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Sammanfattning: Att arbeta evidensbaserat innefattar både ett förhållningssätt och en process, 

vilket ställer krav på den enskilde arbetsterapeuten att kontinuerligt ompröva olika 

arbetsmetoder. Syftet med denna uppsats var att belysa arbetsterapeuters kunskap om och 

attityd till evidensbaserad praxis. Vidare att undersöka vilka hinder som angavs och förslag 

till lösning av eventuella hinder för att arbeta evidensbaserat. Metoden litteraturstudie 

användes och artiklarna valdes utifrån systematisk litteratursökning. Tio artiklar, publicerade 

2000-2005, från fyra olika länder granskades avseende olika aspekter av evidensbaserad 

praxis. Resultatet visade att arbetsterapeuter har en positiv inställning till evidensbaserad 

praxis men arbetar förhållandevis litet evidensbaserat och på en låg nivå. Bristande 

kunskap/färdighet och tidsbrist var de största hindren som arbetsterapeuter angav för att 

implementera ett evidensbaserat arbetssätt. I de granskade artiklarna gavs också förslag till 

olika lösningar för att möjliggöra en evidensbaserad praxis och dessa lösningar fanns på flera 

organisatoriska nivåer. 

 

Sökord: Evidence-Based Medicine, Occupational Therapy, Organizational Innovation, 
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Förord 

 

Vad gör en arbetsterapeut? Och varför? Detta är frågor som jag ofta har mött och som inte 

alltid varit helt lätta att svara på. Arbetsterapeuter kan arbeta inom så många olika områden 

och använda flera olika slags aktiviteter som mål och medel i behandlingen. Jag anser att det 

är viktigt för oss, både som individer och som yrkeskår, att veta varför vi gör det vi gör. Med 

andra ord att ha en vetenskaplig grund för de beslut som fattas då det gäller arbetsterapi för en 

enskild patient. Det är när vi kan sätta ord på varför vi gör på ena eller andra sättet, och 

dessutom vet att det fungerar, som våra (be)handlingar når en högre kvalitet. Jag tror att vi, 

genom att sätta ord på vår tysta kunskap, gagnar våra patienter/klienter/brukare/kunder och 

oss själva, samt inte minst, höjer vårt yrkes status.  

 

Det här skulle ha blivit en uppsats om arbetsterapiprogram men det utvecklades till att handla 

om, det som jag anser att arbetsterapiprogram är ett uttryck för, det evidensbaserade 

arbetssättet.  

 

Jag vill passa på att tacka min handledare Margot Frisk för att hon har givit mig allt det stöd 

jag behövt i mitt uppsatsarbete. 

 

 

Allt flyter och inget förblir. Allt ger efter och inget förblir orörligt. 

Det kalla blir varmt, det varma kallt, fuktigt blir torrt och torrt blir fuktigt. Det är i förändringen som tingen 

finner vila. 

Herakleitos 
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Inledning 

 

Det skrivs mycket om evidens just nu och om vikten av att olika professioner inom vården, 

och då även arbetsterapeuter, arbetar evidensbaserat. Målet är att ha en evidensbaserad praxis 

(EBP) i arbetet. Vad menas då med detta? 

 

EBP kommer från ordet evidens som i sin tur har sitt ursprung i latin. I Svenska Akademins 

Ordbok framgår att evidens betyder klarhet, tydlighet, påtaglighet och visshet (Svenska 

Akademins Ordbok). Det innebär alltså att veta vad man gör och att arbeta evidensbaserat är 

ett förhållningssätt i arbetet. Med detta förhållningssätt strävar vi efter att använda bästa 

tillgängliga vetenskapliga resultat och bevis som utgångspunkt för den behandling som väljs 

(Willman & Stoltz 2002). 

 

Vi kan alltså inte bara ”göra som vi brukar” utan vi måste veta att den utförda åtgärden har 

effekt och är till nytta för patienten. Detta betyder inte att vi ska bortse från vår egen 

erfarenhet eller från våra patienters behov och önskningar utan väga samman allt detta och på 

så sätt integrera den individuella kliniska erfarenheten med det bästa möjliga vetenskapliga 

beviset, d v s. arbeta evidensbaserat (Sackett et al 1996). 

 

Att utgå från bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, är inget som görs ”en gång för alla” utan 

att arbeta evidensbaserat innebär en process för att systematiskt gå igenom och granska den 

forskning som görs (Willman & Stoltz 2002), och denna process behöver vara kontinuerlig. 

 

Den vedertagna definitionen av evidence based medicine (EBM) formulerades av Sackett och 

utgör också grunden för EBP; 

 

”Evidence based medicine is the conscientious, explicit and judicious use of the  

current best evidence in making decisions about the care of individual patients.”  

(Sackett et al 1996, s 71).  

. 
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Bakgrund 

 

Läkaren Archie Cochrane påvisade behovet av ett evidensbaserat arbetssätt och vikten av att 

veta att den valda behandlingsmetoden används därför att den visat sig effektiv och alltså vilar 

på vetenskaplig grund. Cochrane ansåg att läkare inte tog till sig och använde resultaten av 

forskning som gjorts (Willman & Stoltz 2002) och att medicinen ignorerade sådant som effekt 

och effektivitet (Taylor 2000). Han ansåg också att det behövde göras sammanställningar över 

olika behandlingars effektivitet (Willman & Stoltz 2000). Själva termen evidensbaserad 

medicin myntades på 1980 talet på McMaster University Medical School (Taylor 2000). 

 

Det evidensbaserade arbetssättet tog sin början inom medicinen men har spridit sig och 

används nu även inom bland annat omvårdnad och rehabilitering. Enligt Taylor (2000) ansåg 

Gray 1997 att vår tids vårdfilosofi kan ses som ”doing the right things right”. Gray menade att 

en samverkan mellan forskning och kliniskt arbete behövs, dels för att den kliniska praxisen 

ska vila på evidens men även för att behandlare ska kunna visa sina chefer att det verkligen är 

rätt saker som utförs (Taylor 2000). Arbetsterapeuter måste arbeta evidensbaserat av samma 

skäl som andra professioner och kunna visa att de åtgärder som utförs har effekt och är till 

nytta för patienten (Taylor 2000).  

 

De olika stegen i EBP 

 

Mycket kortfattat kan EBP sammanfattas i följande fem steg: klinisk frågeställning, 

litteratursökning, granskning av litteraturen, implementering d v s förändra arbetet utifrån 

relevanta resultat och slutligen en utvärdering. 

 

Det första en behandlare måste göra är att formulera en klinisk frågeställning som 

utgångspunkt. Därefter görs en litteratursökning, i t ex olika databaser, och resultat därifrån 

granskas kritiskt. Nästa steg är att fundera över om den bästa evidensen kan relateras 

till/tillämpas på den verklighet som man befinner sig i. Denna verklighet innefattar 

patienterna (som man ska diskutera val av behandling med), deras behov och önskningar, den 

egna erfarenheten samt de resurser som finns till förfogande. Den på evidens baserade 

behandlingen bör slutligen utvärderas (Bennett & Bennett 2000). 
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De studier som man får fram genom sin litteratursökning har olika högt bevisvärde beroende 

på hur de har genomförts. Forsberg och Wengström (2003) beskriver sju olika nivåer av 

bevisvärde. Dessa är, från högsta till lägsta: systematiska litteraturstudier som inkluderar 

metaanalyser, randomiserade kontrollerade studier, icke randomiserade studier – öppna 

studier, kohortstudier, fall – kontrollstudier, retrospektiva studier och övriga studier (Forsberg 

& Wengström 2003). 

 

Det nödvändiga livslånga lärandet 

 

Att arbeta evidensbaserat är som beskrivits ovan både en process och ett förhållningssätt. 

Detta ställer krav på den enskilde arbetsterapeuten och innebär ett kontinuerligt 

ställningstagande och omprövande av arbetsmetoder.   

 

”Evidence-based practice requires a change in work behaviours and commitment to life-long, 

self-directed learning” (McCluskey & Cusick 2002, s 63).  

 

Ansvaret för att få till stånd ett evidensbaserat arbetssätt finns på flera olika nivåer. Varje 

enskild arbetsterapeut har ett ansvar för att på ett aktivt sätt bibehålla och utveckla sin 

kompetens (Taylor 2000). Kliniskt verksamma arbetsterapeuter behöver ledare som skapar ett 

klimat som tillåter och belönar evidensbasering (Taylor 2000).  

 

Taylor (2000) anser att arbetsterapeuter ofta arbetar på ett evidensbaserat sätt utan att vara 

medvetna om det, på så sätt att vi ofta reflekterar över det vi gör. Det finns dock sätt som man 

kan reflektera på mer medvetet evidensbaserat. Några exempel; genom att fundera över om 

evidens sökts för den valda interventionen, om patienten deltagit i valet av intervention samt 

huruvida vi regelbundet uppdaterar vår kunskap. Ytterligare ett sätt är att bilda så kallade 

”Journal clubs”, där arbetsterapeuter i grupp går igenom olika artiklar om forskning (Taylor 

2000).  

 

Ett hinder för EBP kan vara det faktum att arbetsterapeuter tenderar att i högre utsträckning 

lita på sin egen och andra kollegors erfarenhet än på forskning, när det gäller att ändra sin 

praxis (Taylor 2000).  McCluskey och Cusick (2002) kallar detta att vi arbetar ”experience-

based”. EBP kan också uppfattas som i konflikt med det klientcentrerade perspektivet. 

(Taylor 2000).  
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Arbetsterapeuter arbetar ofta i olika former av arbetsgrupper eller team, både inom sin egen 

yrkeskår och tillsammans med andra. Mycket finns skrivet om grupper och gruppdynamik, 

och en grupp följer ofta vissa regler och personerna i gruppen har olika roller. En grupp kan 

vara olika väl sammanhållen och den kan också befinna sig i olika faser av utveckling. En 

grupp kan drabbas av konflikter vilket inte alltid behöver vara ett problem men det är viktigt 

att konflikterna löses på ett konstruktivt sätt (Bruzelius & Skärvad). Bristande stöd från 

kollegor kan innebära ett hinder för EBP (Taylor 2000). McCluskey och Cusick pekar på den 

förändring i arbetssätt som är nödvändiga för EBP och poängterar att olika personer i en 

personalgrupp kan ha olika ”lätt” att ta till sig nya eller förändrade arbetssätt (McCluskey & 

Cusick 2002).   

 

McCluskey och Cusick beskriver chefen som en mycket viktig person/funktion för 

evidensbaserad praxis. Denne behöver, nu mer än någonsin, ”hålla ett öga på” omvärlden och 

planera för och förstå förändring. Chefer behöver också vara medvetna om det troliga faktum 

att all personal inte kommer att vara på samma nivå i sin vilja/förmåga att se på och ta till sig 

förändringsarbetet och McCluskey och Cusick försöker tillhandahålla en ”verktygslåda” med 

det som chefer behöver tänka på när det gäller att få ett evidensbaserat arbetssätt till stånd. 

Chefer kan arbeta med arbetsgruppens förändringsprocess genom att vara förebilder 

beträffande evidens och uppmuntra intresserad personal. Vidare behöver arbetsledningen 

identifiera och diskutera de värderingar som finns på arbetsplatsen, liksom hinder för 

implementering och inte minst strategier för att minska hindren (McCluskey & Cusick 2002). 

En chef eller ledning som inte stöder EBP är ett hinder för detta arbetssätt (Taylor 2000).  

 

Enligt Taylor har den evidensbaserade processen samma bas som forskningsprocessen och 

arbetsterapiprocessen. I alla tre måste vi identifiera ett problem, planera och genomföra en 

intervention och sedan utvärdera processen och resultatet (Taylor 2000). Dessa olika steg 

påminner om hur en lärande organisation beskrivs (Bruzelius och Skärvad 2004). I den 

lärande organisationen är det viktigt att både individen, gruppen och hela organisationen 

ständigt lär. Principen för den enskilde individens inlärningsprocess beskrivs som att det 

gäller att utgå från ett problem och sedan söka efter lösningen. Man försöker hitta lösningen 

på problemet genom informationssökning, och därefter genom att bearbeta och analysera 

informationen för att slutligen utvärdera om lösningen fungerade (Bruzelius & Skärvad 2004).  
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  Problemområde 

 
Denna uppsats handlar om arbetsterapeuter och evidensbaserad praxis. Det är ett komplext 

område, som i och för sig inte är något unikt för arbetsterapeuter – men intressant framförallt 

för oss som är det. När man abstraherar en nivå från arbetsterapi och EBP så ”når” man frågan 

om hur människor ser på förändring och om vad som driver människor, i det här fallet 

arbetsterapeuter, i sitt arbete. 

 

Att arbeta evidensbaserat innebär att aldrig kunna ”slå sig till ro” med sin kunskap utan 

ständigt ompröva och ”nyfiket kika ut” efter nya rön och behandlingsmetoder. Vad tycker vi 

om det? Vilken hjälp behövs och vilken erbjuds? Hur blir och förblir man motiverad och 

vilken vilja finns att ständigt ifrågasätta sitt arbete? 

 

Syfte 

 

Denna uppsats syfte var att belysa arbetsterapeuters förhållande till evidensbaserad praxis och 

deras kunskap om och attityd gentemot EBP. Ytterligare syften var att undersöka vilka hinder 

som anges för att använda sig av EBP samt om det ges, av författare eller arbetsterapeuter, 

något/några förslag till lösning av eventuella hinder för EBP. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilken kunskap om och attityd till EBP har arbetsterapeuter? 

• Vilka hinder för EBP beskrivs? 

• Anges några lösningar för dessa eventuella hinder? 

 

Metod 

 

Den valda metoden för denna uppsats var litteraturstudie och i den litteratursökning som 

gjordes bedömdes tio artiklar uppfylla uppsatsens kriterier. Inklusionskriterierna innebar att 

studierna skulle vara publicerade under åren 2000-2005 och att de undersökte 

arbetsterapeuter/arbetsterapeuter och andra yrken i förhållande till EBP. Exklusionskriterier 
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var artiklar som endast handlade om hur implementering ska göras samt artiklar skrivna på 

annat språk än svenska eller engelska. 

 

De databaser där artiklarna fanns utgjordes av Cinahl, 7 artiklar, Elin@Örebro, 1 artikel och 

EBSCO, 2 artiklar (se Bilaga 1). Samtliga tio granskade artiklar hittades genom systematisk 

litteratursökning. De övriga refererade artiklarna/ böcker hittades via systematisk eller 

manuell sökning. Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar enligt Willman & 

Stolts (2002) samt en mall för frågor till litteraturen som tagits fram för denna uppsats (se 

Bilaga 2). Det referenshanteringssystem som användes var Harvardsystemet. 

 

Resultat 

 
Artiklarna har numrerats (1-10) och resultaten har sammanställts och presenteras under varje 
frågeställning. 
 

Tabell 1. Översikt över de tio artiklarna, (för mer information se Bilaga 3 Artikelöversikt). 

Artikel Titel Tidskrift Årtal 

1. 

 

Implementing evidence-based practice: Factors that influence  

the use of research evidence by occupational therapists 

British Journal Of Occupational  

Therapy 

2000 

 

2. 

 

Occupational therapists´ views and perceptions of evidence- 

based practice. 

British Journal Of Occupational  

Therapy 

2001 

 

3. 

 

The use of evidence-based practice by occupational  

therapists who treat adult strokepatients. 

British Journal Of Occupational  

Therapy 

2001 

 

4. 

 

 

Barriers to implementing the evidence base in four NHS  

therapies: dietitians, occupational therapists, physiotherapists,  

speech and language therapists. 

Physiotherapy 

 

 

2001 

 

 

5. 

 

How Rehabilitation Therapists Gather, Evaluate and Implement 

New Knowledge. 

Journal of Continuing Education 

In the Health Professions. 

2002 

 

6. 

 

Factors related to evidence-based practice among US 

Occupational therapy clinicians. 

American Journal of 

Occupational Therapy 

2002 

 

7. 

 

Occupational therapists report a low level of knowledge, skill 

and involvement in evidence-based practice. 

Australian Occupational 

Therapy Journal 

2003 

 

8. 

 

Perceptions of evidence based practice: A survey of 

Australian occupational  therapists. 

Australian Occupational 

Therapy Journal 

2003 

 

9. 

 

Effects of profession and facility type on research utilization  

by rehabilitation professionals. 

Journal of Allied Health 

 

2004 

 

10. 

 

Utilization of evidence-based practice by registered 

occupational therapists. 

Occupational Therapy International. 

 

2005 
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Av de tio analyserade artiklarna kom fyra från Storbritannien (1-4) och två vardera från 

Kanada (5, 9), USA (6, 10) och Australien (7, 8). I nio av artiklarna användes någon form av 

enkät och i den återstående artikeln (5) var metoden intervju. I två artiklar (1, 2) föregicks 

enkätundersökningen av en kvalitativ fas men resultaten av dessa undersökningar togs inte 

med vid granskningen. I en artikel (9) användes förutom frågeformulär en intervju. Enbart 

arbetsterapeuter undersöktes i sju av artiklarna och i de resterande tre förekom 

arbetsterapeuter tillsammans med ett eller flera andra yrken, sjukgymnaster (4, 5, 9), 

logopeder (4, 9) och dietister (4). Storleken på de olika undersökningarna varierade och 

antalet tillfrågade var mellan 44 och 1491 deltagare. Två av artiklarna har valt att undersöka 

arbetsterapeuter som arbetar med någon speciell diagnos, stroke (3) och ryggsmärta (5).  

 

Arbetsterapeuters kunskap om och attityd till EBP 

 

Bristande kunskap och/eller färdigheter i ett eller flera steg av EBP var ett stort hinder för 

arbetsterapeuter och togs på något sätt upp i alla artiklar. I fyra artiklar (4, 6, 7, 8) framkom 

sammantaget att mer än 50 % av arbetsterapeuterna uppgivit brist på kunskap i nästan alla 

steg i det evidensbaserade arbetssättet. De önskade få mer träning i EBP och hade svårt att 

formulera en klinisk frågeställning, söka i databaser, förstå forskningen och dess statistik. 

Vidare framkom problem med att kritiskt granska artiklar samt att förstå vilken klinisk 

relevans resultaten har. 

 

Arbetsterapeuters attityd gentemot EBP samt forskning togs, mer eller mindre, upp i alla 

artiklar. I flera artiklar framgick att en majoritet av arbetsterapeuterna var positivt inställda till 

evidensbaserad praxis (1,2, 8). Vidare hade majoriteten en positiv attityd till 

forskningsresultat (4), och ansåg att arbetsterapeuter skulle använda forskning i sitt arbete (6). 

Attityderna till EBP var dock inte helt ”enkla” för samtidigt som arbetsterapeuter var positivt 

inställda så ansåg många att klinisk erfarenhet var viktigare än forskning (2, 6) och att 

patientbehandling var viktigare än forskning (4). Dessutom ansågs EBP tidskrävande (5). 

 

Upplevda hinder för EBP 

 

Arbetsterapeuter upplevde många hinder för evidensbaserad praxis och detta faktum togs upp 

i samtliga granskade artiklar. Artiklarna hade stor spridning på antalet hinder, från 

något/några till över tjugo, och denna uppsats fokuserar på de vanligaste. I de fall det framgår 
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av artikeln att färre än 25 % av arbetsterapeuterna upplevde något som hinder, redovisas inte 

hindret i uppsatsen. 

 

Två hinder visade en särställning; bristande kunskap/färdighet i EBP vilket rapporterades som 

ett hinder i alla artiklarna, och tidsbrist som togs upp i alla artiklar utom en (9). Övriga 

rapporterade hinder i olika artiklar var; resursbrist i form av brist på datorer och/eller 

databaser (2, 4-8), att arbetsterapeuter inte ansåg att forskningen var tillräckligt ”bra” utan 

man såg problem med bristande evidens eller relevans för den egna verksamheten (3, 4, 6, 7, 

8). Stor arbetsbörda (1, 2, 5, 7, 8), isolering från kollegor (4, 5, 7), bristande stöd (3, 4) och 

dåliga personalresurser (1, 2) utgjorde hinder för EBP liksom höga kostnader för 

vidareutbildning (6). 

 

Förslag till lösningar på hindren 

 

Det förekom ett antal lösningar på hindren för EBP och det varierar mellan olika artiklar 

huruvida det var undersökningsdeltagarna eller artikelförfattarna som stod för dessa. 

Lösningarna fördelades på flera olika ”organisationsnivåer” där den enskilde 

arbetsterapeutens motivation nämndes i en artikel som en viktig faktor (2) liksom support från 

kollegor (2, 7) och omgivning (5). Olika former av stöd från chef/ledning/organisation (1- 5, 

7- 9) i form av att hitta strategier för att underlätta EBP, stödja och underlätta för 

arbetsterapeuterna att förändra verksamheten samt genom att tillåta litteratursökningar och att 

tid tas till EBP. Vidare genom att tillgodose arbetsterapeuters behov av resurser, tillhandahålla 

tid och hitta strategier för att minska tidsåtgången för EBP. Det gavs förslag på ”Journal 

clubs” eller teamarbete som ett sätt att utveckla EBP. Pedagogiska insatser (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9) i 

form av vidareutbildning och träning i EBP´s olika steg samt datasökning efterfrågades. Flera 

artiklar tog upp tanken att tillhandahålla vidareutbildning genom olika media, t ex Internet. 

Två artiklar påpekade behovet av att visa arbetsterapeuter på de resurser som finns 

tillgängliga, till exempel databaser med fri åtkomst (2, 8). 

 

Någon form av ”specialistarbetsterapeut” (1, 2, 5, 9) efterfrågades, som ska ha ansvar för att 

söka litteratur och kunna fungera som en konsult för sina kollegor och uppmuntra och hjälpa 

dem. I några artiklar förespråkades särskilt anställda för detta, i andra att man uppmuntrar 

nyutbildade och arbetsterapeuter under vidareutbildning att vara ett stöd för andra 

arbetsterapeuter. Det angavs flera lösningar inom ”forskarvärlden” (4, 5, 6, 8, 9), det 
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efterfrågades översikter eller riktlinjer och det efterlystes en enklare och mer lättförstådd 

struktur på artiklarna. Vidare angavs ökad klinisk relevans och att artiklarnas metod 

förbättras, så att arbetsterapeuterna blir mindre osäkra på om resultatet är relevant, som 

lösningar för att underlätta EBP. Slutligen nämndes behovet av en lösning bestående av en 

kombination av flera nivåers ansträngningar (1, 3, 8) 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Det verkar inte ha gjorts så många studier kring arbetsterapeuter och EBP. Vid den 

systematiska litteratursökningen kom samma artiklar upp på i stort sett alla sökorden. 

Frågeställningarna i de olika artiklarna var inte helt likartade vilket innebar att fokus för 

respektive artikel skiftar. Alla artiklar berörde evidensbaserad praxis och arbetsterapi men 

deras frågeställningar och infallsvinklar var något olika. I alla artiklarna förekom någon form 

av demografisk beskrivning av deltagarna, tre bakgrundsfaktorer efterfrågades i minst sju 

artiklar; deltagarnas utbildningsnivå, yrkesområde samt hur länge de varit yrkesverksamma. 

Övriga frågeställningar bedömdes handla om följande: arbetsterapeuternas kunskap om EBP 

(5, 7, 8), användning av EBP (1, 3, 6, 7, 10), tillgång till olika former av resurser (1, 6, 10), 

vilken nivå på EBP arbetsterapeuter använde (8, 9), hur forskningsresultat används (1, 6, 9), 

arbetsterapeuters attityd till EBP (1, 2, 4, 8, 10), hinder för EBP (1, 2, 4, 7, 8), faktorer som 

skulle underlätta för EBP (1, 2, 3) och, slutligen, om det fanns skillnader mellan olika 

arbetsterapeuter beroende på olika demografiska faktorer (7, 8).  

 

Några studier var mer inriktade på att jämföra arbetsterapeuter med andra yrken och en artikel 

hade diagnosen stroke i fokus. Allt detta kan ha påverkat resultaten i denna uppsats. De olika 

studierna hade valt skilda sätt för sitt urval och alla hade inte slumpmässigt urval. I fyra av 

artiklarna redogjordes för etiskt godkännande, för övriga artiklar framgår inte detta. 

 

I flera artiklar tog författarna upp någon eller några saker som kan ha påverkat dem och 

kanske indirekt denna uppsats. I hälften av de granskade artiklarna diskuterades det faktum att 

urvalet var medlemmar i någon organisation som i några fall tillhandahöll en tidskrift (1, 6). 

Urval samt representativitet, generaliserbarhet och reliabilitet diskuterades liksom risken för 
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bias. Denna bias kunde antingen bero på att deltagare med positiv inställning till EBP i högre 

utsträckning svarat på enkäten, eller på risken att deltagarna givit socialt accepterade svar och 

då kanske gett en mer positiv syn på EBP än som verkligen var fallet. Det är rimligt att tro att 

även detta kan ha påverkat uppsatsen.  

 

Till ovanstående, av artikelförfattarna uppgivna brister, tillkommer ytterligare faktorer som 

kan ha påverkat denna uppsats. Det finns risk för bias genom att uppsatsen skrivits av endast 

en författare. För att minimera denna risk har en granskningsmall använts. Den valda 

granskningsmallen är dock främst avsedd för artiklar som rapporterar från studier med 

patienter. Någon mer relevant granskningsmall hittades inte varför den har kompletterats med 

en mall med frågor till litteraturen, framtagen enkom för denna uppsats, med syfte att uppnå 

likvärdighet vid granskningen av artiklarna. 

 

De granskade artiklarna rapporterade från olika stora undersökningar men denna uppsats har 

inte tagit hänsyn till detta utan behandlar alla artiklar ”likvärdigt”. Flera artiklar har ett lågt 

antal svarande, tre artiklar rapporterade en svarsfrekvens på under 50 % (artikel 5 har dock en 

kvalitativ ansats). 

 

Resultatdiskussion 

 

Taylor (2000) skriver att studier gjorda under åren 1996-1999, visade att arbetsterapeuter (och 

andra yrken) var positivt inställda till EBP. De skattade dock sin kunskap om och färdighet i 

EBP som låga, och det fanns ett antal hinder för att införa EBP i klinisk verksamhet. Dessa 

hinder innefattade svårighet att få tillgång till information, tidsbrist, bristande kunskap om och 

färdighet i EBP, bristande support från kollegor och ledning, dålig övertygelse om värdet av 

evidensen samt konflikt med det klientcentrerade perspektivet (Taylor 2000). 

 

Kritik mot EBP 

 

Det har funnits kritik mot EBP där man sett en risk för att den ska utvecklas till någon slags 

”kokbok” med billiga åtgärder för specifika problem (Taylor 2000), eller att den enbart syftar 

till att minska kostnaderna och därmed hindrar den kliniska friheten (Sackett et al 1996). 

Vidare har det funnits farhågor för att ett evidensbaserat förhållningssätt skulle innebära ett 

hot mot t ex humanismen inom vården (Willman & Stoltz 2002). Sackett påpekar dock att ett 
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evidensbaserat arbetssätt istället kan komma att innebära ökade kostnader (Sackett et al 1996). 

Willman och Stoltz anser att evidensbaserad (omvårdnad) ska ses som ett komplement (2002).  

 

Av särskilt intresse för arbetsterapeuter kan kritiken i en artikel vara. Författarna Tse, 

Blackwood och Penman (2000) är positiva till EBP men kritiska till att arbetsterapeuter helt 

oreflekterat ”lånat” begreppet från den evidensbaserade medicinen. De tar upp ett antal 

problem kopplade till arbetsterapi och framförallt RCT (randomiserade kontrollerade studier) 

som de menar endast kan svara på vissa av arbetsterapeuternas frågeställningar. De ser en risk 

i, att med RCT, kan ”konsten” (the art) inom arbetsterapin gå förlorad eftersom 

arbetsterapeuter använder aktiviteter som är meningsfulla för den enskilde patienten och som 

inte kan slumpas fram utan att riskera meningsfullheten. Författarna föreslår att 

arbetsterapeuter också börjar använda högkvalitativa observationer och ”single-case” studies 

för att hitta evidens (Tse, Blackwood & Penman 2000).  

 

Det kanske vore av värde för oss arbetsterapeuter att mera grundligt lyfta upp och diskutera 

kritiken mot EBP för att sedan kunna gå vidare. 

 

Arbetsterapeuter som professionella yrkesutövare 

 

Otto Granberg (1996) har skrivit en avhandling om professionella yrkesutövare och deras 

strategier vid organisatorisk förändring. Han menar att de har goda möjligheter att påverka 

sina arbetsuppgifter, vilka består av problemlösning och en icke standardiserad produktion 

som kräver kreativitet. Granberg kommer fram till att de professionella yrkesutövarnas 

kompetensutövande och handlande både beror på arbetsuppgifterna och ”värderingsbasen för 

yrkesutövandet”. Det finns ett professionellt värdesystem, vilket är den syn man har på 

yrkesutövande och kompetens och som man fått genom sin utbildning, och det finns ett 

kontextuellt värdesystem (Granberg 1996).  De båda värdesystemen åskådliggörs med varsitt 

citat. 

 

”Kåranda och etik medverkar till att detta professionella värdesystem inklusive dess 

kompetenskriterier kännetecknas av att det är ganska stabilt över tiden” (Granberg 1996, s 

211).  

 

”kan underlätta att strategier och handlingar stödjer den företagsledande kompetensen t ex i att 

tillgodose krav och förväntningar från enhetens två ”huvudmarknader”, dvs dels 
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uppdragsgivaren som har pengarna, dels brukarna som har behoven…” (Granberg 1996, s 212-

213). 

 

Det professionella och det kontextuella värdesystemet kan samverka och då bilda den 

professionella organisationen vilket innebär att man sätter patienten i centrum och samtidigt 

är mån både om den professionella kompetensen och om att vara effektiv. Systemen kan 

också stå i motsats till varandra, t ex när  

 

”..det professionella värdesystemet upplevs hotat av krav på produktivitet i kombination med 

prestationsmått som inte anses professionellt relevanta” (Granberg 1996, s 213). 

 

Kan det vara så att åtminstone en del av kritiken mot EBP speglar en oro för att de olika 

värdesystemen inte ska vara i balans? Har arbetsterapeuter blivit ”rädda” att förändring är 

samma sak som neddragning? Det borde ligga i ”allas”, d v s patienters/arbetsterapeuters/ 

arbetsgivares/politikers, intresse att den professionella organisationen med Granbergs termer, 

upprätthålls. 

 

Hur ska EBP få genomslag? 

 

Flera av artiklarna tog upp och problematiserade kring arbetsterapeuternas motsägelsefulla 

värderingar, att en mycket positiv attityd till EBP inte innebar användande av det i samma 

utsträckning. Sammanfattningsvis konstaterades det i en artikel att det var fler 

arbetsterapeuter som inte använde EBP i sin intervention än arbetsterapeuter som gjorde det 

och i flera andra artiklar konstaterades att EBP användes – men med en låg nivå på evidensen. 

Hur mycket arbetsterapeuter rapporterade användning av EBP varierade och de var inte 

homogena i sin attityd till och kunskap om EBP.  

 

Trots att frågeställningen om skillnader mellan olika arbetsterapeuter enbart förekom i två 

undersökningar så framkom skillnader mellan olika arbetsterapeuter i fler artiklar. De 

beskrivna skillnaderna kan i mycket hänföras till utbildningsnivå och erfarenhet. Nyutbildade 

arbetsterapeuter och de med färre år i yrkeslivet var säkrare på att söka information och 

använde en högre nivå på sin evidens. Erfarna arbetsterapeuter med många år i yrket var 

dåliga på att söka information och använda Internet. Det verkar också vara så att ju längre de 

arbetat desto mindre viktig blev forskningen och istället förlitade sig de erfarna 
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arbetsterapeuterna på vana och använde tekniker som de ”visste” fungerade, d v s en lägre 

nivå av evidens. Arbetsterapeuter som fått utbildning i EBP hade en mer positiv attityd till 

den. Arbetsterapeuter med högre utbildning var säkrare på att formulera kliniska 

frågeställningar, använda databaser och visste mer om olika sorters databaser och evidens. De 

var också mer benägna att tycka att arbetsterapeuter skulle använda sig av forskning och 

använde själva resurser i form av t ex databaser i högre utsträckning. Undantaget var en 

artikel som fann ett mycket svagt samband mellan högre utbildning och attityden att forskning 

hade mindre betydelse. 

 

Jag anser inte att dessa skillnader mellan arbetsterapeuter med olika erfarenhet och utbildning 

är så anmärkningsvärda i sig. Utbildningen har förändrats ganska markant genom åren liksom 

dataanvändningen och ”tempot” i verksamheten. Äldre arbetsterapeuter/arbetsterapeuter med 

fler år i yrket har ofta begränsad erfarenhet och kunskap om EBP med sig från sin utbildning. 

De har däremot fått mycket erfarenhet genom åren och använder sig av denna vilket faller sig 

ganska naturligt, liksom att fallet är tvärtom med yngre och nyutbildade arbetsterapeuter som 

fått god skolning i EBP parat med liten klinisk erfarenhet. Att de med vidareutbildning är mer 

intresserade av forskning verkar också logiskt utan att veta vad som är ”orsak och verkan”, 

om ett intresse för forskning leder till vidare studier eller tvärtom. Den intressanta och viktiga 

utmaningen ligger i hur dessa olika ”grupper” ska kunna berika varandra till nytta för 

patienterna.  

 

Flera av de granskade artiklarna tog upp frågan om webbaserad tillgång till relevanta artiklar. 

I Australien finns sedan 2003 databasen OT-seeker (The Occupational Therapy Systematic 

Evaluation of Evidence) för att förenkla för arbetsterapeuter att hitta och ta del av 

forskningsresultat. En undersökning som gjorts visar att lite mer än hälften av de 85 % som 

kände till databasen hade använt den. Två tredjedelar av dessa ansåg att den hade förändrat 

deras kunskap men endast 13 % uppgav att den hade fått dem att ändra sin praxis. Dock hade 

arbetsterapeuterna börjat värdera forskningsartiklar högre sedan OT-seeker kom. Den 

vanligaste anledningen till att arbetsterapeuter inte använde sig av databasen uppgavs vara 

tidsbrist (McKenna et al 2005). 

 

Finlayson et al (2005) skriver om några arbetsterapeuter som deltagit i ett forskningsprojekt. 

Deltagarna i detta hade alla lärt sig mer om forskning och flera av dem fick också en bättre 
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förståelse för värdet av EBP (Finlayson et al 2005). Kanske fler arbetsterapeuter skulle 

involveras/involvera sig i forskning? 

 

Flera av artiklarna tog upp någon form av ”specialistarbetsterapeut” som ”förmedlande länk” 

mellan forskning och kliniskt verksamma och det kanske vore en framkomlig väg av flera 

anledningar. Det är rimligt att anta att inte alla arbetsterapeuter är intresserade av att söka i 

databaser och det är tidskrävande. Dessutom visade flera artiklar att arbetsterapeuter i (för?) 

hög utsträckning förlitade sig på sina kollegor jämfört med forskning och då kanske man ska 

formalisera detta förfarande. Våra större arbetsgivare, kommuner, landsting och stat, skulle 

kunna avsätta tjänster för magisterutbildade, och på sikt enbart specialistutbildade 

arbetsterapeuter. Dessa ”specialisttjänster” skulle kunna innefatta en del kliniskt arbete och en 

del arbetstid avsatt för att tillvarata och utveckla EBP inom verksamhetsområdet, i samverkan 

med övriga arbetsterapeuter. Tänkbara fördelar med detta är att EBP skulle kunna utvecklas 

och implementeras snabbare och mer formaliserat. Ytterligare en karriärväg skulle skapas för 

arbetsterapeuter med vidareutbildning och intresse medan arbetsterapeuter utan skulle komma 

in i ett senare skede när själva sökandet efter evidens är ”avklarat”. Genom att på så sätt 

formalisera EBP kommer den förhoppningsvis att helt betraktas som ”riktigt arbete” likställt 

med den direkta patientbehandlingen.  

 

Jag tror också att vi måste lyfta upp frågan om EBP mer till våra arbetsgivare och politiker så 

att de tar ansvar för ”sin” del vilket innebär att uppmuntra, stödja och inte minst tillgodose de 

behov av resurser som finns för att kunna bedriva god arbetsterapi baserad på vetenskaplig 

grund. Senge utgår enligt Granberg och Ohlsson (2004), från en systemteori där alla delarna i 

en organisation påverkar varandra, och jag finner nedanstående citat tänkvärt. 

 

”Det spelar ingen roll hur mycket var och en av organisationsmedlemmarna utvecklar sin 

kompetens inom ramen för sin egen uppgift; för att organisationen ska kunna dra nytta av de 

erfarenheter som görs och de lärdomar som dras måste kommunikationen mellan människorna 

fungera. Dessutom måste det etableras en struktur i organisationen som möjliggör 

föränderlighet och innovation.” (Granberg & Ohlsson 2004, s 70) 

 

Vidare forskning 

 

Ingen granskad artikel kom från Skandinavien och en sökning på i Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy´s artiklar 2000-2005 gav inga träffar som handlade om evidensbaserad 
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arbetsterapi. I sökning över artiklar publicerade i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) 

tidning Arbetsterapeuten, och tillgängliga via deras hemsida, hittades endast tre artiklar som 

behandlar evidens och arbetsterapi som begrepp. Dessa var införda åren 2002 - 2003 och 

skrivna av Birgitta Bernspång (2002 och 2003) samt Gunilla Eriksson (2002). Vidare 

forskning behövs för att se om samma förhållande mellan evidensbaserad praxis och 

arbetsterapi råder i Sverige och Skandinavien som i de länder där de granskade artiklarna 

kommer från. 

 

Det skulle också vara av intresse att undersöka eventuella skillnader beroende på 

verksamhetsområde. Arbetsterapeuters arbetsområde är mycket brett och FSA´s 

medlemsstatistik visar på 10 olika verksamhetsområden inom såväl kommun, landsting, stat 

som privat. Ett genusperspektiv på EBP skulle också kunna vara föremål för vidare studier. 

Det råder visserligen stark kvinnodominans inom arbetsterapi men ingen granskad artikel tog 

upp kön som speciell variabel, endast två artiklar som demografisk fråga. Uppfattar män och 

kvinnor EBP likadant? Slutligen skulle jämförande studier mellan arbetsterapeuter och andra 

vårdyrken, berörda av EBP, vara av intresse. 

 

Slutsatser 

 

Många arbetsterapeuter i de granskade artiklarna skattade sin kunskap/färdigheter i EBP som 

låg men hade en positiv attityd gentemot EBP och forskning. Det angavs dock flera hinder för 

EBP såsom; bristande kunskaps/färdighet, tidsbrist, resursbrist m fl. De lösningar som angavs 

för dessa hinder fanns på flera organisatoriska nivåer. 
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Bilaga 1 Systematisk litteratursökning 

 

Databas     Träffar Artiklar 

 

Elin@orebro.se 

Evidence based occupational therapy practice  1 0 

Evidence based and occupational therapy practice  2 0 

Occupational therapy and research and implementation 13  1  

 

EBSCO 

Occupational therapy research implementation  16  1  

Evidence based occupational therapy practice  40  1  

 

Amed+ Cinahl + Ovid Medline + PsycArticles 

(enbart Cinahl gav träffar) 

Evidence based occupational therapy practice 2000-2006 166  7  

     

Totalt 238 10 

 

Flera utav ovanstående artiklar är dubbletter och förekommer i flera databaser. 
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Bilaga 2 Frågor till litteraturen 

 

Artikel 

Artikelns titel 

Urvalsmetod 

Metod 

Årtal för publicering 

Antal deltagare 

Svarsfrekvens i procent 

I vilket land gjordes undersökningen? 

Enbart arbetsterapeuter i undersökningen? 

Andra yrken 

Undersökningens frågeställning 

 

Demografi 

Arbetsterapeuter för viss diagnos? 

Utbildningsnivå 

År i yrkeslivet 

Yrkesområde     

Typ av arbete 

 

Resultat 

Anser arbetsterapeuterna att de har kunskap om EBP? 

Arbetsterapeuters attityd till EBP? 

Vilka är hindren för att arbeta med EBP? 

Vilka förslag på lösningar ges? 

Vilka slutsatser drar författarna? 

Brister i undersökningen enligt artikelförfattarna 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

 
Nummer Författare 

År 
Land 

Titel Syfte 

 
Metod Deltagare 

svar i  
procent 

Resultat 

1. Humphris et 
al.  
2000 
Storbritannien 

Implementing evidence-
based practice: factors 
that influence the use of 
research evidence by 
Occupational therapists. 

Undersöka faktorer 
som hindrar/underlättar 
arbetsterapeuters 
användande av 
forskningsevidens. 

Fas 1. 
kvalitativ 
undersökning 
Fas 2.  
enkät. 

100 
78 % 

Arbetsterapeuter har 
positiv attityd men 
arbetsbelastningen 
hindrar. 

2. Curtin M 
Jaramazovic 
E 
2001 
Storbritannien 

Occupational therapist´s 
views and perceptions 
of evidence- based 
practice. 

Undersöka 
arbetsterapeuters syn 
och åsikter om EBP 

Fas 1. 
fokusgrupp 
Fas 2  
enkät  

653 
76,5 % 

Arbetsterapeuter är 
positiva till EBP men 
tidsbrist mm är 
hinder. 

3. Sweetland J 
Craik C 
2001 
Storbritannien 

The use of evidence-
based practice by 
occupational therapists 
who treat adult stroke 
patients. 

Undersöka i vilken 
utsträckning EBP 
används. 

 

Enkät 200 
80,5 % 

EBP används men 
på en ”lägre” nivå än 
rekommenderat 

4. Metcalfe et al 
2001 
Storbritannien 

Barriers to 
implementing the 
evidence base in four 
NHS therapies: 
dietitians,occupational 
therapists, physio-
therapists, speech and 
language therapists 

Undersöka olika 
terapeuters attityd  
till och hinder för EBP. 

Enkät 139 
72,7 % 

Terapeuter värderar 
forskningsresultat 
men flera olika 
hinder rapporteras. 

5. Rappolt S 
Tassone M 
2002 
Kanada 

How rehabilitation 
therapists gather, 
evaluate and implement 
new knowledge. 

Undersöka terapeuters 
strategier för 
användande av de 
olika stegen i EBP. 

Intervju 44 
25 % 

Terapeuter värderar 
vidareutbildning men 
förlitar sig mycket på 
kollegor. 

6. Dysart A M 
Tomlin G s 
2002 
USA 

Factors related to 
evidence-based 
practice among US 
occupational therapy 
clinicians. 

Undersöka hur 
arbetsterapeuter från 
USA får tillgång till och 
använder kliniskt 
relevanta 
forskningsresultat 

Enkät 400 
58 % 

Arbetsterapeuter 
använder en låg 
grad av EBP, om 
hindren tas bort kan 
användningen öka. 

7. McCluskey A 
2003 
Australien 

Occupational therapists 
report a low level of 
knowledge, skill and 
involvement in 
evidence-based 
practice 

Undersöka hur 
arbetsterapeuter är 
involverade i EBP 

Enkät 85 
78,8 % 

Många rapporterade 
låg kunskap och 
flera hinder nämndes 

8. Bennett et al 
2003 
Australien 

Perceptions of 
evidence-based 
practice: A survey of 
Australian occupational 
therapists. 

Undersöka 
arbetsterapeuters 
attityd till EBP, hinder 
och utbildningsbehov. 

Enkät 1491 
44 % 

Arbetsterapeuter är 
positiva till EBP, men 
utbildning och 
resurser behövs för 
att stödja EBP. 

9. Pain et al. 
2004 
Kanada 

Effects of profession 
and facility type on 
research utilization by 
rehabilitation 
professionals. 

Jämför upplevd 
forskningsanvändning 
och kunskapskällor 
mellan yrken, 
arbetssituation och 
arbetets omgivning. 

Intervju 
Frågeformulär 

58 
? % 

Logopeder har 
högsta utbildnings-
nivån och högsta 
användningen av 
forskning. 
Användandet av 
forskning är högst 
under planerandet 
av program. 

10. Cameron et 
al. 
2005 
USA 

Utilization of evidence-
based practice by 
registered occupational 
therapists 

Undersöka 
arbetsterapeuters 
användandet av EBP 
under planering av 
intervention 

Enkät 500 
26 % 

Minoriteten av 
arbetsterapeuter 
använder EBP vid 
planering av 
intervention mm. 

 

 

I de artiklar där även andra yrken förekom är siffrorna om undersökningsdeltagande liksom 

svarsfrekvens endast från arbetsterapeuternas svar. 



 26

 

 

 


