
 

 

RESULTAT 
Faktorer som bör beaktas vid planeringen:  

• Man ska utse en styrgrupp för forskningsklubben4,6,9,12,14. I styrgrup-
pen ska det finnas vetenskaplig och klinisk kunskap1,4,7,8,9,12,13,14. 
Styrgruppens uppgift är att ställa upp mål för forskningsklub-
ben1,4,7,9,10,15, välja ut forskningsartiklar eller stödja valet samt 
stödja forskningsklubbens deltagare4,9,14 och utvecklingen av 
forskningsklubben6,12.   

• I valet av forskningsartikel beaktas utvecklingsbehov inom vårdar-
betet och identifierade problem1,4,9,12, användning av PICO- eller 
PICo-modeller6,9, forskningsartikelns evidensgrad6,14, använd-
ning av strukturerade kriterier för kvalitetsbedömning1,4,9,12 och 
forskningsartikelns tillgänglighet1,4,13.  

• Forskningsklubben bör ordnas varje månad1,4,5,8,9 vid samma plats 
och tid1,9. Man ska informera om klubben i tillräckligt god 
tid5,6,12,14, och information om temat och den forskningsartikeln 
ska diskuteras ska ges ut en vecka i förväg1,4,6,8,9,10,12,13,14 för att 
ge deltagarna möjlighet att förbereda sig4.  

• Faktorer som främjar deltagande i en forskningsklubb är: frivillig-
het10, möjlighet att delta under arbetstid1,6,7,10,14,15, uppmuntran till 
deltagande4,6,13, olika slags erkännanden och arvoden14, serve-
ring9,12 samt sammankoppling av forskningsklubben med karriär-
utveckling och organisationens utbildnings- och forskningspro-
gram1,5,10.   
 

Faktorer att beakta i genomförandeskedet:  

• Forskningsklubbens ordförande eller den som presenterar forsk-
ningsartikeln ska ha vetenskapligt och pedagogiskt kun-
nande,9,12. 

• Ordförandens uppgift är att schemalägga och leda forskningsklub-
ben samt främja aktiv diskussion1,4,9,12 om forskningens meto-
dologiska kvalitet1,5,12, tillämpning av forskningsresultaten och 
den rådande praxisen inom vårdarbetet1,4,6,9,15.  

• Presentatörens uppgift är att presentera forskningsartikeln (rubrik, 
syfte, mål, metoder, resultat och slutsatser) 1,5,6,9,12,14 samt 
väcka diskussion utifrån forskningsartikeln10.  

• Oberoende av ämnet är det bra att alltid ordna forskningsklubben 
på samma sätt: först en presentation av forskningsartikeln 15 
min.1,12,14 och därefter allmän diskussion 45 min. om kritisk be-
dömning av forskningens kvalitet1,5,12, nuvarande praxis och re-
sultatens tillämplighet1,4,6,9,15.  

• För att underlätta diskussionen bör forskningsartikeln vara tillgäng-
lig för forskningsklubbens medlemmar1,4,13.  

• Stämningen i forskningsklubben bör vara positiv och interak-
tiv1,4,9,12.   

• Man kan gärna göra en sammanfattning eller beskrivning av forsk-
ningsklubben för organisationens webbplats.4,5 

 

Faktorer att beakta i utvärderingsskedet:  

•  Forskningsklubben ska gärna utvärderas regelbundet genom del-
tagarnas respons4,5,6,12 och uppföljning av ibruktagande av de 
presenterade bevisen5.  

 

BAKGRUND  
Med en forskningsklubb avses regelbun-
det återkommande och målinriktade mö-
ten för yrkespersoner inom hälso- och 
sjukvård, där man tar upp vetenskapliga 
forskningsartiklar som stöder det prak-
tiska vårdarbetet. Forskningsklubben tar 
vanligen ungefär en timme. Den inleds 
med att man presenterar en forsknings-
artikel som valts ut i förväg, varefter man 
utifrån den diskuterar rutinerna inom 
vårdarbetet samt bedömer forskningens 
tillförlitlighet och resultatens användbar-
het. 1,2,3,4 Forskningsklubben kan ordnas 
internt inom den egna organisat-
ionen1,4,5,6,7,8,9 eller som ett nationellt eller 
internationellt samarbete mellan flera or-
ganisationer10,11. Forskningsklubben kan 
också vara mångprofessionell5,12 eller 
ordnas via en internetbaserad plattform, 
exempelvis Twitter10,11,13. Deltagande i 
en forskningsklubb har konstaterats 
främja färdigheterna i fråga om läsning 
av forskning och kritisk bedöm-
ning1,4,5,6,8,10,12,15, positiva attityder till evi-
densbaserad verksamhet5,6,8,9,14, an-
vändning av forskningsdata1,4,6,7,15 och 
deltagarnas yrkesmässiga och person-
liga utveckling1,5,6,9,12,15 samt öka enga-
gemanget för5,14 och kunnandet inom ut-
veckling av vårdarbete1,4,6.  
 

Vad bör man beakta vid ordnandet 
av en forskningsklubb? 

 

EVIDENSTIPS 06/2019 

SAMMANFATTNING 
Grunden för en evidensbaserad forsk-
ningsklubb som främjar verksamheten 
är organisationens och vårdarbetets 
lednings engagemang för förverkligan-
det av forskningsklubben. Engage-
mang möjliggör tillgång till tillräckliga 
resurser och ger vårdpersonalens möj-
lighet att delta i forskningsklubben. 
Man bör ställa upp tydliga mål och ru-
tiner för forskningsklubben samt be-
akta deltagarnas individuella kun-
nande och stödja deras deltagande. 
Forskningsklubben bör vara en del av 
personalens karriärsteg samt organi-
sationens utbildnings- och utvecklings-
program. För att uppnå forskningsklub-
bens mål krävs kommunikation och 
samarbete mellan forskningsklubbens 
styrgrupp och deltagare, och i utvärde-
ringen av forskningsklubben bör man 
därför beakta den respons som regel-
bundet begärs från deltagarna.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av den systematiska översikten och de undersökningar som hit-
tades i den kompletterande datasökningen lämpar sig för användning i ord-
nande av forskningsklubbar för främjande av evidensbaserad verksamhet.  
 

HOTUS STÄLLNINGSTAGANDE 
I forskningsklubbar bör man främst fokusera på vårdrekommendationer, sys-
tematiska översikter eller exempelvis evidenstips. Med tanke på den yrkes-
mässiga utvecklingen är även enskilda undersökningar bra. 
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk litterarutöversikt som publicera-
des 2016 och undersökningar som hittats i en kompletterande datasökning. 
Den kompletterande datasökningen gjordes i databaserna Pubmed, Scopus, 
Cinahl, Medic, Cochrane och JBI. 10 undersökningar hade inkluderats i den 
systematiska översikten. I detta evidenstips inkluderades även de forsknings-
artiklar från åren 2015–2019 som behandlade forskningsklubbar ur vårdper-
sonalens perspektiv, var publicerade åren 2015–2019 och var fritt tillgängliga 
i sin helhet. De forskningsartiklar som uppfyllde kriterierna för inkludering var 
11 till antalet, och i dem användes kvantitativa (n=7), kvalitativa (n=2) och 
blandade metoder (n=2). Forskningsartiklarnas metodologiska kvalitet be-
dömdes med JBI:s kvalitetskriterier och de godkända artiklarna uppfyllde 
minst hälften av kriterierna. Den systematiska översiktens metodologiska ge-
nomförande beskrivs i den ursprungliga publikationen1.    
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