Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001)
Artikel
Bendz M
(2003) The first
year of
rehabilitation
after a stroke –
from two
perspectives.
Scandinavian
Journal of
Caring
Sciences,
Sverige

Titel
Innehåller 11
ord. Speglar
studiens
innehåll bra.

Abstract
Syfte, metod,
resultat och
slutsatser
beskrivs.
Nyckelord
finns.

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Utförlig
presentation av
det centrala
fenomenet och
tidigare
litteratur. Syftet
och behovet av
studien beskrivs
delvis.
Teoretiskt
ramverk tas upp
under metod.

Metoden och
teorin som
ligger till grund
för den beskrivs
utförligt. Urval,
bortfall och
analys
redovisas. Godkänd av etisk
kommitté.

Resultatet
redovisas i
huvud- och
underkategorier
och en tabell
finns med.

Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Begränsningar i
studien tas upp.
Slutsatser dras
av resultatet.
Inga förslag till
framtida
forskning ges.

Lite rörig
referenslista.
Blandat nya och
gamla
referenser, den
äldsta från
1969.

Referenser

Artikel

Titel

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Dowswell G,
Lawler J,
Dowswell T,
Young J,
Forster A,
Hearn J (2000)
Investigating
recovery from
stroke: a
qualitative
study. Journal
of Clinical
Nursing,
England

Innehåller 7
ord.
Någorlunda
tydlig
beskrivning av
innehållet.

Benämns
”Summary”.
Något vag
beskrivning av
bakgrund syfte
och resultat.
Metod och slutsatser redovisas. Nyckelord
finns.

Det centrala
fenomenet,
tidigare
litteratur och
behovet av
studien redovisas. Syfte finns
men inga forskningsfrågor.
Teoretiskt
ramverk anges.

Metod och
analys
redovisas.
Urvalet
beskrivs lite
oklart och inget
bortfall anges.
Ingen etisk
prövning
diskuteras.

Resultatet
beskrivs under
huvudrubriker.
Tydligt och
lättöverskådligt
men ingen figur
eller tabell.

Svagheter i
studien tas upp
i viss mån.
Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Slutsatser för
hur resultatet
bör användas
dras. Inga
förslag för
framtida
forskning.
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Tydlig
referenslista.
Relativt nya
artiklar.

Artikel

Titel

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Kumlien S,
Axelsson K
(2000) The
nursing care of
stroke patients
in nursing
homes. Nurses’
descriptions
and experiences
relating to
cognition and
mood. Journal
of Clinical
Nursing,
England

Innehåller 18
ord. Något lång
titel som dock
speglar
innehållet väl.

Benämns
summary.
Beskriver
forskningsprobl
emet, syfte,
resultat och
slutsatser.
Metoden tas
upp bristfälligt.
Nyckelord
finns.

Det centrala
problemet
beskrivs.
Tidigare studier
och behovet av
denna studie tas
upp. Syfte finns
under egen
rubrik. Ingen
forskningsfråga
beskrivs
Teoretiskt
ramverk saknas.

Metod, urval,
bortfall och
analys beskrivs.
Studien
godkänd av
etisk kommitté.

Ett svåröverskådligt resultat
som redovisas i
huvud- och
underrubriker.
En tabell finns
med för att
tydliggöra.

Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Slutsatser dras.
Ingen redogörelse för
begränsningar.
Inga direkta
förslag till
framtida forskning ges men
många brister
på området
redovisas.

Artikel

Titel

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Syfte, teoretiskt
ramverk,
metod, resultat
och slutsatser
beskrivs
lättförståligt.

Det centrala
fenomenet,
begrepp och
tidigare litteratur tas upp.
Inget syfte eller
tydligt behov av
denna studie
finns med.

Metod, urval,
bortfall
datainsamling
och analys
beskrivs tydligt.

Resultatet
redovisas i
teman. Inga
figurer eller
tabeller men
tydligt
beskrivet.

Resultaten
tolkas och
diskuteras.
Ingen diskussion kring
svagheter med
studien. Vissa
förslag på hur
resultatet skall
användas. Inga
förslag för
framtida
forskning.

Gedigen
referenslista.
Blandat nya och
gamla referenser.

Kvigne K,
Kirkevold M,
Gjengedal E
(2004) Fighting
back –
struggling to
continue life
and preserve
the self
following a
stroke. Health
Care for
Women
International,
USA

Innehåller 13
ord. Speglar
studiens
innehåll.
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Referenser
Bra referenslista. Både
gamla och
nyare
referenser.

Artikel
Long A F,
Kneafsey R,
Ryan J & Berry
J (2002) The
role of the
nurse within the
multiprofessional
rehabilitation
team. Journal of
Advanced
Nursing,
England

Artikel
Macduff CN
(1998) Stroke
Patients
percep-tions of
hospital
nursing care.
Journal of
Clinical
Nursing,
England

Titel
Innehåller 10
ord. Speglar
studiens innehåll bra.

Titel
Innehåller 7
ord. Speglar
studiens
innehåll.

Abstract

Introduktion

Metod

Finns, men är
utan
benämning.
Syfte, bakgrund, metod,
resultat och
slutsatser
bekrivs tydligt.
Nyckelord
finns.

Det centrala
fenomenet,
tidigare studier
och litteratur
samt syfte
beskrivs tydligt.
Ingen forskningsfråga eller
teoretiskt
ramverk.

Metod, urval,
och analys
beskrivs
grundligt. Visst
teoretiskt
ramverk tas
upp. Studien
godkänd av
etisk kommitté.

Abstract

Introduktion

Metod

Är benämnt
”summary”
Syftet finns
men är dåligt
formulerat.
Frågeställning
och metod finns
ej med.
Resultatet
beskrivs kortfattat. Nyckelord finns med.

Det centrala
fenomenet och
syftet beskrivs.
Forskningsfråga
och teoretiskt
ramverk saknas.
Tidigare
litteratur och
behovet av
studien finns
med.

Metod, teori,
urval, bortfall
och analys
beskrivs.
Godkänd av
etisk kommitté.
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Resultat
Indelat i sex
teman. Tydligt
beskrivet. En
modell finns
med.

Resultat
Resultatet
presenteras i
form av
koncept och
teman som
illustreras av
figurer.

Diskussion

Referenser

Resultaten
Bra referenstolkas och
lista. De flesta
diskuteras.
är relativt nya.
Slutsatser om
användning
dras. Svagheter
i studien tas
upp knapphändigt. Förslag
på framtida
forskning finns.

Diskussion

Referenser

Resultaten
tolkas och
diskuteras.
Slutsatser dras
om hur studien
kan användas.
Vissa svårigheter nämns.
Rekommendationer för framtida forskning
finns.

Bra referenslista. De flesta
är relativt nya i
förhållande till
artikeln.

Artikel
Secrest J (2002)
How Stroke
Survivors and
Primary
Support
Persons
Experience
Nurses in
Rehabilitation.
Rehabilitation
Nursing, USA

Titel
Innehåller 11
ord. Speglar
innehållet
tydligt.

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Finns men är
väldigt kort.
Syftet beskrivs
vagt. Metod
och resultat
presenteras.
Berättar att
slutsatser
redovisas i
artikeln, men
inte vilka.

Finns under två
rubriker:
”Statement of
the problem”
och ”Purpose”.
Det centrala
fenomenet och
behovet av
studien lyfts
fram. Tidigare
litteratur
redovisas.
Syftet beskrivs
tydligt. Inga
frågeställningar

Metod,
teoretiskt
ramverk, urval
och analys
redovisas.
Studien är
godkänd av
etisk kommitté.

Resultatet
redovisas som
ett enda tema.
En modell finns
som förklaring.

Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Slutsatser dras
om hur
resultatet skall
användas.
Begränsningar i
studien
diskuteras.
Vissa förslag
till framtida
forskning ges.

Referenslistan
är bra. Relativt
nya artiklar.

Artikel

Titel

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Secrest J,
Thomas S P
(1999)
Continuity and
Discontinuity:
The Quality of
Life Following
Stroke.
Rehabilitation
Nursing, USA

Innehåller 9
ord. Speglar
delvis studiens
innehåll. Ej så
tydligt.

Syftet beskrivs
tydligt. Metod
och resultat
redovisas.
Slutsatser finns
med. Nyckelord
finns.

Det centrala
fenomenet och
behovet av
studien tas upp.
Tidigare studier
redovisas.
Syftet beskrivs
under rubriken
”Purpose”.

Metod, urval,
datainsamling
och dataanalys
beskrivs. Etisk
prövning finns
med.

Resultatet är
indelat i olika
teman.
Redovisas med
hjälp av figurer.

Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Förslag på
framtida
användning av
resultatet finns
under egen
rubrik. Ingen
redovisning av
begränsningar
studien.

Referenslista är
bra. Lite äldre
artiklar.
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Artikel
Widar M,
Ahlström G, Ek
A-C (2004)
Health-related
quality of life in
persons with
long-term pain
after a stroke.
Journal of
Clinical
Nursing,
England

Artikel
Wyller T B &
Kirkevold M
(1999) How
does a cerebral
stroke affect
quality of life?
Towards an
adequate
theoretical
account.
Disability and
rehabilitation,
England

Titel
Innehåller 14
ord. Speglar
artikelns
innehåll väl.

Titel
Innehåller 14
ord. En
krånglig och
inte riktigt
adekvat titel.

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Bakgrund,
syfte, design,
metod, resultat,
slutsatser och
framtida
relevans i
klinisk praktik
redovisas
tydligt.

Det centrala
fenomenet,
tidigare litteratur och varför
denna studie är
av behovet
redovisas.
Definitioner av
begrepp ges.
Tydligt syfte
men inga
forskningsfrågor. Inget
teoretiskt
ramverk anges.

Metod, urval,
bortfall datainsamling och
analys redovisas. Studien är
godkänd av
etisk kommitté.

Resultatet
redovisas med
teman och
kategorier som
förtydligas med
hjälp av
tabeller.

Resultatet
diskuteras och
tolkas.
Forskaren tar
upp studiens
begränsningar
och ger förslag
på framtida
användning
under egna
rubriker. Inga
förslag till
framtida
forskning

Tydlig, gedigen
referenslista.
Inte så många
nya artiklar.

Abstract

Introduktion

Metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Syfte finns,
men är oklart
beskrivet.
Metod och
resultat redovisas. Inga
direkta slutsatser dras.
Nyckelord
saknas.

Bakgrund till
problemet och
syftet med
studien tas upp.
Tidigare
litteratur och
behovet av
denna studie
presenteras.
Teoretiskt
ramverk saknas.

Metod, urval
bortfall och
analys
presenteras
utförligt. Ingen
etisk diskussion
eller prövning.

Resultatet
presenteras i
olika sektioner.
Inga tabeller
eller figurer.

Begränsningar
med studien tas
upp. Resultatet
tolkas och
diskuteras.
Slutsatser dras
om hur
resultatet kan
användas.
Förslag till
framtida
forskning ges.

Rörig referenslista som
presenteras
efter hur de
förekommer i
texten.
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