledning och arbetsterapeuterna anser att det 

är viktigt att få den tiden för att utvecklas. Däremot specificeras inte hur och när den tiden 

ska utnyttjas och framför allt specificeras inte vad den tiden ska resultera i. Från ledningen 

uppmanas medarbetarna till att ta ut den tiden och utnyttja den, dock uttrycker inte 

ledningen på vilket sätt tiden ska användas och i vilket syfte. Detta i sin tur leder till att 

arbetsterapeuterna inte prioriterar den tiden. En arbetsterapeut berättar att gruppen har 

använt den tiden för att exempelvis arbeta fram rutiner kring bedömning av 

aktivitetsförmåga riktad mot arbete. Andra använder den tiden för utformning och 

utarbetning av skriftligt material. Informanterna uppgav att utvecklingstiden är ett sätt för 

arbetsterapeuterna att initiera diskussioner och på det sättet utvinna gruppens kollektiva 

erfarenhet. Arbetsterapeuterna uppgav att många gånger räcker det med att diskutera på ett 



 

 

informellt sätt, när tillfället ges, för att fylla på med kunskap: ’Vi löser mycket själva, det 

mesta genom informella möten’.   

Kunskapshöjning. En annan förutsättning som har identifierats på arbetsterapienheten är 

utbildningsmedel. Från intervjuerna framkom det att inom verksamheten prioriteras 

utbildningar och kurser, vilket medarbetarna anser vara en möjlighet att kvalitetssäkra 

specialistkompetensen inom enheten. Verksamheten har arbetat fram 

kompetensbeskrivningar som beskriver vilka kompetenser arbetsterapeuter ska förhålla sig 

till. Kurser och utbildningar prioriteras utifrån kompetensensgrad som bas eller 

specialistnivå. Några informanter berättar: 

Redan från början finns det möjlighet till utbildning och möjlighet lära sig nytt, men 

även möjlighet att bibehålla det man kan också. 

Vi har möjlighet och förutsättningar för att utbilda oss. Vi kan inte klaga på det. Vi 

får åka på olika utbildningar och nätverksträffar och andra handdagar genom 

handföreningen och där får vi delta. 

Oförändrat arbetssätt. Den kollegiala interaktionen och den kollektiva erfarenheten är en 

viktig grund till val av interventioner och grund till kliniska beslut på arbetsterapienheten.  

Arbetsterapeuterna enas om att rutiner och behandlingar är mer av standardkaraktär ”man 

gör som alltid har gjort”: 

Det är mycket som är standard som man inte reflekterar så mycket kring. Man gör 

som alltid har gjort. Men sedan försöker man ändå arbeta mer individuellt utifrån den 

personens besvär och vad som kommit fram i bedömningen och då kan man välja 

intervention utifrån det. Men mycket är det som finns på enheten som har upparbetats.  

Professionsinriktade forum saknas. Arbetsterapeuterna uppgav att de saknar forum för 

professionsutveckling. Arbetsterapeuterna tror att anledningen till att den kollegiala 



 

 

interaktionen på informella sätt är påtaglig inom verksamheten beror på att det inte finns 

formella forum för att diskutera och utveckla specifika arbetsterapeutiska frågor: 

Vi har inga mötesforum som är mer fokus på just arbetsterapi, det är i så fall 

utvecklingseftermiddag en gång per termin och det är inte så mycket diskussion heller. 

Men vi har inget forum där bara arbetsterapeuter träffas. 

Analys av det skriftliga materialet 

Genomgången av det skriftliga materialet visade att styrdokument, rutiner och 

arbetsprogram lägger stort fokus på klientcentrering och den kliniska erfarenheten. 

Hänvisning till andra kunskapskällor som vetenskapligt stöd förekommer sällan i det 

skriftliga materialet både vid beskrivningen av arbetsmetoder och beskrivning av rutiner. 

Tabell 3. Översikt skriftligt material 

Typ av material  Antal 

dokument 

Vetenskapligt stöd 

som 

kunskapskälla 

Klientcentrering 

och 

arbetsterapeutiskt 

innehåll 

Erfarenhets-

baserat 

innehåll 

Uppdragsbeskrivningar  14 2 14 14 

Rutiner  6 0 2 4 

Arbetsprogram 2 1 2 2 

Utvecklingstid 3 0 1 2 

 

 

Tabell 3 visar en sammanställning av dokumenten som granskades samt antal dokument 

där innehållet är kopplat till evidensbasering. Enbart tre dokument tar upp begrepp 

relaterade till EBP. Det görs i två uppdragsbeskrivningar och ett arbetsprogram. 

Uppdragsbeskrivningarna tar upp begreppet evidens som en vision och framgångsfaktor, 

dock framkommer inte vad begreppet i dokumenten innebär. Vad det gäller arbetsprogram 

är innehållet förankrat i nationella riktlinjer och anses därmed ha vetenskapligt stöd. 

 

 



 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar tillämpningen av EBP vid en 

arbetsterapienhet. De kunskapskällor som är basen för evidensbaserade arbetssättet, EBP, 

består av den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, klinisk expertis, patienternas 

erfarenheter samt tillgängliga resurser och omgivande faktorer (3). EBP innebär ett 

medvetet och systematiskt användande av flera kunskapskällor (1). Resultatet av den här 

studien visar att den kliniska expertisen är en viktig källa till kunskapsutbyte inom 

arbetsterapi, där arbetsterapeuterna vänder sig först och främst till andra kollegor vid 

inhämtning och utbyte av kunskap. Både resultatet av den här studien samt resultat från 

andra studier visar att arbetsterapeuter vänder sig till andra kollegor och förlitar sig på den 

egna och kollegornas kliniska erfarenheter som resurs för utvecklingen (14, 27). Många 

viktiga faktorer har identifierats i tidigare forskning gällande implementering av EBP ändå 

kan man konstatera att gapet mellan teori och praktik och implementering av 

forskningsresultat i det kliniska arbetet fortfarande är märkbar (14, 27–30). Den här studien 

visar att arbetsterapeuter integrerar komponenterna: klinisk expertis och patientens 

preferenser vid beslutsfattande i det kliniska arbetet, dock integreras inte vetenskaplig 

kunskap i lika stor utsträckning.   Tillämpning och användning av arbetsterapeutiska 

modeller och teorier kunde identifieras. Arbetsterapeuterna tillämpar olika modeller för 

praxis och arbetsterapiprocesser i den kliniska vardagen och stödjer sitt arbetssätt på 

kunskaper från grundutbildningen och kurser/utbildningar inom ämnet arbetsterapi. Några 

arbetsterapeuter söker fakta på nätet, genom att ”googla fritt”, framförallt vad det gäller 

nya diagnoser eller prenumererar på tidskrifter. Dock framkommer inte hur 

arbetsterapeuterna tillämpar den kunskapen i sin kliniska vardag. I det avseende behöver 

arbetsterapeuterna mer kunskap i hur man söker och granskar vetenskapligt stöd. 



 

 

Färdigheter i att samla, tolka och översätta forskningsresultat till praktisk tillämpning 

hindrar yrkesverksamma arbetsterapeuter till att granska, tolka och sprida kunskap i den 

kliniska vardagen och rutinmässigt integrera det bästa tillgängliga vetenskapliga stödet i 

det kliniska beslutsfattandet (31–33). Trots utveckling av EBP inom olika områden, visar 

resultaten av studier att tillgängligt vetenskapligt stöd eller forskningsresultat inte 

tillämpas rutinmässigt inom arbetsterapi (22, 31). EBP handlar om välinformerade kliniska 

beslut där arbetsterapeutens ansvar och kompentens är nödvändig för att integrera alla 

kunskapskällor för att hjälpa patienten i beslutsprocessen; och där en viktig aspekt är 

förmågan till att söka, granska, tolka och tillämpa kunskap.  

Arbetsterapeuters kunskapsutbyte grundas  framförallt på, informella diskussioner 

där kollegornas erfarenheter spelar en viktig roll.  Interaktionsmönstret bland 

arbetsterapeuter leder till en kollektiv kunskap och även till kollegial tillit. Detta ger sig 

tillkänna genom att arbetsterapeuterna inte granskar den informationen och kunskapen som 

hämtas in från kollegor. Vidare visar en studie att arbetsterapeuter är mer benägna att 

granska information och kunskap som hämtas in från externa källor än informationen som 

hämtas in från andra kollegor (30). Andra studier har visat att den tillit som arbetsterapeuter 

har till kollegornas kunskaper kan vara en hindrande faktor vid implementering av EBP 

(14). Ett arbetssätt som baseras på kollegornas kunskaper innebär högre krav på de kollegor 

som är kunskapsbärare, genom att dessa måste hålla sig a jour och ständigt uppdatera sina 

kunskaper. Tidigare studier har visat att många av arbetsterapeutiska metoder och 

interventioner saknar vetenskapligt stöd (34–35). Detta i sin tur innebär stort ansvar för 

arbetsterapeuten i sitt kliniska resonemang, att integrera den bästa tillgängliga kunskapen 

med patientens önskemål och den kliniska expertisen. Problem uppstår när sökning av 

vetenskapligt stöd inte genomförs rutinmässigt för de interventioner som tillämpas inom 

verksamheten. 



 

 

Enligt Thomas och Law (14) är nyexaminerade arbetsterapeuter mer benägna att 

använda sig av forskning i det kliniska arbetet än erfarna arbetsterapeuter (14). Resultatet 

från denna studie visar att arbetsterapeuterna på enheten värdesätter nyexaminerades 

teoretiska kunskaper, samtidigt önskar de nyexaminerade arbetsterapeuterna kunna 

använda sig mer av sina teoretiska kunskaper. En anledning till att de nyexaminerade inte 

använder sig av sina teoretiska kunskaper i önskad omfattning kan vara enhetens vilja att 

lära ut genom den kollektiva, kollegiala kunskapen.  

Björk (36) konstaterar i sin studie att yrkesverksamma ställs inför olika beslut i sin 

vardag som försvårar tillämpningen av sökning och kritisk granskning av 

forskningsresultat. Björk (36) menar vidare att det är svårt för yrkesverksamma att förhålla 

sig till stränga metoder när de ställs inför många olika beslut och utmaningar i sin vardag 

som organisatoriska omständigheter eller begränsade resurser (36).  Andra författare 

menar att för att lyckas med tillämpning av vetenskapligt stöd måste det anpassas till den 

lokala användningen (36–37).  

Tidigare forskning om EBP inom arbetsterapi har visat att det kan finnas en konflikt 

mellan det klientcentrerade perspektivet och EBP. Utifrån ett klientcentrerat 

förhållningssätt tar arbetsterapeuten hänsyn till patientens vilja, resurser, patientens 

kontext och aktuella situation. På samma sätt väger patientens önskemål tungt inom EBP, 

eftersom en patient som upplever en behandling som relevant kommer att vara mer 

engagerad och delaktig i sin behandling (38). Patienten är en av komponenterna i EBP och 

behandlingen ska grundas på kunskap om patienten tillsammans med det bästa tillgängliga 

vetenskapliga stödet och den kliniska expertisen (3-4,8-9,38). Någon spänning mellan EBP 

och ett klientcentrerat perspektiv ger sig inte till uttryck i den här studien.  

Den här studien ger insyn i hur arbetsterapeuternas hämtar in och tillämpar sin 

kunskap i det dagliga arbetet. Den ger också insyn i arbetsterapeuternas arbetssätt, 



 

 

arbetsklimat och värderingar vilket är en bra förutsättning för att utveckla metoder som 

möjliggör implementeringen av EBP genom att anpassa det vetenskapliga stödet till 

arbetsterapeuternas arbetssätt. Burke och Gitlin (28) menar att vid implementering av EBP 

är det viktigt att analysera enhetens kultur och värderingar för att kunna identifiera 

svårigheter men även för att kunna förstå hur kliniska beslut fattas och vilka prioriteringar 

som är viktiga (25).   

Enligt Craik och Rappolt (18)  kan organisatoriska och institutionella faktorer ha 

stor påverkan i hur arbetsterapeuter utvecklar sin förmåga till att använda sig av forskning 

i sin praxis. Resurser som tillgång till databaser/bibliotek, utbildningsmöjligheter och 

stödjande ledarskap är faktorer som visat ha inflytande vid användning av forskning (18). 

Resultatet från denna studie visar att arbetsterapeuterna har goda förutsättningar för att 

tillämpa EBP i form av utbildningsmedel, biblioteksservice och avsatt tid för utveckling, 

men använder inte dessa resurser för att identifiera vetenskapligt stöd och därmed utveckla 

sin EBP. En anledning till detta kan vara att det inte finns tydliga verktyg för hur dessa 

resurser ska användas. Om syftet med utvecklingstiden är att arbetsterapeuterna ska arbeta 

fram rutiner utifrån riktlinjer eller att skaffa vetenskapligt stöd för den vården som bedrivs 

inom verksamheten, bör ledningen utrusta arbetsterapeuterna med andra verktyg och 

redskap i form av utbildning inom EBP eller tydlig planering för vad utvecklingstiden ska 

användas till. Ytterligare studier har visat att individuella faktorer som positiva attityder 

till EBP associeras till ökad tillämpning och användning av forskning i det kliniska arbetet 

(3,14). Deltagarna i den här studien uppger att de är positivt inställda till EBP, vilket borde 

vara en god förutsättning. Trots dessa förutsättningar prioriteras inte tillämpningen av 

EBP. Både arbetsterapeuterna och ledningen är medvetna om sitt ansvar beträffande 

implementering av EBP. För att möjliggöra implementeringen av EBP är det viktigt att 

ledningen medvetandegör medarbetarna om vikten av att anamma arbetssättet. EBP anses 



 

 

vara ett fördelaktigt förhållningssätt som kan öka kvaliteten och  effektiviteten vid 

patientvård (39). Det är viktigt att identifiera olika sätt att öka relevansen av EBP inom 

arbetsterapi genom att exempelvis belysa vad EBP innebär och hur det arbetssättet kan 

gagna patienterna och professionen (13). Enhetens strävan efter att tillämpa EBP kan leda 

till att arbetsterapeuterna efterfrågar kunskap och högre kompetens kring arbetssättet. 

Arbetsterapienheten strävar efter ökad kompetens hos arbetsterapeuterna genom 

utbildningar och kunskapshöjning vilket är en viktig organisatorisk förutsättning. Dock 

prioriteras inte kunskap relaterat till EBP. För att möjliggöra implementeringen av EBP är 

det viktigt motivera och engagera enheten, detta genom att göra arbetssättet relevant för 

arbetsterapeuternas kliniska vardag. Arbetsterapeuterna uttryckte även behovet av 

professionsinriktade forum. Specifika och strukturerade forum kan underlätta för 

arbetsterapeuterna att söka, granska och diskutera forskningsresultat och hitta 

användningsområden utifrån arbetsterapeuternas arbetsområden och intressen (29).    

Arbetsterapienheten skaffar och tillämpar kunskap genom att konsultera kollegor 

och lägger stort fokus på den kollegiala interaktionen. Inhämtning, tillämpningen och 

användningen har en tydlig koppling till den kontext eller situationen där kunskapen 

används och behövs, samma fenomen identifierades av Gabbay och Le May (40). I studien 

undersöktes hur personal skaffar och tillämpar kunskap samt hur de omsätter 

forskningsresultat i praktiken. Studien visade att yrkesverksamma inte använde sig  av alla 

steg inom EBP. Däremot använde sig personalen av ”mindlines” vilket definieras som 

kollektiva, internaliserade, implicita guidlines som har formats genom interaktionen med 

kollegor, specialister, patienter och andra resurser (41). ”Mindlines” definieras som ”att 

konsultera kollegor” Gabbay och Le May (41)  studie visade att yrkesverksamma vänder 

sig ofta till kollegor innan de söker kunskap via biblioteket eller på internet. Andra studier 

definierar ”mindlines” som ”att få erfarenhet genom den professionella interaktionen” 



 

 

(42).  Mindlines kan, på ett mer strukturerat sätt, bli ett verktyg inom EBP som ett medel 

för att skapa ny kunskap.  

Arbetsterapeuternas sätt att skaffa och utbyta kunskap kan förstärkas genom 

kunskapsspiralen SECI, som Gabbay och Le May (42) redovisar: 

Socialisering, externalisering, kombination och internalisering 

(eng. Socialization, Externalization, Combination and Internalization). Socialisering 

definieras som överföringen av den tysta kunskapen till andra, detta i sin tur betyder inte 

att den kunskapen automatiskt blir explicit. Externalisering handlar om den informella 

interaktionen - hur man kommunicerar med varandra och därmed blir bättre på att uttrycka 

kunskapen. Externalisering är formuleringen av kunskapen och på ett sätt så att det blir 

förståeligt för de andra. Kombination involverar inhämtning av kunskap från andra källor, 

kan vara forskning, riktlinjer, experter. Internalisering sker när personalen omvandlar 

kombinerad kunskap i något som är aktuellt och relevant och som matchar den 

egna kunskapen och erfarenhet. Interaktionen och adaptationen av dessa steg leder till en 

förening av gammal och ny kunskap som i sin tur leder till att information förblir ny 

kunskap i en relevant kontext.  

Utifrån vad författarna beskriver som mindlines kan man dra slutsatsen att det är 

på det sättet som arbetsterapienheten arbetar. Ett sätt att förstärka arbetsterapeuternas sätt 

att arbeta och samtidigt implementera EBP, kan vara att förena arbetsterapeuternas 

kompetens och kunskaper med tillämpning av forskningsresultat i relation till den 

kontexten där kunskapen behövs.   

 



 

 

 

Figur 2. Arbetsterapimodell för evidensbaserad praktik kombinerad med 

kunskapsspiralen SECI. 

 

Insyn i hur arbetsterapeuter hämtar in och utbyter kunskap i den kliniska vardagen kan leda 

till utvecklingen av en skräddarsydd modell som nyttjar arbetsterapeuternas arbetssätt och 

underlättar tillämpningen av forskningsresultat. Figur 2 visar hur en modell som 

kombinerar komponenterna i EBP och faktorerna i kunskapsspiralen skulle kunna se ut. 

Författaren till denna studie ger förslag på en modell som kombinerar kunskapsspiralen, 

arbetsterapiprocessen och kunskapskällorna i EBP. I den föreslagna modellen 

kan komponenterna i EBP kombineras med faktorerna i kunskapsspiralen för att dra nytta 

av arbetsterapeuternas sätt att behandla och utveckla kunskap det vill säga genom kollegial 

interaktion. 

 

 

   



 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är kvalitativ där intervjuer ansågs vara en lämplig datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna har kompletterats skriftligt material i form av uppdragsbeskrivningar, rutiner, 

arbetsterapiprogram och utvecklingstidsdokumentation. För att öka variationen i 

datainsamlingen inkluderades arbetsterapeuter med erfarenhet inom olika områden inom 

verksamheten och med olika antal år som yrkesverksamma arbetsterapeuter. En svaghet i 

denna studie är att författaren själv ansvarade för analysen av materialet samt 

genomförandet av innehållsanalysen vilket kan ha lett till bias vid tolkning av materialet. 

Detta kan även ha påverkat objektiviteten och därmed studiens resultat. För att öka 

objektiviteten av studien kunde studien ha granskats av en extern granskare.  

Insamlingen av data underlättades eftersom författaren till denna studie var en del 

av verksamheten. Att vara en del av verksamheten som undersöktes kan i sin tur ha 

påverkat resultatet. En viktig aspekt vid kvalitativ forskning är författarens förförståelse. 

Författaren till denna studie var medveten av sin förförståelse under hela 

forskningsprocessen. Författaren till denna studie var medveten om att tidigare kunskaper 

inom ämnet EBP kunde påverka förförståelsen. Därför var det viktigt att samla in 

informationen till studien på ett neutralt sätt, utan att lägga några värderingar eller 

reflektioner på vad som ansågs vara EBP eller inte.  

Utifrån de etiska aspekterna har säkerställts att ingen deltagare har kommit till 

skada genom att identiteten på deltagarna har skyddats.  Insamlad data har enbart använts 

för forskning. Eftersom författaren till denna studie även var en del av verksamheten som 

studerades, var det viktigt att ständigt reflektera kring studiens syfte och rollen som både 

forskare och arbetsterapeut.  

Ordet evidens undveks under intervjuerna. Anledningen till att ordet inte 

förekom i intervjufrågorna var det för att kunna fånga fenomenet kring evidensbasering 



 

 

utan att påverka arbetsterapeuternas syn på fenomenet. Författaren använde i stället ordet 

"kunskap". Ordet kunskap kan dock uppfattas olika och kan därmed ha 

påverkat informanternas svar och även resultatet av den här studien. En annan metod som 

hade varit relevant för att undersöka fenomenet kring evidensbasering är fokusgrupper 

istället för intervjuer. Dessutom användningen av begreppen evidensbasering/EBP och 

evidens hade förmodligen lett till ett annat resultat.  Datainsamlingen anses vara 

representativ för att kunna beskriva och få insyn i arbetsterapeuternas kliniska vardag, ny 

information förekom inte vid de sista intervjuerna det vill säga att mättnad nåddes.  

Klinisk betydelse 

Den här studien visar att arbetsterapeuterna använder sig av sin erfarenhet vid det kliniska 

beslutsfattande och kunskapen genereras framförallt genomkollegialt utbyte. Den 

kollegiala interaktionen leder till att flera kan använda sig av den kunskapen. 

Arbetsterapeuterna i den här studien tillämpar ett klientcentrerat perspektiv i sitt kliniska 

arbete och grundar sina interventioner både på patientevidens och på klinisk erfarenhet 

däremot visar den här studien att arbetsterapeuterna inte använder sig av vetenskapligt stöd 

eller forskningsresultat i stor utsträckning vid det kliniska beslutsfattandet. Förhoppningen 

med den här studien är att bidra till utveckling av nya metoder och strategier för att 

implementera EBP inom arbetsterapi. Den här studien ger insyn i hur arbetsterapeuter 

tillämpar kunskap i den kliniska vardagen och ger förslag på en modell som kombinerar 

EBP, arbetsterapiprocessen och kunskapsspiralen. Dock behövs det forskning i hur en 

sådan modell kan tillämpas inom arbetsterapi för att underlätta och möjliggöra 

tillämpningen av EBP.  
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