
SJUKSKÖTERSKORS TILLÄMPNING

AV

OMVÅRDNADSFORSKNINGENS RESULTAT
- möjligheter och hinder

Författare: Tina Kall & Ywonne Tengqvist
Handledare: Karin Lundh

Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå 1
Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng,  kurs SSK 99:H

Institutionen för omvårdnad
April 2002



Titel: Sjuksköterskors tillämpning av omvårdnadsforskningens resultat

-  möjligheter och hinder.

Nurses application of caring research findings -

possibilities and obstacles.

Institution: Institutionen för omvårdnad,

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå I

Kurs: Sjuksköterskeprogrammet 120p Kursbeteckning:

SSK 99 H

Sidantal: 26

Författare: Tina Kall och Ywonne Tengqvist

Handledare: Karin Lundh

Datum: April 2002

_______________________________________________________________

Abstract

Nurses application of caring research findings – possibilities and obstacles

According to rules and standards of Health- and Medical Services Act of
1982 should all professional nursing have a scientific foundation and be
linked to research.

The aim of this study was to illuminate nurse’s role as consumer and
producer of science research.
- What kind of obstacles and possibilities is there for nurses to utilize new

nursing science research and to establish this in practice?
- Is there a gap between current nursing research and clinical nursing practice?
The study was carried out with a literary study. The result of this study showed
among other things obstacles as; lack of time, money, knowledge and the attitudes
among nursing staff, was the fundamental reasons for that the current research in
nursing not were established in clinical practice. One of the possibilities was to start
nursing science groups to support each other, to get increased knowledge. The results
also showed, that it has been and still is a gap between current nursing research and
clinical practice. The risks and possibilities of  “scientification” are dependent upon
the status that is ascribed to the practical knowledge tradition.
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” Att forska är att bygga broar

mellan vetande och icke vetande

mellan människor, världar och verkligheten

mellan tider

mellan delar i universums oändliga mångfald ”

Ur Broar (1995). Katie Eriksson.
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Inledning

I och med 1977 - års högskolelag blev sjuksköterskeutbildningen en

högskoleutbildning. Detta gjorde att en ökad teoretisering av omvårdnadsämnet kom till

stånd. Från och med år 1981 fastslogs det i utbildningsplanen att omvårdnadsämnet

skulle vara sjuksköterskans karaktärsämne och att utbildningen skulle bygga på

vetenskaplig grund (SFS 1977: 218). Detta medförde att kunskapsutvecklingen kring

omvårdnadsteorier och omvårdnadsprocesser satte fart. Denna förändring möttes både

av intresse och motstånd bland sjuksköterskor och forskare (Edqvist & Trewe, 1997).

Bakgrund

Historik

Grundare av den moderna omvårdnadsforskningen anses allmänt Florence Nightingale

vara. Hennes tankar och idéer kan anas i mycket av omvårdnadens grundläggande

ideologi. Omvårdnadsforskning är som egen disciplin relativt ny. På 1950-talet inleddes

omvårdnadsforskningen i Europa då universitetsanknuten utbildning för sjuksköterskor

startade i England. I England grundades även år 1952 den första internationella

tidskriften inom omvårdnadsforskning, Nursing Research . Först på 1970-talet kom

omvårdnadsforskningen igång i de nordiska länderna (Eriksson, 1992; Heyman, 1995).

Omvårdnadsforskning

Från början hade den medicinska vetenskapen en enhälligt naturvetenskaplig inriktning.

Under stora delar av 1900-talet har medicinska framsteg gjorts. Den medicinska

dominansen bidrog till att vårdverksamheten arrangerades i enlighet med en

naturvetenskaplig, biologisk sjukdomssyn, men denna har i dagsläget vägt över till en

mer humanvetenskaplig inriktning. På läkarnas riksstämma 1961 framförde Svenska

Sjuksköterskeföreningens dåvarande ordförande, Gerd Zetterström-Lagervall att

omvårdnad måste få en mera central plats i den totala vårdplaneringen. Hon framförde

även att omvårdnad borde göras till föremål för forskning (Heyman, 1995). Eriksson

(1992) definierade omvårdnadsforskning som ett sätt att studera vårdandets fenomen,

där den grundläggande kategorin utgörs av patient –vårdarrelationen.
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Eriksson (1992) menade att de forskningsresultat som framkommer inom

omvårdnadsdiciplinen bör komma till användning och bli till nytta för så många

människor som möjligt. Vidare säger Eriksson att det är oetiskt av vårdaren att inte

bedriva forskning, när man står inför problem, frågor eller något som man inte förstår.

Författaren påtalar att omvårdnadsvetenskap kan utgöra broar av olika slag. Broar för att

länka samman okunskap och kunskap, men även broar i form av interaktion mellan

patient och sjuksköterska. Inom omvårdnadsvetenskapen kan metoder utvecklas för att

skapa redskap som möjliggör ökad förståelse för den levande människan, samt

vårdandets innersta kärna (Eriksson, 1992).

Högskoleutbildningens utveckling

En stor efterfrågan på kunskaper i och om teoretisk omvårdnad uppstod på grund av

kravet på forskningsanknuten högskoleutbildning. Inriktningen på utbildningen skulle

då till större del bygga på omvårdnad och omvårdnadsvetenskap (Heyman, 1995).

Enligt Rooke (1991) har detta inneburit att sjuksköterskors yrkesinriktning tydliggjorts.

Under 1990-talet utgörs kärnan i utbildningen till ännu större del av omvårdnad och

omvårdnadsvetenskap jämnfört med tidigare utbildningar (Rooke, 1991). För att skapa

en interaktion mellan praktik och forskning, finns inom utbildningarna en strävan att

integrera forskningsprojekt, som inkluderar både studenter och forskare. Detta för att

forskningsresultaten skall ge de verksamma inom praktiskt vårdarbete möjligheter att

utveckla vården. Något som förutsätter att forskningen fokuserar på klinisk forskning,

det vill säga att den centreras kring patientvården och dess aktuella problem (Eriksson

& Lauri, 2000).

Lagar och riktlinjer

Enligt lag om yrkesverksamhet på hälso – och sjukvårdens område (SFS1998: 531)

skall sjuksköterskor utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad

erfarenhet. I kapitlet om kompetens och ansvarsfrågor från socialstyrelsens allmänna

råd (SOSFS 1993: 17) ingår i sjuksköterskors ansvarsområde att tydliggöra de

omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna. Dessa skall ligga till grund för det dagliga

arbetet. I detta ligger även för sjuksköterskor att ta ansvar och utvärdera den egna

verksamheten. Vidare uttrycks nödvändigheten att följa utveckling och forskning inom
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det egna verksamhetsområdet. Allt för att möjliggöra förtrogenheten med och

förmedling av nya rön (SFS, 1998: 531; SOSFS 1993: 17). I socialstyrelsens allmänna

råd (SOSFS 1996: 24) uttrycks att sjuksköterskor skall medverka till utveckling,

säkerställande av kvalitet och att arbetet på ett systematiskt sätt skall dokumenteras.

I sjuksköterskors etiska riktlinjer (Svenska sjuksköterskeföreningen, 1997) uttrycks att

all vård skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och

behandling. Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar för att standarden upprätthålls

och att målen i hälso- och sjukvårdsarbetet säkerställs. Vidare skall sjuksköterskor även

aktivt medverka till att främja utveckling av en gedigen yrkeskunskap och har även ett

personligt ansvar för sin yrkesutövning. Detta innebär att sjuksköterskor ska bibehålla

sin yrkesskicklighet genom fortlöpande studier, samt hålla sig ajour med den utveckling

som sker. Sjuksköterskor skall svara för att omvårdnadsarbetet i varje given situation

håller så hög kvalitet som möjligt (Svenska sjuksköterskeföreningen, 1997).

Problemområde

Bentling (1995) menar att den omvårdnadsvetenskapliga utvecklingen dämpats av att

praktiskt verksamma sjuksköterskor inte använder sig av forskningsresultaten i det

praktiska omvårdnadsarbetet. De har inte uppfattat resultaten som betydelsefulla för

arbetet. Det kan ses som en självklarhet att tillgodogöra sig forskningsresultaten så snart

de har presenterats, men så är oftast inte fallet.

Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet har varit att belysa sjuksköterskors roll som konsument och

förmedlare av forskningsresultat.

Frågor som ställdes var följande.

- Vilka möjligheter och hinder finns för sjuksköterskor att tillgodogöra sig nya

forskningsresultat, samt att förankra dessa i verksamheten?

- Finns det ett gap mellan aktuell forskning och det praktiska användandet?
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Metod

Litteraturstudie var den metod som användes för att söka svar på syftets

frågeställningar. Resultatet i arbetet baseras på fjorton artiklar, sex böcker och en

avhandling. Artiklar söktes via olika databaser, de som användes har varit följande,

CINAHL, PUBMED, SpriLine, SWeMED+ , samt bibliotekskatalogen SOFHIA.

Vidare har genomgång av referenserna i ett antal artiklar gett relevant material. De

sökord som användes var följande forskning, vårdforskning, omvårdnadsforskning,

handledning, omvårdnadshandledning, sjuksköterska, nurse, science och research.

Olika kombinationer gjordes även av dessa sökord sjuksköterska och

omvårdnadsforskning, sjuksköterska och omvårdnadshandledning, nurse and science,

nurse and instructing part, nurse and research. Urval av materialet har gjorts genom en

begränsning i tid. I första hand begränsades sökningen till åren 1998 - 2001.

Ambitionen var att få så aktuellt material som möjligt. Denna begränsning gav ett alltför

snävt undersökningsmaterial och sökningen vidgades därför till en tioårsperiod, 1991-

2001. Ytterligare en begränsning har gjorts genom att försöka lägga tonvikten på

nordiskt material. Tanken bakom detta var att belysa de nordiska förhållandena. Visst

material från Storbritannien och USA har används. Vilket gav ytterligare infallsvinklar

på syftets frågeställningarna. En artikel togs bort. Detta på grund av att den förekom i

två upplagor. Den ena var ett förarbete som gavs ut i ett tidigare stadium av ett

projektarbete och den andra upplagan var den slutliga resultatbeskrivningen av

projektet. Innan artiklarna beställdes genomlästes alla abstrakt noggrant och utifrån

detta gjordes ett första urval av artiklarna. Ett urval grundat på, dels rubrikerna som

passade syftet och dels abstraktens innehåll. När så materialet var insamlat, delades

artiklarna in i grupper med fyra till fem artiklar i varje grupp. Varje grupp genomlästes

noggrant individuellt av författarna. Artiklarna diskuterades därefter. Stödanteckningar

gjordes för att katalogisera materialet utifrån syftes frågeställningar.

.
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Resultat

Vilka möjligheter och hinder finns för sjuksköterskor att tillgodogöra sig nya

forskningsresultat, samt att förankra dessa i verksamheten?

Tid och resurser

Som svar på frågan om sjuksköterskor ges möjlighet och vilka hinder som finns i att

tillgodogöra sig nya forskningsresultat, säger Nilsson Kajermo (2001) samt Flodin och

Lindahl (2001) att problemen bland annat ligger på ett organisatoriskt plan. Problem

som påvisades var brist på tid och resurser, stöd från arbetsledning, läkare och slutligen

de egna kollegorna. Sjuksköterskor upplevde att tiden var för knapp, såväl för att söka

som att bearbeta forskningsresultaten. Vidare gavs ej heller tidsutrymme eller

ekonomiska resurser för att förankra de nya rönen i den praktiska verksamheten

(Flodin & Lindahl, 2001; Nilsson - Kajermo, 2001).

Hjälte (2000) påvisade att arbetsbördan upplevdes som tung för många sjuksköterskor.

Sjuksköterskor i studien gjorde ett medvetet val då en tidslucka i arbetet uppstod.

Tidsluckan användes för att göra arbeten som prioriterats bort tidigare under arbetsdagens

gång. Dessutom hade patientnära omvårdnadsarbete högre prioritet. Skulle det sedan bli

någon tid över, användes den till att vila och samla kraft. Viljan för att prioritera tiden till

forskning hade alltså en underordnad betydelse (Hjälte, 2000). Detta styrks även av

Lindencrona, Lundh och Svensson (1996) som visade att några av hindren för att följa med

i forskningsutvecklingen var relaterade till psykisk och fysisk trötthet samt stress i arbetet.

Sjuksköterskor i studien menade även att det schematekniskt sett fanns för få tillfällen då

arbetsturer överlappade varandra. Resultatet av detta blev att sjuksköterskor inte kunde

utbyta, diskutera och reflektera över nya forskningsresultat. Sjuksköterskor ställde heller

inga egna krav på tidsutrymme för det senare, utan anpassade sig till rådande förhållanden

i organisationen. Studien visade vidare att sjuksköterskor i allmänhet var positiva till

forskning, men en majoritet påpekade dock att för snäva ekonomiska ramar och tidsbrist

var ett hinder i inhämtandet av forskningsinformation (Lindencrona, Lundh & Svensson,

1996). Andra forskningsresultat visade att de sjuksköterskor som fått mer tid till forskning

och vidareutveckling varit mer intresserade av att omsätta forskningsresultaten i praktiken
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(Nilsson - Kajermo, 2001). Det krävdes tid för att söka, läsa och bearbeta

forskningsresultat, samt att omsätta dessa i klinisk verksamhet (Flodin & Lindahl, 2001).

Stöd och uppmuntran

Bristen på tidsutrymme och resurser, samt brist på uppmuntran från läkare, kollegor och

arbetsledning har angivits som hinder i möjligheten att tillgodogöra sig nya

forskningsrön, liksom sjuksköterskors brist på självständighet i arbetsorganisationen.

Lindencrona, Lundh och Svensson (1996) visade att bristande handledning och stöd

från vårdorganisationen bromsade den egna personalens forskningsintresse. Detta

menade Granum (1997) kunde ha varit ett avgörande hinder för sjuksköterskor att söka

och integrera forskningsresultat. Författaren påtalar för att få ett mera utvecklande

klimat i organisationen krävs till exempel att avdelningsföreståndare har kompetens och

dessutom mod, vilja samt engagemang. Avgörandet kan ligga helt och hållet i denna

persons vilja till att öppna för, eller stänga för, införandet av nya forskningsresultat

(Granum, 1997). Hewison och Wildman (1996) hade noterat att beslutsfattare på central

nivå i organisationen inte lyfte fram acceptabla kunskapsramar i beslut som berör hälso-

och sjukvård. Författarna menade att ledningen på lokal nivå genom sin auktoritet,

måste poängtera behovet av en professionell yrkeskår, för att i framtiden öka

sjuksköterskekårens autonomi. Ledningen på central och lokal nivå måste inse att

kunskap är lika viktigt som att vårda ett visst antal patienter. Sjuksköterskor måste

fånga möjligheterna till vidare utveckling och ledningen på avdelningsnivå skapa den

typ av utbildning som behövs. Beslutsfattare måste dessutom lyssna på, men även öka

sitt intresse för vad sjuksköterskor har att ge (Hewison & Wildman, 1996).

Utbildning och attityder

Lindencrona, Lundh och Svensson (1996) visade att yrkesverksamma sjuksköterskor

ansåg sig ha bristande kunskap i att söka och handha forskningsresultat. Detta ansågs

dessutom av de flesta sjuksköterskor vara en bidragande orsak till gapet mellan

omvårdnadsforskningen och det praktiska användandet. Bristen på sjuksköterskor med

forskningsbakgrund ansågs även vara en bidragande orsak. Omvårdnadsforskningens

resultat når på grund av denna brist, inte ut till vårdverksamheterna.

Forskningsutbildade sjuksköterskor skulle kunna vara ett stöd för övriga sjuksköterskor
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i sökandet och tolkningen av nya forskningsrön. (Lindencrona, Lundh & Svensson,

1996). Även Flodin och Lindahl (2001) påvisade att sjuksköterskor kände att det skulle

ha varit gynnsammare om stödet varit mer handlingskraftigt. Med detta menades att

resultaten skulle ha tillhandahållits, samt att tid och resurser gavs för sökning och

fördjupning i forskningsresultat. Det påtalades även av sjuksköterskor att de hade brister

i bibliotekskunskap, samt grundläggande data – och IT-kunskap. Bättre kunskaper i

engelska språket hade varit önskvärt. De påtalade problemen försvårade sökning och

bearbetning av forskningsartiklar. Vidare påpekar Flodin och Lindahl (2001) att den

låga tillgängligheten på forskningsrapporter inom vårdverksamheter, upplevdes som ett

hinder. Enligt praktiskt verksamma sjuksköterskor var en forskningsutbildad

sjuksköterska, med övergripande ansvar för presentation av nya forskningsresultat

nödvändigt.

Kunskap och attityder

Hjälte (2000) påvisade sjuksköterskors ovilja att ta till sig och förankra

vårdvetenskapliga forskningsresultat i verksamheten. Förhållandet mellan teori och

praktik är komplicerat, då sjuksköterskors kunskapsutveckling till stora delar bottnar i

yrkets tradition. Denna tradition bygger till stora delar på empirisk, tyst kunskap, s.k.

veta – hur - kunskap ”know –how” En kunskap svår att sätta ord på. Kunskapen

tillskansas genom övning, praktisk erfarenhet och reflektion. Äldre och mer erfarna

sjuksköterskor används som rollmodeller och förebilder. Vidare menar Hjälte (2000) att

nya sjuksköterskor fostras in i yrkets praktiska arbetsuppgifter och får på så vis lärdom

genom erfarenhet. Sjuksköterskors yrkesskicklighet utvecklas då i ett specifikt

sammanhang och kan beskrivas som  handlingsbaserad kunskap. Denna kunskap

förmedlas mellan de olika generationerna av sjuksköterskor. Detta leder till en låg

anpassning av nya vetenskapligt förankrade forskningsrön. Författaren menade att

sjuksköterskor gjorde ett medvetet val. De vägde kunskaperna mot varandra och oftast

vägde den erfarenhetsbaserade kunskapen tyngst och den omvårdnadsvetenskapliga

kunskapen kom därmed till korta. Erfarenhetsbaserad kunskap gjorde att man kände sig

säker och trygg. Den erfarenhetsbaserade kunskapen upplevdes som nödvändig och

nyttig. Uppfattningarna bland en del sjuksköterskor var att, erfarenheterna hade ju visats

sig fungera tidigare, så varför ändra på det nu (Hjälte, 2000). ”Man fostras in i det
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praktiska, att lära sig att bli sjuksköterska är att ge sprutor, sätta nålar och ge injektioner

och sådant. Det behövs inga teorier till det”. (Hjälte, 2000, s 33.) Lerheim (1991)

menade att en del sjuksköterskor såg på vårdandet som en konst och inte en vetenskap.

Sjuksköterskor menade att om fokus flyttades från patientens omvårdnad till ett

vetenskapligt och teoretiskt fokus, skulle omvårdnad komma i skymundan. Benners

(1993) uppfattning var att om praktisk erfarenhet beskrivs som kunskap, måste även

teoretisk kunskap användas i omvårdnadssituationer.

Olsson (1999) påvisade att nyexaminerade sjuksköterskor hade mindre erfarenhet i

praktiska göromål och detta räknade de mer erfarna sjuksköterskorna med. Däremot

hade de nyexaminerade en ökad kompetens i omvårdnadsvetenskap, som tyvärr inte

utnyttjades. En kombination av dessa två kompetenser borde vara ett gemensamt mål

för sjuksköterskor, istället för att enbart fokusera på specifika delar av de professionella

sjuksköterskornas kompetens. Benner (1993) påpekar att sjuksköterskor i början av sin

yrkesbana var lyhörda för såväl uttalad som outtalad kritik. Vilket ledde till att

nyexaminerade sjuksköterskor ifrågasatte sin egen kompetens. Att tillåtas bli expert är

inte alltid något som sanktioneras av omgivningen. Sjuksköterskors väg till experter kan

underlättas eller hindras av olika faktorer, såsom själva kulturen inom

sjuksköterskeprofessionen eller organisation av arbetet. Grafström och Skog (2000)

påpekade att nyexaminerade sjuksköterskor inte alltid behöver vara noviser. Lika lite

som att sjuksköterskor med lång erfarenhet alltid var experter. Lång erfarenhet behöver

inte alltid vara synonymt med god erfarenhet. Att vi kontinuerligt får erfarenhet innebär

inte nödvändigtvis att vi lär oss. Reflektion är en viktig del i utvecklandet av

erfarenhetsbaserad kunskap. ”Man kan ha tjugo års erfarenhet eller bara ett års

erfarenhet tjugo gånger”. (Grafström & Skog, 2000, s 47.)

För att minska nyexaminerade sjuksköterskors ifrågasättande av sin kompetens föreslog

Antonsson och Sandström (2000) reflektion och möjlighet till handledning. I

undersökningen ansåg sjuksköterskor att handledning och reflektion gav en ökad

säkerhet och trygghet. Handledning var även ett viktigt forum för erfarna

sjuksköterskorna. En viss skillnad påvisades i studien mellan de nyexaminerades

reflektion och de mer erfarnas. De nyexaminerade sjuksköterskorna använde en större
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del av reflektionen till att stärka och utveckla sin yrkesidentitet. De mer erfarna

sjuksköterskorna lade tonvikt på att förbättra omvårdnaden och förhållningssättet till

patienten. Tid för eftertanke var en nödvändighet för utvecklingen av

yrkeskompetensen. Antonsson och Sandström (2000) menar att reflektion är kärnan till

ökad kunskap. Enligt Schöns (1991) uppfattning kunde det finnas två typer av

reflektion. I det första fallet reflekterar man omedvetet direkt i det praktiska handlandet.

Detta innebar att man rättade sig omedelbart, i själva skeendet och att kunskapen redan

fanns. I det andra fallet reflekterade man i efterhand över sitt handlande och tillskansade

sig därmed en ny erfarenhet (Schön, 1991). Vid handledningstillfällena ventileras de

funderingar och eventuella problem som uppkommit i olika arbetssituationer. Genom att

sätta ord på det som gjorts, lyfts det som samtidigt inte varit så bra fram. Sjuksköterskor

reflekterar och lär. Reflektion kan även ge en möjlighet till att ifrågasätta tidigare

auktoriteter, till exempel sjuksköterskor med längre erfarenhet (Löfmark, 2000.,

Sandström, 1999). Det är viktigt att lyfta fram det dagliga lärandet i arbetslivet. Det

finns alltid något nytt att lära och teoretiska kunskaper behövs för att kunna se, tolka

och analysera det vi möter i vardagen (Grafström & Skoog, 2000).

Läkarkåren

Hjälte (2000) visade att förutom det kollegiala motståndet hos sjuksköterskor, fanns det

även ett visst avståndstagande hos läkarkåren. Läkare upplevdes av sjuksköterskor sätta

stopp för införandet och prövandet av nya arbetsmetoder. Sjuksköterskor visade sitt

ansvarstagande genom att ställa krav på att få utföra individuell omvårdnad av

patienterna och att få ta självständiga beslut. Hjälte (2000) påpekade att läkarnas

auktoritet gjorde att sjuksköterskor underordnade sig deras beslut. Omvårdnadsarbetet

sågs inte av läkarna som sjuksköterskors egna arbetsområde, utan genom uppmuntran

och privilegier visade läkarna vad som var accepterat i sjuksköterskors

omvårdnadshandlingar. Läkarna kunde använda sina medicinska kunskaper och sin

maktposition för att markera sjuksköterskors plats i hierarkin. Författaren påpekade

även att, läkare genom sin autonomi påverkade hälso – och sjukvårdens

kunskapsområden, även de områden som låg inom ramen för sjuksköterskors

omvårdnadsarbete (Hjälte, 2000). Granum (1997) menade att denna brist på egen

auktoritet hos sjuksköterskor kan vara grundad i att yrkeskategorin tidigare varit fostrad
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till att utföra läkares order och rutiner, helt enkelt att vara läkarnas assistenter. Utifrån

detta tankesätt kunde det vara svårt för sjuksköterskor att vara kreativa och nyfikna

inom ett eget karaktärsämne, omvårdnadsvetenskap.

Finns det ett gap mellan aktuell forskning och det praktiska användandet ?

Forskningsmodeller och teorier

Bentling (1995) menade att det grundläggande syftet med omvårdnadsforskning var att

skapa en helhetssyn på vårdandet, botandet eller på hur det är att vara en sjuk individ.

Helheten fick inte begränsas av forskningsmetoder. För att förstå den mänskliga

upplevelsen måste metoder vara öppna och flexibla, svagheter tydliggöras och de som

innehar kunskapen om hur verksamheten ser ut borde vara involverade. Det vill säga,

patienterna, samt yrkesverksamma sjuksköterskor. Författarens slutsats var att

omvårdnaden borde vara subjektiv och ses i sin helhet. Hela individen måste ses och

detta i interaktion med sin omgivning. Sambandet mellan teori och praktik blir därmed

inte alltid okomplicerat (Bentling,1995). Collin (1992) påpekade att om sjuksköterskor

skulle se till hela människan och dennas specifika situation. Författaren menade då att,

ett teoretiskt koncept skulle behövas till varje enskild individ och detta skulle inte vara

möjligt. Collin (1992) menade att omvårdnaden skulle bli alltför snäv om vi enbart

kopplade den till en specifik teori. Därför behövs en kombination av flera teorier.

Teorier ska ses som en del i omvårdanden och en viktig sådan. Medhåll för detta fås av

Löfmark (2000) som påtalade att omvårdnadsprocessen är något som måste läras in, inte

som en separat del i teorin, utan som en metod. Omvårdnadsteorier skulle kunna

användas som struktur vid problemlösning och även som ett utbildningsverktyg (Collin,

1992; Löfmark, 2000). Vidare påtalade Collin (1992) att omvårdnadsforskningen måste

hitta gemensamma, vetenskapliga begrepp, som förstås av alla. Detta för att underlätta

för sjuksköterskor att använda omvårdnadsteorier/modeller i praktiskt

omvårdnadsarbete.

Språk

Fawcett (2000) menade att sjuksköterskorna skulle använda sig av teoretikernas

specifika språktermer och att språkutvecklingen borde ses som en naturlig del i
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sjuksköterskedisciplinens utveckling. Fawcett menade även att detta skulle stärka

sjuksköterskors autonomi. I motsats till detta menade Collin (1992) att om professionen

tar till sig teoretikernas språktermer finns det en risk för att nyansskillnaderna i

omvårdnadsspråket försvinner. Hjälte (2000) påvisade att sjuksköterskor upplevde

språket i rapporter och forskningsartiklar som uppstyltat och obegripligt. Detta ledde till

att sjuksköterskor tröttnade eller avstod helt från att studera nya forskningsrön. Eriksson

(1992) menade att ett förståeligt språk som ger en klarhet i begrepp, är en av de

svårigheter som forskarna måste bemöta när det gäller vetenskapliga artiklar. Kritik på

att det finns svårigheter med språket förekommer. Omvårdnadsvetenskapens språk och

forskarnas redskap består av en uppsättning tekniska termer. Frågor som ställdes var hur

mycket man skulle tillåta sig att förenkla språket i en vetenskaplig artikel. Eriksson

(1992) menade att språket skulle vara anpassat till läsaren, men det fanns en risk med

detta. En förenkling kunde vara av ondo, man får inte glömma att forskningsrapporter

ska ha en inlärande funktion. Forskare borde istället förklara och definiera de teoretiska

termerna i noter eller i en separat begreppsförklaring. Forskare publicerade dessutom

sina arbeten på ett internationellt gångbart språk, vanligtvis engelska, detta för att nå så

vid läsarkrets som möjligt. Det ansågs även vara mer meriterande (Eriksson, 1992).

Vidare påtalade Eriksson (1992) att forskningsresultat borde publiceras både på ett

internationellt språk och på det egna språket. Detta för att den viktiga och nödvändiga

återreflektionen från den egna omvårdnadskulturen inte skulle utebli.

Informationskanaler och utbildning

Lindencrona, Lundh och Svensson (1996) påvisade brister i möjligheter att förankra

forskningsresultat i verksamheterna. Kommunikationen mellan praktiskt verksamma

sjuksköterskor och forskande sjuksköterskor var i princip obefintlig. Detta hade enligt

författarna flera orsaker. Sjuksköterskor insåg vikten av omvårdnadsforskningen för det

egna arbetet, men att informationen om densamma var begränsad. Lindencrona, Lundh

och Svensson (1996) visade att sjuksköterskor inte hade kännedom om

forskningsresultat. En utav de vanligaste informationskällorna som angavs var personal

från Apoteksbolaget. De skriftliga informationskällor som bl. a uppgavs i studien var av

mer allmän och facklig karaktär. Vårdfacket samt Vård var de tidskrifter som bland

annat nämndes. Dessa informationskällor fyllde inte de vetenskapliga kriterier som
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krävdes för att de skulle betecknas som vetenskapliga. Även högskolans studerande och

lärare angavs i studien som en viktig informationskälla för handledande sjuksköterskor.

Lindencrona, Lundh och Svensson (1996) påpekade att ledningen i verksamheten inte

borde nöja sig med denna nivå av information, men inte heller sjuksköterskorna.

Författarna menade att en av anledningarna till att forskningsresultaten inte nådde ut till

verksamheterna, berodde på brister i sjuksköterskeutbildningen. Lindencrona, Lundh

och Svensson (1996) menade att omvårdnadsforskning, dess teorier och modeller, i

nuläget, inte hade tillräckligt stor tyngd i utbildningen. Hewison och Wildman (1996)

menade att utbildningarna frångick de grundläggande omvårdnadsmodellerna och

teorierna. Författarna påstod att den teoretiska utbildningen lärde ut

omvårdnadsmodeller och teorier som var mindre relevanta. Fawcett (2000) påtalade

också att dagens utbildningar har omvårdnadsteorier och omvårdnadsmodeller utspridda

i utbildningens olika delkurser. Dessa knyts inte samman till en helhet, så att de

studerande ges möjlighet att förstå och praktiskt använda dem. Fawcett säger att dagens

utbildningar lägger alltför stor tonvikt på den medicinska vetenskapen. Utbildningarna

går därmed ifrån omvårdnadsmodellerna – och teorierna. Fawcett (2000) menade att

effekten av detta blev att sjuksköterskor ägnade sig åt behandling, istället för

omvårdnad. Fawcett menade att sjuksköterskor av idag blir så kallade ”minidoktorer”.

Detta ger en ökande tendens hos sjuksköterskor att utföra handlingar som tidigare

traditionellt tillhört läkarkåren och agera som denna yrkeskategoris förlängda arm.

Istället för att ägna sig åt omvårdnad och verka som omvårdnadsexperter.

Utbildning och klinisk praktik

Hewison och Wildman (1996) påtalade att för att kunna knyta samman teoretisk

utbildning och den kliniska verksamheten har förslag lagts fram om att, handledare från

utbildningens teoretiska studieperiod skulle vara mer verksamma under studentens

kliniska praktik. Detta menade författarna skulle befästa och klargöra teorierna i

omvårdnadsarbetet. Försök har gjorts där teoretiska handledare har varit mer delaktiga i

studenternas kliniska studier. Resultatet visade dock att det var svårt för den teoretiska

handledaren att vara väl insatt i både det teoretiska skolarbetet och i det kliniska arbetet

(Hewison & Wildman, 1996). Rolfe (1996) har påtalat att den teoretiska handledarens

arbetsgivare är högskolan. Författaren menade att det vore en omöjlighet att bibehålla
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en hög kvalitet och hålla sig ajour på de båda arenorna. Vidare menade Rolfe (1996) att

en teoretisk handledare är en god referens under utbildningstiden, men borde inte

användas som rollmodell i den kliniska studien. Rollmodell borde istället de praktiskt

verksamma sjuksköterskorna vara (Rolfe, 1996). En annan lösning som föreslagits av

Hewison och Wildman (1996) på problemet var mentorskap. Den studerande skulle då

genomföra ett vetenskaplig arbete i samband med praktikperioden. I interaktionen

mellan teori, praktik kunde mentorn vara studenten behjälplig. Rolfe (1996) menade att

klyftan mellan praktiska arbetet och teorierna blev belyst när sjuksköterskestuderande

konfronterades med den praktiska verksamheten under sina kliniska studier. De blev då

stående mellan vad deras lärare sagt under den teoretiska delen av utbildningen och vad

de yrkesverksamma sjuksköterskorna menade att de skulle anpassa sig till, vad som var

verkligheten i verksamheten. När sedan mer erfarna sjuksköterskor försvarade sig

genom, - Att vi redan provat det och det fungerar inte eller ännu värre - Varför ändra på

något som redan fungerar, faller den sjuksköterskestuderandes ambitioner i brist på

uppmuntran och stöd. Detta stärks av Löfmarks (2000) påstående om den kulturella

skillnaden mellan praktikplats och högskoleutbildningen. Löfmark menade att

högskolan arbetar för att studenterna ska vara nyskapande och öppna för förändringar

medan kliniska praktikmiljön ofta ansågs som något mer konservativ. Löfmark menar

vidare att en praktisk handledare oftast har lång arbetslivserfarenhet något som gör att

handledaren kanske inte riktigt känner igen sig vid handledningstillfället. Detta på

grund av att vårdutbildningarna har förändrats markant under de senare åren. Större

tonvikt har lagts på forskning, jämfört med tidigare (Löfmark, 2000).

Kommunikation

Lerheim (1991) menade att forskare har förmedlat sina forskningsresultat i medium

tillhörande forskare. Resultat från omvårdnadsforskning publicerades sällan i sin helhet

och sammanhängande. Kunskapen som framkom hade oftast låg relevans för det

praktiska omvårdnadsarbetet. Detta visade på en brist i förmedlandet av

forskningsresultaten, samt att brister av kanaler för detsamma fanns (Lerheim, 1991).
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Att kräva att forskarna ska bli bättre på att förmedla forskningsresultat, är ett enkelt sätt

att se på kunskapsspridning mellan forskande och praktiskt verksamma sjuksköterskor,

om en kunskapsspridning ska ske måste det finnas en tvåvägskommunikation

(Grafström & Skog, 2000). Samarbetet måste bli intensivare mellan forskare och

praktiker. I forskarnas ansvar ingår att skapa förutsättningar för att forskningsresultaten

kommer den kliniska verksamheten tillgodo och att resultaten kan appliceras i

verksamheten. Sjuksköterskors ansvar innebär en positiv inställning till att medverka i

forskningsprojekt och att vara forskningen behjälplig genom att initiera frågor och

problemområden som behöver belysas (Eriksson & Lauri, 2000). Det finns en risk att

dagens klyfta mellan forskare och praktiskt verksamma sjuksköterskor kommer att

fortsätta att vidgas om inte sjuksköterskorna inser vikten av att använda nya

forskningsresultat. Klyftan kommer dessutom att vidgas så länge forskande

sjuksköterskor reflekterar över problem inom den praktiska verksamheten och detta utan

att få gehör från  praktiskt verksamma sjuksköterskor (Rolfe, 1996). Eriksson (1996)

menade att omvårdnadsvetenskapen skulle ha ett övergripande mål. Detta skulle vara att

sammanföra forskningen och den praktiska verksamheten, men även att sammanföra

den praktiska verksamheten med forskningen. Först när så sker kan en djupare kunskap

uppnås inom omvårdnadsvetenskapen och i vårdverkligheten (Eriksson, 1996). Detta

bekräftades även av Lerheim (1991) som sade att förhållandet mellan

omvårdnadsforskning och praktiskt arbete kan liknas vid ett mynt,

omvårdnadsvetenskap på ena sidan kontra praktiskt sjuksköterskearbete på andra sidan.

Båda sidorna var nödvändiga för att ge myntet ett värde. För att ge en komplett och

verklig bild av omvårdnadsarbete måste båda sidor beaktas. Författaren menade vidare

att kommunikationen mellan sjuksköterskor och forskare var bristfällig, eftersom

sjuksköterskor inte återspeglade hur forskningsresultaten fungerat i verksamheten. Detta

gjorde att forskarna inte kunde utvärdera resultatet (Lerheim, 1991). Hjälte (2000)

påtalade att sjuksköterskor upplevde att vårdforskningen inte var verklighetsförankrad

och knuten till vårdens vardag. De ansåg att forskarna inte befann sig på samma nivå

som de praktiskt verksamma sjuksköterskorna. Forskningsresultaten som framkom fann

ingen förankring i det dagliga arbetet, enligt sjuksköterskorna. Förhållandet mellan

forskare och praktiker har beskrivits av Eriksson och Lauri (2000), som belyste de

förväntningar som praktiskt verksamma sjuksköterskor hade på forskningsarbetet.
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Sjuksköterskor ansåg att forskningen borde producera kunskap och teorier som kunde

användas i praktiskt omvårdnadsarbete och att dessa skulle betona patienten. Detta har

även uttrycks av bland annat Fawcett (2000) som menade att forskningen kring den

mänskliga upplevelsen av hälsa och omvårdnad hade frångåtts.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visade arbetet, att flertalet hinder föreligger för sjuksköterskor att

tillgodogöra sig nya forskningsresultat och sedermera eventuellt förankra dessa i

verksamheten. De hinder som framkom visade sig bland annat vara, bristande kunskap i

forskningsmetodik, bristande språkkunskap i engelska, samt bristande stöd från

arbetsledning, kolleger och slutligen läkarkåren. Det framkom även att

yrkesprofessionen är starkt traditionsbunden och detta ger delade meningar om vad som

bör ingå i dagens utbildning och sjuksköterskeprofessionen. Detta senare gjorde även att

sjuksköterskestudenter upplevde en kulturkrock, vid mötet med verksamheterna på den

kliniska praktiken. Möjligheterna som framkom var till exempel att, starta studiegrupper

på arbetsplatsen, detta för att utbyta kunskaper och få en ökad kunskap. Förslag på att

ha en forskningsutbildad sjuksköterska anställd framkom även. Denna sjuksköterska

skulle då ha ansvaret för att relevant och aktuell forskning togs fram till den övriga

personalen. På frågeställningen om det finns ett gap mellan aktuell forskning och det

praktiska användandet, så blir svaret ja. Detta berodde till stor del på bristande

kommunikation mellan forskande sjuksköterskor och praktiskt verksamma

sjusköterskor, men även på bristande kommunikation mellan utbildningar, forskning

samt verksamheter. Forskande sjuksköterskor upplevde det som om de inte fick någon

återspegling på sitt arbete från verksamheterna. Praktiskt verksamma sjuksköterskor

upplevde det som om de teorier och modeller som presenterades från

omvårdnadsforskningen hade liten eller ingen förankring i vårdverkligheten. Vidare

framkom det att sjusköterskor ute i verksamheterna inte kunde identifiera sig med det

språk som forskarna använde. Ytterligare påvisade arbetet att studenterna fick litet eller

inget gehör för sina kunskaper inom omvårdnadsforskningen.
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Diskussion

Metod

Faktaunderlaget till arbetet har grundats på litteraturstudier. Intressant skulle ha varit att

genomföra en empirisk undersökning av problemområdet. Detta som en förstärkning av

resultatet till arbetet. De sökningar som gjordes utifrån syfte och frågeställningar gav en

mängd referenser, mycket är alltså skrivet inom ämnet. Funderingar har därmed

uppkommit. Förekommer det viktig litteratur som kan ha missats?

Urvalet av litteraturen gjordes i första hand utifrån artiklarnas abstrakt. Svagheten med

detta bestod i att det fanns en svårighet att se vilken grad av vetenskaplig granskning

artiklarna hade genomgått. Det visade sig när vi hade materialet i vår hand att en del

betraktats som utvecklingsartiklar. Trots detta ansåg vi att artiklarnas innehåll var

värdefullt för arbetet och därmed användes. Tre icke vetenskapliga artiklar har även

använts som underlag. Detta beslut togs då även dessa tillförde värdefull fakta. Är det så

att i Norden diskuteras problemområdet ännu idag på utvecklingsnivå?

Grundtanken var från början att använda enbart nordiskt material. Detta för att belysa de

nordiska ländernas syn på forskning. Trots detta kompletterades materialet med två

utomnordiska artiklar. Dessa gav nya infallsvinklar på frågeställningarna. En iakttagelse

som gjorts är att varken ålder eller kön nämns på intervjupersonerna i artiklarna. Detta

kunde ha varit av intresse i ett ställningstagande till de attityder och inställningar som

framkommit i studierna.

Resultat

De faktorer som vi fann har betydelse för sjuksköterskors möjligheter att tillgodogöra

sig forskningsresultat, samt de hinder som kunde föreligga för att förankra dessa i

verksamheten var följande; tidsfaktorn, ekonomiska resurser, kollegialt stöd, utbildning,

kunskap och slutligen attityder.

Som grund för det dagliga arbetet skall sjuksköterskor utvärdera den egna

verksamheten, samt följa utvecklingen av forskningsresultat  inom det egna

verksamhetsområdet. Detta skall göra att varje given omvårdnadssituation håller så hög
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kvalitet som möjligt. I resultatet framkom att arbetsbördan i det dagliga arbetet

upplevdes som tungt och pressande. Att följa utvecklingen av forskningsresultat har låg

prioritet. Detta på grund av den tidsbrist som upplevs av sjuksköterskor inom den

praktiska vårdverksamheten. De ekonomiska ramar som idag styr sjuksköterskors arbete

ger heller inga schematekniska möjligheter till utbyte med kollegorna. Om ökade

tidsresurser är den enda lösningen på problemet kan man ställa sig frågande till. Detta

utifrån de övriga resultat som framkom. Bland annat uttalades önskemål om att någon

skulle ha det övergripande ansvaret, samt att denna person även skulle tillhandahålla

forskningsmaterial. Risken med detta kan vara att det material som tillhandahålls blir

vinklat utifrån denna personens yrkesmässiga intressen. Ett överlämnande av ansvaret

kan även göra att sjuksköterskor slutar att reflektera och fundera över vad som kan vara

av intresse för en ökad kvalitet på omvårdnaden. Borde det inte istället vara av intresse

för sjuksköterskor, att ställa krav på egen tid för forskning? Det borde även ställas krav

på schematekniska förändringar, så att ett utrymme ges för utbyte arbetskollegor

emellan. Vidare framkom att stöd för att söka, studera samt att förankra

forskningsresultat inte fanns i den utsträckning som vore önskvärt.  Sjuksköterskorna

anpassade sig till de förhållanden som råder, utan att ställa krav på omorganisation till

fördel för omvårdnadsforskning. Detta menar flertalet forskare kan bero på och

förklaras av sjuksköterskors brist på autonomi i organisationen (Granum, 1997;

Hewison & Wildman, 1996; Lindencrona, Lund & Svensson, 1996; Nilsson - Kajermo,

2001). Sjuksköterskor måste ta tillvara möjligheterna till utveckling inom

omvårdnadsämnet. En vidareutveckling av omvårdnadsarbetet, samt en stärkning av

yrkesprofessionen kommer då att ske. Kontentan av detta skulle kunna medföra att

sjuksköterskors autonomi stärks inom vårdorganisationen. Enligt Cliffordson och

Rystedt (1996) har omvårdnadsforskningen hamnat i skymundan jämfört med den

medicinsktekniska utvecklingen. Författarna påtalade att ett omvårdnadsparadigm alltid

har funnits, men på diffusa grunder. För att en ändring ska ske måste

omvårdnadsforskningens betydelse belysas med en ökad tydlighet i vårdverksamheterna

(Cliffordson & Rystedt, 1996). Denna förändring är förmodligen redan i antågande i

och med den utvidgningen av omvårdnadsforskning och omvårdnadsämnet inom dagens

högskoleutbildning. Detta senare påstående kan även styrkas genom Granums (1997)

uttalande om att utbildningar numera förbereder sina studenter med en utökad
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forskningsutbildning. Något som författaren tror kommer att påverka sjuksköterskors

syn på tillämpningen omvårdnadsforskningens resultat i framtiden.

I arbetet framkom även, att sjuksköterskor anser sig ha bristande kunskap för att söka,

studera och förankra de nya forskningsrön som produceras. Bristande kunskap i

engelska språket, bibliotekskunskap, IT-kunskap, samt svårigheter att förstå det språk

som forskare använder, var det som nämndes. Lösningen på detta torde vara att ställa

krav på fortbildning. Inledningsvis genom att lägga fram förslag på utbildning som

efterfrågas. Mindre studiegrupper och diskussionsgrupper på arbetsplatsen kan vara en

god början till utveckling av de kunskaper som behövs. Ett förslag kanske kunde vara

att utnyttja de redan befintliga resurser som finns att tillgå. Att nyttja exempelvis de

bibliotek som finns i anknytning till sjukhusen, även mindre sjuhusen. Primär- och

kommunsjuksköterskor skulle kanske kunna utnyttja kommunbibliotekets personal för

att förkovra sig i biblioteks- och IT-kunskap. En grundförutsättning är att det finns

tillgång till teknisk apparatur, som till exempelvis datorer. Allt detta sammantaget för

att underlätta sökning av vetenskaplig litteratur. Ett lyckat projekt, Academia pragma

(Grafström & Skoog, 2000) som med anledning av detta har genomförts vid Karolinska

Institutet. Projektet innebar att sjuksköterskor startade mindre studiegrupper för att

stimulera och stimuleras till utveckling och uppbyggnad av den egna kompetensen. En

fundering som har väckts är, om det finns skillnader mellan landsbygd och tätort? Om

arbetsorganisationen har följt med i IT-utvecklingen bör inga hinder finnas inom detta

område. Däremot vill vi väcka funderingar på om inte seminarier och föreläsningar allt

för oftast är koncentrerade till storstäderna. Om så nu vore, kanske en förändring var att

önska. Det kan finnas svårigheter att få ekonomiska medel både till föreläsningen,

reseersättning, eventuell övernattning och dessutom få gehör för den längre frånvaron

från arbetsplatsen.

Vidare framkom att sjuksköterskors informationskanaler var av bristfällig natur. De

vanliga kanalerna var Apoteksbolaget och den fackliga tidningen Vårdfacket. Dessa är ej

att förringa, men borde inte sjuksköterskor ställa större krav på arbetsledningen om egen

vetenskaplig litteratur? Exempel på sådana är Vård i Norden och Theoria. Dessa

tidskrifter är vetenskapliga och riktar sig direkt till sjuksköterskeprofessionen. Vidare
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sade sig sjuksköterskorna få information via de studenter som kom ut i verksamheterna

på sin kliniska praktik. Funderingar man kan få kring detta är följande. Författarna har

under studietiden iakttagit svårigheten att få tillgång till de kliniska studieplatser som

behövts. Reaktioner från vårdverksamheten kan ha varit att tid och ork för att ta emot

studenter inte funnits. Vad kan detta leda till i förlängningen? Minskar

informationsflödet av forskningsresultat till vårdverksamheterna?

I flertalet av artiklarna beskrivs en ovilja hos praktiskt verksamma sjuksköterskor att

förstå och förankra omvårdnadsvetenskapliga forskningsresultat. Detta beror

förmodligen till viss del på bristande kunskaper, men även på att

sjuksköterskeprofessionen till stor del hittills varit ett praktiskt yrke, grundad på

erfarenhetsbaserad kunskap. Vilket har inneburit att nyexaminerade sjuksköterskor

fostrats in i yrket. Den erfarenhetsbaserade kunskapen anses skapa trygghet och upplevs

som nödvändig och nyttig. Flertalet forskare (Bentling, 1995; Collin, 1992; Löfmark,

2000) har påtalat att en förening mellan den erfarenhetsbaserade kunskapen och den

vetenskapliga kunskapen är en nödvändighet och inte en omöjlighet. Detta för att få ett

verkningsfullt verktyg för att stärka patientens, omvårdnadens och sjuksköterskors

ställning i vårdorganisationen.

Ytterligare ett problem som kan försvåra för sjuksköterskor att utföra  forskningsarbete

är den inställning som finns hos delar av läkarkåren. Även om sjuksköterskor historiskt

sett varit underordnade läkaren är det nu dags att bryta denna tradition? Ett samarbete

mellan de olika yrkeskategorierna är en nödvändighet. Däremot bör inte en arbetsgrupp

vara underställd och hantlangare till en annan. Det bästa vore om de kompletterar

varandra utifrån de olika kompetensområdena. Vårt arbete visade att delar av läkarkåren

påverkar vad som är lämpligt för sjuksköterskor att förkovra sig i. Detta kan inge en

falsk bild av egen autonomi för sjuksköterskor.

Följande faktorer fann  vi belysa frågan om det fanns ett gap mellan aktuell forskning

och det praktiska användandet: forskningsmodeller/teorier, språket, kunskapsnivå, samt

kommunikation.
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I studien framkom att sjuksköterskors inställning till omvårdnadsteorier och

omvårdnadsmodeller inte var helt av den positiva arten. Sjuksköterskor menade att de

inte kan känna igen sig i de resultat som forskarna presenterar. Eriksson (1996) menade

att den negativa inställningen till teorier och modeller hos mer erfarna sjuksköterskor

förmodligen kan förklaras. Eriksson menade att under 1970 och 1980-talet prövades och

överfördes flertalet teorier samt modeller till Norden från USA. Detta upplevdes

negativt då omvårdnadsteorierna/omvårdnadsmodellerna inte kunde förenas med

nordiska förhållanden och praktiskt verksamma sjuksköterskor ställde sig frågande till

praktisk tillämpning av forskningsresultaten. Numera har omvårdnadsteorierna, samt

omvårdnadsmodellerna omarbetets efter nordiska normer och bör därför passa de

nordiska förhållandena bättre (Eriksson, 1996). Uppfattningar som dessa kan vara svåra

att ändra på. Förhoppningsvis kommer en förändring av attityder att ske, om nya

sjuksköterskors förmåga att se annorlunda på omvårdnadsforskning och dess resultat får

genomslagskraft.

De språkmässiga svårigheterna som upplevs menade Granum (1997) skulle kunna

underlättas genom att forskningsspråket förenklades. Detta för att nå en större grupp

sjuksköterskor. Eriksson (1992) säger dock att en överförenkling ger en negativ effekt,

då forskningsrapporter  även bör ha en inlärande funktion, språkmässigt.

Det framkom även att sjuksköterskor ansåg att informationen från

omvårdnadsforskningen var begränsad. Forskande sjuksköterskor påpekar att det är

svårt att förankra forskningsrön och att återspeglingen är i stort sett obefintlig. Vem ska

då ta på sig ansvaret för att samarbetet förbättras? Både forskande och praktiskt

verksamma sjuksköterskor påvisar vilka brister som kan vara orsaken till gapet mellan

forskning och praktik. Förunderligt är att ingen funderat på vad man själv kan bidra

med. Problemet uppmärksammades redan i början på 1980-talet, trots detta visar arbetet

att problemet än idag kvarstår. Varför sker ingen förändring?
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          Forskning

       Utbildning                                                     Verksamhet

Figur 1. Kommunikationsbristen mellan forskning, utbildning och verksamheterna

(Kall., & Tengquist, 2002).

Figur 1 belyser bristen på kommunikation mellan forskning, utbildning och praktisk

verksamhet. Forskningsresultat kommer utbildning och praktisk verksamhet tillhanda,

men reflektion och återspegling åter till forskningsverksamheten sker inte. Detta kan

leda till att forskarna inte ges möjlighet att utvärdera sina teorier. (Eriksson, 1992.,

Lerheim, 1991., Rolfe, 1996., Sandin, 1995).

Problemet kan även belysas utifrån synen på studerandes kunskap och förmåga att bidra

med vetenskaplig kunskap ute i den praktiska verksamheten. Litteraturstudien påvisade

sådana påståenden som att utbildningen lär ut omvårdnadsmodeller och

omvårdnadsteorier som är mindre relevanta för yrket. I resultatet finns påståenden om

att dagens utbildningar lägger allt för stor tonvikt på den medicinska vetenskapen

istället för omvårdnadsvetenskap. I motsats till detta anser praktiskt verksamma

sjuksköterskor att den medicinska kunskapen är bristfällig hos nyexaminerade

sjuksköterskor. Kanske är det dags att försöka knyta samman teoretisk/klinisk

utbildning och praktisk vårdverksamhet? Detta kanske kan leda till att förståelse väcks

mellan teoretisk/klinisk utbildning och praktisk vårdverksamhet.
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       Forskning

          Utbildning                                                 Verksamheten

Figur 2. Kommunikation som vore önskvärd för att få det största utbytet mellan de olika

verksamheterna (Kall., & Tengquist, 2002).

Figur 2 påvisar vad som vore önskvärt. Ett ständigt flöde med information och

erfarenheter mellan de olika verksamheterna överbrygger klyftan mellan praktisk

verksamhet och forskning (Eriksson, 1992., Lerheim, 1991., Rolfe, 1996., Sandin,

1995). Studerande och nyexaminerade sjuksköterskor bör vara ödmjuka och respektera

den gedigna kunskap som finns i verksamheterna, men de bör även ta vara på och tro på

sin egna förmåga.
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