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Editorial:
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Guðrún Kristjánsdóttir, redaktør
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(VIN, Nordic Journal of Nursing Research)
???????
Dr. Gudrún Kristjánsdóttir, Editor

Vård i Norden fortsætter og artikler kan derfor stadig indsendes
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Vård i Norden.
Grete Christensen
Formand SSN
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Food and drink preferences and nurses’
support to increase oral intake in patients
during stem cell transplantation
– compared with an institutional
food guideline
Kristin J. Skaarud, RN, MNSc, Ellen Karine Grov, Professor, RN, MNSc, Geir E. Tjønnfjord, Professor, MD, Per Ole Iversen,
Professor, MD

ABSTRACT
Background: A few days after admission to hospital for stem cell transplantation, patients experience reduction in oral intake due to loss of
appetite, nausea, altered taste and/or smell, painful mucositis and diarrhoea.
Aim: This study examined if the patients’ choices of food and drinks and nurses’ support to increase oral intake were in accordance with an
institutional guideline developed to assist nurses in supporting the oral intake of the patients.
Methods: We monitored the types and amount of food and drinks served and consumed and interviewed the patients about their experience
with food and drink requirements, and how nurses can help to maintain or increase oral intake. The patients’ choices of food and drink, and the
nurses’ support were compared with the guideline.
Findings: Although there was a fair accordance between the patients’ reports about proper food and drinks and the guideline, the patients
consumed less food from the guideline than recommended. Moreover, the patients’ reports of nurses’ support were generally in accordance with
the guideline. Nevertheless, the patients wanted an increased nursing focus on oral nutritional care.
Conclusion: Stem cell transplanted patients require a limited number of tolerable food items prepared in reduced portions on a regular basis.
Increased focus on individual nutritional care is also warranted.
KEY WORDS: Food, guideline, nursing, nutrition, stem cell transplantation
Background
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Allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT) is the only curative treatment for several haematological malignancies. The majority of patients undergoing allo-SCT experiences a substantial reduction in energy
intake and a decrease in body weight (1).This is caused by loss of appetite, nausea, altered taste and/or smell and painful mucositis. Decreased
absorption of nutrients due to mucosal toxicity, graft-versus-host disease (GVHD) and increased energy requirement due to fever and catabolic demands, also contribute (1). Increased mortality (2-4), delayed
engraftment, increased frequency of infections (5) and longer hospital
stay (2) have been observed among underweight patients. Poor oral
intake during the early post-transplant period has been associated with
an increased risk of developing severe acute GVHD (6).
Several studies have evaluated the effect of different nutritional
interventions for allo-SCT patients, but evidence-based recommendations for use of enteral nutrition (EN) and/or parenteral nutrition (PN) or
energy requirements have not been established. Measuring nutritional
status is difficult due to fluid overload and the influence of acute-phase
proteins, transcapillary leakage, cytotoxic treatment, metabolic stress
and liver toxicity (7-12). Parenteral nutrition (PN) is routinely initiated
when it is impossible for patients to eat due to oral mucositis (1). PN is
associated with fluid overload and hepatic dysfunction (13), increased
frequency of catheter-related thrombosis and infections (14), delayed
engraftment (15) and delayed resumption of oral intake (16), whereas
oral intake and enteral nutrition, but not PN, influence the mucosal
integrity and immunological function of the gut (17). The number of
positive blood cultures are less with EN compared with PN (1).
Interventions to increase oral intake may reduce the number of days
with PN. However, limited research has focused on food requirements
VÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 4–10

when severe gastrointestinal symptoms appear during the peri-transplant period, as well as on how nurses can assist the patients to maintain
or increase oral intake. One study examining food requested and the
daily number of meals ordered by the patients 14 days and 1 day prior to
discharge, found that the food service should be designed to provide a
variety of food served at all times to reduce dependence on PN (18). Inbetween meals are in a review described as best tolerated by allo-SCT
recipients, and food services to met these patients requirements should
be organized in the ward and not in a central kitchen (7).
A three-phase food guideline has been developed at Department of
Haematology, Oslo University Hospital (19). This guideline has focused on smell, taste, and texture and portion size when having loss of
appetite, nausea, altered taste and/or smell, painful mucositis and diarrhea rather than on energy- and protein- requirement and the nutritional content in food. If food and drinks served are not adjusted according to these patients’ symptoms, they hardly eat anything at all.
However, due to lack of data about how to support allo-SCT recipients’ oral intake, the recommendations described in this guideline
were mainly empirical and not evidence-based. We conducted the present study to assess if the patients’ choices of food and drinks and nurses’ support, were in accordance with the guideline.
Methods

Design and participants
We conducted a prospective, descriptive study in eight adult allo-SCT
recipients at Oslo University Hospital. From day +5 and until the
absolute neutrophil count was ≥0.2 x 109/L in three consecutive days
the patients were kept in protective isolation. A special diet was used
from day +5 to 3 months post-transplant to protect against bacterial

contamination. High risk foods, e. g., fresh fruit, vegetables and raw
meat were eliminated. However, fresh fruit could be eaten if it could
be peeled. Vegetables and berries had to be boiled, and meat had to be
cooked well (7). Meals were prepared by the hospital kitchen and then
distributed to the ward. The patients received a description of the
menu offered each week. When the offered hospital menu did not
agree with the patients’ preferences, an alternative menu was available
at request. Food and drinks recommended in the guideline were meant
as an alternative to the regular menu. Referral to a dietician was done
on an individual basis. Weight was measured one or two times per day
to monitor fluid balance.
The food guideline
The food guideline was developed in 2001 and divided into three phases, which was founded on changes in clinical symptoms through the
peri-transplant period. The three phases are approximate and may overlap each other with a few days. The phases were defined as day -7 to day
+5, days +5 to +20, and day +20 to discharge, counting the day of transplantation as day 0. Day -7 to day +5 nausea and loss of appetite cause a
substantial reduction in oral intake. Diarrhoea occurring the first 2
weeks are a result of toxicity to the gastrointestinal mucosa (20) and
may cause loss of appetite. High dose conditioning has a cytotoxic
effect on rapidly dividing cells of the gastrointestinal tract which manifests as mucositis. Mucositis is most intense at the same time as the leucocyte count has reached nadir 5-10 days after transplantation (21). The
lining of the gut and oral mucosa is repaired in parallel with reconstitution of blood cell counts (20). However, persistent nausea, loss of appetite, altered taste and/or smell and diarrhoea maintain decreased food
intake when painful mucositis resolves (20,22).
Food and liquids recommended in the guideline were categorised
into drinks, bread and cereals, boiled fruit and vegetables, fresh fruit
and vegetables, meat and fish, fat (i.e. butter, mayonnaise), dairy products, mixed entrées and desserts, as in a previous study (18). Recommendations on the amount of drinks were given in ml, while portion
size was given in quartiles (25%, 50% and 100% of full servings).
Description of the specific food and drinks in each category and interventions to increase the patients’ oral intake were mainly based on
consensus among experienced nurses, one study (18) and one review
(7). The food recommended in the guideline was an alternative to the
regular menu and available on request for patients’ with lack of desire
for food from the hospital menu, and/or when the hospital menu was
not suitable to the patients symptoms and ability to eat. The food guideline is too extensive to reproduce in detail in this article. The main
features for nurses’ support in the guideline are given in table 2 and
drinks and food are presented in table 3. The entire guideline is available at http://www.oslouniversitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/
Avdelinger/Kreft-,%20kirurgi-%20og%20transplantasjon/
Guidelines%20for%20food%20and%20drinks%20to%20
allogeneic%20stem%20cell%20transplanted%20patients%20in
%20three%20phases.pdf
Data collection
Data were collected by records of food and drinks consumed and by
in-depth interviews of all patients. A form showing the type of food
and drinks served, amount consumed and the patients’ experience with
food and drinks, e.g., portion size, smell, taste and texture, was filled
in by the patients. Food and drinks consumed were estimated by eyeballing. The amount of each component consumed on the meal tray
was recorded in quartiles and drinks were recorded in ml throughout
the 3-day study period.
The interviews were conducted the same day as the data were collected from the forms. All interviews were conducted by the same
researcher, lasted 30-60 minutes and were audio-taped. The interviews
were conducted using a semi-structured interview guide consisting of
open-ended questions, and the patients were asked to report on their
experience with symptoms, food, drinks and how the nurses helped to
maintain or increase oral intake. The specific themes in the food guideline were not presented for the patients during the interviews.

Data collection was scheduled at three time points for each of the
eight patients: on day -3 (denoted T1), day +9 (T2), and day +20 (T3).
If data collection was not possible on the days planned, data were collected one day later. The time points were chosen to obtain highly
detailed, complex, in-depth, follow-up data about nurses’ support and
food and drinks consumption one day in each phase of the entire transplantation period.
Data analyses
Data from the forms were categorised, summarised and tabulated at each
time point. Data from the interviews were analysed by an qualitative content analysis (23). Firstly, the whole interview was read to obtain a general impression, naïve reading (24). Secondly, data were read and re-read
to identify the experiences reported by the patients in terms of detecting
meaningful units (24). Some examples were emotional expression of fear
of gastrointestinal symptoms to increase, and lack of knowledge to decide
what kind of food and drinks to choose. Thirdly, the meaningful units
were condensed and analyzed with the specific study purpose to describe
the patients’ experience with symptoms, food and drinks and support to
maintain or increase oral intake. The following question was addressed
to the patients’ statements: “What does this tell about the patients experience with symptoms, food and drinks and nurse support?” This part of
the analysis was structured in order to capture the themes, as an interpretive filter through which subjective experience were discovered. The
comprehensive understanding, integrating the naïve reading, structural
analysis and the authors’ professional experiences and theoretical preunderstanding, was conceptualized as the themes of the study. These themes describing the authors’ interpretation of the patient’s experience was
assigned a main theme, heading or category. The categories are presented
in table 2 and 3. These categories were specific and described similarities
and diversity in the patients’ experience with food and drinks and the
nurses’ supportive actions at each time point. The categories were given
common overall names and include daily intake and experience with
food and drinks and help from the nurse to maintain or increase oral
intake. The number of patients who consumed the same food and drinks
and mentioned the same kind of help from the nurse in maintaining or
increasing oral intake, were added up and tabulated at T1, T2 and T3
(table 2 and 3).
Ethical considerations
All the participants were given oral and written information about the
aim of the study by a research nurse. All participants gave written
informed consent. The participants were informed that the interview
would not last more than one hour and that they could withdraw their
consent to participate in the study at any time without providing a
reason. They were also assured that the collected data would be handled in a confidential way. After the interview the patients were given
the opportunity to contact the researcher to talk about the interview
situation or to add more experience. The study was approved by the
Regional Committee on Medical and Health Research Ethics and the
Data Expectorate of Norway.
Results

Sample characteristics
Eight consecutive allo-SCT recipients, five women and three men,
were recruited. Mean age was 34 (range 24-51 years). Most patients
were transplanted due to acute leukemia. One of the patients was from
South-Europe. All the patients were fluent in Norwegian. All patients
required PN, and this was initiated at (median) day + 6.5 (range day +2
to +9) and continued for median of 20 days (range 7 to 76 days). None
of the patients were referred to a dietician. Further patient characteristics are given in Table 1.
The patients preferred support to maintain or increase oral
intake compared with nurses’ standard in the guideline
Data on food tolerance and how the nurses can assist the patients to
maintain and increase oral intake was obtained via the interviews. The
number of patients which reported on the specific need for help was
KRISTIN J. SKAARUD, ELLEN KARINE GROV, GEIR E. TJØNNFJORD OG PER OLE IVERSEN
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Table 1. Patient characteristics

Number
Age (years)
18-30

2

31-40

5

41-50

1

Gender
Male

3

Female

5

Diagnosis (ICD-10 classification)
Acute lymphoblastic leukemia

1

Acute myeloid leukemia

6

Severe aplastic anemia

1

Treatment regime
Busulfan (1 mg/kg day -7 to -4) and
cyclophosphamide (60 mg/kg day -3 to -2)

7

Cyclophosphamide (50 mg/kg day -5 to -2) and
anti-thymocyte globulin (30 mg/kg day -4 to -2)

1

recorded and added together (Table 2). At T2 and T3 patients often
reported that gastrointestinal symptoms interfered with oral intake and
they were unsure about whether to increase or decrease oral intake.
The following statement illustrates one patient’s need for support and
information about when to resume oral intake.
”I manage to swallow fluid when taking painkillers before intake,
however usually I throw up afterwards. I have the impression that
eating is only to bother me because it seems like the food does not
correspond to my digestive system. I had severe abdominal pain,
and when I stopped eating and drinking the pain and diarrhea disappeared. Of course there is a side effect that you do not ingest food
normally. After quiting eating and drinking my condition has
become better. I understand that you do not necessarily destroy
anything when not eating for a couple of days, because the intestines are already damaged and irritated. I do not know when I’ll start
eating again, but I think I’ll wait two, three days before trying.”
(Patient number 5, at T2).
Duration and severity of symptoms, symptom alterations due to oral
intake and if the patients should stop or maintain oral intake, were themes in the guideline that assisted nurses in supporting oral nutrition of
their patients.
Unavailability of tolerable food and drinks may reduce oral intake.
At T1 and T3 some patients did not know what was offered from the
menu before the meal was served. Sometimes they did not want the
food served, and thought it was too late to order an alternative. Some
patients, that ordered an alternative menu, chose food that they nor-

Table 2: Patients preferred nurse support to increase oral intake during the 3-day study period compared with standards in the
guideline.

Support to maintain and increase oral intake
T1

Sample
T2

T3

1

Information about duration and severity of symptoms

1

3

4

+

+

Information about if symptoms may increase versus decrease due to oral intake

1

3

5

+

+

+

3

3

+

+

+

Information about to stop or maintain oral intake when symptoms interfered with oral intake
Make a plan for daily activity e.g. mealtime, hygiene routines

1

4

+

+

+

2

4

+

+

+

Information about the offered menu and available food and drinks

5

5

+

+

+

Picture of the offered menu

5

5
+

+

+

Information about not to choose favorite food

2
1

1

4

Information about how to avoid bacterial contamination of foods

2

+

+

+

Information about eating and drinking little and slowly

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Opportunity to get served food choices at any time

1

1

Offered food and drinks

5

5

Served food without asking for it

2

2

Information about the routine for food distribution

3

Eat with others

2

Three to four small meals per day

6

+

Dietary advice

Make a plan for the dishes of the day

1

Guideline
3
3

Nutritional drinks and supplements between the meals

+

Encourage and assist the patients to maintain their oral care before the meal

+

+

Position the patients in an upright position before the meal

+

+

+

Antiemetic and analgesics before the meals

+

+

+

Values are the number of patients that reported about the specific nurse support during the interviews at each of the three time points, whereas plus mean that the
specific nursing support is described in the guideline.
VÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 4–10
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Table 3: Preferred drinks and food by the patients during the 3-day study period compared with the guideline.

Food category
T1
Drinks
Lukewarm water
Ice cold water
Tea
Bouillon
Blackcurrant squash
Orange squash
Carbonated mineral water
Still mineral water with lemon
Orange juice
Apple juice
Orange refreshing drink
Ice cubes made on water, Coke and juice
Bread and cereal
Bread
White bread
Roll
Crisp bread
Cornflakes
Puffed wheat
Oat soup
Rice pudding
Rice porridge
Pasta
Boiled fruit and vegetables
Potato
Carrot
Raspberry jam
Orange marmalade
Fruit soup
Fresh fruit and vegetables
Apple
Banana
Avocado
Kiwi
Melon
Orange
Iceberg lettuce
Tomato
Cucumber
Maize
Meat and fish
Salmon
Fish balls
Lightly spiced spaghetti and meat farce
Rissole
Pork chop
Liver paste
Salami
Dairy products
Yogurt
Brown goat cheese
White/yellow mild cheese
Ice cream
Mixed entrées
Omelet
Scrambled eggs
Boiled eggs
Sandwiches
Pancakes
Sliced hot dog and potatoes
Chips
Desserts
Jelly and chocolate mousse with vanilla
Sauce
Water ice stick
Mousse

3
2
3

Sample
T2

T3
2

3
1
1

4
5
2
1
2
3

T1

1

5
2
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Guideline
T3
+
+
+
+
+
+
+
+

1

7
1

1
1
1
1
1
2
2
3

1
1

2

1
1
3
3
1
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7

3
1
4
4

2
3
2
3
3
3
1
8
3
3
4
4
4
3
4
1
1
2
4
8
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
3
3
2

+
+
+
+

2

+
+
+
+
+
+
+

3
8
1

+
+
+

3

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

T3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

Values are the number of patients that had the specific food and drinks in each phase, whereas plus mean that the specific food and drinks were recommended in
the guideline.
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mally ate at home or their favourite food. Sometimes they experienced
that the food ordered was not tolerable, or prepared in an unfamiliar
way. These challenges began at T1 and accelerated at T3. The following statement illustrates one patient’s experience.
“Before I got so many mouth ulcers, I thought that if I had minced
meat and spaghetti with no sauce, with a little butter and a little
barbeque spices, it would taste mild. When I received the spaghetti,
it was not properly cooked – it was tough and so was the minced
meat. The minced meat came in big chunks, it was not mashed with
a fork in a fine-grained way. It was so tough that I just had 2-3 bits.
This portion was that day's dinner and it constrained the appetite,
and I just waited to eat until the next meal was served." (Patient
number 6, at T1).
The patients requested dietary advice and support in choosing adequate drinks and food. Consulting the patients about food issues or
preferences and to give dietary advice according to these was a theme
in the guideline. The following statement illustrates one patients’ need
for dietary advice.
”You have to eat, even if you don’t want to eat anything, and the
nurses said that I must try something. They are very good at offering
you different items and order items from the kitchen – meals or
items that they know may be tasty and easy to swallow. It’s hard to
think of things to eat when you don’t want anything.” (Patient number 2 at T3).
Information about the offered menu, and available food and drinks
was part of the interventions in the guideline at all time points. Another challenge was that the mealtimes for the day had to be ordered in
the morning, and the meals might not be appropriate when delivered,
due to changes in the patients’ ability to eat and their general clinical
condition, e.g., nausea, mucositis and fever. Accordingly, patients
often refused to eat the dishes ordered and therefore missed meals.
Patients who refused to eat the dishes ordered, did not ask for an alternative dish, but waited for the next meal to be served.
At T3 the patients reported that large portions resulted in early satiety and requested individualized portion size. The guideline recommended 75% of full size portion at T1, 25% at T2 and 50% of full size
portions at T3, however some patients were served full size portion
from the main menu. The patients preferred food to be presented in a
pleasant way, provided in small portions and to eat slowly.
All the patients reported that loss of appetite, nausea and pain in the
mouth made it easy to decline food. At T1 and T3 the patients requested increased nursing support in eating. At T1 and T3 some wanted
the meals served without asking for it, however, this theme was not
part of the guideline. Some patients also wanted to be asked about
why he or she refused the food served, and if he or she wanted an alternative. Evaluation of the meal was a part of the guideline.
Our guideline has some standards describing how nurses can support their patients’ oral intake, which were not reported by the patients
in the present study. These standards were: (1) four to six small meals
per day; (2) nutritional drinks and supplements between the meals, if
not as a meal; (3) encourage and assist the patients to maintain their
oral care before the meal; (4) placing the patients in an upright position before the meal; and (5) give the patients antiemetic and analgesics before the meal.

8

The patients’ food and drink preferences compared with the
guideline
The patients’ intake of food and drinks in each category were compared with the guideline at each time point. At T2, two patients were
unable to fill in the forms due to severe mucositis.
In general, the patients reported on their experience with smell,
taste, texture and portion size in relation to the food served from the
hospital menu. However, when they reported their preferences, i.e.,
taste, texture, portions size, these qualities were consistent with the
guideline.
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The patients found that mineral water and apple juice tasted sweeter
than normal at T2 and T3. At T2 sparkling mineral water was not tolerated by most patients because it was associated with a stinging pain
in the mouth. Bouillon was tolerated by one patient and given by several others as one example of hot drinks that smelled and tasted too
strong. The patients used fewer alternatives for various types of drinks
compared with drinks recommended in the guideline. The volume of
drinks used by the patients was approximately equal to recommendations in the guideline.
The patients preferred mild, juicy and slightly sweet fruits and
vegetables in small pieces. At T3, orange and apple were too sour and
were associated with stinging mouth pain. The guideline recommended all kinds of mild flavoured fruits and vegetables, except for citrus
fruits, until day +5 to avoid bacterial contamination. At T2 the guideline recommended mashed fruit. At T3 the guideline recommended
some teaspoons yoghurt and ice cream. These items were not used by
the patients.
Bread and rolls were described as hard and dry, and several patients
requested soft fresh bread, rolls and baguettes. At T2 one patient ate
small amounts (50 ml) of oat soup. At T1 and T3 the guideline recommended cookies, noodles, pancakes, wheat buns and waffles, whereas
at T2 white bread, cereals, oat soup and decoction or extract from rice
or barley were recommended in the guideline. These items were not
used by the patients.
The patients’ choice of mixed entrées was familiar and well known
dishes. However, some dishes were rapidly eliminated due to unfamiliar taste. The patients felt that desserts like jelly tasted too sweet and
chocolate mousse too strong, and they wanted to avoid these items. At
T3 the patients’ desire for varied foods increased. The patients wanted
fresh and tempting spreads or cold cuts, but they felt that the sandwiches served were far from fresh and appealing. Meat and fish items
were partly different between the patients’ preferences and the guideline. At T1 and T3 the guideline recommended meat balls, shredded
meat, bacon, ham and chicken. Minced meat was selected from the
main menu by one patient, but not eaten because of poor quality. Salmon was served from the main menu to two patients, but not eaten.
Reasons for not eating these dishes were unfamiliar combinations of
fish and garnish, and poor quality due to delays between preparing
and serving the food.
One patient ate boiled vegetables at T1, however boiled vegetables
were not appreciated because they tended to be overcooked according
to most patients.
Discussion

The present study shows that the participants’ tolerance for different
food items varied between the three sampled time points and the tolerance for different food items increased during the course of treatment. This is in line with one study reporting that tolerance for meat,
followed by fat products, bread, boiled fruit and vegetables, dairy products and mixed entrée increased from 14 days to 1 day prior to discharge (18). However, we found that tolerance for different food was
less at T3 compared with T1.
The food and drinks recommended in the guideline and themes describing how nurses can support oral intake of their patients were generally congruent with the patients’ choices. The patients were never the
less served from the offered hospital menu compared to what was
expected from the guideline. However, when the patients reported
their preferences, i.e., mild taste, soft texture, simple dishes and small
portions, these qualities were consistent with the guideline. At T2, the
guideline recommended some dishes which the patients in the present
study were not able to eat due to severe, painful mucositis.
Clear drinks were most frequently requested, probably because of
their low acid content. Tolerance for orange juice was dependent on
the severity of mucositis. This is in accordance with one study (18) as
well as one which reported patient avoidance of citrus flavours (25).
Nutritional drinks were recommended in our guideline at T1-T3, but
these products were not served to the patients in the present study.
Reasons for this may be lack of tolerance or lack of offering.

Poor quality of bread products and low tolerance may reflect lack of
consistency between the patients’ preferences and the guideline regarding these food items. The patients’ choice of fresh fruit and vegetables was in accordance with the guideline, except for citrus fruit,
which was not recommended in the guideline, but was tolerated by
some patients. The patients’ request for meat and fish was less at T3
compared with T1, possibly due to strong smell and high temperature,
unknown combination of meat or fish with garnish and/or too little
sauce. One study reported that cancer patients appear to develop avoidance of red meat and are thus recommended to experiment with
other types of protein enriched foods, e.g., fish (25). However, many
patients in our study avoided fish, probably because of poor quality
due to delays between preparing and serving these dishes. Furthermore, the patients in our study reported that the tolerance for sweet,
sour and bitter flavours were reduced, and others have suggested that
patients should avoid acid food (26).
The portion size recommended in our guideline was 25% to 75% of
full size portion and was in line with the patients’ choice. However, the
patients were served full portion size, which increased early satiety
and might have lead to food aversion. The serving of smaller portions
was perceived to stimulate appetite and improve oral energy intake.
Hence, it is probably the volume of food rather than the energy that
limits voluntary energy intake of food in hospitalized patients (27,28).
The patients in the present study had difficulties thinking about
food choices. Patient education about proper food and liquids, individual dietary advice (29,30) and assistance in choosing adequate food
may improve dietary intake. These recommendations and interventions are consistent with our guideline and the patients’ choices.
Notably, our study suggests that it may be important to organize the
meal delivery system so that proper food is available 24 hours per day.
Moreover, a normal hospital menu rarely offers the food items that are
best tolerated by this patient group (7,18).
The guideline examined in this study was developed earlier than the
most recent Norwegian guidelines for prevention and treatment of
malnutrition which was published in 2009 (31). Hence, a comparison
was not considered useful. The present study has a small sample size,
and therefore our findings may not be applicable to a larger population
of allo-SCT recipients. If we had asked several other patients they
could have preferred other kind of drinks and food, not reported by the
sample in this study. However, the results show that the patients’
choice of smell, taste, texture and portion size were approximately the
same. The three phases may overlap each other and are not strictly
separated. It is mainly oral mucositis which represent the difference
between the phases. The strength of the study is the prospective design
which allowed the interviewer to collect highly detailed, complex, indepth, follow-up data at three time points for each patient.
Conclusion

Allo-SCT recipients have numerous symptoms that often preclude an
adequate oral intake. Although it may be difficult to meet all the patients’ individual food preferences, it seems reasonable to assume that
much could be gained by preparing a limited number of tolerable food
items on a regular basis, as well as offering individualised portion size
and increase the focus on nutritional care. Food should be prepared at
the ward to avoid poor food quality due to delays between preparing
and serving the food. Dietary interventions which are developed for
patient groups with similar eating difficulties should be considered for
allo-SCT recipients, at least as a prelude to establishing clinical guidelines. Such guidelines should include a calculation of energy and protein intake and help performing nutrition risk screening and establishing an individualized plan for nutrition (31,32). More studies are
needed on nutritional recommendations and dietary advice for alloSCT recipients during their hospital stay. Hence, we have now initiated a randomized trial to optimize nutritional intervention in these
patients (see ClinicalTrials.gov NCT01181076).
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Omvårdnad som filosofisk aktivitet
– en teoretisk studie
Kyriakos Theodoridis, PhD , Fil Dok

CARING AS PHILOSOPHICAL ACTIVITY – A THEORETICAL STUDY.
ABSTRAKT
I denna artikel diskuteras tesen att omvårdnad kan beskrivas som en form av filosofisk aktivitet. Artikeln avser att belysa omvårdnadens
filosofiska karaktär genom en analys av omvårdnad som yrkesverksamhet och som kunskapsdisciplin. I analysen framträder fyra attribut som
kännetecknar omvårdnadens essens: etiskt ställningstagande, delaktighet i människors existentiella singulariteter, yrkeskompetensens
komplexitet samt kravet på självkännedom. Sammantaget argumenteras att dessa fyra attribut konsoliderar omvårdnadens filosofiska
dimension och ligger till grund för påståendet att omvårdnad (inom vissa kliniska regioner) kan beskrivas som en form av filosofisk aktivitet.
Tomt är det filosofiska argument som inte bidrar till att reducera
mänskligt lidande.
Epikuros
Filosofins syfte är att göra tankarna logiskt klarare.
Filosofin är ingen lära utan en aktivitet.
Filosofin är icke en av naturvetenskaperna.
(Ordet «filosofi» måste betyda något som står över eller under men
icke vid sidan av naturvetenskaperna.)
Ludwig Wittgenstein
Introduktion

Sedan mitten på 1900-talet diskuteras filosofiska frågor inom omvårdnadsforskningen: Är omvårdnad en vetenskap? Vilken är sjuksköterskans kärnkompetens? Vilken typ av teori är kännetecknande för
omvårdnadsdisciplinen? Hur förhåller sig teorin till praktiken? Hur bör
den förhålla sig? [1, 2, 3, 4] Problematiken är komplex och omfattar
omvårdnaden hela register, från klinisk verksamhet och professionalitet
till utbildning och forskning. De teoretiska diskussionerna kretsar i
huvudsak kring frågeställningar som på ett eller annat sätt härrör från
omvårdnadens dualitet som yrke och som kunskapsfält [1, 2, 3, 5].
Som många teoretiker har påpekat har problemen delvis sin grund i
antagandet att omvårdnad är en sorts vetenskap [3, 6, 7, 8, 9]. Det är
tanken på omvårdnadens vetenskaplighet som antas garantera
omvårdnadskunskapens giltighet och validitet. Detta antagande – som
i sig varken är orimligt eller orealistiskt – är dock långt ifrån allmänt
accepterat. Det beror dels på att det finns motstridiga uppfattningar
om vad vetenskap består i [1, 2, 3] och dels på att vetenskap och
vetenskaplig teori inte kan sägas motsvara alla omvårdnadens kvaliteter, kunskaper och nyanser [3, 6, 7, 8, 9, 10]. Speciellt vanskligt är det
att försöka reducera omvårdnadens etiska och existentiella aspekter
till kvantifierbara och mätbara kontexter [6, 7, 9]. Många forskare
menar att upplevelser av mening, värde, identitet, kärlek, förtröstan
(eller brist därav) och relaterade etiska och existentiella fenomen faller utanför det vetenskapliga nätet av orsaksförklaringar och lagbundenheter. Som Wittgenstein har uttryckt det:
Vi känner att t.o.m. om alla möjliga vetenskapliga frågor blivit
besvarade, så har våra livsproblem ännu icke alls blivit berörda.[11]
Det är en speciell klass av människors livsproblem som utgör omvårdnadens fokus, vilket medför, enligt detta resonemang, att omvårdnad
inte kan begränsas till den vetenskapliga domänen.
Ambitionen i denna artikel är att artikulera och diskutera uppfattningen att omvårdnad utgör en form av filosofisk aktivitet. Det är frågor och problem kring omvårdnadens natur och vetenskapliga status
som har stimulerat denna strävan att problematisera och förstå vad
omvårdnad innebär, detta för att kunna planera och genomföra under-

visning inom sjuksköterskeprogrammets teoretiska moduler. Artikeln
är en kompakt sammanfattning av undersökningar som påbörjades
2008.
Det finns en hel del litteratur som argumenterar för vikten av filosofi inom utbildning och forskning [10, 12, 13, 14, 15]. Det finns
också en hel del forskning som diskuterar omvårdnadsproblem utifrån
filosofisk synvinkel [2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15]. Jag bejakar helhjärtat dessa strömningar men det bör betonas att föreliggande tes går
ett steg längre. Jag påstår inte endast att filosofi är ett viktigt ämne för
omvårdnad (vilket jag håller för sant) utan även att omvårdad kan
betraktas som en form av filosofisk aktivitet, att omvårdnad har en
utpräglat filosofisk karaktär. Det är detta påstående som denna artikel
ämnar rättfärdiga.
Undersökningens ursprungliga syfte var som sagt att försöka kartlägga och identifiera omvårdnadens karaktäristiska egenskaper, nämligen, de egenskaper som individuerar och skiljer ut omvårdnad från
överlappande och kringliggande yrkespraktiker och vetenskapliga fält
(så som medicin, rehabiliteringsmedicin, psykologi, sjukgymnastik,
arbetsterapi, etc.). I takt med att undersökningen fortskred blev det allt
tydligare för mig att sjuksköterskans arbete i mångt och mycket kan
liknas vid en form av filosofisk aktivitet. Det slog mig att relationen
mellan omvårdnad och filosofi kan liknas vid relationen mellan det
konkreta och det abstrakta, att omvårdnad förhåller sig till filosofi
ungefär som det konkreta förhåller sig till det abstrakta. Ämnen som
filosofer diskuterar på abstrakt nivå – mening, identitet, tanke, handling, hälsa, normalitet, rätt, fel, och så vidare – utgör ämnen som sjuksköterskan måste hantera på konkret nivå. Det visar sig att många av
filosofins teoretiska frågor reflekteras i många praktiska problem som
genomsyrar omvårdnadens kliniska verksamhet.
Det finns naturligtvis skillnader. Det är en sak att teoretiskt dryfta
abstrakta frågor om dödsbegreppet och en helt annan sak att praktiskt
vårda döende patienter. Det är en sak att analysera begreppet identitet i en
filosofisk skrift och en helt annan sak att hjälpa en tetraplegiker hantera
sin nya identitet. Det kan således verka som om diskrepansen är oöverstiglig mellan filosofens abstrakta analyser och sjuksköterskans konkreta
interventioner. Det kan tyckas som om det enda sambandet är att det är
samma språkliga uttryck – mening, identitet, värde, osv. – som förekommer inom två diametralt olika kunskapsområden. Denna invändning är
naturlig men inte helt korrekt. Det finns diskrepanser mellan filosofi och
omvårdnad men det finns också iögonfallande likheter. Det är dessa likheter som jag skall försöka redogöra för i denna artikel. Det är många frågor som förtjänar fördjupad diskussion men de kan inte behandlas här.
Metod

Metoden som används i denna artikel är logisk analys i bemärkelsen
att det är fenomenet omvårdnad som analyseras med avseende på fyra
framträdande attribut: etik, existens, komplexitet och självkännedom.
KYRIAKOS THEODORIDIS
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Strategin är att först beskriva de attribut (egenskaper) som kännetecknar omvårdnad, och i nästa steg påvisa att dessa attribut är filosofiska till sin karaktär. På denna grundval argumenteras att omvårdnad
kan betraktas som en form av filosofisk aktivitet just för att omvårdnadens karaktäristiska attribut har visats vara filosofiska. Analysen
fungerar således som en bevisföring som rättfärdigar tesen att
omvårdnad utgör en form av filosofisk aktivitet.
Vad är filosofi?

Vilken sorts kunskap, om någon, är filosofisk? Vilken sorts nytta, om
någon, kan filosofin producera? Vilken metod, om någon, är filosofisk?
Varje kortfattad diskussion av dessa frågor blir med nödvändighet en karikatyr. I denna text tar vi därför en genväg genom att anta följande definition: Filosofi utgör människans självbetraktelse och reflektion över tillvaron. Filosofin syftar till att klargöra och vägleda tanke och handling.
Vi kan skönja två övergripande målsättningar som har karaktäriserat filosofi och filosofisk aktivitet sedan antiken: Filosofins teoretiska
målsättning som syftar till att skapa självförståelse, insikt och kunskap. Och filosofins praktiska målsättning som består av vägledning
och stöd för människors beslut och handling.
Filosofer undersöker frågor och problem som berör verklighet, kunskap, tänkande, moral och handling. Filosofins traditionella delområden innefattar metafysik, logik, epistemologi och etik som lakoniskt
kan beskrivas på följande vis:
Metafysik: studiet av verklighet och varande
Logik: studiet av tänkande och korrekta härledningar
Epistemologi: studiet av kunskap och vetenskaplig metod
Etik: studiet av gott och ont, rätt och fel
Den sammanvägda ansatsen att problematisera människans tillvaro enligt
dessa inriktningar kan betecknas som filosofi och filosofisk aktivitet.
Filosofins ursprung, menar Platon, är förundran. Det är förundran
som föranleder människan att ställa frågor som: Vad är sanning? Vad är
kunskap? Vad är rättvisa? Vad är det goda? Vad är orsak, tid? Det är spontaniteten som ger filosofin dess självbestånd, att oförskräckt och obundet
ifrågasätta det som vanligtvis inte ifrågasätts [16, 17].
Som angetts är det två komplementära ansatser som ger filosofin
substans och riktning. Å ena sidan den teoretiska strävan att upptäcka
och skapa kunskap och å andra sidan den praktiska målsättningen att
på basis av denna kunskap vägleda människor i olika livssituationer.
Dagens akademiska filosofi är till övervägande del begränsad till det
första syftet, att skapa kunskap, men enligt de antika tänkarna har filosofin även ett praktiskt syfte, att skapa insikt och visdom för att hjälpa
människor överkomma intellektuella illusioner och känslomässiga
svårigheter i livet. Epikuros sammanfattar det hela på följande vis:
Tomt är det filosofiska argument som inte bidrar till att reducera
mänskligt lidande. [17]
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Den antika tanken att filosofin kan ha terapeutiska och vägledande
funktioner har på senare tid ånyo börjat inspirera forskare och praktiker inom olika fält, såväl internationellt som nationellt [18, 19, 20, 21,
22]. Allt fler filosofer menar att filosofi inte bara kan utan bör användas för att stärka människors självkunskap och kritiska tänkande.
Wittgenstein ger uttryck för denna tanke när han i ett samtal med en
vän utbrister: «Vad är syftet med att studera filosofi … om det inte
förbättrar ditt tänkande om vardagens viktiga frågor?» [23].
Det är viktigt att inte förväxla filosofins praktiska funktion som består
i att vägleda tänkande med praktisk handling som utgör människors
beteende. Att sträva efter ett klart och tydligt tänkande utgör ett förstadium till det praktiska handlandet, ty, ett förvirrat tänkande leder ofrånkomligt till felaktiga beslut och orätt handlande. Så kan man beskriva
filosofins koppling till konkret, kroppslig handling.
Det är denna uppfattning om filosofins natur som framhålls i denna
artikel, nämligen, att filosofin har såväl teoretisk som praktisk funktion. Att undersöka verkligheten och utforska självkunskapen utgör
fokus för filosofins teoretiska ansats men det är först när vunna insikter prövas i praxis och konkret handling som teoriers giltighet framträVÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 11–15

der. Omvårdnad är en arena där filosofiska positioner är under konstant prövning, ofta utan att aktörerna själva är medvetna om det.
Omvårdnadens karaktäristiska attribut

Vilka är omvårdnadens särskiljande attribut? Vilka är de egenskaper
som skiljer ut omvårdnad från överlappande kunskapsfält och omgärdande mänskliga aktiviteter? I denna utläggning gäller att omvårdnad
som yrkespraktik kännetecknas av fyra attribut som samtidigt grundlägger omvårdnadens filosofiska dimension. Dessa attribut kan betecknas med hjälp av termerna: icke-egoismens etik, existentiella singulariteter, komplexitet och självkännedom.
Barbara Carpers välkända klassifikation från 1978 beskriver sjuksköterskans kompetens med hjälp av fyra termer: etik, estetik, empiri och
personlig kunskap [9]. Föreliggande klassifikation överlappar delvis Carpers men syftar till att framhäva de specifika attribut som kännetecknar
sjuksköterskans verksamhet med hänsyn till filosofiska beaktanden.
Låt mig nämna attributen kortfattat och sedan diskutera dem i tur
och ordning. Det första attributet, etik, speglar det faktum att omvårdnad realiserar en icke-egoistisk moralisk verksamhet. Det andra attributet, existentiella singulariteter, avser att beteckna det faktum att
sjuksköterskan är direkt och intimt delaktig i människors kritiska livssituationer (existentiella singulariteter). Det tredje attributet, komplexitet, betecknar strukturen hos sjuksköterskans förväntade kompetens.
Det fjärde attributet, självkännedom, refererar till den integrativa
funktionen hos sjuksköterskans kompetens. Notera att attributet självkännedom inte endast berör yrkespraktiken utan avser att kvalificera
även kunskapsdisciplinen, nämligen, att det i omvårdnadsforskningen
finns en strävan efter att förstå den egna disciplinen, alltså en sorts
självreflektion på teoretisk nivå. Det argumenteras att var och en av
dessa attribut utgör en form av filosofisk aktivitet vilket sammantaget
rättfärdigar påståendet att omvårdnad utgör en form av filosofisk aktivitet. Låt oss nu skärskåda kontexten närmare och förklara på vilket
sätt dessa attribut grundlägger omvårdnadens filosofiska karaktär.
Omvårdnadens första attribut: Icke-egoismens etik

Det första attributet handlar om omvårdnadens etik som i flera avseenden skiljer sig från det omgivande samhällets etik. Omvårdnad som
mänsklig aktivitet särskiljs av icke-egoism i bemärkelsen att sjuksköterskors och vårdpersonals beslut och handlingar styrs av omsorg för någon
annan än dem själva, nämligen patienten. Omvårdnadens högsta mål är
således icke-egoistiskt i bemärkelsen att det är patientens välfärd som är
fokus och inte den egna välfärden. Detta etiska ställningstagande är
något som utmärker omvårdnad bland majoriteten av mänskliga aktiviteter [7, 9]. Det framkommer inte minst i samband med krig, uppror och
oroligheter då många politiska, religiösa och ekonomiska instanser syftar
till att åstadkomma död, förstörelse och skada medan omvårdnad och
vård är inställda på att läka och hjälpa människor oavsett härkomst. I
många avseenden är omvårdnadens övergripande mål, «att främja hälsa,
att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande»[25], i
direkt motsatsförhållande till många av samhällets övriga socioekonomiska och politiska aktiviteter. Det faktum att omvårdnad värnar om
människors hälsa och välbefinnande oberoende av «ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell
läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status»[25] utgör konsekvensen av omvårdnadens icke-egoistiska etik.
Denna moraliskt laddade yrkessituation kräver kompetens och intellektuell säkerhet från sjuksköterskans sida. Moralisk medvetenhet,
ansvar, beslutsfattande och etiskt korrekt handlande inom vården kan
inte bygga på vare sig rutin, slentrian eller hävdvunna tankesätt. Att
kunna anpassa omvårdnaden till varje unik patient förutsätter möjligheten av att kunna förstå och resonera kring olika moraliska synsätt och
etiska perspektiv [7, 25, 26]. Som omvårdnadsteoretikerna Anneli Sarvimäki & Bettina Stenbock-Hult har betonat, att utveckla sjuksköterskors yrkeskompetens innebär att utveckla sjuksköterskors etikkunskap.
Den etiskt integrerade sjuksköterskan har teoretisk kunskap om
etiska principer, värden och teorier och kan analysera sitt eget handlande utifrån denna kunskap. [7]

Det är styrkan i sjuksköterskans etiska kunskap som borgar för yrkeskompetensens kvalitet. I en studie om moralisk sensitivitet i vården,
skriver Kim Lützen med kollegor att «moralisk styrka kan uttryckas
som att ha mod att handla och förmågan att argumentera för att rättfärdiga handlandet» [27, min övers.]. Att utveckla moralisk sensitivitet
och moralisk styrka hos sjuksköterskor innebär bland annat att stärka
förmågan att tänka och resonera kring etik och moral, att förstå olikartade moraliska uppfattningar och att kunna fatta beslut som är moraliskt riktiga i komplexa situationer. Dessa är exempel på filosofiska
aktiviteter. Med andra ord, att utveckla sjuksköterskors moraliska
styrka och etiska kompetens innebär att utveckla sjuksköterskors filosofiska förmåga att analysera, värdera och tänka moraliskt i den konkreta, personcentrerade vården. På denna grund kan vi säga att den
etiska dimensionen utgör den första delen av omvårdnadens filosofiska karaktär. Omvårdnadens etiska ställningstagande nödvändiggör
filosofisk reflektion.
Omvårdnadens andra attribut: Människans existentiella
singulariteter

Termen existentiella singulariteter betecknar händelser och fenomen
som bokstavligen avgör människors existens: att födas, att bli sjuk, att
bli frisk, att åldras, att dö. Attributet framhäver det faktum att sjuksköterskan har unik insyn i människors livsvillkor i existentiell bemärkelse.
Omvårdnad skulle kunna beskrivas som människans existentiella
domän eftersom det är just här som människans existens erhåller konkret och vederhäftig prövning. Vi talar inte här om någon abstrakt analys av tillvaron enligt Heidegger eller Sartre (eller denna skrift) utan om
faktiskt, kroppsligt och psykiskt lidande som härrör från sjukdom,
skada, funktionsnedsättning, ångest, depression, smärta och olycka.
Elementära fysiologiska tillstånd som att inte kunna äta, inte kunna
andas, inte kunna gå, inte kunna urinera, inte kunna tala, etcetera, utgör
exempel på primära existentiella singulariteter som sätter alla övriga
livsmöjligheter inom parentes. Det är inom denna existentiella domän
som sjuksköterskans gemenskap med filosofen blir klar och tydlig.
Sjuksköterskans insyn i människans existentiella singulariteter är intimt
sammanflätad med icke-egoismens etik som möjliggör omvårdnaden av
människor i behov av stöd och omsorg. Detta intima och direkta förhållande till människans sårbarhet utmärker omvårdnaden i relation till
övriga yrkespraktiker och kunskapsdiscipliner.
Omvårdnadens existentiella dimension uppställer på så sätt nya förbindelser med filosofin just därigenom att många av filosofens abstrakta
problem motsvaras av konkreta frågeställningar som genomsyrar sjuksköterskans verksamhet. Medan filosofen diskuterar mening, identitet
och lidande på abstrakt och teoretisk nivå blir det sjuksköterskans
praktiska uppgift att hantera motsvarande fenomen i den konkreta
omvårdnaden av patienter. I samband med patienters existentiella problematik kan sjuksköterskan närmast liknas vid en filosofisk samtalspartner [20, 21, 22] som genom att lyssna på och samtala med sina
patienter kan hjälpa dem upptäcka ljuspunkter, möjligheter och tröst i
svåra livssituationer.
Omvårdnadens tredje attribut: Yrkets komplexitet

Den svenska Socialstyrelsens «Kompetensbeskrivning för legitimerad
sjuksköterska» (KLS) fastställer riktlinjer för sjuksköterskans yrkesutövning i Sverige. Vi antar att det finns liknande kompetensbeskrivningar i andra länder och att argumentet i denna artikel är överförbart,
givet lämpliga justeringar [29].
Enligt KLS gäller att «sjuksköterskans arbete skall oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet
med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och
andra riktlinjer». Sjuksköterskans verksamhet omfattar tre huvudsakliga kunskaps- och arbetsområden med respektive delområden som
översiktligt sammanställs på följande vis:
Omvårdnadens teori och praktik
– Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap
– Bemötande, information och undervisning

– Undersökningar och behandlingar
– Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa
– Säkerhet och kvalitet
– Vårdmiljö
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Forskning, utveckling och utbildning
– Forskning och utveckling
– Personlig och professionell utveckling
– Utbildning
Ledarskap
– Arbetsledning
– Samverkan i vårdkedjan
Var och en av dessa områden specificeras i KLS med hjälp av en serie
påståenden vilka preciserar sjuksköterskans kompetenser på ytterligare en detaljnivå. Därutöver uttrycks det att «helhetssyn och etiskt
förhållningssätt skall genomsyra samtliga kompetensområden.» Det
beskrivs vidare att denna predicering – helhetssyn och etiskt förhållningssätt – innebär att sjuksköterskan skall:
• «Utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn
• Visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och
värdighet
• Tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter
• Visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar
• Utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra
deras talan
• Tillämpa gällande forskningsetiska konventioner
• Tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom
teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten.» [29]
Sammantaget utgör KLS en imponerande samling riktlinjer och
rekommendationer vilka förväntas avspeglas i legitimerade sjuksköterskors kompetens. Det är också förväntat att dessa riktlinjer skall
påverka utformningen av utbildning, kompetensutveckling, forskning
och teoriutveckling [29].
Denna relativt utförliga beskrivning av KLS avser att framhäva den
oerhörda komplexitet som kännetecknar sjuksköterskans kompetenskrav. Hon eller han förväntas behärska en mångfald av kunskaper, färdigheter och förmågor i en anda av medmänsklighet, empati och tolerans som karaktäriseras av självständigt tänkande, mod och ledarskap.
Utifrån filosofisk synvinkel, aktualiserar denna komplexitet en rad
kognitiva, kommunikativa, etiska och emotionella färdigheter. Kunskapsmässigt förväntas sjuksköterskan behärska (större eller mindre)
delar av medicin, farmakologi och psykologi; hantera olika slags teknisk
apparatur inom varierande kliniska miljöer; samarbeta och kommunicera
med vårdens olika yrkeskårer men också med representanter från myndigheter, utbildning, forskning, näringsliv och övriga sociala institutioner. Sist men inte minst, är det förutsatt att sjuksköterskan skall betrakta
varje patient som en unik individ med unika förutsättningar, ta hänsyn till
patientens familj och närstående, och uppvisa ett personcentrerat förhållningssätt som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sannerligen är sjuksköterskan en vidsynt, mångkunnig och kreativ varelse!
Denna komplexa yrkessituation ställer väldiga krav på sjuksköterskans
förmåga till reflektion, ansvarstagande och självständigt tänkande. KLS
kan sägas specificera en speciell sorts generalistkompetens som skall vara
användbar inom omvårdnadens olika regioner och kliniska realiteter.
Omvårdnadsteoretikern Barbara Simmons har beskrivit en allmän
form av kliniskt tänkande som sjuksköterskor behöver utveckla, nämligen «en komplex kognitiv process som nyttjar formella och informella
tankestrategier för att samla in och analysera patientinformation, utvärdera betydelsen av denna information och överväga alternativa handlingar» [30, min övers.]. Denna form av kliniskt tänkande kan närmast
liknas vid en sorts filosofisk kompetens som appliceras på omvårdnadsverklighetens specifika behov och betingelser. Vad som dock måste
adderas till Simmons definition är de komponenter i det kliniska tänkandet som berör omvårdnadens existentiella aspekter. Endast då kan
kravbilden av sjuksköterskans kompetens göras fullständig.
KYRIAKOS THEODORIDIS

Sykepleievitenskap . Omvårdnadsforskning . Nursing Science

Med tanke på att formellt, informellt och självständigt tänkande utgör
hjärtat i all filosofisk undervisning faller det sig naturligt att hävda att det
är just filosofisk träning och filosofisk medvetenhet som bäst kan bidra till
att stärka sjuksköterskors kliniska tänkande. Filosofin framträder således
som en nödvändighet för att på bästa sätt kunna hantera omvårdnadsverklighetens komplexa yrkeskrav och disparata fenomen. På så sätt kan vi
säga att omvårdnadens komplexitet både innehåller och förutsätter filosofi i det att sjuksköterskor förväntas tänka självständigt och kritiskt,
nyttja formella och informella tankestrategier samt omsätta teoretiska
insikter i handling. Filosofins roll finns således implicit inregistrerad i den
kravbild som samhället ställer på sjuksköterskans yrkeskompetens.
Omvårdnadens fjärde attribut: Självkännedom

Det fjärde attributet betecknar en egenskap hos människan som sannolikt
är den svåraste att utveckla och värdera, nämligen, självkännedom. (Ekvivalenta uttryck i denna text: självkunskap, självförståelse, självmedvetenhet.) Det finns olika uppfattningar om självkunskapens natur beroende på
hur man ser på människan och hennes möjligheter att utvecklas och realisera olika ideal. Det finns också olika teorier om huruvida självkunskap
skiljer sig från annan kunskap och i så fall på vilket sätt [9, 18, 32]. Denna
artikel ämnar inte gå in i dessa frågor utan avser helt enkelt att påvisa självkännedom som väsentligt attribut hos sjuksköterskans yrkesutövning.
Det är således en öppen fråga vad som inbegrips i begreppet självkännedom men de flesta skulle nog instämma att det (åtminstone)
handlar om människans kunskap och medvetenhet om sina egna känslor, tankar, värderingar och vanor. Sarvimäki & Stenbock-Hult betonar att möjligheten till empati och förståelse i patientarbetet förutsätter att sjuksköterskan har god självkunskap [9] medan Philip Burnard
menar att självmedvetenhet inbegriper dels kunskap om hur jag påverkar andra människor och dels kunskap om hur andra människor påverkar mig [31]. Självkunskap kan således innefatta både kunskap om
mig själv och om mina relationer till omgivning och medmänniskor.
Det intressanta är att självkunskap kännetecknar inte bara den individuella sjuksköterskans kunskap utan bildligt också omvårdnadsdisciplinens teoretiska fält. Dorothea Orem & Susan Taylor skriver: «Sjuksköterskor som har uppnått, eller som håller på att uppnå, yrkesstatus har
ansvaret att utveckla omvårdnadsforskningen. Att bli och att vara professionell förutsätter förståelse av omvårdnadsforskningen natur, struktur, fokus och innehåll i relation till det fokus och den verklighet som
definierar omvårdnadspraktikens domän» [24, min övers.].
Det är signifikant att en väsentlig del av omvårdnadsforskningen
består just av självreflektion på teoretisk nivå: att undersöka omvårdnadsforskningens natur, struktur, fokus och innehåll i relation till den
verklighet som definierar yrkespraktiken. Det är med andra ord
omvårdnadens ontologi och kunskapliga status som sätts under granskning. Det är ett faktum att en av omvårdnadsforskningens viktigaste
uppgifter har sedan mitten på 1900-talet bestått i att undersöka och
beskriva omvårdnadens natur och speciella kärnkunskap [1, 3, 4, 6, 8].
Denna teoretiska uppgift tillhör inte någon specifik vetenskap, vare sig
kvantitativ, kvalitativ eller annan ansats, utan utgör en regelrätt filosofisk problematisering av omvårdnad som yrkespraktik och teoretiskt
kunskapsfält. Diskussionen angående omvårdnadens natur och epistemologiska status exemplifierar en unik form av teoretisk självreflektion
som vittnar om omvårdnadens djupgående filosofiska karaktär.
Sammanfattningsvis kan vi fastslå att filosofi i självkunskapens och
självreflektionens namn kan sägas känneteckna både omvårdnadens
praktik och teori. På en personlig nivå utgör sjuksköterskans självkännedom en förutsättning för att kvalitetssäkra det patientnära arbetet och på
en abstrakt nivå har självkännedom och självbetraktelse tagit sig uttryck i
teoretiska diskussioner av omvårdnadens natur och vetenskapliga status.
Sammanfattning av argumentet
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Vi har utgått från premissen att filosofi utgör människans självreflektion
och betraktelse över tillvaron. Enligt denna förståelse innebär filosofi
dels att teoretiskt undersöka tillvaron med avseende på etiska, kunskapliga, metafysiska och logiska bestämningar och dels att använda teoretiska insikter som vägledning och stöd i samband med övervägande och
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beslut i reella livssituationer. Filosofi inbegriper således betraktelse och
reflektion kring viktiga frågor på teoretisk och praktisk nivå.
Argumentet i denna artikel avser att rimliggöra tesen att omvårdnad
kan beskrivas som en form av filosofisk aktivitet. Var och en av omvårdnadens fyra attribut kan sägas innehålla väsentliga inslag av filosofi och
filosofiska aktiviteter. Etiken och det icke-egoistiska ställningstagandet
framhäver människan bortom kulturella, religiösa, sociala och politiska
tillhörigheter vilket förutsätter att sjuksköterskan utvecklar moralisk
medvetenhet, begreppslig sensitivitet och förmåga till välgrundade resonemang. Attributet existentiella singulariteter fokuserar sjuksköterskans
delaktighet i patienters kritiska livssituationer vilket realiserar ett filosofiskt förhållande till människans tillvaro. Omvårdnadens kompetensmässiga komplexitet har visats förutsätta en generell form av kliniskt tänkande som är filosofisk till sin natur. Slutligen, attributet självkunskap
har framhållits som omvårdnadens integrativa ansats som omfattar både
yrkespraktiken och det akademiska kunskapsfältet. Dessa fyra attribut
beseglar sammantaget det intima förhållande som råder mellan filosofi
och omvårdnad, enligt mitt förmenande.
Den sammanvägda slutsatsen av denna analys, såvitt den bedöms
rimlig och adekvat, är att omvårdnad kan beskrivas som en form av
filosofisk aktivitet, i bemärkelsen att omvårdnad både innehåller och
förutsätter väsentliga delar filosofi och filosofiska ansatser. För sjuksköterskans del handlar det om att utveckla en speciell kompetens som
inbegriper etisk medvetenhet, insikt i människans existentiella villkor,
allmänt kliniskt tänkande och självkännedom.
Diskussion

Det är vissa punkter som bör nämnas. Vi påstår inte att allt som heter
omvårdnad utgör filosofi utan vi påstår att vissa regioner inom
omvårdnad kan beskrivas som en form av filosofi. Detta påstående
rättfärdigas av omvårdnadens essens som i denna utläggning har definierats i kraft av fyra attribut: icke-egoismens etik, existentiella singulariteter, kunskapsmässig komplexitet samt självkunskap. Dessa attribut individuerar och skiljer ut omvårdnad i relation till överlappande
och närliggande fält.
Tesen förutsätter inte någon absolut demarkation mellan filosofi och
vetenskap. I många avseende kan vi säga att filosofi och vetenskap
överlappar varandra (precis som omvårdnad och medicin). Det finns
regioner inom fysiken som kan beskrivas som utpräglat filosofiska
(t.ex. i diskussioner kring tolkningen av kvantmekanik och strängteori)
och omvänt finns det en hel del vetenskap i många filosofiska utläggningar (t.ex. inom medvetandefilosofin). Det finns dock områden som
är otvetydigt filosofiska och otvetydigt vetenskapliga även om det inte
är helt klart hur gränsdragningen skall dras. (Wittgenstein rapporteras
ha uttryckt tanken att filosofi utgörs av de antaganden som vetenskaperna tar för givet utan bevis [23].) I denna artikel antas att vetenskapen
syftar till att förklara och förstå fakticitet och lagbundenhet medan filosofin har målsättningen att förklara och förstå verklighet och meningsfullhet. Om vetenskapen studerar objektet och förutsätter på så sätt en
klyfta mellan subjekt och objekt kan vi säga att filosofin ansätter just
den typen av förutsättningar och ifrågasätter klyftans rimlighet och adekvans. Den vetenskapliga undersökningen är direkt riktad mot världen
medan filosofin är indirekt riktad mot världen men direkt riktad mot
undersökningen själv (självreflektion). Vi kan belysa denna position
genom Wittgensteins påstående: «Fakta tillhör alla endast uppgiften,
icke lösningen.» [11] Om nu vetenskapens uppgift innebär att identifiera fakta och beskriva regulariteter är det filosofins uppgift, enligt detta
synsätt, att genom att utgå från fakta och regulariteter söka lösning på
livsproblem vilka i sin tur inte kan reduceras till vare sig fakta eller
regulariteter. Att förstå världen är en sak (som tillkommer vetenskapen)
men att förstå hur människan förstår sig själv i världen är en helt annan
sak (som tillkommer filosofin) [33].
Tesen att omvårdnad utgör en sorts filosofisk aktivitet innebär inte
att omvårdnad inte innehåller vetenskap utan att vissa regioner innehåller mer filosofi än vetenskap. Ofta är det verksamheter som arbetar
med palliativ vård, kronisk sjukdom, ryggmärgsskada, idiopatisk
smärta eller likvärdig skada hos människors psyke eller kropp. (Jag
lämnar denna fråga öppen för läsaren själv att ta ställning till.)

Det bör också betonas att denna ståndpunkt på intet sätt vill förringa andra yrkeskategoriers engagemang i människors tillvaro.
Läkare, psykologer, lärare, socialarbetare, arbetsterapeuter, kuratorer,
sjukgymnaster, logopeder och andra yrkesgrupper kan mycket väl
sägas vara involverade i människors kritiska livssituationer. Varje
yrkeskår har sin specifika relation till människors behov och existentiella frågor. I princip skulle alla vårdyrken kunna beskrivas som
delaktiga i människors existentiella livsvillkor. I denna artikel vill jag
dock hävda att sjuksköterskan delaktighet i den ’nakna’ människans
existentiella singulariteter utgör en unik företeelse på såväl ontologisk
som epistemologisk nivå. Den ontologiska nivån består just av fenomenens konkreta realisering, att människor föds, dör insjuknar, tillfrisknar, osv. Händelser och skeenden uppstår och får därigenom sin
ontologiska realitet inom omvårdnadsdomänen. Likaså, den epistemologiska nivån grundas i sjuksköterskans direkta perception av denna
ontologiska realitet. Omvårdnad innebär handgriplig delaktighet i
människans existentiella singulariteter. På så sätt kan vi säga att sjuksköterskan har unik ontologisk och epistemologisk relation till den
lidande människans existentiella livsvillkor. Det är denna omvårdnadens direkthet, intimitet och kontinuitet som särskiljer sjuksköterskans involvering i människors tillvaro från övriga yrkeskårers relation till mänskliga behov och kritiska livssituationer.
Vad är därmed vunnet, kan man fråga sig, genom denna betraktelse? På vilket sätt kan denna tanke – att omvårdnad utgör en sorts
filosofisk aktivitet – bidra till utvecklingen av omvårdnad som kunskapsfält och som verksamhet? Med andra ord: Vilken är den praktiska relevansen av detta argument?
Som svar skall två övergripande tankar anföras. För det första, om
framställningen är rimlig och adekvat, har argumentet ett värde i sig
eftersom det är en fråga som berör omvårdnadens essens, nämligen, att
omvårdnad (inom vissa regioner) kan beskrivas som filosofisk aktivitet.
Det innebär att omvårdnadsverkligheten har beskrivits på ett nytt sätt
vilket har ett värde i sig, åtminstone utifrån en filosofs ögon men också
utifrån pedagogers, praktikers, handledares och utbildares synvinklar.
För det andra och relaterat, om argumentet är giltigt, gäller att omvårdnad till sin natur innehåller filosofiska element både i teori och i praktik
vilket bör tas hänsyn till i samband med utformningen av utbildning,
forskning och praktisk verksamhet. Att utveckla sjuksköterskors kompetens innebär, enligt denna ståndpunkt, att främja filosofiska perspektiv
inom studier, undervisning och kompetensutveckling. Filosofin kan
hjälpa sjuksköterskan hantera etik, existentiell problematik, komplexitet
och självkännedom. Omvänt gäller att omvårdnad kan tillföra det empiriska element som ofta saknas i filosofiska framställningar.
Skissen som presenteras i denna artikel är naturligtvis ofullständig
och förenklad. En sådan generalisering av fenomen bör underkastas
granskning, prövning, exemplifiering och detaljförstoring. Många frågor som blott tangeras i texten förtjänar fördjupad analys och diskussion: Vad innebär filosofiska samtal? På vilket sätt utvecklas kliniskt
tänkande? Vad kan vi lära oss från existentiella singulariteter som
förekommer inom omvårdnadsverkligheten? Oavsett frågor som återstår, det som dock har påvisats i denna artikel, hoppas jag, är att det
finns grund för vidare utforskning av sambanden mellan filosofi och
omvårdnad.
Tack!
Ewa Idvall och Agneta Berg som läste och kommenterade en tidigare
version av denna artikel. Tack även till kolleger vid forskningsseminariet i omvårdnad vid Hälsa och Samhälle, Malmö högskola, som i
november 2011 diskuterade ett äldre manuskript som blev denna artikel. Slutligen, tack till två anonyma bedömare för anmärkningar och
kommentarer.
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Evaluering av nettstøttet
videreutdanning i sår for sykepleiere
Jill Flo, RN, BSc, Liv Helene Jensen, RN, PhD, Lisbeth Fagerström, RN, MNSc, PhD

Evaluation of web-supported post graduate program for nurses in wound care
ABSTRACT
Background and purpose: Increasing demands to efficiency and expertise in nursing practice require new developments in continuing
education. The aim of this study was to evaluate use of learning management system and student’s evaluation of e-learning combined with
traditional lectures, and suggestions for improvements in the post graduated program: Wound- prevention, treatments and palliation at
Buskerud University College
Method: A triangulation method was used, combining quantitative and qualitative data and course statistics from the Learning Management
System (LMS) in June 2009. The evaluations criteria are grounded in didactic relational theory and e-learning didactics are inspired by Gilly
Salmon’s teaching and learning online model.
Result: The students’ evaluation showed that four out of five reached the learning goals. The results from LMS showed that the students were
active at different areas. The intensity of activities in the Group areas was most prevalent. The students used their LMS all around the clock
and at any day during the week, and highest between 9-10 pm. The students aged 40 and over, were more positive using video material and
discussions one line, compared to younger students.
Conclusion: Even though the students used the LMS and its possibilities, they requested more permanent teaching days with clinical experts,
supervision, practical training and reflection and more “face – to – face” discussions in the classroom.
KEY WORDS: Learning online, e-learning, post graduate education, evaluation
INTRODUKSJON

Krav om effektivitet og faglig forsvarlig praksis fordrer at sykepleiere
vedvarende må opprettholde og fornye sine kunnskaper. Tilbud om
etter- og videreutdanninger er avgjørende for å kunne realisere målet
om livslang læring. Med en økende mengde informasjon velger stadig
flere utdanninger å kombinere tradisjonell undervisning og læringsaktiviteter på en digital læringsplattform (1,2,3). Det er imidlertid lite
kunnskap om hvordan slike hybride læringsmodeller fungerer sett fra
videreutdanningsstudentenes perspektiv, og hvordan de kan forbedres.
Dette er derfor fokus i denne evalueringsstudien.
Videreutdanning for sykepleiere med fokus på både forbyggende,
lindrende og behandlende tiltak knyttet til sår har blitt etterspurt fra
det kliniske fagmiljøet for å styrke kunnskapsnivået og den kliniske
spesialkompetansen i sårbehandling (4).
I samarbeid med interesserte fagpersoner utviklet Høgskolen i Buskerud (HiBu) derfor en ny videreutdanning for sykepleiere: «Sår –
forebygging, behandling og lindring» med 15 studiepoeng fra studieåret 2008/2009. Videreutdanningen er tilrettelagt med nettstøttet
læringsmiljø tilpasset studiets fokus, krav om evidens basert praksis
samt studentenes behov for fleksibilitet for å kunne kombinere studier
med arbeid, familie og andre forpliktelser (5).
Studien vil belyse hvordan den digitale læreplattformen ble brukt i
løpet av videreutdanningen, og studentenes vurderinger av egen
læring i nettstøttet læringsmiljø og forslag til forbedringer i studiet.
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Nettstøttet læringsmiljø
Det er en viss uklarhet og ulike begreper knyttet til læringsmiljø som
anvender informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i undervisning. Munkvold m.fl. (6) nevner e-læring, nettlæring, fjernundervisning,
IKT-støttet læring og teknologistøttet læring. Internasjonal litteratur bruker begrepene «online continuing education» (7), «e-learning» (8) eller
«web-based learning» (3). Det kan skilles mellom nettbasert læring hvor
det ikke er fysiske samlinger og alt fagstoffet blir formidlet elektronisk
gjennom nettet, og nettstøttet læring som innebærer at den tradisjonelle
undervisningen støttes av et læringsmiljø som bruker informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) (6). IKT støttet undervisning fordrer
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aktiv involvering i alle faser av læringsprosessen og et skifte i pedagogisk
tenkning for å lykkes (3,7). Mens læreren i tradisjonell undervisning kan
tilpasse innholdet og rekkefølgen i temaene til studentenes spørsmål
underveis, fordrer nettstøttet pedagogikk at læreren forbereder passende
temaer, spørsmål og kliniske oppgaver og legger til rette for egen aktivitet og veiledning gjennom hele studieforløpet (1). Ettersom videreutdanningsstudenter representerer ulike generasjoner er det viktig å ta hensyn til både ulike læreforutsetninger og ulike læringsstiler (7).
Planlegging av nettstøttet undervisning og læring krever bevissthet
om hva lærere og studenter faktisk skal gjøre online (9,10). Gilly Salmon’s (9) modell for undervisning og læring på nett begrunner oppbygging og aktiviteter i en femtrinnsmodell. Trinn 1: «kontakt og
informasjon», her trener studenten på å mestre IKT. Læreren støtter
studenten og er oppmuntrende, og alle studenter bør komme opp på
tilstrekkelig nivå for å gå videre. Trinn 2: «web- sosialisering» innebærer at studenten øver på virtuell samhandling og lærer deltar her
aktivt for å bygge bro kulturelt og sosialt mellom deltagerne. Trinn 3:
«Informasjonsutveksling», studentene arbeider med ulike typer av
oppgaver og samarbeider i grupper. Læreren sørger for struktur og tilrettelegger for diskusjon. Viktig å opprettholde aktiviteten. Trinn 4:
«Kunnskapsbygging», her vil studentene bidra til kritisk analyse og
utvikling av nye ferdigheter og lærerens oppgave vil være å holde tråden. Trinn 5: «Utvikling av metalæring», studentene vil fokusere på
refleksjon og kreativitet og læreren vil her støtte, oppmuntre og ha en
mer distansert rolle. Ved å anvende Salmons modell kan vi anta hva
studenter har utbytte av i studieforløpet, og utvikle oppgaver og organisere læringsaktiviteter på bakgrunn av dette. Like viktig for
læringen er hyppige tilbakemeldinger som gir studentene informasjon
om ståsted og hvordan de bør studere videre (1,3,7). Lærerens funksjon som veileder betegnes gjerne for e-moderator, noe som innebærer
å fremme interaksjon og kommunikasjon, stimulere til deling av ulike
erfaringer, og administrere synkrone og asynkrone nettdialoger (9).
Nettstøttet videreutdanning i «Sår» for sykepleiere
Opptakskravet til videreutdanningen i «Sår» var bachelorgrad i sykepleie. I tillegg krevdes minimum to års klinisk erfaring fra direkte
pasientrettet arbeid. Studentene kom fra ulike deler av Norge.

Det faglige innholdet ble utarbeidet i tett samarbeid med lokale fagpersoner og kvalitetssikret av European Wound Management Association (EWMA) utdanningspanel(11). Programmet har følgende temaer:
1) Å vurdere pasienter og sår, 2) Samarbeid, undervisning og organisasjon, 3) Trykksår, 4) Venøse leggsår, 5) Arterielle sår, 6) Diabetiske
fotsår, og 7) Immunologiske sår og andre sårtyper. Videreutdanningen
var organisert som ett nettstøttet deltidsstudium over 2 semestre med
kombinasjon av samlinger, arbeid med klinisk relevante oppgaver og
kommunikasjon via en digital læringsplattform.
Det første kullet studieåret 2008/2009 hadde fire samlinger av to
dager, totalt 55 timer.
Studentene hadde en individuell oppgave og to gruppeoppgaver
som de arbeidet med under utdanningen, hvor to av tre oppgaver måtte
være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. For å få videreutdanningen bestått var det krav om 80 % tilstedeværelse på dagene studentene hadde faste samlinger.
Ved planleggingen av videreutdanningen «Sår» anvendtes den digitale læringsplattformen Blackboard (BB). En digital læringsplattform,
såkalt Learning Management System (LMS) har ulike funksjoner som
kan strukturere innholdet på en hensiktsmessig måte (6,12). Videreutdanningsstudentene ved HiBu fikk felles informasjon om bruk av den
digitale læringsplattformen før oppstart av de aktuelle studiene. I
videreutdanningen «Sår» ble funksjonen Innhold (Content area) brukt
til å publisere emneplaner, pensumlister, forelesningsnotater og videomateriale med demonstrasjon av sår og behandling, Oppslagstavle
(Announcement) til meldinger, Gruppeområde (Groups) til studentoppgaver, Diskusjonsforum (Discussion Board) til asynkrone diskusjoner. I funksjonen Kommunikasjon (Communication Area) var epost
lister tilgjengelig for alle studentene, mens verktøy til synkrone (i
samme tid) diskusjoner ikke ble anvendt. Administrative funksjoner til
studentinnlevering av oppgaver og lesing av egne eksamensresultater
på web var tilgjengelig.
STUDIENS HENSIKT

Studiens hensikt var å evaluere bruk av digital læreplattform og studentenes vurdering av egen læring i nettstøttet læringsmiljø i kombinasjon med tradisjonell undervisning, samt forslag til forbedringer i
videreutdanningen Sår – forebygging, behandling og lindring.
METODE

Design
I denne deskriptive evalueringsstudie anvendes triangulering med
både kvantitative og kvalitative data for å få frem ulike perspektiv.
Evalueringsdesignet kombinerer kursstatistikk fra den digitale
læringsplattformen og summativ evaluering hvor evalueringsinstrumentet er utarbeidet på bakgrunn av teori om den didaktiske relasjonsmodellen (14,15,16).
Utvalg
Utvalg A bestod av totalt 54 deltakere som var registrert på den digitale læreplattformen (39 studenter, 12 lærere, samt 2 personal fra ITseksjonen og en gjest). Av disse 54 deltakere var det 2 studenter, 4
lærere og en IT-personell som ikke var aktive på den digitale læringsplattformen og 5 studenter sluttet underveis. Det endelige antall informanter for studien var 32 studenter, 8 lærere og en IT-personell.
Utvalg B bestod av totalt 34 studenter som fullførte studiet og ble
forespurt om å delta i studien, 23 svarte på evalueringsskjemaet. Total
svarprosent var 67,6 %. Studentene var fra 26 år og opp til 53 år(Md
35 år). Det var 22 kvinner og en mann. Alle var sykepleiere med erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Studentene arbeidet mellom 20 – 40 timer per uke (Md 35,5 tim) ved siden av
studiene.
Datasamling
Data materiale for studien bestod av A; data fra den digitale læreplattformen (alle informantene) og B; evalueringsskjema (bare studentene).
Kursstatistikken på A; den digitale læreplattformen omfatter all

aktivitet fra juni 2008 til juni 2009, og registreres som «treff»(hits).
Kursstatistikken viser hvor ofte og når deltakene var aktive på den
digitale læringsplattformens ulike områder(se kapittel; nettstøttet
videreutdanning i sår). Grupper av 4–6 studenter hadde hvert sitt
gruppeområde, hvor de øvrige studentene ikke hadde tilgang. Jaques
og Salmon (17) hevder at 6 deltakere ses av mange som en kritisk
grense for mange grupper i mange situasjoner, og dette var begrunnelsen for maksimalt 6 studenter per gruppe. Diskusjonsforum var tilgjengelig for alle som var registrert på kullet.
Evalueringsskjemaet B, er et selvadministrerende spørreskjema
som brukes ved summativ evaluering ved HiBu. De summative evalueringsspørsmålene dreier seg både om vurderinger av egenlæring, forberedthet til undervisningen, motivasjon og forventninger, og om forslag til forbedringer i videreutdanningen. Spørreskjemaet var tilpasset
videreutdanningen ved å inkludere to spørsmål som rettet seg spesielt
mot nettstøttet læring. Spørreskjemaet innholdet 21 lukkede spørsmål,
hvorav tre spørsmål omhandler demografiske variabler samt to åpne
spørsmål som omhandler positive forhold og forhold som kan forbedres. I denne studien vil 3 demografiske spørsmål belyses og fem
spørsmål som omhandler utbytte av videomateriale, bruk av digital
læringsplattform samt studentenes forberedthet til undervisning,
motivasjon og forventninger til studiet og de to åpne spørsmålene.
De lukkede spørsmålene har fem punkts Likert skala med svaralternativene: «meget liten grad», «liten grad», «middels grad», «stor
grad» og «meget stor grad».
Dataanalyse
Statistisk bearbeidelse av data fra A; den digitale læreplattformen er
gjort med bruk av frekvensfordeling.
Ved analyse av B; spørreskjemaet ble Predictive Analytic Software
(PAWS) for Vista brukt i de statistiske analysene. Det ble brukt
deskriptiv analyse og krysstabeller. Skåringsalternativene ble i analysen omgjort til 1= meget liten grad, 2= liten grad, 3= middels grad, 4=
stor grad og 5= meget stor grad.
Skåringsalternativene ble siden dikotomert hvor «meget liten grad»
og «liten grad» danner gruppe 1-2, «middels grad» danner gruppe 3,
«stor grad» og «meget stor grad» danner gruppe 4-5.
I analysen av de åpne spørsmålene er kvalitativ innholdsanalyse
inspirert av Malterud (18) anvendt. Analysene ble gjort trinnvis. Materialet ble først samlet og lest gjennom grundig for å få et helhetsinntrykk. Deretter ble hvert spørsmål adskilt og meningsbærende enheter
identifisert, fortettet og kodet og kodene med sammenfallende betydning ble samlet i kategorier.
Etiske overveielser
Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning ved Norsk
Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD) i juli 2009. Deltagerne i
studien fikk skriftlig og muntlig informasjon og samtykket til deltakelsen i studien før undersøkelsen. Evalueringsskjemaet med informasjonsskriv ble sendt per post til studentene etter endt videreutdanning,
og det ble purret en gang. Aktiviteten på den digitale læreplattformen
ble registrert uten personidentifiserbare kjennetegn.
RESULTATER

Resultater fra aktivitetene på den digitale læreplattformen presenteres
først, deretter resultatene av studentenes evaluering med de kvantitative resultatene og til slutt svar fra åpne spørsmål.
Aktivitet på digital læreplattform
Total aktivitet
Aktiviteten på den digitale læreplattformen registreres i antall treff,
det vil si når deltakerne åpner en mappe, et dokument og er aktive i de
ulike fora. Totalt antall treff for all aktivitet på læringsplattformen fra
juni 2008 til juni 2009, var 82128 treff(100 %).
Fordeling av aktivitet pr semester, uke og døgn
Deltakerne var mest aktive på den digitale læringsplattformen i det
første semesteret, med en nedgang rundt juleferien og siden aktivitet
JILL FLO, LIV HELENE JENSEN OG LISBETH FAGERSTRÖM
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igjen i løpet av det andre semesteret. Andre semesteret viste totalt sett
mindre aktivitet (Figur1).
Figur 1: Antall treff på den digitale læreplattformen under
utdanningen.

Deltakerne var aktive til alle døgnets tider, med jevn aktivitet på dagtid fra kl. 09-14, men også tidlig morgen og sene kvelder og netter ble
brukt. Høyest aktivitet på den digitale læreplattformen var mellom kl.
21-22 (Figur 2).

Figur 2: Aktivitet over døgnet på den digitale læreplattformen.

Deltakerne brukte alle ukens dager, men det var mest aktivitet på
hverdagene. Mandag var den dagen det var mest aktivitet, med 16015
(19,5 %) treff på den digitale læreplattformen. Det var minst aktivitet
på lørdager med 5585 (6,8 %) treff (Figur 3).

Figur 3: Aktivitet i ukedager på den digitale læreplattformen.

Fordeling av aktivitet i forhold til de ulike områdene på læringsplattformen
Av alle områdene på den digitale læreplattformen ble gruppeområdet
anvendt hyppigst med 44026 treff (53,61 %). I dette område er studentene de mest aktive deltakerne med 34768 treff.
I diskusjonsforum var det 19773 treff (24,08 %) av den totale aktiviteten på læringsplattformen. Studentene var de mest aktive deltakerne i diskusjonsforum med 16500 treff.
Innholdsområdet med fagstoff og oppgaver og videomateriale
utgjorde 7454 treff (9,08 %) av den totale aktiviteten på læringsplattformen. Oppslagstavle med meldinger hadde 8149 treff (9,92 %).
Områder på læreplattformen som dropbox, e-postlister (kommunikasjons område) utgjør 3,3 % av totale antall treff.
Studentenes vurderinger
Analysen fra spørreskjemaet omfatter studentenes evalueringer
(n=23);(Tabell I).
Totalt 95,7 % av studentene hadde svært høy motivasjon for studiet
og 60,8 % svarte at forventningene til emnet ble innfridd. I forberedthet til undervisningen som omfatter å ha lest gjennom materiell på den
digitale læreplattformen og lest pensum, var studentgruppen delt.
Halvparten oppgav at de møtte forberedt i middelsgrad. Studentenes
utbytte av videomaterialet som ble lagt ut på læringsplattformens innholdsområde, viser større variasjon. 39,1 % hadde lite utbytte av videomaterialet, mens 21,7 % svarer høyere grad. Studentenes evaluering
av aktiviteten på diskusjonsforum viser at over halvparten (56,5 %)
deltok i liten grad. Ved test for alder tenderte studentene i aldersgruppen 40 år og eldre å være mer positive til deltagelse i diskusjonsforum,
testet viste dog ikke signifikante forskjeller.
Vurdering av hva som er bra og hva som bør gjøres bedre
Innholdsanalysen av det åpne spørsmålet «hva var spesielt bra ved
emnet» resulterte i to kategorier som ble fremhevet i vurdering av hva
som var bra; gode forelesere og bra pensum. Studentene svarte at det
var mange «dyktige forelesere» og «engasjerte faglærere». Video på
den digitale læreplattformen og bra pensum ble nevnt som positivt av
noen. På spørsmålet hva som kan gjøres bedre eller annerledes ble følgende kategorier fremhevet; praktiske øvelser, IT-opplæring, tid til
diskusjon, flere skoledager og mer dybde kunnskap. Studentene fremhevet at de hadde utbytte av praktiske øvelser, men at de ønsket mer
praktisk trening. Mer enn halvparten av studentene oppga at de ønsket
flere skoledager, for å gå mer i dybden på spesifikke emner: «Flere
dager på skolen», «flere undervisningsdager». Flere studenter ønsket
mer undervisning i sår og ønsket å gå enda mer i dybden: «mer undervisning om selve såret», «mer fokus på når sår ikke gror, ernæringens
påvirkning, infeksjonenes påvirkning, forslag til medikamenter», «mer
fokus på sårhelingens ulike faktorer lokalt i såret».
Studentene ønsket mer tid til diskusjoner med foreleserne og studentene imellom i klasserommet og tid til refleksjon over erfaringer.
Studentene etterlyste også mer tid til å bli kjent med hverandre: «Det
blir liten tid til å diskutere oss imellom, selv om det ble gjort på BB
(digital læreplattform)», «mer rom for faglige diskusjoner, mange
medstudenter har mye kunnskap».
Av forslag til forbedringer ønsket studentene mer veiledning på
eksamensoppgaver, økning av studiet til 30 studiepoeng med mer klinisk fordypning, større oppgaver, refleksjon og personlig tilbakemelding. Tre studenter svarte at opplæring og grundig innføring i hvordan
bruke den digitale læreplattform bør gjøres bedre, eller at dataopplæringen tas med de som trenger det – ikke med alle.
DISKUSJON

Introduksjonen til den digitale læringsplattformen
Før første undervisningssamling fikk videreutdanningsstudentene
informasjon om bruken av den digitale læreplattformen. I studentevalueringene kom det frem at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) opplæringen kan forbedres. Det ble pekt på at studentene
har ulik forberedthet i hvordan de kan bruke den digitale læreplattformen og gjennomføre litteratursøk i aktuelle databasene. Wharrad,
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Tabell I: Studentevaluering, fordeling i % og faktiske tall.

Stor/
meget stor grad
4-5

M

Std.avvik

95.7 % (22)

4.55

.510

43.5 % (10)

52.2 % (12)

3.73

.767

39.1 % (9)

34.8 % (8)

21.7 % (5)

2.82

.958

56.5 % (13)

30.4 % (7)

13 % (3)

2.43

.896

4.3 % (1)

30.4 % (7)

60.8 % (14)

3.64

.658

Meget liten/
liten grad
1-2

Middels grad
3

1. motivert for å
lære innholdet i
dette emne?
n=23 (-1)

2. forberedt til
undervisning?
n=23 (-1)

3. utbytte av
videomaterialet?
n=23 (-1)

4. aktivt deltatt i
diskusjonsforum?
n=23

5. forventninger til
emnet er innfridd?
n=23 (-1)

Cook & Poussa (19) viser i sin studie at mangel på datakunnskap og
lite fortrolighet med å bruke teknologien, påvirker studentenes dyktighet i å få adgang til websiden. Det er en forutsetting for å gjennomføre
et nettbasert kurs at studentene har kunnskaper og ferdigheter i bruk
av datamaskiner og programvare (6,20). For å styrke de grunnleggende IKT ferdighetene og ta hensyn til ulik forberedhet hos studentene ble IKT opplæringen endret ved oppstart av neste kull til dette
studiet.
Aktiviteten på digital læreplattform
Den høye aktiviteten på den digitale læreplattformen i det første
semesteret, og spesielt i starten av studiet svarer til trinn 1: «kontakt
og informasjon», 2: «web – sosialisering» og 3: «informasjonsutveksling» i Gilly Salmons modell (9). Det var en nedgang i aktiviteten
totalt sett mot slutten av det første semesteret, men det tok seg opp
igjen i begynnelsen av det neste. Studien gjort av Wharrad m.fl. (19)
viser lignende funn, der studentene var mest aktive i starten for siden
å dabbe av.
Aktiviteten på læreplattformen fulgte de studieoppgavene studentene arbeidet med i løpet av utdanningen. Studentene var delt inn i
grupper av 4-6 studenter og var aktive i sine respektive gruppeområder, som bare var tilgjengelig for studentene i gruppen og lærere.
Noen grupper var mer aktive i gruppeområdet enn andre. Studentene
evaluerte arbeidet med oppgaver mellom samlingene med kommunikasjon på den digitale læreplattformen positivt. Utveksling av erfaringer og arbeidet med kliniske oppgaver svarer til trinn 3: «Informasjonsutveksling» og trinn 4: «Kunnskapsbygging» i Gilly Salmon
modell (9).
I tillegg til gruppeområdet ble det lagt opp til diskusjoner på ett felles område på den digitale læreplattformen. Under halvparten av studentene svarte at de deltok aktivt på diskusjonsforum. Kursstatistikken fra den digitale læreplattformen viste at det var noen som var mer
aktive enn andre, og noen som aldri var inne på diskusjonsforumet.
Tidligere studier om læring i grupper viser at større grupper med over
25 deltakere har mindre samhold, mens mindre grupper har større
samhold (17). I diskusjonsforum kunne alle delta, både lærere og studenter hvilket kan påvirke resultatet av medvirkning fra studentene.
Gruppeområdet var det området som flest brukte, og det kan derfor
synes som om antallet studenter per gruppe der var mer optimalt, noe

som støttes av Jaques og Salmon (17). På tross av aktivitet i gruppeområdet og diskusjonsforum vurderte flere studenter at det var for
liten tid til diskusjon studentene i mellom under samlingene, og de
etterlyste kontakt.
For å få til et læringssamhold mener Wännman-Thoresen (10) at det
trengs et læringsmiljø som preges av sosialt samhold, et kursinnhold
og et kursopplegg som stimulerer til diskusjon og som forutsetter samarbeid. Den synkrone funksjonen i Blackboard ble ikke anvendt i
denne videreutdanningen. Det kan være en svakhet, ettersom evaluering fra andre nettstøttede studier har rapportert at studentene likte
chat funksjonen bedre enn klasseromsdiskusjoner hvor det kunne
være vanskeligere å komme til orde (8). Alle studentene hadde tilgang
til epostadresser via den digitale læreplattformen, men analyser av
studentenes utbytte av mailutvekslingen inngår ikke i denne studien.
Nettbaserte samarbeid kan innebære at studentene bruker e-post og epostlister som verktøy (21), og nye sosiale medier som twitter og facebook (22).
Videomateriale
For å styrke studentenes aktive læring ble det utarbeidet videomateriale med demonstrasjon av ulike typer sår og sårbehandling som de
kunne studere via den digitale læreplattformen. Nær 60 % av studentene svarte at de hadde utbytte av videomaterialet i forhold til sår og
sårbehandling i læringsprosessen. Disse resultatene er nær samsvarende med funn fra en engelsk studie med bachelorstudenter i sykepleie, der 71 % svarte at video økte forståelsen (23). Kartlegging av
bruk av IKT i norsk høyere utdanning (24) viser at en liten andel av
studentene bruker film (instruksjonsfilm) og bruk av datamaskin til
litteratursøk, studierelatert informasjon og digitale ressurser i forbindelse med studier. Studenter innen fagområdet helse, sosial og idrettsfag (inkludert medisin) skiller seg ut fra øvrige studenter ved at de
bruker minst tid med datamaskinen (24). En mulig forklaring kan
være den sterke vekten praksis, med direkte pasienterfaringer og veiledning fra erfarne helsearbeidere tradisjonelt har hatt i helsefagutdanningene. Praktiske øvelser og dialoger med dyktige forelesere ble
også etterlyst av studentene i denne videreutdanningen. Halbert m.fl.
(25) peker på ulike læringsstiler som kan forklare hvorfor noen studenter foretrekker å anvende tilleggsmateriale som blir lagt ut online i
nettstøttet undervisning. I denne studien har vi ikke undersøkt om stuJILL FLO, LIV HELENE JENSEN OG LISBETH FAGERSTRÖM
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denter som i liten grad (39,1 %) hadde utbytte av videomaterialet som
var lagt ut på BB, i stedet gjorde seg nytte av andre læringsressurser.
I Gilly Salmon’s (9) modell for nettbasert læring er det også ett 5
trinn: «Utvikling av metalæring», hvor studentene fokuserer mer på
refleksjon og læreren har en distansert rolle. Funn i denne studien støtter ikke at læreren skal ha en distansert rolle. Med bakgrunn i studentens evalueringer kan det se ut til at studentene ønsker å møtes ansikt
til ansikt både for å utveksle egne erfaringer, oppøve praktiske ferdigheter og diskutere erfaringene med dyktige forelesere. Studentene
pekte i sine evalueringer på at videreutdanningen i «Sår» har for få
undervisningsdager, og at det ble for lite tid til kritisk analyse og
utvikling av nye praktiske ferdigheter. Denne vurderingen er i overensstemmelse med de kursansvarliges vurdering. Fra påfølgende studieår 2009/2010 ble de 4 faste samlingene på høgskolen derfor økt fra
2 til 3 dager for å styrke spesifikke emner i det faglige programmet og
øke mulighetene for ansikt-til-ansikt diskusjoner i klasserommet.
Studentenes deltagelse etter alder og yrkesaktivitet
Analysene av evalueringen fra videreutdanningen i «Sår» viste at studentene i aldersgruppen over 40 år var mer positive til bruk av videomaterialet og til deltagelse i diskusjonsforum. Resultatet var ikke statistisk signifikant. Antagelsen var at yngre studenter ville brukt den
digitale læringsplattformen mest, og de var antatt å være mest fortrolige med digitale medier sammenliknet med eldre studenter (26). I
denne studien viste det seg at 2/3 av de yngste studentene og noe
under halvparten av studentene over 40 år brukte fellesområdet «diskusjonsforum» i liten grad. At kun tre studenter pekte på behovet for
forbedring av IKT opplæringen, kan antyde at de digitale verktøyene
var enkle i bruk. Antall deltakere i denne studien var for liten for å
trekke slutninger. Fortsatt forskning er nødvendig.
Studentenes gjennomsnittsalder (Md) i videreutdanningen «Sår»
var 35 år, kun en mann deltok i det første kullet og nær alle arbeidet i
full stilling. Dette er høyere yrkesaktivitet enn Roos & Grepperud
(27) fant i en norsk kartlegging av studier og arbeidsforhold som viste
at 1/3 av de studerende var deltidsarbeidende og over 50 % heltidsarbeidende. Grepperud m.fl. (28) viste likeså at et stort antall studenter
har yrkesarbeid samtidig som de studerer, og at etter- og videreutdanning er en kvinnedominert arena. Det er også flest kvinner som velger
nettstøttede studier og de fleste er i aldersgruppen 40-49 år, tett fulgt
av aldersgruppen 30-39 år (29).
Rønning (30) tar opp tidsbruk og tidsstyring i fleksible studier, og
resultatet viser at de som tok de korteste videreutdanningene (< 1 år)
jobbet minst 1-5 uketimer med studiene. I denne studien er tidsforbruk ikke etterspurt, men funnene viser at studentene er aktive på digital læreplattform alle ukedager og til alle døgnets tider. Wilhelmsen
m.fl. (29) sier i sin rapport at de opplever den voksne studenten som
en som deler sin tid mellom familie, omsorgsansvar, venner, fritidsaktiviteter og studier. Vår studie synes å støtte dette mønstret.
Fire av fem studenter i videreutdanningen «Sår» svarte at de hadde
oppnådd studiets læringsmål i meget stor eller i stor grad. Alle studentene svarte at de hadde høy grad av motivasjon for å lære innholdet i
kurset. Studentenes sterke motivasjon for å lære innholdet i emnet kan
ha sammenheng med deres arbeidssituasjon, hvor de trenger nettopp
denne kompetansen. Behov for spesiell kompetanse innen sår og –
behandling kommer til utrykk ved at det har blitt sårpoliklinikker og
professorater i dette feltet (4,31) og sårbehandling har utviklet seg fra
å være en videreføring av gamle tradisjoner til å bygge på forskningsbasert kunnskap. En slik endring mener Langøen m.fl. kan gi økt status (32). Betydningen av formell akkreditering på nasjonalt nivå diskuteres også i England (33). Å gjennomføre videreutdanning i sår med
formelle studiepoeng kan være ett steg på veien mot økt kompetanse
og styrket kunnskap innen sårpleie.
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Metodediskusjon
Kartleggingen av aktiviteten på den digitale læringsplattformen viser
når deltakarane er aktive og i hvilke forum. Både studenter, lærere og
IT-personale har tilgang, og totalt sett viser kursstatistikken at det er
studentene og noen få kurslærere som er mest aktive. En svakhet i slik
kursstatistikk er at det ikke er mulig å vurdere hvordan deltakerne gjør
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seg nytte av læringsplattformen som hjelpemiddel. I denne studie har
vi derfor anvendt metode triangulering med selvrapporterende evaluerings skjema i tilegg for å belyse studentenes egne vurderinger.
Evaluering i høyere utdanning kan foregå på flere måter, og kan
omfatte både læringsprosesser og resultater (13). Fellesnevnere i evalueringsforskning er at kunnskaps kumulering er basert på systematikk, dokumentasjon og kriterier (13). I forskningsbaserte evalueringer
vektlegges også programteoretiske modeller. Selv om det eksisterer
forskjellige retninger innen evalueringsforskningen, fremheves betydningen av at evalueringer må være både teoretisk og metodisk forankret (13). Evalueringsdesignet i denne studien er utledet fra en anerkjent didaktisk relasjonsmodell (14,16). Gilly Salmon (9) studier av
nettbaserte læringsplattformer er også meget anerkjente. Det summative evalueringsskjemaet er ikke spesifikt utarbeidet til nettstøttet
læring. Dette er en svakhet som ble kompensert med to tilleggsspørsmål i spørreskjemaet om bruk av digital læreplattform. Det kunne
vært ønskelig med flere spørsmål om bruk av digital læreplattform og
studentenes evaluering av sitt læringsutbytte for å styrke validiteten i
studien. Validitet og reliabilitet av evalueringsskjemaet må testes i
fortsatte studier. Det som styrker studien er at spørreskjemaet innholder to åpne spørsmål til slutt der studenten kan framheve det som var
spesielt bra ved emnet og hva som bør gjøres bedre eller annerledes.
Her hadde studenten mulighet til å gi synspunkter i form av egne ord,
noe som er en styrke i denne studien. Resultatet fra studien kan ikke
generaliseres ettersom deltakere i studien var kun 23 personer.
Implikasjoner for utdanning og forskning
Videre utvikling av både nettbasert og nettstøttet undervisning i høyere utdanning vil fordre ny kompetanse blant undervisningspersonalet. Det vil også være en forutsetning at høgskolene har tilgjengelig
IKT faglig støtte som kreves for aktivt å bruke og videreutvikle den
digital læreplattformen. Forman m.fl. (34) mener at e-læring er viktig
som metodisk tilnærming i utdanningene og at institusjonene må
endre sitt syn på læring fra et tradisjonelt syn mot et mer innovativt og
deltakende læringssyn. Likeså må institusjonene utvikle pedagogisk
bruk av IKT og utvikle standarder for arbeidet (35).
Det er fortsatt behov for forskning som følger opp studentenes perspektiv. For nettstøttede studier vil det være interessant å rette fokus
mot e-moderators veiledning og se på standarder for læring på nett
som kan bidra med ny kunnskap om hvordan videreutdanning kan legges til rette for den voksne studenten i fremtiden.
KONKLUSJON

Krav om effektivitet og faglig forsvarlighet stiller både sykepleiere
som søker videreutdanning og høgskolene overfor mange utfordringer. Evalueringen fra den nye videreutdanningen «Sår – forebygging, behandling og lindring» gav nyttige innspill til forbedringer. Studentenes vurdering av egen læring viste at deres forventninger var
innfridd. De var motiverte for studiet og kombinerte yrkesaktivitet
med videreutdanning etter flere års klinisk praksis. Evalueringen av
videreutdanningen viser at studentene anvender den digitale læringsplattformen på en fleksibel måte, og i utstrekning og intensitet som
passer den enkelte. Selv om studentene bruker de nettstøttende tilbudene aktivt, ønsker de mer tid til undervisning, praktiske øvelser og
dialoger både med lærere og medstudenter.
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Diskursen om den svenska skolsköterskans
hälsostödjande arbete i kvalitativ
forskning: En kvalitativ metasyntes
Veronika Markkula McN, RN, BSN., Ulla Hellström Muhli, Docent/Associate professor in Sociology, PhD in Health Care
Pedagogics, BSc, RT, BScSW

The Discourse of Swedish School Nurses’ Health Supportive Work, in Qualitative Research: A qualitative meta-synthesis
ABSTRACT
Aim: The aim of this systematic literature review, a meta-synthesis, was to understand and make visible the prevailing discourse of the school
nurse within current nursing research published between 1999 and 2009.
Background: The school nurse’s position in school health care is currently unclear and the school health care does not seem to live up to
society’s expectations of it. There is also a lack of collective strategies to achieve the objectives of school health services.
Methods: The search for published studies was conducted in the databases Cinahl and Medline and by manual additions. Data set
(24 included studies), were analyzed qualitatively (Discourse analysis) by careful reading, interpretation for deeper analysis and a synthesis.
Findings: Three discursive concepts were formulated that together formed the discourse of the school nurse: (i) the discourse of caring, (ii)
the professional discourse, and (iii) the institutional discourse.
Conclusion: The discourse expresses ideas about the school nurse as in possession of skills and abilities that are not fully expressed.
This indicates a dilemma between ambition and actual conditions. An implication for school health services is to clarify the school nurses tasks
to facilitate the prioritization of time instead of vague terms of responsibility.
KEY WORDS: School health, School nurse, Discourse analysis, Qualitative research, Meta synthesis, Review.
Introduktion
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Skolhälsovården, har varit och är en del av den svenska välfärdsmodellen vars mål är att bidra till jämlikhet i hälsa och levnadsvillkor genom
förebyggande insatser och att i hälsoarbete stödja hälsa hos barn och
ungdomar i svenska skolor (1, 2). Enligt Socialstyrelsen (3, 4) kan svenska barns och ungdomars hälsa generellt betecknas som god, särskilt i
ett internationellt perspektiv, även om sjukdomspanoramat de senaste
decennierna har förskjutits från fysisk mot psykisk ohälsa. Emellertid
finns flera indikationer på att både barnhälsovården och skolhälsovården har försvagats, samt angående skolhälsovården, finns stora regionala skillnader avseende resurser och organisation (s. 13). Detta gäller
också organisation för gemensamma hälsostrategier och evidensbaserade metoder för att kunna möta barn och ungdomars nya hälsobehov
(5, 6). Inriktningen för arbetet inom skolhälsovården har förändrats från
att vara sjukdomsförebyggande till hälsostödjande. Denna förändring
stöds också i skolförfattningar genom att begrepp som ”skolhälsovård”
och ”elevvård” ersats med ”elevhälsa” (4). Elevhälsa ska enligt dessa
förordningar anordnas för elever i förskoleklasser, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, samt gymnasiesärskolan och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (2, 4). Skolsköterskan spelar en viktig roll i
detta arbete i vilket unga människor uppmuntras till ansvarstagande för
hälsosamma livsstilsval. Emellertid uppfattas detta hälsostödjande
arbete som otydligt och ensamt av skolsköterskorna, då den traditionella
funktionen som skolsköterska har förändrats (6, 7). Frågor som då kan
ställas är, hur skolsköterskans hälsostödjande arbete kan tydliggöras?
En utgångspunkt för detta är att undersöka hur det hälsostödjande arbetet är framställt i kvalitativ vårdvetenskaplig forskning? Har det hälsostödjande arbetet undersökts i relation till en mer definierad förståelse?
Vilken roll spelar skolsköterskan i denna vetenskapliga diskurs?
Utifrån denna utgångspunkt, är syftet med föreliggande studie att
förstå och synliggöra diskursen för skolsköterskans hälsostödjande
arbete genom att; (i) analysera hur skolsköterskans arbete som hälsostödjare och kontexten för den samma, diskursivt artikuleras i kvalitaVÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 22–27

tiv forskning, samt att (ii) diskursivt placera skolsköterskans hälsostödjande arbete så som det förekommer i kvalitativ vetenskaplig
forskning mellan åren 1999 och 2009. Genom denna analys föresätter
vi oss att visa hur diskursen utgör ett bestämt sätt att tala om skolsköterskans hälsostödjande arbete inom ramen för skolans arbete med
elevhälsa i viss kvalitativ vetenskaplig forskning.
Att studera diskurser
För att kunna tydliggöra vad det är som ska analyseras i denna studie
måste först ordet diskurs beskrivas, här något förenkla som de språkliga mönster som avgör hur människor förstår, talar och skapar
mening om världen (här, om skolsköterskans hälsostödjande arbete)
och om sig själva. Crowe (8) menar att specifika diskurser bestämmer
vad som sker i exempelvis omvårdnadsverksamheten och att vårdhandlingar inom verksamheten i sin tur definierar diskursen om skolsköterskan. Som framgår, ses språket som fundamentalt för hur verkligheten uppfattas (9, 10) och därmed är tolkningen av uppdraget,
yrkesutövandet och funktionen kring skolsköterskans arbete beroende
av hur diskurser om denne konstitueras i språkliga termer.
En diskursiv ansats (exempelvis diskursanalys) kan därför vara
lämpligt för studier av omvårdnad där man vill undersöka hur exempelvis ett visst problem framställs, underliggande betydelser i kontroversiella eller politiskt gångbara begrepp som välfärd, omsorg, hälsostödjande arbete, etc. (11).
Diskursanalys (inklusive narrativ analys) inom omvårdnadsforskning är emellertid en relativt ovanlig forskningsansats (12, 13, 14) och
har i första hand använts för att förstå och få ett grepp om hur olika
aspekter inom omvårdnadsverksamheter artikuleras i debatter, i texter
och i andra kommunikativa framställningar och i institutionell praxis.
Detta är en brist, då denna typ av analyser för in ett multidimensionellt
sätt att se på hur den sociala världen är konstruerad, hur sanningar och
fakta läggs fram och hur ideologier och historiska perioder är konstruerade (9, 14) här, skolsköterskans hälsostödjande arbete. Diskursanalys är också ett alternativ till sådana kvalitativa ansatser vars avsikt är
att fånga det individuella perspektivet representerat i språket. Smith

(15) använder t ex diskursanalys som en metod att studera dynamiken
i debatten runt avancerade specialistsjuksköterskor för att därigenom
hitta lösningar på konflikter runt tolkningar av policys gällande denna
yrkesgrupp. Diskurser omfattar såväl talade, skrivna som språkliga
handlingar och därmed transformerar något som människor gör
utifrån hur mening förstås och konstrueras. Emellertid saknas studier
om skolsköterskors hälsostödjande arbete när det gäller att synliggöra
diskurser om skolsköterskan, hur det faktiskt beskrivs och förstås i
tidigare kvalitativ forskning.

Figur 1. Flödet av vetenskapliga artiklar från sökning till
inklusion

Design

Det finns ett flertal metoder för att studera existerande kunskap
utifrån tidigare gjorda studier. I en tid då krav ställs på evidensbaserade beslut och ”best-practice” modeller inom hälso- och sjukvården,
inkluderat skolans elevhälsa, är det inte alltid lätt att överföra och
praktiskt iscensätta evidensbaserade tillämpningar. Invändningarna
handlar ofta om orealistiska modeller eller om kunskapssyn som vidhäftar evidensbaserade tillämpningar. Inom den kvalitativa vårdvetenskapliga forskningen har därför en ny form av studier börjat framträda, ofta kallade för kvalitativa metasynteser (16). Detta handlar om
kvalitativ forskning av tidigare kvalitativa forskningsresultat som analyseras och syntetiseras för att uppnå en ny integrerad tolkning.
Genom en sådan metasyntes kan en djupare förståelse uppnås, vilket
underlättar omsättande av forskningsresultat och tillämpningar i den
praktiska vårdverksamheten. Vid systematiska litteraturöversikter studeras vanligen existerande kunskaper om ett klart definierat ämne då
syftet oftast är att samla bästa möjliga stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik. Ett annat syfte kan vara att kombinera tidigare forskningsresultat som en bas för fortsatta studier, eller till att identifiera
kunskapsluckor inom ett visst ämne (17). I denna studie har en kvalitativ diskursanalys av tidigare kvalitativ omvårdnadsforskning gjorts,
en metodologisk tillämpning där språkliga mönster för hur skolans
elevhälsa och skolsköterskans hälsostödjande praktiska arbete förstås
och uppfattas, samt hur kontexten för den diskursivt har artikulerats
och placerats i publicerade omvårdnadsvetenskapliga artiklar.
Metod för artikelsökningen
Sökningar genomfördes i nyckeldatabaserna (Cinahl och Medline)
hösten 2009 för att identifiera publicerad forskning. Ett antal sökord
med olika kombinationer av dem användes: ‘school nurse’, ‘school
health nurse,’ ‘interview’ och ‘qualitative’. Under arbetet framstod
ordet `role` som ett nyckelord i artiklarna. Role lades därför till listan
med sökord som sedan på nytt kombinerades. Sökorden och inklusions/exklusionskriterier valdes efter studiens syfte. Inklusionskriterierna var: att studierna använde en kvalitativ ansats och metod, att studierna studerade skolsköterskans arbete och roll, att studierna var
skrivna på antingen engelska, norska, svenska eller danska, samt att
studierna var publicerade i en granskad vetenskaplig tidskrift.
Artikelsökningens utfall
Sökningarna resulterade i totalt 284 publikationer. Processen för
granskningen av de identifierade artiklarna inleddes med att bedöma
artiklarnas titlar, vilket ledde till att 192 artiklar exkluderades då de
inte föll inom ramen för inklusionskriterierna. I de fall då bedömningen av endast titel val otillräcklig, lästes studiernas sammanfattningar (abstract). Denna granskning ledde till att ytterligare 71 artiklar
på samma grundval som ovan, exkluderades (Figur 1). Orsaken till
exkluderingen här, var att sammanfattningarna redovisade det efterfrågade innehållet i artikeln alltför översiktligt. Totalt kvarstod efter
denna genomläsning 21 artiklar vilka lästes som hela artiklar. I ett försök att ytterligare finna kvalitativa studier som motsvarade inklusionskriterierna, genomsöktes Journal of School Health och Journal of
School Nursing manuellt. Detta, då dessa två tidskrifter visat sig vara
överrepresenterade bland de 21 artiklar som motsvarat inklusionskriterierna i databassökningarna. Också Vård i Norden genomsöktes
manuellt, för att finna eventuella svenska artiklar som inte upptäckts
vid databasgenomsökningarna. Totalt gav de manuella genomsökningarna ytterligare sex primärartiklar (med primärartiklar avses arti-

klar som utgör datamaterialet i denna studie). Inför analysen bestod
alltså datamaterialet av 27 artiklar. Artiklarna jämfördes därefter systematiskt och bedömdes utifrån 1) kvalitet, 2) resultat, 3) centrala
ämnen och 4) nyckelmetaforer. En nyckelmetafor är inom ramen för
diskursanalys ett meningsbärande element som attribueras med ”sanningar” om fenomenet, här skolsköterskans hälsostödjande arbete
samt dennes roll i detta arbete. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån
Willman, Stoltz och Bahtsevanis (18) kriterier för granskning av kvaliteten i kvalitativ forskning. Denna granskning innebar en systematisk och kritisk värdering avseende beskrivning av studien, kontext,
syfte etiskt resonemang, urvalets relevans och genomförande, metod
för datainsamling och analys, resultatredovisningens logik och begriplighet, samt koppling till analys och syfte, kommunicerbarhet, teorianknytning och beskrivning av huvudfyndet.
Efter kvalitetsgranskningen exkluderades ytterligare tre artiklar
varav två visade sig vara kvantitativa och en visade sig behandla andra
ämnen än skolsköterskan och dennes arbete. Analysen i denna studie
grundas därmed från resultatet i 24 artiklar (n=24), hädanefter kallade
primärartiklar för att tydligt särskilja dem i föreliggande studie.
Dataabstraktion
Dataabstraktionen har genomförts i enlighet med Patersons checklista
(19). Först lästes allt datamaterial noggrant igenom, sedan numrerades
den och slutligen sammanfördes de i en överskådlig tabell (tabell 1).
I analysens första steg sammanställdes centrala ämnen och teman i
primärstudierna. Genom upprepade genomläsningar av artiklarnas
resultat identifierades återkommande begrepp, utsagor, kategoriseringar, abstrakta föreställningar (ram för meningsskapande) och sammanhang. Med kategoriseringar avses exempelvis hur skolsköterskans
hälsostödjande arbete språkligt kategoriseras i den kvalitativa forskningen. På så sätt får språkliga konstruktioner en betydande egen kraft
(10) exempelvis i skolhälsopolitiska måldokument och här i den kvalitativa forskningen. Genom att använda dem finns en tendens till att
se omvärlden i de mönster som exempelvis kategorin hälsostödjande
arbete tillhandahåller (11, 10). Denna analys resulterade i tematiska
uppdelningar som: (i) den institutionella diskursen, (ii) vårdandets
diskurs och (iii) diskursen om professionen. Dessa analyserades
genom s.k. ”nära läsning” (micro-analysis) (9) och tolkades efter hur
författarna i primärartiklarna överförde betydelser, använde metaforer
och uttryck gällande skolsköterskan och dennes hälsostödjande
arbete. Ett antal (1/4) primärartiklar lottades ut och resultatet av dessa
lästes igenom av en utomstående person för att konfirmera författarnas tolkning av resultaten. Samstämmigheten mellan dessa var god.
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Tabell 1: Datamaterialet, kvalitetsgrader och nyckelmetaforer.
Författare

Syfte

Resultat

Teoretisk ram/kontext

Design

Kval. grad Nyckelmetaforer

(Barnes,
Courtney, Pratt, &
Walsh, 2004)

Undersöka hur förändringen i
hälsovården påverkar skolsköterskors
roller och ansvarsområden.

De viktigaste förändringen gällde att stötta, remitera och
utbilda elever.

Ökad psykisk ohälsa
hos skolungdomar

Kvalitativ

Hög

(Baptiste, 2005)

Utvärdera en ny arbetsmodell för
skolhälsovården i London.

(Borup, 2002)

• Frizon för elever

Fokusgrupper

• Autonom expert

En arbetsmodell med team inom skolhälsovård är möjlig. Dess Rollen i förändring.
framgång beror på arbetsbörda, ledarskap, kommunikationen
och kompetensutveckling.

Kvalitativ
Hög
Fokusgrupper
Semistrukt. intervjuer

• För lite tid

Att förstå läroprocessen inom
hälsodialogen, från skolsköterskors
perspektiv.

Att skapa ett kommunikativt rum för att lära om hälsa.

Kvalitativ

Hög

• Frizon för elever
• Autonom expert
• För lite tid

Att beskriva de grundläggande
processerna i skolsköterskors upplevelse av empowerment.

Vetskapen att ha gjort skillnad för elever varje dag gav
skolsköterskor en känsla av empowerment.

Empowerment som hjälp
Kvalitativ
mot en upplevd maktlöshet.
Intervjuer

Hög

• Autonom expert

(Clausson, E. &
Berg, A., 2003)

Att beskriva skolsköterskors syn på
elevers hälsa och inställning till
dokumentation i skolhälsovårdsjournalen.

Elever sökte hjälp för psykosomatiska besvär. Elevernas hälsa
relaterades till individen, skolan och familjens situation.
Hinder att dokumentera var etiska problem, tidsbrist och
tradition.

Förskjutning från fysiska
hälsoproblem till relationsbaserade.

Hög

(Cleaver & Rich,
2005)

Att bestämma vad skolsköterskor
tillför i det främjande arbetet med
sexuell hälsa.

Hinder på tre nivåer: Skolpolitikerna, skolans organisation och Sociala ordningen.
lärare. Strategier för att hantera dessa hinder var: passa in på
lärarnas villkor och skolans tidsplan och läroplan.

Kvalitativ

(Croghan,
Johnson, &
Aveyard, 2004)

Att undersöka och jämföra skolsköterskors arbete med riktlinjer och
krav från beslutsfattare för att upptäcka möjliga konfliktområden.

Uppskattning från elever, vårdnadshavare, lokala och natioRollförvirring efter
nella arbetsgivare. Brist på uppskattning från andra sjuksköter- förändrat politiskt klimat.
skor. Positivt med den nya rollen som barn-hälsofrämjare.

Kvantitativ/
Kvalitativ

(DeMonica, Jones
Johnsson, Peters Jr.,
Markham, Kelder,
& Yacoubian, 2004)

Att utöka litteratur om arbetstillfredställelse bland skolsköterskor.

83% av skolsköterskorna uttryckte arbetstillfredställelse.
Arbetstillfred-ställelse
17 % var missnöjda, pga låg lön och brist på tillit och stöd från relaterat arbetsmoral och
ledningen. Låg arbetsmoral relaterades till coping och rollrollambivalens.
ambivalens.

Kvalitativ

(Downie & Chapman, 2002)

Att identifiera dimensioner av skolsköterskans roll och beskriva skolsköterskans verksamhet, aktiviteter
och engagemang i skolmiljön.

Skolsköterskans roll bestod av sju kategorier,
se ”Primärstudiens ämnen”.

Skolsköterske-rollens
utvidgning.

Kvalitativ

(Forbis, Rammel,
Huffman, &
Taylor, 2006)

Att identifiera hinder för god astmavård ur ett skolsköterskeperspektiv.

Skolrelaterade, föräldrarelaterade, medicinska och miljörelaterade hinder identifierades.

–

Kvalitativ

(Hjälmhult, E. &
Samdal, O., 2002)

Att undersöka hur ett utvecklingsprojekt i hälsofrämjande arbete
påverkar samarbetet mellan skolsköterskorna och lärarna.

Nyckeln till förbättrat samarbete var skolans inkludering av
skolhälsovårds-verksamheten.

Samarbete för att främja
hälsovårds-arbetet.

Kvalitativ

(Johansson & Ehnfors, 2006)

Att beskriva förutsättningarna för ett
framgångsrikt hälsofrämjande samtal
med ungdomar.

Viktigt vad som diskuteras och var. Skolsköterskan ska vara
pålitlig, uppmärksam, respektfull, äkta och tillgänglig.

Den ökande mentala ohälsan och skolsköterskans roll
i att möta elevers behov.

Kvalitativ

(Libbus, Bullock,
Brooks, Igoe,
Beetem, & Cole,
2003)

Att undersöka skolsköterskors
känslor inför sina roller och ansvar
i ett tilltagande komplext och
krävande skolklimat.

Skolsköterskorna kände stor tillfredställelse av att arbeta med
barn och uppfattade sig själva som ankare, talespersoner för
barnen och att de inte var en del av övriga skolan.

Ett alltmer komplext
skolklimat.

Kvalitativ

(McClure, 2001)

Att beskriva skolsköterskors upplevelser av sin kännedom om elever
som vårdare, hur vårdandet påverkar
elevers hälsa.

Om skolsköterskor skulle bli uppmärksammade på dessa
elever skulle de kunna bedöma deras hälsobehov och i samarbete med andra stötta dessa elever.

Fler barn fungerar idag
Kvalitativ
som vårdgivare i hemmet
Semistr. intervjuer
till kroniskt sjuka föräldrar.

Hög

• Autonom expert
• För lite tid
• Frizon för elever

(Mäenpää &
Åstedt-Kurki, 2008)

Att undersöka öräldrars syn på
samarbete med skolsköterskan i
grundskolan för att förbättra den
familjefokuserad vården.

Vårdnadshavare anser att skolsköterskan tar deras oro på
allvar, men vill ha mer kommunikation med och en synligare
skolsköterska.

Familjefokuserad omvårdnad

Kvalitativ

Hög

• Autonom expert

(Paavilainen,
Åstedt-Kurki, &
Paunonen, 2000)

Att explicera och kontextualisera
skolsköterskors arbete och arbetsmetoder i vård till familjer där barn
for illa.

Skolsköterskornas mål var att så effektivt som möjligt främja
barnets välbefinnande. Vård riktat mot hela familjen var av
sekundär betydelse

Familjefokuserad omvårdnad.

Kvalitativ

(Pulcini, Couillard,
Harrigan, & Mole,
2002)

Att identifiera professionelloch individuell drag hos den exemplariska
skolsköterskan.
Från novis till expert.

54 personliga och 74 professionella kategorier upptäcktes och
förfinades till 8 teman vilka sammanfattas under ”Primärstudiens ämnen”.

Skolsköterskans förändrade
roll relaterat till en ökad
komplexitet i elevers hälsobehov.

Kvalitativ
Fokusgrupp
Semistr. intervjuer
Textanalys

Medel

• Autonom expert

(Schneiderman,
2004)

Att undersöka vad skolsköterskor vill
göra, vad de gör och hur de ser på
skolorganisationen och dess påverkan skosköterskans verksamhet för
barn i fosterhem.

Skolsköterskor var medvetna om fosterbarns ökade hälsovårdsbehov, men kunde inte utöka sin verksamhet för dessa
barn pga brist på organisatoriskt stöd.

Socialekologisk modell
av hälsa. Folkhälsointerventions-modellen BolmanDeals organisatoriska
modell.

Kvalitativ

Hög

• Autonom expert

(Selekman &
Guilday, 2003)

Att identifiera önskvärda mål för
skolsköterskors verksamhet som
skulle kunna användas som kvalitetsindikatorer.

Tio önskvärda mål för skolhälsovården identifierades.

Vikten av evidensbaserade
metoder inom skolhälsovården.

Kvalitativ

(Simmons, 2002)

Att undersöka konceptet autonomi
inom skolsköterskans verksamhet.

Skarpa kontraster inom områdena rolluppfattning, bekvämlighet och självförtroende identifierades mellan erfarna och icke
erfarna skolsköterskor.

Autonomi

Kvalitativ

(Smith & Firmin,
2009)

Att undersöka skolsköterskors förståelse av sin roll i skolhälsovården.

Skolsköterskorna rapporterade att fördelarna med jobbet
övervägde de negativa aspekterna.

Förvirring runt skolsköterskans roll.

(Solum &
Schaffer, 2003)

Att beskriva hur skolsköterskor upplever etiska problem och lösningar.

Ett antal etiska problem identifierade men de använde inte
någon modell för etisk-beslutstaganden. Istället användes
personliga värderingar och professionella erfarenhet i beslutsfattandet.

(Van der Moeren,
Willemsen, & Hellström Muhli, 2008)

Att beskriva elevers utsagor om
skolsköterskor och deras aktiviteter.

(Yu, 2002)

Att undersöka skolsköterskors syn på
sina ansvarsområden, och attityd till
hälsovårdande insatser och hinder.

(Broussard, 2007)

Empowerment

Semistr. intervjuer

• Autonom expert

• För lite tid

Utveckling av en situationsspecifik teori: Att göra skillnad:
skolsköterskans roll inom skolhälsovården.
Kvalitativ
Semist. Intervjuer

• Frizon för eleven
• För lite tid

Hög

• Autonom expert

Hög

• Autonom expert

Semistr. intervjuer

• För lite tid

Intervjuer

• (Frizon för elever)
Medel

Fokusgrupper

• Autonom expert
• Frizon för elever

Hög

Dagböcker
Fokusgrupp

• För lite tid
• Autonom expert

Låg

• För lite tid

Hög

• Autonom expert

Fokusgrupper

Intervjuer

• För lite tid

Hög

• Frizon för elever
• För lite tid
• Autonom expert

Låg

• Autonom expert

Fokusgrupper

Intervjuer

• För lite tid

Semistr. intervjuer

• Frizon för elever

Hög

Semistr. intervjuer

• Autonom expert
• Frizon för eleven

• För lite tid

Intervjuer
Observationer
Enkäter
Hög

• För lite tid
• Autonom expert

Fokusgrupper

Hög

• Autonom expert
• För lite tid
• Frizon för elever

Medel

• Autonom expert
• För lite tid
• Frizon för elever

Modeller för etiska beslut
Kvalitativ
som stöd till skolsköterskan
Intervjuer
i konfliktfyllda situationer.

Medel

• Autonom expert
• För lite tid
• Frizon för elever

Skolsköterskan levde inte upp till elevernas uttryckta behov.
Eleverna tyckte om skolsköterskan som sågs som en bra
resurs, men de önskade en mer omhändertagande attityd och
en mer avancerad vård.

Kim’s teori om human
living.

Kvalitativ

Medel

• Frizon för
eleverna
• För lite tid
• Autonom expert

Skolsköterskorna hade en positiv attityd till sitt jobb. De
erbjöd bedömning, prevention och läkande vård genom
rutinkontroller, rådgivning, hälsoutbildning och remittering.

Ny roll relaterat till förändrat hälsopanorama och
nya riktlinjer.

Kvalitativ

Låg

• Autonom expert
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Semistr. intervjuer
Kvalitativ
Semistr. intervjuer

Intervjuer

Semistr. intervjuer

• Frizon för elever

Återkommande ämnen rubricerades efterhand med passande nyckelmetaforer för att underlätta vidare analys. I steg två av analysen överfördes nyckelmetaforerna, baserat på innebörd till diskursiva begrepp
som tillsammans bildade innebörden i den rådande diskursen om skolsköterskan och utgör denna studies kvalitativa syntes eller en s.k.
metasyntes.
Etisk analys
Den etiska analysen har utgått från Helsingforsdeklarationens riktlinjer för etisk värdering i forskning (20) och Medicinska forskningsrådets riktlinjer för forskning (21). Då datamaterialet består av tidigare
publicerad forskning och inte av forskningspersonernas utsagor, har
fokus för den etiska analysen varit att säkerställa validiteten. Vidare,
har studiens genomförande och analyser gjorts så transparanta som
möjligt.
Syntes

I syntesen synliggörs hur föreställningar om skolsköterskan och dennes praktik bildar den rådande diskursen. Tre olika nyckelmetaforer
kring skolsköterskans hälsostödjande arbete urskiljdes i analysen och
dessa tre bildar genom sina inbördes förhållanden tillsammans innehållet i den rådande diskursen: en diskurs om en frizon för elever, diskursen som en autonom expert och diskursen för lite tid.
En frizon för elever
Diskursen om skolsköterskans hälsostödjande arbete innehåller
meningen om att skolsköterskans viktigaste och mest tillfredställande
uppgift och roll är att finnas där för den enskilda eleven. Denna
mening attribueras med en förmåga att icke-dömande kunna lyssna på
elevers funderingar, att bry sig om dem och att behandla dem som
individer, samt att vara en utomstående i förhållande till andra professioner på skolan och beskrivs så här:
The school health nurse was confidence inspiring, which meant
caring about the pupils´ needs and concerns on their behalf which
stimulated the communicative process. (22, s. 15)
Ett språkligt mönster i studierna var elevers syn på skolsköterskan
som den befattningshavare i skolan som man kan tala om allt med och
begrepp som tillit nämns som betydelsefulla faktorer inom diskursen,
enligt följande citat:
Trust seemed to be the most important factor, i.e. knowing that the
school nurse could be trusted and that the pupils could feel comfortable and supported in her presence. (22, s. 11)
Tystnadsplikten är en viktig dimension i elevers tillit och bildar förståelse om en frizon för elever. Denna diskurs uttryckts framförallt i primärartiklar där skolsköterskor och elever, men också där vårdnadshavare är informanter.
En autonom expert
Skolsköterskan, bland skolans olika personalkategorier bär på en specifik kunskap om barns hälsa och som här kategoriseras under metaforen autonom expert. Vad för mening som läggs i denna metafor varierar beroende på vad primärartikeln studerar. Gemensamt är den diskursiva innebörden att skolsköterskan utifrån sin yrkesroll som skolans expert på elevhälsa förväntas ansvara för eller delta i arbetet med
att förebygga specifika eller allmänna hälsorisker och att i allmänna
ordalag främja hälsan på skolan. Alltså, skolsköterskan attribueras
med meningen om att vara en slags hälsoexpert.
Metaforen innehåller också förväntningar på expertis om barns och
ungdomars utveckling, samt om kommunikation. Vad som avses med
expertis i kommunikation, klargörs dock inte i studierna! Diskursen
innehåller också uppfattningar om att skolsköterskan (till skillnad från
övriga professioners lekmannaskap som hälsoexperter) förväntas
självständigt ansvara för arbetet inom dessa expertisområden. Därmed
får skolsköterskan bära det fullständiga hälsostödjande ansvaret inom
skolans elevhälsoarbete och uttrycks så här:
Being an anchor also implies accepting ultimate responsibility for

health services/.../One nurse said school administration “doesn´t
have a clue” about what she does on a daily basis or for what she is
responsible. (23, s. 322)
Diskursen om skolsköterskans arbete tycks innebära ett brett ansvar i
praktiken, men som samtidigt inte är helt klargjort av dem som administrerar skolverksamheten. Vad som ingår i detta ansvarsområde skiljer sig åt beroende på vad primärartikeln undersöker. I vissa delar av
materialet förväntas t ex skolsköterskan i egenskap av expert på kommunikation lösa konflikter inom personalgruppen på skolan. I en
annan primärartikel som undersöker skolsköterskors förmåga att identifiera barn som lever i fosterhem, uttrycks föreställningar om hur
svårt det är för skolsköterskan att ta det fulla hälsostödjande ansvaret
för dessa fosterbarn. I ett annat fall som beskriver en situation där elever vårdar sjuka anhöriga i hemmet, framkommer att skolsköterskan
också har ansvaret för elever i denna specifika situation. En primärartikel sammanfattar bredden av alla möjliga ansvarsområden med
orden:
There are so many areas of need that the sense of success for many
school nurses may seem elusive. (24 s. 157)
I diskursen om autonom expert attribueras en förväntan på att skolsköterskan ska klara sig på egen hand. Dessa förväntningar beskrevs
leda till olika upplevelser hos skolsköterskor, där somliga av dem ser
det som en frihet att få forma sin egen verksamhet, medan andra upplever detta som frustrerande, vilket i sin tur ger känslor av maktlöshet
och i behov av att hålla sig väl med alla. Samtidigt, tycks det också
finnas en rädsla för att inte bli konsulterad som expert vilket uttrycks i
citatet nedan:
They were afraid that the family would cease to consult them if they
were offended by the nurse’s difficult questions. (25, s. 746)
För lite tid
Den tredje nyckelmetaforen som framställs diskursivt (ofta som en
oreflekterad sanning) är att skolsköterskan har för lite tid och resurser
för att kunna fungera fullt ut. Denna diskurs uttrycks genom direkta
påståenden om för lite tid, i de primärartiklar där informanterna var
elever eller skolsköterskor och som exemplifieras nedan:
They suggested that there should be a larger number of school nurses so that the same nurse did not have to travel from one school to
another. This solution would also ensure that the school nurses did
not have too many pupils to care for. (26, s. 12)
Vårdnadshavare önskar sig däremot, en synligare och mer närvarande
skolsköterska. Skolsköterskorna själva önskar sig att få arbeta mer
med förebyggande och främjande hälsoarbete och att mer aktivt kunna
delta i hälsoutbildningen på skolan. Det praktiska arbetet däremot,
handlar om andra mer institutionella prioriteringar och uttrycks som
”brandsläckningsarbete. Följande citat belyser detta:
You have every intention of doing one thing today, and you never get
to it because we do prioritize. We prioritize, you know, just basically
do what need to be done right now, put out a lot of fires. (27, s. 326)
Ett annat diskursivt uttryck för, för lite tid, är att skolsköterskan lägger
åtskilliga insatser på att söka och samla resurser utanför sin egen verksamhet för att säkerställa insatser för elevers hälsobehov. Insatserna
handlar då om att samverka med lärare, vårdnadshavare och andra
professioner eller organisationer innanför eller utanför skolans kontext. Skolsköterskan försöker också genom samtal och rådgivning ge
elever redskap till att hantera sin egen situation.
Metasyntes

Metodologiska överväganden
Kvalitativ metasyntes är en relativt ny metod som handlar om forskning på tidigare forskning. Det är emellertid svårt att finna tydliga
beskrivningar av hur forskaren metodologiskt går tillväga i det praktiska utförandet av analys, syntes och presentation (16). Metoden är
dock teoribyggande då den genom analys och integrering av tidigare
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omvårdnadsforskning utifrån olika kvalitativa ansatser ger ny kunskap
om ett ämne (19) eller som i detta fall, kunskaper om diskursen av
skolsköterskans hälsostödjande arbete.
Produkten av genomförd analys presenteras som ett resultat men fördjupas och preciseras som ett teoribygge i en diskussion (28). För att
som läsare kunna avgöra validiteten av resultatet, krävs en transparens
där forskarnas val och ställningstaganden görs tydliga för läsaren (17).
Detta har också varit ambitionen i föreliggande studie. Följande svagheter kan dock spåras: 1) till databassökningarna som endast genomförts i två databaser. Därmed kan eventuella forskningsresultat som
kunde ha nyanserat denna studies resultat, ha förbisetts. 2) Valet av
sökord borde också ha utökats med ”health promotion,”samt problematiserats då exempelvis sökordet ”interview” kan te sig irrelevant för
studiens syfte. Valet av sökord var dock någonting som växte fram
efterhand som sökningarna genomfördes med olika ordkombinationer.
I en kvalitativ analys av andra forskares resultat föreligger också
behovet av att upprätthålla en respekt för dessas arbete. Däri ligger ett
potentiellt problem som bör adresseras. Då en diskursanalys innebär
en nära granskning av andras sätt att språkligt uttrycka sig, formulera
sig, framställa en viss uppfattning utifrån vad som sägs, innebär detta
tillvägagångssätt ett kritiskt förhållningssätt och en kritik av andra forskares presenterade resultat. Det är därför viktigt i sammanhanget att
poängtera, att det är först genom en mer övergripande analys liksom
denna, som större socialt skapade strukturer kan genomskådas och
teoretiseras. Just däri ligger betydelsen av att genomföra denna typ av
sammanställande studier. En meta-analys som denna, visar den kvalitativa forskningen som ”tänkande samhällen” inom ett visst ämnesområde genom vilket diskursen (här om skolsköterskans hälsostödjande arbete) överskrider de enskilda situationerna och som lever i
praxis, (9).
Som framgår av metodvalet i denna studie, är meta-syntes en metod
av omtolkningar och omkonstruktioner av existerande kvalitativa
resultat (17). Metoden anses vara ändamålsenlig för denna studie då
dess syfte var att formulera en evidens-baserad tolkning av skolsköterskans hälsostödjande arbete och för att utveckla förståelsen för den på
en teoretisk och begreppslig nivå.
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Diskursen och skolsköterskans hälsostödjande arbete
De tre återkommande nyckelmetaforer som presenterats i syntesen, en
frizon för elever, autonom expert och för lite tid, sammanfattar det
diskursiva innehållet i vad som sägs om skolsköterskan i skolans kontext enligt aktuell omvårdnadsforskning och hur skolsköterskans hälsostödjande arbete i skolan förstås i forskningen. Dessa tre nyckelmetaforer – syntesen – bär en mening och meningsskapande (meaningmaking) som kan överföras till tre diskursiva begrepp vårdandets diskurs, den professionella diskursen och den institutionella diskursen,
vilka tillsammans bildar denna studies metasyntes. Metaanalysen ger
här ett svar på hur språket i tidigare forskning ser ut på ”ytan” inom
denna kontext, så väl som svar på vilka (hälsostödjande) funktioner
som kommer till uttryck (29). Vi kan således ställa frågan; vilka
underliggande motiv finns i den kvalitativa omvårdnadsforskningen
för att se skolsköterskans hälsostödjande arbete som en frizon för elever, skolsköterskan som en autonom expert och dennes villkor för att
utföra detta arbete som för lite tid. Alltså, nyckelmetaforerna anger
diskursen för skolsköterskans hälsostödjande arbete. Nyckelmetaforen autonom expert anger den professionella diskursen och för lite tid
anger den institutionella diskursen. Nyckelmetaforerna i de kvalitativa vetenskapliga artiklarna fyller således en rad kommunikativa
funktioner och som tillsammans bildar en övergripande diskursiv förklaringsmodell av skolsköterskan och dennes roll på skolan genom
denna kommunikativa handling. Att uttrycka en viss uppfattning eller
att uttrycka sig på ett visst sätt är kommunikativa handlingar. Dessa
kommunikativa handlingar fångar kontextens betydelse, här den kvalitativa omvårdnadsforskningens betydelse för hur skolsköterskans
hälsostödjande arbete beskrivs och förstås.
Skolsköterskans viktigaste uppgift inom skolans kontext beskrivs
således som att finnas där för och att bry sig om eleverna, och därmed
framställs en vårdandets diskurs. Utöver denna uppgift eller roll hålls
skolsköterskan ansvarig för en lång rad av uppgifter och områden som
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kan sammanfattas under hälsostödjande arbete, den professionellt
operativa diskursen. Denne förväntas vara skolans hälsoexpert och
bär därmed ansvaret för ett i materialet kraftigt diversifierat område
som kan omfatta allt från vaccinationer och screening till att förebygga skolk och tonårsaborter.
Att den kvalitativa omvårdnadsforskningen beskriver den institutionella diskursen som att skolsköterskan har för lite tid, pekar på en konflikt mellan skolsköterskans faktiska vårdhandlingar och de förväntningar på denne som diskursen innehåller. Intressant är därför att
ställa sig frågan vilken funktion denna beskrivning (för lite tid) har.
Kan det vara så att när skolans arbete för elevhälsa inte lever upp till
de förväntningar samhället (och föräldrar, elever, andra skolprofessionella) har på skolsköterskan, eller då elevers hälsa inte är så god som
man önskar, förklaras detta i kvalitativ omvårdnadsforskning som att
skolsköterskan har för lite tid? Här finns således ett område som bör
beforskas vidare.
Det diskursiva begreppet den institutionella diskursen handlar om
institutionella ramar och omfattar sådant som lagar, regler, rutiner,
arbetstider, dimensioneringen av tid för olika uppgifter (30), antalet
elever som skolsköterskan ska ansvara för, osv. Ramar, som inte alltid
överensstämmer med de professionella ambitionerna, vilka sammanfattas under vårdandets och den professionella diskursen. Dessa institutionella ramar anges som orsak till varför skolsköterskan har för lite
tid för sina arbetsuppgifter. Detta i sin tur leder till att skolsköterskan
inte lever upp till de förväntningar som denne diskursivt har på sig.
Socialstyrelsen (31) gör samma bedömning av att skolans arbete med
elevhälsa inte når upp till de förväntningar som riktas mot den, men
förklarar istället dessa brister genom att peka på otydligt ledarskap
och brist på gemensamma arbetsmodeller. I den kvalitativa forskningen förklaras bristerna med att skolsköterskor har för lite tid!
Skolans misslyckande arbete med elevhälsa (tidigare, skolhälsovården) tycks således enligt den kvalitativa omvårdnadsforskningen ses
som synonyma med skolsköterskans misslyckande, vilket speglar det
som Arnesdotter et. al. (32) ser i sin forskning, nämligen konflikten
mellan måluppfyllelse och skolsköterskans ambition. Samtidigt vill vi
lyfta fram, att riktlinjerna för skolans arbete med elevhälsa snarare
beskriver elevhälsa som ett samarbete mellan olika parter där rektor,
lärare, läkare, kurator och alla andra vuxna bär sin del av det delade
ansvaret för att främja elevernas hälsa och välbefinnande (31). Den
diskursiva kommunikativa handlingen lämnar dessutom skolsköterskan relativt maktlös inför sitt misslyckande, då nyckeln till förändring blir en resursfråga och därmed upp till beslutsfattare på olika
nivåer att få till stånd. Med andra ord, om problemet att skolans arbete
med elevhälsa inte når målen, och om detta refereras till skolsköterskans brist på tid för sina elever, innebär detta i realiteten att skolsköterskan själv inte kan göra något åt sin situation då tidsbristen är en
fråga om ekonomi och därmed en fråga om ett politiskt beslut.
Det diskursiva begreppet vårdandets diskurs innehåller en av de få
arbetsuppgifter som tydligt specificeras och diskursens kommunikativa handling pekar ut att denna uppgift bidrar till arbetsglädje för
skolsköterskan, att se och finnas där för elever. Datamaterialet innehåller beskrivningar av hur denna uppgift kan lösas rent praktiskt,
genom förslag på hur skolsköterskan ska göra sig tillgänglig för elever, vilket beskrivits ovan. Det diskursiva begreppet den professionella diskursen innehåller däremot vagt formulerade ansvarsområden,
snarare än beskrivna arbetsuppgifter och innehåller sällan förslag på
praktisk och faktisk hantering av ansvaret för det hälsostödjande arbetet. Förväntningarna som diskursivt formuleras inom den professionella diskursen verkar med andra ord, i förhållande till förväntningarna inom vårdandets diskurs vara otydligt formulerade och ospecificerade. Om det professionella uppdraget är outtalat kan det vara svårt
att prioritera, mäta eller ens veta om man utfört något på ett korrekt
sätt. Med andra ord, hur ska skolsköterskan kunna fördela och prioritera sin tid mellan olika arbetsuppgifter om denne inte har uppdraget
klart för sig? Både Wainwright, Thomas, och Jones, (5) och Whitehead (6) kom fram till att skolans arbete med elevhälsa saknar gemensamma strategier och arbetsmodeller för att främja elevers hälsa och
välbefinnande, vilket alltså styrks av denna meta-syntes.
Implikationerna för praktiskt arbete med elevhälsa i skolan utifrån

resultaten i denna meta-syntes, blir därför att tydligt formulera vad
hälsostödjande arbete på skolan ska innehålla för skolsköterskan. Vi
föreslår utifrån denna studies resultat att på nationell, regional eller
personnivå specificera och definiera den enskilda skolsköterskans
arbetsuppgifter inom det hälsostödjande arbetet på skolan. Detta kan
göras genom handledning av skolsköterskor, i grupp eller individuellt;
kollegialt stöd mellan skolsköterskor, eller genom gemensamma
modeller och program för skolans arbete med elevhälsa, med målet att
främja hälsan och välbefinnandet hos dagens barn och ungdomar.
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Anställdas erfarenheter av tvärvetenskaplig samverkan inom missbruksvården
En kvalitativ studie av två norska och
två svenska verksamheter
Katarina Magnusson, Fil. Master, Hanne Marit Holth, Fil Master, Magnar Mosdal, Fil. Master, Roberto Felizia, Sociolog

Employees' experiences of interdisciplinary collaboration in addiction care. A qualitative study of two Norwegian and two Swedish working
places.
ABSTRACT
The aim of this study was to highlight employees' experiences of interaction about persons who for some reason have come into contact with
the treatment of youth and/or substance abuse care in Sweden and Norway. Differences between ownership and regulation in Sweden and
Norway on cooperation in drug treatment are discussed.
The study was conducted using a qualitative approach, semi-structured interviews with employees in operations involved with adults and
adolescents and their families. As the study was small in scope, four respondents in four operations in three counties, it is not possible to draw any
general conclusions. However there was found in the interviews, supported from literature, important prerequisites for collaboration concerning
youth with substance abuse problems is to have good understanding of and respect for other professions. The need of having an understanding of
each other's knowledge, decisions skills, flexibility and the resources available in the operations has also emerged. There is an ambition to get
synergy in work but there are parts of the law preventing cooperating. Another preventing factor is that several actors often are involved around
the person who seeks help. Where collaboration works there are often personal relationships involved between collaboration partners. This
makes collaboration vulnerable since they rely on private networks that are at risk of disappearing as soon as a key person leaves the service.
KEY WORDS: Adolescents, collaboration, outreach services and addiction treatment
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Denna studie ingår i ett Masterprogram på Linnéuniversitetet, missbruk- och beroendevård med Nordisk inriktning. En utbildning som
riktar sig till verksamma inom missbruks- och/ eller beroendevården,
som behandlingspedagoger, socionomer, sjuksköterskor eller liknande. I en kurs ingick det att studera samverkan mellan verksamheter
i närområdet som erbjuder vård och behandling för personer med
missbruksproblematik. Dessa arbeten låg till grund för ett grupparbete
där man skulle utveckla ett Nordiskt perspektiv. Två studenter från
Sverige och två studenter från Norge ingick i grupparbetet, och som
resulterade i denna artikel.
Lagstiftningen skiljer sig åt genom att det i Sverige finns det två
huvudmän, kommuner och landsting. I Norge har man en huvudman
NAV (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) och dit hör även missbruksvård, hälso- och sjukvård, ekonomiskt bistånd, arbetsförmedling och
försäkringskassa (1). I politiskt styrda organisationer, som de som vi har
undersökt, finns olika inriktningar, skilda mål och visioner samt olika
kulturer och förutsättningar. I Norge och i Sverige är det flera aktörer
som agerar inom det sociala fält med människovårdande uppdrag, ofta
med ett specifikt och relativt begränsat arbetsfält som inte sällan kräver
andra organisationers insatser som ett komplement till de egna.
Ju svagare medborgarnas position är i samhällsstrukturen desto mer
utsatta är de och då är det viktigt att helheten i hjälpinsatsen beaktas.
Det blir därför nödvändigt för de olika aktörerna att samverka friktionsfritt och med individens bästa i fokus om man vill uppnå goda
resultat. Syftet med studien är inte bara att belysa anställdas erfarenheter med att samverkan utan även göra en liten en jämförelse av
missbruksvården med tanke på skillnaden med huvudmannaskapet. Vi
har frågat de anställda verksamheterna om hur de ser på vikten av
samverkan med andra professioner.
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Samverkan
Inom människovårdande verksamheter bedömer lagstiftningen både i
Norge och i Sverige att samverkan mellan olika aktörer och professioner är nödvändig och betonar att brukaren ska sättas i fokus. Det finns
dock en skillnad mellan Sverige och Norge när det gäller samverkan
mellan organisationer. I Sverige samverkar landsting och kommuner
när det gäller vård och behandling av personer med ett beroende eller
missbruk. Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att personen ska få det stöd och den
hjälp som behövs, exempelvis gäller det boende och icke-medicinsk
behandling samt att förebygga och motverka missbruk. I dagens samhälle krävs olika strategier för att förebygga och kunna ingripa då det
finns många riskfaktorer genom de sociala och kulturella sammanhangen (2). Missbruk av alkohol och narkotika är ett av de områden
där olika typer av föreningar och stiftelser har bildat en mer eller mindre institutionaliserad samverkan med den offentliga sektorn (3, 4).
Definition
Definitionen för samverkan i den här studien är att ”verka tillsammans” genom att veta vad de andra aktörerna gör och inte gör (5).
Denna definition innebär att respektive verksamheter bibehåller sina
ursprungsmål, en samordning där någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till ett uppdrag man
har att utföra.
Faktorer som hindrar samverkan
Det som bestäms om samverkan på politisk nivå och ledningsnivå får
inte alltid genomslag på tjänstenivå när det gäller kommuner och sjukhus. Det finns organisatoriska barriärer som försvårar implementering
av ökad samverkan mellan nivåerna (6). Det ses emellertid som en
styrka att olika professioner samarbetar för vård av människor med

missbruksproblem. Människovårdande organisationer har många
gånger svårigheter med att samverka eftersom organisationerna styrs
av normer och/eller kulturella värderingar. Till exempel har skolor,
försäkringskassa, sjukvård, socialkontor och behandlingshem ofta
vaga och mångtydiga målsättningar (7). I samverkan kan hierarkin bli
ett hinder och för att möta detta hinder har man i Danmark introducerat begreppet partnerskap för att utveckla en likvärdig dialog mellan
offentliga och frivilliga organisationer (8). I Norge är samverkan mellan kommunala och frivilliga aktörer relativt begränsad. Då den är så
reglerad och institutionaliserad att den ger relativt få ingångar och
modeller för lokala aktörer (3).
Politiker och ledningen bär ansvar för att det finns förutsättningar för
samverkan. Att samverkan är en nödvändig arbetsform för att öka
möjligheterna till stöd för brukaren kan konstateras. Men det för med
sig flera olika problem och svårigheter (9). Några faktorer som anses
vara hämmande är (9, 10):
– Vagt formulerade mål för samverkan
– Olika kunskapstraditioner och professionella mål hos aktörerna
– Olika ekonomiska intressen
– Skilda organisatoriska strukturer
– Oklar ansvarsfördelning
– Asymmetrisk relation mellan de samverkande
– Hög personalomsättning
Faktorer som gynnar samverkan
Faktorer som utöver motsatsen till de ovanstående faktorerna, anses
gynna en samverkan mellan olika aktörer är t.ex. att (9, 10):
– Verksamheterna finns i samma distrikt
– Verksamheterna är samlokaliserade
– Samverkan innefattar alla nivåer
– Gemensamma utvecklingsprojekt eller fortbildningar bedrivs
– Ekonomiska stimulanser tillförs eller att en tvingande lagstiftning
föreligger
Metod

Från början ligger enskilda studier om samverkan till grund för denna
studie. En studie exkluderades då den var särskilt riktad mot psykiatrin. Resultat har jämförts och texten har analyserats och resulterade i
denna artikel. Kvalitativa intervjuer ansågs bäst lämpade för att få
fram individernas erfarenheter av vissa fenomen (11). Det var förståelsen för respondenternas upplevelse som vi vill ta del av (12). Analysen av intervjuerna utformades med syftet att finna likheter och skillnader över länderna. För att analysera intervjuerna har kvalitativ innehållsanalys använts(13). I det här arbetet har det latenta innehållet
legat till grund för analysen, med latent innehåll menas att forskaren
gör en tolkning som kan vara mer eller mindre djup. Texterna lästes
och därefter har meningsbärande enheter lyfts fram, de har sedan kondenserats och kodats i olika kategorier. Resultaten har haft fokus på
ungdomar, samverkan, prevention och evidensbaserade metoder.
Eftersom vi är verksamma i två länder och har studien utformats
gemensamt vid de faktiska träffar vi haft under året.
En svaghet är att det endast var tre kommuner som undersöktes och
totalt fyra olika verksamheter med en respondent från varje verksamhet. De verksamheter som representerats i detta arbete är Uppsökandetjänsten i Odda, Utesekjonen i Oslo, Ungdomsgruppen Växjö samt
en högstadieskola, Teleborgskolan, i Växjö. Studiens omfattning är
liten och därför kan man inte generalisera detta resultat. Trots det visar
både empirin och litteraturen på många gemensamma problem och
lösningar.
Resultat

De anställda som har intervjuats belyser vikten av samverkan, i synnerhet när det gäller att åstadkomma goda resultat i patient- och klientarbete. Det finns en påtaglig skillnad mellan länderna när det gäller
huvudmän, i Norge finns NAV och i Sverige är missbruksvården uppdelad mellan kommuner och landsting. NAV etablerades år 2006 och

det innebär att arbetsförmedlingen och försäkringskassorna samlokaliserats med kommunens socialkontor.
Gynnsamma faktorer för samverkan
Ungdomsgruppens respondent i Växjö berättar att de är ute och informerar andra verksamheter och bjuder in dem för att presentera sitt verksamhetsområde på samma gång som de får andra verksamheters kunskaper presenterade för sig. Syftet med detta är att förstå de olika verksamheternas uppdrag och vilket mandat de har. Ungdomsgruppen har
familjen i fokus, de arbetar systemteoretiskt och utan familjens tillåtelse
görs ingenting. Ungdomsgruppen har stor inblick i det som händer i staden men de söker inte själva upp ungdomarna. Respondenten på NAV i
Odda är engagerad i en omfattande samverkan med andra biståndsorgan
och återrapportera till sin egen verksamhet och den politiska nivån om
förändringar och trender i den aktuella miljön. Respondenten på NAV
hjälper till med undervisning och föreläsningar på skolor och andra
berörda parter som ett steg i att förebygga missbruk och kriminalitet.
Respondenten på Uteseksjonen i Oslo som drivs kommunalt berättar att
de gör uppsökande arbete bland barn, ungdomar och unga vuxna. De
utför uppsökande patrullering dag och natt alla dagar på året. I tjänsten
ingår det att söka upp människor i stadens centrum som tros vara i riskzonen för att utveckla, eller har utvecklat, problem relaterade till missbruk och kriminalitet. De vill få en överblick över både individer och
grupper, skapa förtroende och få till relationer och arbeta för förändring
tillsammans med den unges nätverk och andra stödtjänster.
Uteseksjonen i Oslo driver uppsökande arbete bland barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år i centrum med ett missbruks- och
brottsförebyggande perspektiv. Uppsökandetjänsten i Odda erbjuder
hälso- och socialvård för personar med missbruk genom uppsökande
arbete. Uppsökandetjänsten erbjuder även olika typer av hembesök
som besök vid en nödsituation i hemmet, för uppföljning eller i samband med en övergång från institution till permanent hem. Även Ungdomsgruppen i Växjö gör hembesök hos de familjer som de har kontakt med för att hämta en ungdom till skolan eller bara se hur familjen
har det i sin hemmiljö. Ungdomen eller dess familj söker själva aktivt
upp Ungdomsgruppen, man kan få en "remiss" från socialtjänsten,
skolan eller Barn- och ungdomspsykiatrin. Det bedrivs ingen uppsökande verksamhet men Ungdomsgruppen gör fältarbete. Enligt
respondenten består fältarbetet i att man åker hem på hembesök, hämtar ungdomen och skjutsar honom/henne till skolan eller åker ut och
aktivt söker efter ungdomen. Tät kontakt med ungdomen upplever
Ungdomsgruppen som positivt eftersom man lär känna varandra och
kan lita på varandra.
Personliga relationer är en likhet, mellan respondenternas erfarenheter, när det gäller vikten av en god samverkan. Respondenterna
ansåg att samverkan mellan olika instanser såsom skola, polis, psykiatri och socialtjänst, fungerade bra om man kunde vända sig till någon
man kände till. Respondenten på Teleborgskolan i Växjö menade att
det ibland är svårt att samverka men att det är positivt för den
unge/eleven eftersom man genom samverkan kompletterar varandra.
Hinder för samverkan
En likhet mellan verksamheterna är problematiken med hur tystnadsplikten används. Sekretess kan vara ett hinder för att ge en övergripande insyn och samordna tjänster. Respondenterna var överens om att
det var svårare att samverka med specialistvården överlag och det krävdes mer personlig kontakt med dessa instanser för att få det att fungera.
Vägen till samverkan med specialiserade tjänster utanför kommunen
ses som en utmanande och svår kommunikation. Detta gäller särskilt
inom psykiatrin, menar respondenterna. När det gäller Barn- och ungdomspsykiatrin är det svårt att samverka om man inte skapar en personlig relation med någon där. Det är lätt att de annars gömmer sig
bakom sekretessen, menar respondenten på Teleborgskolan.
Diskussion

Gemensamma utvecklingsprojekt som Ungdomsgruppen och NAV i
Odda när de presenterar sin verksamhet för andra professioner kan
verka gynnande för samverkan (9). De samarbetsproblem som responKATARINA MAGNUSSON, HANNE MARIT HOLTH, MAGNAR MOSDAL OG ROBERTO FELIZIA
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denterna från NAV anser sig ha med specialiserade professioner skulle
kunna minskas genom en tvingande lagstiftning, då de menar att det är
en gynnande faktor för samverkan. Tydliga mål är gynnsamt för samverkan samt att ekonomiska stimulanser tillförs eller att en tvingande
lagstiftning föreligger (3). Många gånger är det någon form av missbruksproblem hos den ungdom som Ungdomsgruppen arbetar med,
menar respondenten, men teamet ser inte till detaljer utan väljer att
jobba stort, systemteoretiskt, och söka efter det som kanske inte syns
(9). Detta ställer krav på att samverkan fungerar på många olika nivåer
(7). Svårigheterna kan vara oklara ansvarsfördelningar och skilda
organisatoriska strukturer (3). Detsamma gäller för Uteseksjonen vars
arbete består i att ha telefontjänst där de tar emot förfrågningar och
fördelar uppdrag till teamet som besöker klienten hemma, på offentliga platser, i institutioner och liknande (2). De erbjuder individuellt
stöd för klienter med särskilda behov. Det består vanligtvis av olika
bistånd såsom att etablera kontakt med relevanta biståndsorgan, samordna åtgärder runt patienten och att förtydliga patientens behov av
olika förmåner och rättigheter. Målet är att uppföljningen ska vara lättillgänglig. Genom samlokaliserade verksamheter, som NAV i Odda,
gynnas samverkan inom missbruksvården (10). Ett arbete där det
krävs att man har många strategier för att möta unga med missbruksproblematik (2).
I Norge får kommuner medel till projekt för att stärka det kommunala missbruksarbetet (1). Detta är tänkt att användas för att fokusera
ännu mer på social integration, nätverk och rehabilitering. Respondenterna på NAV och Uteseksjonen strävar efter att fokusera på lågtröskelarbete (6). Samverkan är viktig för att ha en uppsökande verksamhet både på individnivå och på samhällsnivå (7). Att samverkan
fungerade bättre på vissa ställen kan bero på att det var mindre kommuner och mindre frågor att ta hand om. Det är viktigt att specialiserad vård och omsorg har bra samverkan, annars lyckas man inte ge klienterna den vård de behöver (9).
Lagstiftningen är i stort sett lika, i Sverige och i Norge när det gäller målet att sätta brukaren i centrum för att göra hjälpen så bra som
möjligt. Sekretessen kan vara ett hinder till samverkan, något som
visat sig på alla fyra verksamheter (9). Implementering för att förbättra samverkan är energikrävande och går ofta trögt. Vikten av samverkan mellan chefen och övrig personal framhålls (9). Alla verkar
medvetna om att samverkan är A och O men det krävs insikt i de olika
professionernas mandat, uppdrag och resurser (9). Det verkar som om
alla respondenter arbetar på enheter där man har samverkan i fokus,
dock menar de att det kan vara svårt att få en bra samverkan med
andra stödtjänster (9). Klienterna har ofta en hel del erbjudanden, men
det kan ibland finnas samband mellan erbjudanden ibland inte. Det är
en stor utmaning för sjukvården med patienter/klienter som ofta är
beroende av hjälp från både specialiserad vård och omsorg (9). Samverkan mellan nivåer är en förutsättning för att uppnå en omfattande
behandling. Kontinuitet och samverkan, tror vi är nyckelordet och det
är en stor utmaning för såväl NAV i Norge som för kommuner och
landsting i Sverige (3)(4).
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Utvärdering av nätbaserat lärande
avseende användarvänlighet, innehåll
och kompetensutveckling
Annica Rosvall, RN, MSc; Roland Nilsson, RN, MSc; Ewa Idvall, RN, PhD, Professor

EVALUATION OF WEB-BASED LEARNING PROGRAMS USABILITY, CONTENT AND ENHANCEMENT OF SKILLS
ABSTRACT
Web-based learning is a form of education that is increasing in the healthcare section. A university hospital in southern Sweden has developed
several learning programs based on this method. Knowledge of staff perceptions to this learning method provides the organisation with
beneficial information for evaluating current and future web-based learning programs. Therefore the aim of this study was to evaluate
web-based learning programs usability, content and enhancement of skills. A study-specific questionnaire was developed and tested for facevalidity and reliability (Cronbachs’ alpha). A total of 126 instructors in cardiopulmonary resuscitation skill training (CPR-instructor) participated by answering the questionnaire and the response rate was 54 % (n=68). The result showed that a web-based learning program can,
within 20 minutes, enhance CPR-instructors competence in using a defibrillator.
KEY WORDS: Competence, evaluation, questionnaire, web-based learning.

INTRODUKTION

SYFTE

Nätbaserad inlärning är en lärandeform som i allt större utsträckning
används i utbildning och kompetensutveckling av hälso- och sjukvårdspersonal (1) och kan ske via ett sjukhus’ intranät eller via Internet. Fördelar med nätbaserad inlärning är att den är effektiv, till exempel behöver inte deltagarna resa till utbildningsort vilket kan reducera
kostnader och spara tid (1, 2, 3). Kompetensutveckling via nätbaserad
inlärning tillåter personalen att studera på sina egna villkor efter organisationens behov. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver inte avbryta
arbetet med patienter för att gå traditionell utbildning utan har tillgång
till utbildningsmaterialet 24 timmar om dygnet (1, 2, 4). Flera studier
visar att personalen inom hälso- och sjukvården upplever nätbaserad
inlärning som ett flexibelt sätt att genomgå kompetensutveckling (1,
2, 4, 5, 6). Deltagare kan studera vid egen vald tidpunkt och i sin egen
takt vilket även innebär att individen själv tar ansvar för sitt lärande
(3, 4, 7). Datorn kan även ses som en «tålmodig instruktör» som varken dömer eller kritiserar (4). Det finns risk att personalen kan uppfatta nätbaserad inlärning som opersonlig jämfört med traditionella
utbildningar. En nackdel med nätbaserad inlärning är att det initialt är
förenat med höga kostnader vid investering av datorer och multimediautrustning (2). Flexibiliteten vid nätbaserad inlärning kan beskrivas
som ett tvåeggat svärd. Samtidigt som det är ett bekvämt sätt att studera på så krävs självdisciplin eftersom det inte finns något fast
schema för studierna (7).
Hälso- och sjukvårdspersonal som använder en medicinteknisk utrustning ska ha kunskap om dess funktion och kännedom om eventuella
risker för patienten. Personalen ska veta hur utrustningen ska hanteras
och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas
omfattning om en negativ händelse inträffar (8). I dagens moderna
sjukvård ökar ständigt användningen av medicinteknisk utrustning
vilket ställer stora krav på användarnas kunskaper och handhavande
av utrustningen på ett säkert och effektivt sätt (9).
Nätbaserad inlärning anses vara en effektiv och ändamålsenlig metod
att tillhandahålla och dokumentera personalens kompetensutveckling
(4). Kunskap om personalens uppfattning om nätbaserad inlärning
förser arbetsgivaren med viktig information avseende aktuella och
framtida satsningar på nätbaserad inlärning (10).

Syftet med studien var att utvärdera en nätbaserad utbildning avseende användarvänlighet, innehåll och kompetensutveckling samt
undersöka om det fanns skillnader i hur personalgrupper, uppdelade
efter ålder och utbildningslängd, utvärderade en nätbaserad utbildning.
METOD

Ett studiespecifikt frågeformulär utvecklades och användes på en grupp
hjärt- och lungräddningsinstruktörer (HLR-instruktörer) (n=126) som
genomfört och blivit godkända på en nätbaserad utbildning avseende
medicinteknisk utrustning (handhavande av en hjärtstartare modell
Heartstart FR2, Laerdal) på ett universitetssjukhus i södra Sverige.
Frågeformuläret skickades ut i pappersform under våren 2011. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och
att deltagandet var frivilligt samt att all data behandlades konfidentiellt. Inga enskilda personer kan identifieras i resultatredovisningen.
En påminnelse skickades ut efter två veckor.
Frågeformulär
Frågeformuläret konstruerades i tre delar för att utvärdera nätbaserat
lärande: utbildningens «användarvänlighet» (6 påståenden), «innehåll» (8 påståenden) samt «kompetensutveckling» (7 påståenden och
2 generella frågor). Påståendena (n=21) besvarades med hjälp av en
femgradig skala: (1) «instämmer absolut inte», (2) «instämmer i stort
sett inte», (3) «tveksam», (4) «instämmer i stort sett», (5) «instämmer
absolut». De två generella frågorna om deltagarnas kompetens före
och efter genomgången nätbaserad utbildning besvarades på en 10gradig skala med ändpunkter: (1) «mycket låg» kompetens och (10)
«mycket hög» kompetens. Demografiska variabler såsom kön, ålder
samt profession efterfrågades. Frågeformuläret bestod totalt av 23 frågor samt frågor om demografiska variabler och tog ungefär 10-15
minuter att besvara.
Utvecklingen och konstruktionen av frågeformuläret inspirerades
speciellt av två rapporter, som visar hur utvärdering av nätbaserat
lärande gjorts av US Navy respektive Helsingfors universitet (11, 12).
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Som ett första steg i frågeformulärets validitetstestning användes facevalidity. En expertgrupp bestående av referenspersoner (n=5) med
erfarenhet av forskning och med kunskap i enkätkonstruktion gav
upprepade synpunkter på frågeformuläret och det testades även på
hälso- och sjukvårdspersonal (n=5). Resultatet av de subjektiva
bedömningarna visade att frågeformuläret föreföll vara ägnat att
kunna utvärdera en nätbaserad utbildning avseende användarvänlighet, innehåll och kompetensutveckling.
Studien var godkänd av chefssjuksköterskan på sjukhuset.
Dataanalys
Statistikprogrammet SPSS (version 18.0) användes för databearbetning. Beskrivande data presenteras i procent (%) och medelvärde
(SD). Mann-Whitney U-test användes för att jämföra resultat mellan
olika grupper: ålder (≤45 år/ >45 år) och utbildningslängd (högskoleexamen/icke högskoleexamen). Högskoleexamen omfattade personalkategorierna leg. sjuksköterskor, leg. arbetsterapeuter och leg. biomedicinska analytiker medan personalkategorin med icke högskoleexamen representerades av undersköterskor.
Wilcoxon Signed Ranks Test användes för att jämföra deltagarnas
självskattade kompetensnivå före och efter genomgången utbildning.
Frågeformuläret testades för homogenitet med Cronbachs’ coefficient
alpha. Statistisk signifikans sattes till ett p-värde på <0,05.
RESULTAT

Svarsfrekvensen var 54 % (n=68) och majoriteten av deltagarna var
kvinnor (n=54; 80 %). De flesta (n=50; 74 %) hade en högskoleexamen (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker).
Medelåldern var 44 år (>45 år, n=34). Cronbachs’ coefficient alpha
var 0,80 för «användarvänlighet», 0,87 för «innehåll» och 0,83 för
«kompetensutveckling». Resultatet presenteras i de tre delar som frågeformuläret består av, det vill säga användarvänlighet, innehåll och
kompetensutveckling.

Användarvänlighet
På påståendet att innehållet i utbildningen var lätt att följa svarade 75 %
att de «instämmer absolut» (Tabell I). Samtliga påståenden om utbildningens användarvänlighet hade ett medelvärde över 4,0 (max 5,0).
En signifikant skillnad (p=0,037) mellan olika åldersgrupper fanns på
påståendet om de ansåg att angiven tid (20 minuter) stämde väl överens med den tid det tog för dem att få en godkänd utbildning. För deltagare som var ≤45 år var medelvärdet (SD) 4,5 (0,6) mot 4,0 (1,0) för
de som var >45 år. Vid jämförelse mellan personalgruppernas utbildningslängd kunde ingen signifikant skillnad påvisas.
Innehåll
Deltagarna svarade «instämmer absolut» till att utbildningen var relevant för ämnet (65 %) och att dess innehåll stämde överens med deras
förkunskaper som HLR-instruktörer (63 %) (Tabell I). De åtta påståendena om utbildningens innehåll hade ett medelvärde mellan 4,2 och 4,6
(max 5,0). Vid jämförelse mellan personalgruppernas ålder respektive
utbildningslängd kunde inga signifikanta skillnader påvisas.
Kompetensutveckling
De flesta deltagarna (72 %) «instämde absolut» i att de tagit ansvar för
sin kompetensutveckling genom att få ett godkänt resultat på utbildningen och majoriteten (53 %) «instämde absolut» i att det godkända
resultatet styrkte deras kompetens som HLR-instruktörer. Mer än
hälften av deltagarna (59 %) «instämde absolut» i att den nätbaserade
utbildningen fungerade som ett komplement till deras praktiska HLRutbildning (Tabell I). När deltagarna fick bedöma sin kompetens i förhållande till nätbaserat lärande framkom ett medelvärde på över 4,0
(max 5,0) på samtliga frågor. Vid jämförelse mellan personalgruppernas ålder respektive utbildningslängd kunde inga signifikanta skillnader påvisas. Deltagarnas medelvärde (SD) för deras självskattade
kompetensnivå var före utbildningen 7,6 (1,9) och efter 8,9 (1,2).
Resultatet visar att det är statistiskt säkerställt (p<0,001) att deltagarna
ökade sin kompetens efter genomgången och godkänd utbildning.

Tabell I Procent av deltagarnas bedömning ”Instämmer absolut” (%[n]) och deltagarnas medelvärde (SD) på en 5-gradig skala
(1-5) av den nätbaserade utbildningen (n=68)

Påståenden

Instämmer absolut, % (n)

Medelvärde (SD)

Användarvänlighet
Hitta inloggningssidan utan problem
Logga in utan problem
Innehållet i utbildningen var lätt att hitta
Innehållet i utbildningen var lätt att följa
Förstod navigeringen till godkänd utbildning
Angiven tid (20 min) stämde

50
47
62
75
69
41

(34)
(32)
(42)
(51)
(47)
(28)

4,2
4,1
4,5
4,7
4,6
4,2

(1,0)
(1,1)
(0,8)
(0,6)
(0,6)
(0,8)

Innehåll
Målet för utbildning framgick tydligt
Ansvariga för utbildningen framgick tydligt
Förkunskaper stämde överens
Innehållet i utbildningen var relevant för ämnet
Innehållet i utbildningen var engagerande
Innehållet i utbildningen var varierande
Innehållet i utbildningen presenterades logiskt
Innehållet i utbildningen var estetiskt tilltalande

62
40
63
65
40
49
59
40

(42)
(27)
(43)
(44)
(27)
(33)
(40)
(27)

4,6
4,2
4,6
4,6
4,2
4,4
4,6
4,2

(0,6)
(0,8)
(0,5)
(0,6)
(0,7)
(0,6)
(0,5)
(0,8)

Kompetensutveckling
Utbildningen ett komplement till praktisk utbildning
Utbildningen ett lämpligt sätt för kompetensutveckling
Utbildningen ett pedagogiskt verktyg för HLR-instr.
Tagit ansvar för egen kompetensutveckling
Styrker HLR-instruktörens kompetens
Utbildningen ger ökad beredskap vid hjärtstopp
Utbildningen bidrar till sjukhusets samlade kunskap

59
50
49
72
53
41
52

(40)
(34)
(33)
(49)
(36)
(28)
(35)

4,6
4,4
4,4
4,7
4,4
4,2
4,3

(0,6)
(0,8)
(0,8)
(0,4)
(0,7)
(0,7)
(0,8)
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DISKUSSION

Resultatet av utvärderingen visade att medelvärdena för samtliga
påståenden var över 4,0 (max 5,0) vilket talar för att deltagarna tyckte
att den nätbaserade utbildningen generellt var bra. De ansåg att utbildningens innehåll var lätt att följa, tydligt och relevant samt att deras
kompetens ökade signifikant efter genomgången och godkänd utbildning.
Metoddiskussion
Trots påminnelse efter två veckor blev svarsfrekvensen endast 54 %.
Tidsbrist kan ha varit en orsak till att HLR-instruktörerna (som har sitt
uppdrag utöver sin vanliga kliniska tjänstgöring) inte besvarade frågeformuläret. Frågeformuläret skickades ut i pappersform och kanske
hade det varit lättare och mer tidseffektivt för HLR-instruktörerna att
fylla i det i digitalt format. Vid tidspunkten för studien fanns inte tillgång till ett digitalt enkätverktyg. Det kommer i framtiden undersökas
om distribution av frågeformuläret i digital form innebär en förbättring.
Resultatet från face validity var gott och Cronbachs’ coefficient alpha
visade på en initialt tillfredsställande homogenitet av frågeformuläret.
Resultatdiskussion
Utvärderingen visade på en skillnad mellan åldersgrupperna avseende
vilken tid (20 min) som behövdes för att slutföra utbildningen. Det är
av yttersta vikt att uppmuntra och engagera hälso- och sjukvårdspersonal med mer än 20 års erfarenhet till att få positiva erfarenheter av
användandet av nätbaserad inlärning (13). Digital kompetens får förmodas vara högre i den yngre gruppen. Möjligen behöver personal
som är mer än 45 år mer tid för att genomföra utbildningen.
Om hälso- och sjukvårdspersonal upplever att en nätbaserad utbildning inte är användarvänlig, att de saknar tillräckliga datorkunskaper
eller att det inte finns lättillgängliga datorarbetsplatser så påverkas
deras uppfattning om hur användbar utbildningen är (14). Därför är
det av yttersta vikt att kontinuerligt utvärdera sjukhusets nätbaserade
utbildningar avseende användarvänlighet, att sörja för att det finns
avsedda datorarbetsplatser och support vid behov.
Nätbaserad inlärning är ett viktig pedagogiskt verktyg samt en informationsbank för hämtning och lagring av kunskap (15). Resultatet
från frågeformuläret är positivt med höga medelvärden på alla påståendena. Upplever personalen att de är tvingade att genomföra utbildningen eller ser de ett värde i den tillgängliga nätbaserade kunskapen?
För att besvara dessa frågeställningar kan fördjupande studier behövas
där metodvalen bygger på en kvalitativ ansats.
Nätbaserad utbildning i handhavandet av en hjärtstartare kan komplettera den praktiska utbildningen av HLR-instruktörer och kan vara
en framkomlig väg för att höja kvaliteten på instruktörsgruppens fortbildning. Patientsäkerheten förväntas genom detta initiativ i förlängningen stärkas.
KONKLUSION

Frågeformuläret visade på god face-validity och tillfredsställande
homogenitet vilket talar för att det var användbart. Den nätbaserade
utbildningen på 20 minuter kan öka en HLR-instruktörs kompetens i
handhavandet av defibrillatorn Heartstart FR2.
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Sjuksköterskors rapportering av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket
En kartläggningsstudie inom äldreomsorgen
i en svensk kommun
Elin Inge Lampa, RN, BNSc, Jessica Åsander, RN, BNSc, Ulrika Södergren, RN, MSocSc, Anne-Marie Boström, RN, MNSc, PhD

REPORTING OF ADVERSE DRUG REACTIONS BY NURSES TO THE MEDICAL PRODUCTS AGENCY
A SURVEY WITHIN ELDERCARE IN A SWEDISH MUNICIPALITY
ABSTRACT
Aim: The aim of the study was to investigate the reporting of adverse drug reactions (ADRs) to the Medical Products Agency (MPA) by
registered nurses (RNs) working in the elderly care.
Background: In 2007 the MPA requested RNs to start reporting ADRs, but no increase in ADR reports from RNs has been detected. Reports
from RNs are important for the safety monitoring of drugs and would be a significant addition to reports from other healthcare professionals.
Methods: The study was a descriptive, cross-sectional study. The total population of 66 RNs was invited to participate. Data was collected
through a questionnaire and was analyzed using descriptive statistics.
Findings: The response rate was 60 %. Twenty-seven (69 %) RNs knew that the MPA requested them to report ADRs. Two RNs had reported an
ADR. A fifth of the RNs thought they had enough knowledge about how to report an ADR.
Conclusion: The low amount of reports was not due to the RNs lacking knowledge about ADRs, but due to a lack of sufficient understanding
of how to report the ADRs to the MPA. Tailored education in relation to these identified knowledge gaps would most likely lead to increased
reporting.
KEY WORDS: Adverse Drug Reactions, Reporting systems, Registered Nurses, Questionnaire.
Inledning

Från och med år 2007 uppmanas sjuksköterskor att rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket (1), men ingen signifikant
ökning av sjuksköterskors rapportering har kunnat ses sedan dess (2).
Med sin kunskap inom farmakologi och sitt patientnära arbete kan
sjuksköterskors rapportering komplettera den information som Läkemedelsverket redan får från läkare, tandläkare och sjuksköterskor med
förskrivningsrätt, och bidra till att förbättra säkerhetsuppföljningen av
läkemedel (1, 3).
Bakgrund

34

Enligt Läkemedelsverket ska alla misstänkta läkemedelsbiverkningar av
nya läkemedel som i Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS) inte
står upptagna som vanliga biverkningar rapporteras. Alla allvarliga
biverkningar, alla oförutsedda biverkningar samt biverkningar som verkar öka i frekvens ska rapporteras för samtliga läkemedel. Enbart en
misstanke krävs, så rapportören behöver inte ta ställning till om det
föreligger ett orsakssamband mellan läkemedlet och symtomet (4).
Förutsättningarna för att sjuksköterskors biverkningsrapporter ska
kunna bidra till kunskapsutvecklingen är goda. En studie, som undersökte samtliga biverkningar rapporterade av svenska sjuksköterskor
under en tioårsperiod, fann att 97 % av sjuksköterskors rapporterade
biverkningsmisstankar verkligen var biverkningar, vilket tyder på att
sjuksköterskor är kompetenta att bedöma och rapportera biverkningar
(5). Samma slutsats drogs i en annan svensk studie, utförd på akutsjukhus (6), samt i en brittisk studie av sjuksköterskor inom flera olika
verksamheter (7), som även visade att sjuksköterskors rapporter var av
samma kvalitet som läkares. En italiensk studie av samtliga rapporterade biverkningar under en sexårsperiod, fann att sjuksköterskor oftare
rapporterade lokala reaktioner, hudreaktioner samt reaktioner kopplade till nervsystemet, medan läkare i högre grad rapporterade biverkVÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 34–37

ningar kopplade till blodet och levern. Sjuksköterskornas rapportering
kompletterade därmed läkarnas (8). Ytterligare en studie, en enkätstudie som inkluderade patienter, läkare och sjuksköterskor, visade att
sjuksköterskor kan vara bättre än läkare på att bedöma patientens upplevda allvarlighetsgrad av biverkningen (9).
En brittisk studie kring vaccins biverkningar visade att majoriteten
av sjuksköterskorna och läkarna i den undersökta regionen var medvetna om att de ska rapportera samt att en tredjedel hade fått utbildning inom rapportering (10). En liknande situation kan ses i en studie
som fann att över hälften av respondenterna, bestående av slumpmässigt utvalda sjuksköterskor från alla typer av verksamheter i Sverige,
var medvetna om sin relativt nya roll som rapporterare av läkemedelsbiverkningar. En tredjedel av dessa upplevde sig ha tillräckliga kunskaper om farmakologi. Trettio procent i den gruppen som fått utbildning inom läkemedelsbiverkningar och rapportering hade rapporterat
en biverkning, jämfört med 14 % bland alla sjuksköterskor i studien.
De faktorer som ansågs viktigast för rapportering var huruvida biverkningen var allvarlig samt om läkemedlet var nytt. En tredjedel uppgav
att den vanligaste orsaken till att inte rapportera var att ansvarig läkare
inte ansåg det nödvändigt (11). En ökning av rapporter efter utbildning sågs i den tidigare nämnda svenska studien inom akutsjukvård,
som dock utfördes innan sjuksköterskerapportering infördes. Sjuksköterskor i den studien upplevde att deras kunskap om biverkningar
ökade med utbildning inom ämnet (6). I en annan svensk studie inom
geriatrisk vård ledde utbildning till ökad rapportering. Utbildningen
bestod av en föreläsningsserie med 24 föreläsningar, där sjuksköterskorna bjöds in till samtliga men inte deltog i samtliga (12). Den studien visade även att de vanligaste faktorerna som motiverade sjuksköterskorna att rapportera var att läkemedelsbiverkningen var oväntad,
att biverkningen var allvarlig samt att sjuksköterskorna var säkra på
att symtomet var en läkemedelsbiverkning. Hälften av sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade svårt att rapportera enbart en
misstanke om biverkning (12). Däremot visade en studie inom primär-

vården att informationsblad om farmakologi och biverkningsrapportering, till läkare och sjuksköterskor, inte ökade rapporteringsfrekvensen, men däremot kvaliteten på rapporterna (13).
Denna studie utfördes inom äldreomsorg, där sjuksköterskor arbetar med en patientgrupp i vilken multisjuklighet, polyfarmaci och därmed läkemedelsbiverkningar är vanligare än inom andra patientgrupper (14). Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar har
undersökts i ett flertal studier, men ingen av dessa har fokuserat på
den kommunala äldreomsorgen.
Syfte

Syftet med studien var att inom en svensk kommuns äldreomsorg
undersöka sjuksköterskors självbedömda kunskap om läkemedelsbiverkningar och rapportering samt deras rapportering av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.
Metod

Studien är en kartläggningsstudie med deskriptiv tvärsnittsdesign och
utfördes i en större kommun i ett storstadsområde i Sverige. Urvalet
bestod av samtliga 66 sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) informerade
år 2007 samtliga sjuksköterskor skriftligen, via e-post, om att Läkemedelsverket uppmanar dem att rapportera läkemedelsbiverkningar.
Två föreläsningar i ämnet läkemedelsbiverkningar och rapportering
anordnades. Samtliga sjuksköterskor bjöds in och 36 deltog. En medarbetarenkät visade att endast en rapportering genomförts i kommunen mellan januari år 2009 och maj år 2010. Studien utfördes på uppdrag av kommunens MAS.
Data samlades in med en enkät konstruerad av författarna. Frågorna
utformades utifrån följande områden: demografiska data, kunskap om
läkemedelsbiverkningar och rapportering av läkemedelsbiverkningar.
En «pilotstudie» genomfördes där tolv sjuksköterskor utanför kommunen besvarade enkäten. Deras synpunkter på frågornas konstruktion och
enkätens utformning ledde till smärre förändringar av enkäten.
Sjuksköterskorna fick enkäten tillsammans med ett svarskuvert.
Kommunens MAS ombesörjde utskicket. Insamling av enkäterna
skedde via verksamhetscheferna, som skickade dem till MAS. Två
veckor efter första utskicket gjordes en påminnelse i form av ett identiskt utskick till samtliga sjuksköterskor.
Statistikprogrammet PASW 18.0 användes för databearbetning och
statistiska analyser. Kvalitetskontroll av inmatad data genomfördes av
båda huvudförfattarna. För 14 av enkätens 19 frågor fanns ett internt
bortfall mellan en och fyra (2.5-10%) respondenter. För en enkätfråga
fanns ett internt bortfall för tio respondenter. Tre hade lämnat frågan
obesvarad och sju respondenter hade inte besvarat frågan enligt givna
instruktioner. Samtliga svar som inte gavs enligt givna instruktionerna
exkluderades ur studien. Det har medfört att resultatredovisningen av
andelen i procent anges av det antal respondenter som svarat på frågan
och därmed inte av samtliga 40 respondenter. Chi-två-testet användes
för att identifiera signifikanta skillnader mellan grupper. Statistisk
signifikansnivå sattes till p<0.05.
Ingen ansökan till etikprövningsnämnden gjordes, då studien var ett
kandidatarbete utfört under sjuksköterskeutbildningen och inte undersökte patienter (15). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning följdes
(16). Samtliga respondenter fick tillsammans med enkäten ett brev
med information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt
att deltagare var anonyma. Samtycke gavs genom valet att delta.
Resultat

Av kommunens 66 sjuksköterskor besvarade 40 enkäten (60 %).
Respondenterna tog sin sjuksköterskeexamen mellan år 1970 och
2010 och elva hade en specialistutbildning. De hade arbetat i genomsnitt fem år (mellan 0 och 16 år) inom kommunens äldreomsorg. Tjugofyra (60 %) sjuksköterskor anställdes före år 2007, då MAS informerade om Läkemedelsverkets uppmaning till sjuksköterskor att rapportera läkemedelsbiverkningar.

Rapporterande av läkemedelsbiverkningar
Trettiosex (90 %) sjuksköterskor hade någon gång observerat en läkemedelsbiverkning. Två sjuksköterskor hade någon gång rapporterat en
läkemedelsbiverkning till Läkemedelsverket. Tjugoen (70 %) sjuksköterskor redovisade olika skäl till att de inte rapporterat en läkemedelsbiverkning de observerat. Den vanligaste anledningen var att sjuksköterskorna då ansåg det tillräckligt att rapportera till ansvarig läkare (62 %).
Mindre vanliga anledningar var att biverkningen inte var tillräckligt allvarlig för att rapportera (24 %) samt att den inte var oväntad (24 %).
Tjugosju (69 %) sjuksköterskor kände till att de får rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket, och 23 (59 %) sjuksköterskor
kände till att Läkemedelsverket uppmanar sjuksköterskor att göra det.
Tjugoen (54 %) sjuksköterskor uppgav att de var «ganska säkra» på
hur man upptäcker läkemedelsbiverkningar och 13 (33 %) uppgav sig
vara «säkra». Övriga fem uppgav sig «ganska osäkra».
Kunskap om läkemedelsbiverkningar och rapportering
Sjutton (47 %) sjuksköterskor bedömde att de hade tillräckliga kunskaper om läkemedelsbiverkningar för att kunna rapportera dem till
Läkemedelsverket. Arton (46 %) sjuksköterskor bedömde att de hade
fått tillräcklig information (främst från FASS) och nio (24 %) sjuksköterskor tyckte att de hade fått tillräcklig utbildning om läkemedelsbiverkningar (främst från sin högskoleutbildning).
Sju (18 %) sjuksköterskor bedömde att de hade tillräcklig kunskap
om tillvägagångssättet för att rapportera läkemedelsbiverkningar, och
bara fem (13 %) bedömde att de fått tillräckligt med både information
om och utbildning i hur man rapporterar.
En jämförelse gjordes mellan de fem sjuksköterskor som tagit sin
sjuksköterskeexamen de sista fem åren (mellan år 2006 och 2010) och
de 35 sjuksköterskor som tagit sin examen tidigare med avseende på 1)
tillräcklig självbedömd kunskap om läkemedelsbiverkningar för att
kunna rapportera till Läkemedelsverket och 2) tillräcklig självbedömd
kunskap om hur de ska gå till väga för att rapportera. Inga signifikanta
skillnader kunde identifieras mellan de nyutbildade sjuksköterskorna
och de övriga sjuksköterskorna. Vidare undersöktes om det fanns några
skillnader för dessa två variabler mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor, men inga skillnader kunde identifieras.
En jämförelse mellan de 24 sjuksköterskor som anställdes innan år
2007, då MAS arrangerade informationstillfällen om rapportering av
biverkningar till Läkemedelsverket, och de (n=16) som anställdes
efter år 2007, visade att en statistiskt signifikant större andel (66 %)
av de som anställdes efter år 2007 upplevde sig ha tillräckligt med
kunskap om läkemedelsbiverkningar jämfört med 33 % av de som
anställts innan år 2007 (p=0.048). Därtill var det 40 % av sjuksköterskorna anställda efter år 2007 som rapporterade tillräcklig kunskap
om rapportering av läkemedelsbiverkningar jämfört med 4 % av de
sjuksköterskor anställda innan år 2007 (p=0.010). Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde identifieras gällande medvetenhet om att sjuksköterskor får och uppmanas rapportera eller hur många som rapporterat läkemedelsbiverkningar.
Diskussion

Metoddiskussion
Studien hade en svarsfrekvens på 60 %, vilket är tillfredsställande vid en
enkätundersökning (16, 17). Faktorer som kan ha påverkat svarsfrekvensen var att kommunens MAS och verksamhetschefer hanterade utskick
och insamling av enkäter. De tillfrågade sjuksköterskorna kan ha ifrågasatt om denna hantering av enkäterna kunde säkerställa deras anonymitet. Högre svarsfrekvens hade eventuellt kunnat uppnås om författarna
personligen presenterat studien för sjuksköterskorna i kommunen (17).
Ett internt bortfall identifierades, speciellt för en fråga. En möjlig
orsak är att frågan var placerad på sista sidan av enkäten och därmed
missades av en del respondenter. Dessutom följde ett antal respondenter
inte de givna instruktionerna. Enkätens utformning och konstruktion
kan ha bidragit till detta, trots den revidering som gjordes utefter pilotstudien. Ytterligare testning av enkäten innan den skickades till respondenterna skulle kunnat ha bidragit till ett mindre internt bortfall.
För att undvika att belasta respondenterna med ett för omfattande
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frågeformulär saknade några frågor följdfrågor. Det har lett till att det
saknas data för att kunna göra ytterligare jämförelser, till exempel
mellan de sjuksköterskor som närvarade vid kommunens interna
utbildning och de som inte gjorde det. Det hade även varit av intresse
att inhämta data om var respondenterna tog sin sjuksköterskeexamen,
för att undersöka om skillnader i kunskap om biverkningar och rapportering var relaterade till det lärosäte varifrån sjuksköterskorna hade
examinerats. Resultaten kan inte generaliseras till all kommunal äldreomsorg, men ger en bild av rapporteringssituationen bland sjuksköterskor anställda i en större kommuns äldreomsorg.
Resultatdiskussion
Endast två av respondenterna har någon gång rapporterat en läkemedelsbiverkning. Det finns svårigheter med att jämföra resultatet från
denna studie med tidigare studier, då tidigare studier har redovisat sina
resultat på andra sätt. Generellt är dock rapporteringsfrekvensen bland
sjuksköterskor låg, vilket bland annat kan ses i den tidigare svenska studie där en tredjedel, i den grupp som uppgav sig ha fått utbildning inom
ämnet, hade rapporterat en biverkning (11). Ingen tidigare studie har
undersökt sjuksköterskor som arbetar inom kommunal äldreomsorg. Att
så få sjuksköterskor, i föreliggande studie, har rapporterat biverkningar
till Läkemedelsverket borde inte bero på att sjuksköterskorna inte var
medvetna om att de får och uppmanas rapportera, då majoriteten av
sjuksköterskorna i denna studie kände till det. Svensk såsom internationell forskning har redovisat motsvarande resultat (10, 11). Hälften av
sjuksköterskorna i denna studie uppgav sig ha tillräcklig kunskap om
biverkningar för att kunna rapportera dem till Läkemedelsverket, vilket
är jämförbart med den svenska studie där en tredjedel uppgav sin kunskap inom farmakologi som tillräcklig (11). Den låga rapporteringen
borde dock inte bero på osäkerhet, då flertalet kände sig relativt säkra på
hur man upptäcker en läkemedelsbiverkning. Tidigare studier har påvisat att sjuksköterskor är kompetenta att rapportera biverkningar (5-9).
En möjlig orsak till att sjuksköterskor rapporterade läkemedelsbiverkningar i så låg utsträckning kan vara att hela 82 % tyckte att de
inte hade tillräcklig kunskap om rapporteringsprocessen och ännu fler
angav att de inte hade fått tillräcklig information och utbildning om
den. En trolig anledning till att de inte rapporterade är alltså att de inte
visste hur de skulle gå till väga.
En annan orsak kan vara att sjuksköterskorna förutsatte att läkare
skötte rapporteringen, ett antagande som kan kvarstå från tidigare
arbetssätt och riktlinjer, där läkare rapporterade. Sjuksköterskornas
syn på läkarens ansvar för rapportering kan ses både i denna studie,
där 13 sjuksköterskor uppgav att det var tillräckligt att rapportera till
ansvarig läkare, och i en svensk studie utförd vid samma tidpunkt, där
sjuksköterskorna valde bort att rapportera läkemedelsbiverkningen för
att ansvarig läkare inte ansåg att det var nödvändigt (11).
Resultaten från tidigare forskning var inte helt entydiga, men visade i
stort att de sjuksköterskor som fått utbildning inom biverkningsrapportering rapporterade i större omfattning än andra (6, 11, 12). Upplägget
på och innehållet i utbildningsinsatserna i tidigare studier skiljde sig åt
och resultaten varierade därefter. En svensk studie inom primärvård
som använde sig av informationsblad resulterade inte i någon ökning av
rapporter, men däremot en förbättrad kvalitet på rapporterna (13). Det
kan jämföras med utbildningsinsatsen i en annan svensk studie, där en
föreläsningsserie ledde till ökad rapportering (12). De sjuksköterskor
som arbetade i kommunens äldreomsorg vid den tidpunkt som informationen gavs och föreläsningarna erbjöds, uppgav i lägre utsträckning att
de hade tillräcklig kunskap om läkemedelsbiverkningar och rapportering, än de som anställdes efter. Ingen skillnad kunde ses dem emellan
gällande medvetenheten om att sjuksköterskor uppmanas rapportera.
Det finns en möjlighet att de respondenter som anställdes innan år 2007
faktiskt inte är de som närvarade vid föreläsningen. En annan möjlig
orsak är om MAS i kommunen informerat sjuksköterskor vid nyanställning efter år 2007 om biverkningsrapportering. Dock kan konstateras att
den information och utbildning som gavs i kommunen inte var effektiv.
En utbildningsinsats som hade inkluderat flera tillfällen, innehållande
utbildning om hur man går till väga för att rapportera, skulle sannolikt
ha lett till ökad rapportering.
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Slutsats
Sjuksköterskorna i denna studie var medvetna om att de uppmanas
rapportera och kände sig relativt säkra på att upptäcka läkemedelsbiverkningar. Den låga rapporteringsfrekvensen beror sannolikt på att
sjuksköterskorna inte kände sig säkra på hur de skulle gå till väga för
att rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket, samt att
det kvarstod en uppfattning om av att det var läkares ansvar.
Resultaten från denna studie påvisar att en större studie gällande
sjuksköterskors rapportering av läkemedelsbiverkningar bör genomföras. Vidare bör studier som utvärderar olika interventioner för att
utveckla sjuksköterskors kunskap om hur man går till väga för att rapportera läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket genomföras.
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Kinesiotapes effekt på lymfødem
i underekstremiterne efter operation
for livmoderhalskræft
Birgitte Rauff Mouritsen, RN; Berit Kjærgaard, RN; Lone Kjeld Petersen, Consultant, DMSc; Lene Seibæk, RN, MHH, PhD.

The effect of Kinesiotape on lymphoedema of the lower limbs following cervical cancer surgery
ABSTRACT
Background: Stage 1 lymph oedema is a well-known side-effect to surgery for cervical cancer, with removal of pelvic lymph nodes. Kinesiotape represents a less known treatment of lymph oedema; it is applied directly on the skin and has a lifting and massaging effect. In this way
the lymphatic system is stimulated and activated.
Aim To investigate the effect of Kinesiotape on lymph oedema Stage 1 in the lower extremities, following Radikal Hysterectomi
Method: The study was a clinically controlled intervention with a control group. Endpoint measures were Visual Analogue Scale (VAS)
concerning Restlessness, Heaviness, Swelling and Pain in lower extremities, functional level, and circumference of lower extremities.
Results: The intervention group consisted in 24 participants, the control group in seven. Measured in VAS the intervention group experienced
improvements: VAS Restlessness was initially 4.6 [0-8], and finally 0.8 [0-5.9]. VAS Heaviness was initially 5.5 [0-9.6], and finally 0.9 [0-9].
VAS Swelling was initially 6.9 [0-9.2], and finally 1.8 [0-9]. VAS Pain was initially 3.6 [0-8.7], and finally 0.8 [0-7.7].
Conclusion: The results indicate that Kinesiotape provides relief of subjective discomfort in Stage 1 lymph oedema of lower extremities.
The tape can facilitate mobility and thus contribute to health promotion and rehabilitation following cancer surgery.
KEY WORDS: Kræft, Rehabilitering, Sygepleje, Tapebehandling, Venepumpe
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Introduktion

Figur 1: Påsætning af Kinesiotape

I Danmark er der tiltagende fokus på behovet for rehabilitering af kræftpatienter (1), imidlertid er området fortsat underbelyst. Denne artikel
henvender sig til sygeplejersker med interesse for kræftrehabilitering.
I det ambulante kontrolforløb efter kræftoperationer er en del af
indsatsområdet at afdække behovet for rehabilitering. Her kan gener
efter behandlingen identificeres, og rehabiliteringstilbud etableres.
Kvinder, der har fået foretaget gynækologisk kræftoperation med fjernelse af lymfeglandler i, eller strålebehandling mod bækkenet, har en
øget risiko for at udvikle lymfødem af underekstremiteterne (UE) (2).
Primært lymfødem skyldes en medfødt defekt i lymfesystemet;
sekundært lymfødem kan opstå som følge af kirurgisk fjernelse af lymfeglandler i bækkenet. Symptomerne viser sig ved daglig uro, tyngdefornemmelse, hævelse og/eller smerter i UE. Således viser en svensk
spørgeskemaundersøgelse (2), at 14 % af alle kvinder, der er opereret
for livmoderhalskræft, oplever betydelige gener i UE og nedre abdomen
i form af hævelse og tyngdefornemmelse. Lymfødem inddeles i tre stadier: Stadium 1 er reversibelt med gener som hævelse, uro, tyngdefornemmelse og/eller smerte. Stadium 2 er uden behandling irreversibelt.
Stadium 3 repræsenterer lymfostatisk elefantiasis (3).
Behandlingen omfatter en kombination af hudpleje, elevation evt.
suppleret med øvelser, manuel lymfedrænage, bandagering efterfulgt
af kompressionsstrømpe, intermitterende pneumatisk kompression,
samt i alle tilfælde psykosocial støtte og undervisning. I svære tilfælde
anvendes kirurgi med reduktion af væv, lymfatisk bypass eller fedtsugning. Omfanget af behandlingen afgøres af lymfødemets stadie,
sværhedsgrad, kompleksitet samt kvindens psykosociale situation (4).
I sportsverdenen er Kinesiotape en kendt behandlingsteknik til muskel- og ledskader. Tapen repræsenterer desuden et muligt alternativ til
traditionel lymfødem behandling. Kinesiotape er en latexfri, åndbar og
vandfast bomuldstape, som formodes at give større bevægelsesfrihed og
være mere behagelig at bære i sommervarmen. Tapen bæres i 4-7 dage
ad gangen i op til seks uger. Den applikeres på muskler og led efter specielle principper (se Figur 1) og yder en løftende og elastisk effekt på
epidermis og dermis. Derved opnås reduktion af trykket i subcutis og

subkutane smertereceptorer, samt maksimal kontraktion og hvile af
musklerne. Via applikeringsmetoden ledes lymfevæsken i vævet til
mindre belastede lymfebaner og lymfeknuder, hvorved både det overfladiske og dybereliggende lymfatiske system stimuleres (5). Kinesiotape
fremstår således som en mindre sygeliggørende lymfødem behandling.
Desuden kan kvinderne oplæres i selv at applikere tapen og herved
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opleve større grad af autonomi. Imidlertid foreligger der på nuværende
tidspunkt ikke forskningsbaseret viden om, hvorvidt Kinesiotape har
målbar effekt på Stadium 1 lymfødem af UE (4).
Formål

At undersøge, om Kinesiotape brugt kontinuerligt i fem uger har
effekt på Stadium 1 lymfødem i UE opstået efter operation for lokaliseret livmoderhalskræft.
Metode

Undersøgelsen gennemførtes som et klinisk kontrolleret interventionsstudie med kontrolgruppe. Den fandt sted på et dansk center for
kirurgisk behandling af gynækologisk kræft.
Deltagere
I undersøgelsen inkluderedes kvinder, radikalt hysterektomerede for livmoderhalskræft i Stadium 1B-2A uden efterbehandling indenfor 5 år,
der som følge af operationen havde udviklet Stadium 1 lymfødem i et
eller begge UE. Kvinderne skulle være fyldt 18 år samt tale og forstå
dansk. Kvinder, som havde modtaget stråleterapi, havde hjerte- eller
nyresygdomme, infektioner, dyb venethrombose, hudproblemer, varicer, eller havde fået foretaget kirurgi af UE, deltog ikke i undersøgelsen.
Rekruttering af deltagere foregik skriftligt. Praktiske problemstillinger så som kørselsafstand og hyppige fremmøder i forbindelse med
projektet lå til grund for at kvinderne ved inklusionen selv skulle
vælge, om de ville tilhøre interventions- eller kontrolgruppen.
Forløbsbeskrivelse
Interventionsgruppe: Undersøgelsen forløb over fem uger med i alt
seks ugentlige fremmøder. Kvinderne fik påsat tape ved de første fem
fremmøder; de havde derefter tapen på i seks døgn (Figur 2).
Kontrolgruppen: Undersøgelsen forløb over fem uger med to fremmøder: et først og et sidst i perioden. Disse kvinder fik ikke påsat tape
(Figur 2).
Dataindsamling
Første fremmøde: Verificering af klinisk lymfødem stadium (3).
Alle besøg: Måling af omfang af UE, som blev foretaget manuelt, på
samme tidspunkt på dagen, mens kvinden var lejret horisontalt (6,7).
Registrering af deltagernes subjektive vurderinger af gener i UE ved
hjælp af Visuel Analog Skala (VAS). Denne skala bestod af en 10 cm
Figur 2: Forløbsbeskrivelse

lang ugradueret linje med to endepunkter, hvor «0» repræsenterede
ingen gener og «10» repræsenterede værst tænkelige gener. Det blev
målt VAS i forhold til kvindernes oplevelse af Uro (Restlessness),
Tyngde, Hævelse og Smerte i UE. Disse gener karakteriserer symptomer på Stadie 1 lymfødem (4). Desuden afleverede kvinderne registreringsskema.
Første og sidste fremmøde: Måling af BMI samt supplerende registreringsspørgsmål med henblik på mulig sammenhæng mellem subjektive gener og ændringer i livsstil (Figur 2).
Etiske overvejelser

De kvinder, der blev rettet henvendelse til i rekrutteringsøjemed, kunne
forventes at få øget fokus på eventuelle symptomer i UE. I overensstemmelse med Sygeplejeetiske Retningslinjer (8) blev denne mulige belastning imidlertid opvejet af formålet: at udvikle et behandlingstilbud, der
kunne give større autonomi og virke mindre sygeliggørende. Ved inklusionen modtog deltagerne mundtlig og skriftlig information om projektet. Undersøgelsen blev godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for
Region Midtjylland samt Datatilsynet i Danmark.
Resultater

Studiepopulation bestod af i alt 41 kvinder; 29 i interventionsgruppen
samt 12 i kontrolgruppen. Ti kvinder udgik: fire pga. anden sygdom
(virusinfektion, knæ og diskusprolaps operation, blodprop i øjet), en
pga. arbejdsforhold, en pga. hud irritation efter første behandling med
Kinesiotape, to fordi projektet var for tidskrævende, to udeblev. Herefter bestod interventionsgruppen af 24 kvinder, kontrolgruppen af 7.
Hovedparten af kvinderne var under 50 år. I interventionsgruppen
debuterede lymfødem generne hovedsagligt indenfor det første år,
hvorimod alle i kontrolgruppen havde debut indenfor første år. I interventionsgruppen var over halvdelen overvægtige til svært overvægtige. Der sås ingen svært overvægtige i kontrolgruppen. Kvinderne
var erhvervsaktive med undtagelse af én, og hovedsageligt ikke-rygere
(Tabel I).
Initialt var VAS forskellig for de to grupper (Figur 3). I løbet af
undersøgelsesperioden faldt interventionsgruppens VAS; kontrolgruppens VAS havde en stigende tendens.
• VAS Uro (restlessness): I interventionsgruppen var medianen initialt 4,6 [0-8] og afsluttende 0,8 [0-5,9]. Median i kontrolgruppen var
initialt 1,6 [0,5-7,3] og afsluttende 3,5 [1-8,1].
• VAS Tyngde: I interventionsgruppen var medianen initialt 5,5 [09,6]) og afsluttende 0,9 [0-9]. Median i kontrolgruppen var initialt
1,1 [0-8,5] og afsluttende 4 [1-6,1].
• VAS Hævelse: I interventionsgruppen var medianen initialt 6,9 [09,2] og afsluttende 1,8 [0-9]. Median i kontrolgruppen var initialt
0,8 [0-5,6] og afsluttende 5,2 [0-7].
• VAS Smerte: I interventionsgruppen var medianen initialt 3,6 [08,7] og afsluttende 0,8 [0-7,7]. Median i kontrolgruppen var initialt
1,3 [0,5-2,6] og afsluttende 0,9 [0-6].
• Der sås ikke betydende forskel på VAS afhængig af BMI ≥25.
• Omfang af UE samt BMI forblev uændrede i begge grupper.
De af interventionsgruppens deltagere, der havde normalt BMI, oplevede generelt større effekt af interventionen end deltagere med forhøjet BMI, dog med undtagelse af VAS Hævelse, hvor de med forhøjet
BMI oplevede en større reduktion af deres gener (Tabel II).
Kontrolgruppens deltagere med normalt BMI oplevede alene
reduktion i VAS Smerte. Deltagerne med forhøjet BMI oplevede
reduktion af VAS Hævelse og Smerte (Tabel II).
Deltagerne rapporterede ingen væsentlig ændring i motionsvaner
eller sociale aktiviteter.
Diskussion

Overordnet viste undersøgelsen, at Kinesiotape havde positiv effekt
på interventionsgruppens subjektive gener, hvorimod kvinderne i konBIRGITTE RAUFF MOURITSEN, BERIT KJÆRGAARD, LONE KJELD PETERSEN OG LENE SEIBÆK
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Figur 3: VAS måling af gener

Tabel I: Resultater vedrørende helbred og levevilkår

Interventionsgruppe (n:24)
Alder

Debut for gener

BMI

Erhverv

Tobak

Interventionsgruppe (n: 24)

Kontrolgruppe (n:7)

< 40 år

7 (29 %)

1 (14 %)

40-49 år

11 (46 %)

5 (72 %)

50-59 år

4 (17 %)

1 (14 %)

> 60 år

2 (8 %)

0 (0 %)

0-1 år

20 (83 %)

1-2 år

3 (13 %)

0 (0 %)

2-3 år

0 (0 %)

0 (0 %)

3-5 år

1 (4 %)

0 (0 %)

<18

0 (0 %)

0 (0 %)

18-25

11 (46 %)

4 (57 %)

25-30

8 (33 %)

3 (43 %)

30-40

5 (21 %)

0 (0 %)

Stående

17 (71 %)

5 (71 %)

Siddende

6 (25 %)

2 (29 %)

Uden erhverv

1 (4 %)

0 (0 %)

Ryger

3 (13 %)

1 (14 %)

21 (87 %)

6 (86 %)

Ikke-ryger

7 (100 %)

Tabel II. > 50% reduktion i VAS i forhold til BMI

Interventionsgruppe
(n: 24)

40

Kontrolgruppe
(n: 7)

BMI

18-25

25-40

18-25

25-40

Uro

10/11

8/13

0/4

0/3

Tyngde

7/11

8/13

0/4

0/3

Hævelse

5/11

8/13

0/4

2/3

Smerte

7/11

5/13

1/4

2/3

trolgruppen rapporterede øgede gener, sandsynligvis på grund af øget
fokus. De kvinder, der havde de største gener, deltog i interventionsgruppen. Herved kunne man antage, at motivationen for deltagelse
afhang af genernes sværhedsgrad, samt at der efterspørges konkrete,
handlingsorienterede rehabiliteringstilbud.
Incidensen for lymfødem stiger ved BMI over 30 (9), og vores
undersøgelse viste da også at over halvdelen af deltagerne i interventionsgruppen havde forhøjet BMI. Det var vores antagelse, at de overvægtige kvinder muligvis ikke ville kunne profitere så godt af
VÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 38–41

Kontrolgruppe (n: 7)

behandlingen som de normalvægtige. Imidlertid viste resultaterne forbedring i VAS både hos normal- og overvægtige (Tabel 2). Motivationen til at ændre motionsvaner/funktionsniveau forblev uændret i
undersøgelsesperioden, hvilket indikerer at behandlingen bør suppleres med øvrige sundhedsfremmende aktiviteter. Et vigtigt fund var i
denne sammenhæng, at vævet i kvindernes UE fik en blødere struktur
via tape behandlingen, samt at disse kvinder rapporterede færre gener
selv om omfangsmålene forblev uændrede. Øget velvære i UE kan
øge fornemmelsen af kropskontrol, samt give mulighed for og lyst til
at bevæge sig. Herved opnås øget livskvalitet og sundhed, samt på
længere sigt reduceret BMI og elimination af lymfødemet. Et vigtigt
fokusområde i rehabiliterende samtaler efter kræftoperationen bør
derfor være forebyggelse af lymfødem i UE, ved at motivere overvægtige kvinder til reduktion af deres kropsvægt.
VAS skalaen blev benyttet fordi den er let at forstå og anvende, formidler en subjektiv vurdering af et fænomens intensitet i en målbar
form, samt fordi deltagerne allerede var bekendte med skalaen fra
deres indlæggelse i forbindelse med operationen. Resultaterne fra de
ugentlige rapporteringer kan have flyttet sig en anelse i forhold til
udgangspunktet. Desuden kan bedring i tilstanden have medført et
øget aktivitetsniveau, hvorved VAS kan være blevet påvirket.
Rekrutteringen til studiet var vanskeligere end forventet. Årsagen
kunne være, at deltagelse var ressourcekrævende i forhold til genernes
sværhedsgrad. Imidlertid var frafaldsgruppens VAS generelt høje:
Median Uro 8 [2-10], Tyngde 7 [0-10], Hævelse 7 [2,8-9,5], Smerter
6,1 [3,5-9,5]. Den lave deltagelse kunne også være udtryk for en stram
definition af lymfødem Stadie 1, hvor ødemet skal svinde helt om nat-

ten. Vi erfarede desuden, at nogle kvinder accepterede generne i
benene, som «prisen for at blive rask». Undersøgelser viser da også, at
de færreste kvinder søger læge ved lymfødem debut (9).
Omfangsmål blev foretaget manuelt efter international standardiseret vejledning. Metoden indebærer fysisk måleusikkerhed, men valgtes af praktiske årsager frem for andre målemetoder (6). For at optimere præcision gennemførtes inter-og intraobservermålinger, som
viste god overensstemmelse. De af projektgruppens medlemmer, der
målte ben omfang, blev oplært af en professionel bandagist.
Kvinden og/eller pårørende kan oplæres i selv at varetage behandlingen, hvilket giver større autonomi. Kinesiotape kan ligeledes tænkes kombineret med andre behandlingsformer såsom manuel lymfe
drænage (MLD). Længde og hyppighed af behandlingen kan tilpasses
individuelt.
Inden undersøgelsen formodede vi, at Kinesiotape ville have nogle
fortrin frem for konventionel behandling idet tapen understøtter muskelarbejdet, er vandfast og luftig at bære. I projektperioden angav de
fleste deltagere at de følte at tapen støttede, samtidig med at de ikke
havde opmærksomheden rettet mod tapen. Hvordan tapen oplevedes
at bære er ikke beskrevet.
Ulempen ved Kinesiotape kan være, at behandlingen kræver intensiv hudpleje, idet huden ellers udtørres under behandlingen. Der kan
desuden forekomme hud irritation. Endelig er der ikke offentligt tilskud til behandlingen.
Konklusion

Behandling med Kinesiotape af Stadium1 lymfødem i UE efter operation for livmoderhalskræft over fem uger viste mindsket ubehag i UE
påvist med VAS. Omfang af UE, BMI, samt socialt og fysisk funktionsniveau forblev uændret. Den langsigtede effekt af behandlingen er
endnu ukendt.
Størstedelen af deltagerne i interventionsgruppen havde BMI > 25.
Disse angav i udgangspunktet større gener. Trods lindring af gener
ændrede funktionsniveauet sig ikke hos interventionsgruppen. Målet
med en fremtidig rehabiliterende indsats kunne derfor være at reducere overvægt samt styrke funktionsniveauet i et tvær- og sundhedsfagligt samarbejde. I den forbindelse har Kinesiotape potentiale til at
repræsentere et supplerende behandlingstilbud, ligesom tapens lindrende effekt kan være aktuel til patienter i palliativ fase, som har svært
lymfødem.
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Reflekterande team
– En arbetsmodell for evidensbaserad vård
Maria Nyström Professor i Vårdvetenskap, Högskolan i Borås

Reflective Team – A model for the work with evidence based care
ABSTRACT
A reflective team (RT) is working to solve current health care problems in a professional team led by a reflection leader. The goal is that
through reflection about the team members’ own caring experiences and scientific research create action plans based in proven experience
and scientific evidence. This article describes the idea behind the RT, the first attempt to implement the RT and reflection leaders’ preliminary
experiences of managing RT.
KEY WORDS: reflective team, health care improvement, proven experience, scientific evidence, lifeworld perspective
Introduktion

Ett oreflekterat vårdande med amatöristisk prägel enligt devisen ”så
här har vi alltid gjort” kan göra det svårt att möta enskilda patienters
utsatthet, lidande och sårbarhet (1). Ytterligare konsekvenser är att
patienternas delaktighet minskar (1), och att helhetssynen brister (2,
3). Ett oreflekterat vårdarbete är också svårt att hantera professionellt
eftersom det minskar inflytandet över det egna arbetet (4). Vidare
visar den ökade frekvensen av hot och våld i olika vårdsammanhang
(5), liksom svårigheterna att hantera sjukdomslidandets existentiella
frågor (6), på vikten av ett mera reflekterat och evidensbaserat vårdarbete än vad som ofta är fallet idag.
I föreliggande artikel presenteras en arbetsmodell för att komma
tillrätta med detta. Modellen kallas Reflekterande Team (RT) och är ett
tentativt försök att möta utmaningen i att tillämpa vårdvetenskaplig
forskning inom vårdverksamhet. Den har utvecklats direkt ur praktiken, och bygger på samverkan mellan akademi och vårdverksamhet.
Begreppet reflektion har sitt ursprung i den latinska termen reflectere, att böja bakåt, och tillbaka. Redan för trettio år sedan skilde
Schön (7) mellan ”reflection in action” och “reflection on action”.
Under pågående handling är reflektionen individuell, spontan och inte
alltid verbal. Reflection on action handlar däremot om planering,
bedömning av handlingsalternativ, utveckling av nya handlingsmönster osv. I RT används begreppet reflektion i den sistnämnda betydelsen. Det handlar om att kritiskt granska sin egen beprövade erfarenhet, och att tillsammans med medarbetare reflektera och planera
för evidensbaserad vårdutveckling.
Ett team kan vara ett lag, manskap eller annan form av gruppering.
Begreppet reflekterande team har tidigare förekommit med något varierande betydelse (8, 9). Den här aktuella RT-modellen har utvecklats
med utgångspunkt från praktikens behov, och är därför inte knuten till
någon tidigare RT-modell. Arbetssättet förankras i livsvärldsteori, vilket beskrivs nedan. Ett RT består här av en preformerad grupp av professionella vårdare som reflekterar tillammans. Utgångspunkten är ett
konkret vårdproblem, eller en oväntat positiv lösning på ett tidigare
svårlöst problem eller dylikt. Reflektionsprocessen leds av en medarbetare som utbildats i att leda RT.
Syftet med den här artikeln är att presentera det teoretiska fundamentet bakom RT, genomförandet av arbetsmodellen RT, utbildningen
till reflektionsledare och reflektionsledarnas preliminära erfarenheter
efter ett första försök att implementera RT.
Metod
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res erfarenheter efter minst ett år med RT. Data består av deras skriftliga reflektioner kring följande frågor:
• Hur ser du på din egen utveckling som reflektionsledare?
• Hur har din syn på vårdvetenskap förändrats sedan kursstart?
De nedskrivna reflektionerna analyserades först avseende likheter och
skillnader. Dessa har därefter tolkats, vilket har resulterat i tre teman,
enligt Nyströms beskrivning av en hermeneutisk analys (10,11).
Parallellt med det första genomförandet av RT pågår ett forskningsprojekt, där tolkningarna av reflektionsledarnas preliminära erfarenheter utgör ett initialt försök att identifiera faktorer som påverkar
implementeringsprocessen. I det större projektet bidrar reflektionsledare, teammedlemmar och chefer på olika nivåer med information till
flera delstudier. Till föreliggande korta presentation har endast ovan
nämnda data använts, vilket reflektionsledarna gett sitt tillstånd till.
Etiskt tillstånd för hela projektet finns från etikprövningsnämnden vid
Göteborgs Universitet (Dnr 596-09).
Teoretisk förankring av RT
Det är den vårdande vården som fokuseras i RT. Följaktligen är det
huvudsakligen vårdvetenskaplig forskning som används när reflektioner och handlingsplaner förankras i vetenskap.
För att lyfta fram den beprövade erfarenheten arbetar reflektionsledaren utifrån ett livsvärldsperspektiv. Teorin om livsvärlden har sedan
ett par decennier fått betydelse för empirisk forskning bl.a. inom pedagogik och vårdpedagogik (12, 13) samt vårdvetenskap (14). Samma
grund finns i det vårddidaktiska tänkande som introducerats av Ekebergh (15).
I RT används livsvärldsperspektivet för att fördjupa arbetet med att
leda teamet framåt i en reflektionsprocess. Teorin om livsvärlden
erbjuder kunskap om hur det mänskliga medvetandet fungerar, och
hur allt vi träffar på i vårt vakna liv får mening och innebörd redan
innan vi börjar fundera över det. Det är denna omedelbara förståelse
som utgör grunden för vår livsvärld (11). Med livsvärlden som grund
utgår reflektionsarbetet följaktligen från hur professionella vårdare
erfar de vårdproblem som lyfts fram. Levd erfarenhet reflekteras som
beprövad erfarenhet när den förs upp till ytan, där den medvetandegörs och artikuleras.
Livsvärldsperspektivet innebär också att reflektionsledaren genom
ett öppet förhållningssätt stimulerar teamets medlemmar att lyssna på
varandras erfarenheter. Här gäller det att förstå medarbetarnas synsätt
även när dessa går stick i stäv med de egna uppfattningarna. Reflektionsledarens kapacitet att stimulera till ett prestigeslöst reflekterande
är således viktig för utfallet av RT. Med den grunden lagd kan sedan
handlingsplaner utvecklas med hjälp av vårdvetenskaplig forskning.

Genomförande av RT
RT kan tillämpas inom alla vårdkontext. Det första implementeringsförsöket inleddes 2009 på akutmottagningen, psykiatriska kliniken
och en rehabiliteringsenhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Introduktionen skedde i samråd med verksamhetscheferna som var positivt
inställda till möjligheten att evidensbasera den vård som inte enbart
handlar om medicinsk behandling. Implementeringen inleddes med
utbildning av reflektionsledare vid Högskolan i Borås. Som en del av
utbildningen startade kursdeltagarna RT på sina arbetsplatser.
Utbildning till reflektionsledare
Utbildningen till reflektionsledare innehåller två på varandra följande
kurser om vardera 7.5 högskolepoäng. Inträdeskrav är allmän högskolebehörighet samt erfarenhet av ett vårdyrke. Sjuksköterskor med kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad genomför utbildningen
på avancerad nivå, övriga på grundnivå. Hittills har fjorton kursdeltagare med yrkesbakgrund som sjuksköterska, undersköterska, skötare
eller medicinsk sekreterare fullföljt båda kurserna och startat RT på
sina vårdenheter.
Den första delkursen ägnas huvudsakligen åt teoretisk förankring.
Ämnet vårdvetenskap fördjupas för sjuksköterskorna och introduceras
för övriga. Förmågan att leda RT med den öppenhet och följsamhet
som livsvärldsperspektivet kräver tränas i rollspel. Under den andra
delkursen startar kursdeltagarna egna RT. Vid varje kurstillfälle utvecklas reflektionsledarnas skicklighet och förhållningssätt vidare med
hjälp av metareflektioner (beskrivs nedan). Stor vikt läggs vid frågan
om hur man konkretiserar och använder forskningsresultat som grund
för reflektion, samt vilka krav man bör ställa på vårdvetenskaplig
forskning när det kommer till klinisk tillämpning.
Utbildningen till teamledare leds av disputerade vårdvetare. I linje
med den teoretiska förankringen i ett livsvärldsperspektiv har dessa
inte någon expertroll. Utgångspunkten är att det är den professionella
vårdaren som har kunskap om förutsättningarna för RT på den egna
vårdenheten. Hos kursledarna finns en beredskap att modifiera och
vidareutveckla RT som arbetsmodell i takt med att den kliniska erfarenheten kräver det. Med den öppenheten följer också en anpassning
till vårdverksamhetens möjligheter att avsätta resurser för RT.
Metareflektioner
I viss mån följdriktigt får de blivande reflektionsledarna inte heller
handledning i traditionell mening. Istället består den röda tråden av en
reflektion över reflektionsledarens arbete med att leda en reflektionsprocess, vilket i det här sammanhanget benämns ”metareflektion”.
Kursdeltagarna lämnar en skriftlig rapport över minst en RT-session
inför varje kurstillfälle. I grupper om 5-6 kursdeltagare samt en disputerad vårdvetare sker sedan en metareflektion. Utgångspunkten är att
varje reflektionsledare visserligen själv har mest kunskap om sitt RT,
men att öppna och följsamma frågor från kursdeltagare och kursledare
kan fördjupa skickligheten i att vidareutveckla reflektionsteman ur
forskningsresultat samt att, i nästa steg, leda sitt RT från reflektion till
handlingsplan. I idén om kollegial metareflektion finns också tanken
på en hållbar arbetsmodell även efter avslutad utbildning.
Klinisk förankring
På akutmottagningen fanns reserverad tid för RT redan vid starten
2009. Kontinuiten var bunden till kompetensutvecklingsdagar var
femte vecka. På den psykiatriska kliniken planerades RT till varannan
vecka, men här var det svårt att hålla kontinuiteten. På rehabiliteringsavdelningen genomfördes ett RT en gång i månaden. Ambitionen att
hålla grupperna preformerade och konstanta fick varierande framgång, mest pga. olika former av frånvaro samt personalomsättning.
Nya teammedlemmar introducerades kontinuerligt.
Reflektionsledarnas erfarenheter
Efter ett års erfarenhet av att leda RT kan reflektionsledarnas erfarenheter sammanställas och tolkas under följande tre teman.
Att kämpa för RT och rollen som reflektionsledare
Trots förarbete, förankring och en positiv inställning från verksam-

hetscheferna är det nödvändigt att kämpa för att få tid till förfogande,
samt att motivera medarbetare att delta i RT.
Vi har inte riktigt fått kontinuitet i våra reflektionstillfällen då det många
gånger har varit annat som fått gå före.
Jag ser möjligheter att implementera vårdvetenskaplig forskning, att ta fram
artiklar och reflektera, men att få det praktiskt och tidsmässigt att fungera är
ett organisatoriskt problem.

Insikten att behöva kämpa för att RT inte ska vara det första som dras
tillbaka när övrig belastning ökar är en viktig förutsättning för att RT
ska fungera. Den insikten kan skapa kreativa lösningar även när RT blivit inställt, och i ibland kan detta till och med vändas till något positivt.
Nu i efterhand har jag en känsla av att det var bra med ett uppehåll. Jag tycker att det har skett en mognad i gruppen, det finns en trygghet nu.

Utvecklingen till reflektionsledare handlar också om den egna skickligheten i att skapa teman för reflektion, samt att motivera och stimulera teamet att delta i RT.
Vid de första tillfällena var jag för fokuserad på att vara reflektionsledare,
därmed var det lätt att missa nyanser i reflektionen. Men under resans gång
har jag lärt mig att låta alla vara delaktiga.
Den utvecklande delen är att jag har blivit bättre på att formulera reflektionsteman som resulterat i något som går att tillämpa praktiskt.

Att avstyra diskussion och stimulera reflektion
En oväntad utmaning var att det blev så svårt att hålla teamet kvar i en
reflektion. Innebörden i skillnaden mellan reflektion och diskussion
blev tydlig i det mödosamma arbetet med att inte låta den fria diskussionens oändliga associationsmöjligheter förvandla RT till ett gruppsamtal utan specifik riktning.
Teammedlemmarna har varit bångstyriga och inte så medgörliga till att
reflektera. Mycket tid och energi har gått åt till motivation och att tala om
vad reflektion innebär.
Det är väldigt lätt för vårt team att komma ifrån reflektionstemat. Jag upplever dock att det har blivit lättare att samla ihop gruppen efterhand som vi
gått utbildningen.
Min egen utveckingen har mycket handlat om att förstå innebörden av
reflektion. Att försöka få teamet att reflektera istället för att diskutera och
kafferastprata.

Den successivt ökade skickligheten i att hålla en tydlig struktur där
teamet med varsam hand förs tillbaka till reflektionstemat gör reflektionsprocessen till ett intellektuellt grupparbete med tydliga målsättningar. När problemets olika aspekter är definierade och reflekterade
sätts de i relation till forskning och handlingsplaner. Här behövs ofta
flera RT-sessioner.
En annan viktig aspekt av reflektionsarbetet handlar om att lyssna.
Lyssnandets betydelse följer av livsvärldsperspektivet, och innebär att
reflektionsledaren lyssnar aktivt och ställer följdfrågor som fördjupar
reflektionen. Parallellt med detta kan den som blir lyssnad till själv tillägna sig ett lyssnande förhållningssätt som även kan tillämpas i patientarbete.
Jag använder metoden både när jag fungerar som reflektionsledare och när
jag pratar med patienter. Genom att ställa vad- och hur-frågor lockar jag
fram mer information.

Att identifiera tillämpbara forskningsresultat
Att föra in vårdvetenskaplig forskning i reflektionsprocessen visade
sig vara den största stötestenen. Det första problemet, att få tid att söka
på forskningsdatabaser, var dock lätt att lösa.
Det är svårt att få tiden att räcka till för att söka efter forskning på nätet. Därför har jag valt att använda hjälp från bibliotekarien på sjukhuset.

Nästa utmaning bestod i att välja forskning som verkligen berör praktiken, och stimulera teamet till reflektion om hur man omsätter
abstrakta forskningsresultat till konkret vårdarbete.
Jag slås av hur svårt det är att implementera vårdvetenskap i verkligheten. Det
verkar fortfarande svårt att överbrygga skillnaden mellan teori och praktik.

De forskningsresultat som hittills använts för att utveckla handlingsplaner har inte utvecklats ur den forskning som värderas högt inom
akademin. Artiklar som utmynnar i konkreta råd och anvisningar är
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lättare att tillämpa, helst när forskningen är genomförd inom en
svensk vårdkontext. Artiklar på svenska uppskattas ännu mer, och i
några fall har man kommit ganska långt i reflektioner som utgår från
uppsatser på kandidat-och magisternivå. Mest tydlig är den här tendensen när uppsatsen bygger på data från den egna vårdverksamheten.
Det är viktigt att begreppen i vårdvetenskap inte är invecklade. Texterna är
mer tillgängliga om de skrivs på svenska.

Beroende på tidigare kunskap om vårdvetenskap har reflektionsledarna varierande erfarenheter av att skapa reflektionsteman som knyter an till forskning. För sjuksköterskorna handlar det om fördjupad
ämneskunskap på avancerad nivå, och en stark vilja att ”försvara”
ämnet.
Min syn på vårdvetenskap har inte förändrats sedan kursstart. Jag tycker att
ämnet är viktigt, utmaningen är att sprida den vidare. Den har hos många ett
oförtjänt dåligt rykte.

För dem som under utbildningen till reflektionsledare läser vårdvetenskap på grundnivå handlar det istället om nya insikter.
Det står klart för mig att vårdvetenskap är viktigt för att utveckla vården och
göra den så säker som möjligt.

Avslutande kommentar

Vårdvetenskapliga forskningsartiklar avslutas ofta med rubriken ”kliniska implikationer”. Det här projektet tar ytterligare ett steg genom att
arbeta för att dessa implikationer förverkligas. Enligt reflektionsledarnas erfarenheter tycks emellertid implementeringen av RT präglats av
kamp, både gällande utrymme för RT och det motivationsarbete som
krävs för att teammedlemmarna ska läsa forskningsresultat och reflektera utifrån dessa. Ytterst är det alltså angeläget att utveckla en vårdkultur där vårdvetenskaplig forskning utgör en naturlig del av en hållbar
vårdutveckling. Ledarskapets och organisationens betydelse tycks
också öka i betydelse i takt med att RT-projektet fortskrider. Från högskolans sida fortsätter vårdforskare att träffa reflektionsledarna även
efter avslutad teamledarutbildning, och nya utbildningsomgångar inkluderar möten mellan nya och ”gamla” reflektionsledare.
Föreliggande artikel har huvudsakligen syftat till att presentera RT
som arbetsmodell. Den tentativa bild som tecknats av reflektionsledarnas erfarenheter är en avgränsad förstudie till ett större forskningsprojekt som kommer att söka svar på de frågor som den vidare implementeringen ger upphov till. Redan nu kan ett par exempel nämnas som
behandlar processen från reflektion till vårdutveckling, samt det som
utmärker vårdvetenskaplig forskning med hög respektive låg relevans
för klinisk tillämpning.
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Latours teorier som metaperspektiv på
debatten om evidensbasering i helsefag
Berit Andersen Sandvik, RN, ICN, MSc, førstelektor

Latour’s theories as a meta-perspective view of the discussion about evidence-based practise in Norwegian health care
ABSTRACT
Aim. The purpose of this article is to describe central elements of the discussion about evidence-based practise in health care and how to
understand the debate with the help of a meta-perspective based upon the theories of Latour.
Background. Is evidence-based practice the best form of practise in health care? This question has been discussed through several years in the
different diciplines of health care.
Methods. This article is based upon contributions in Norwegian professional journals and books on the topic, mainly in nursing, but also in
physiotherapy and psychology. The debate is analyzed on the basis of Latour’s theory on scientific communication.
Findings. Special strategies for scientific communication described by Latour, are found in the actual debate. The pro-evidence side is
trying to create an atmosphere of agreement and tries to reduce the polarity between the positions, the strategy called «I want what you want».
The critics are more confronting and seem to have the strategy of «I want this, why don’t you?»
Conclusion. The analysis of the strategies in play in the debate, can promote an understanding of the underlying division between the
perspective of biomedicine and the more holistic approach in health care as a basis for further development and discussions in health care.
KEY WORDS: Evidence-based nursing, Latour, knowledge in health care, science in nursing
Introduksjon

Holbergs internasjonale minnepris går i 2013 til antropolog og sosiolog Bruno Latour. Med bakgrunn i etnografiske studier, har han utviklet teori om hvordan vitenskapelig kunnskap etableres ved diskusjoner
i det vitenskapelige feltet. Debatten om evidensbasering i helsefagene
kan ses som en arena for vitenskapelig diskusjon, hvor ulike kunnskapssyn brytes mot hverandre. Denne artikkelen har til hensikt å analysere den norske evidensdebatten ved Latours teori om vitenskapelig
kommunikasjon. Som metaperspektiv kan dette åpne og relativere
fastlåste posisjoner og invitere til en felles og mer integrert forståelse
av «det som står på spill».
Bakgrunn

Alle helsefag bygger på ulike former for kunnskap, hvor erfaringskunnskap og vitenskapelig kunnskap står sentralt. Erfaringskunnskap
er en kroppsliggjort og personlig kunnskap utviklet ved refleksiv
praksis i relasjon med pasienter/klienter/pårørende i en alltid subjektiv
og intersubjektiv kontekst. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget
kommer både fra den humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige tradisjon, men vil i ulik grad være dominert av et biomedisinsk perspektiv og vitenskapsforståelse (1,2,3).
Evidensbasert praksis har blitt et verdensomspennende kunnskapssystem som startet med etablering av evidensbasert medisin (EBM).
Argumentet for EBM var at medisinsk praksis skal bygge på faktaorientert forskning, såkalt «sikker» kunnskap. Vanligvis forstås EBM
som en samvittighetsfull, eksplisitt og klok bruk av gjeldende beste
evidens ved valg av medisinsk behandling til enkeltpasienter (4). Den
beste evidens finnes som forskningsbasert kunnskap gjennom det
internasjonale kunnskapssystemet The Cochrane Collaboration. For at
kunnskapen skal være mest mulig robust sorteres kunnskapen i et hierarki hvor metaanalyser og randomiserte undersøkelser (RCT) gir
høyeste score. I bunnen av hierarkiet møter vi «enkeltpasienter» og
«klinisk erfaring». Det nest nederste nivå består av ikke-eksperimentelle deskriptive studier dvs. de fleste typer kvalitative studier (4,5,6).
Ideen om evidensbasering spredde seg raskt fra medisin til andre helsefag. For å imøtegå kritikk, ble evidensmodellen i norsk sammenheng
justert til Kunnskapsbasert praksis (KBP), hvor andre kunnskapskilder

er forsøkt integrert. Beskrivelsen av hvordan en arbeider etter modellen
for KBP, er likevel preget av et tyngdepunkt i forskningsbasert kunnskap. Å finne den beste kunnskap innebærer en prosess hvor en stiller
gode forskningsspørsmål, søker etter oppdatert kunnskap på relevante
databaser og systematisk vurderer det man finner etter bestemte kriterier for det valgte design. Funn som vurderes til god kunnskap, skal
sammenholdes med praktisk erfaring og brukerens kunnskap og implementeres i praksis. Slik skal fagene være en dynamisk praksis som
reflekterer den beste kunnskap til enhver tid (5,7).
Introduksjonen av evidenssystemet er møtt med kritisk diskusjon i
fagmiljøene. Kritikken handler om 1) epistemologisk og vitenskapsteoretisk perspektiv, 2) makt – viten sammenhenger og 3) mangelen på
evidens for at evidenssystemet fører til god praksis.
Epistemologisk og vitenskapsteoretisk perspektiv
Denne kritikken handler om ulik forståelse av hva kunnskap er. I evidenssystemet heves vitenskapelig kunnskap opp til å være mer gyldig
enn praktisk erfaring og skjønn, og forskning utført ved RCT gis den
høyeste evidens (3,5,6,8). Evidensbasert kunnskap er kontekstfri
kunnskap basert på et naturvitenskapelig ideal som kan bidra til en
standardisering av praksis. At en behandling er evidensbasert betyr at
en på bakgrunn av eksperimentell gruppedesign, ser at behandlingen
virker for en statistisk gjennomsnittspasient, uavhengig av kontekst.
Kritikerne hevder at evidensbasering i klinisk praksis kan svekke
praksis ved ensidig fokusering på objektive tegn og statistikk, hvor
forståelsen av den enkelte pasienten tapes av syne (6,8,9), «... i klinisk
praksis møter ein ikkje gjennomsnittspasienten. Dei er statistske konstruksjonar» (11). Forskningsdesignet RCT er metodisk ikke i stand
til å besvare spørsmål relatert til enkeltpasienter, og data utviklet etter
evidenssystemet kan dermed være systematisk skeivt. Implementering
til praksis via kliniske retningslinjer, kan være både etisk og epistemologisk problematisk (4).
I praksis lever praktisk kunnskap og faglig skjønn, kunnskapsformer som nedvurderes i evidenssystemet. Ved den begrepsmessige
endringen til KBP, innsnevres kunnskapsbegrepet til å handle om
objektiv målbar kunnskap, noe som fratar helsefagene den legitime
kunnskapen som ligger i erfaringen og skjønnet (10).
I helsefag er det mange problemstillinger som best vil la seg
besvare ved kvalitative, fenomenologiske og hermeneutiske forskBERIT ANDERSEN SANDVIK
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ningstilnærminger. Pasienter og helsepersonells erfaringer må fortelles, de kan ikke måles. Evidensbasering innebærer dermed at viktige
studier gjeldende helt sentrale fenomen i yrkesutøvelsen, ikke blir
vurdert som fullgod kunnskap (8).
I følge Ekeli (5) kan den medisinske forskningstradisjonen, anses
som normalvitenskap. I dagens samfunn er det en økende forekomst
av sammensatte helseproblemer som ikke lar seg omforme slik at de
kan løses ved dette medisinske paradigmet. Forskerfelleskapet vil ved
krise i normalvitenskapen mobilisere for å opprettholde paradigmets
troverdighet. Kan innføringen av EBM / EBP være et middel i denne
anstrengelsen?
Makt-viten sammenhenger
Et annet kritisk punkt dreier seg om vitenskapens kontroll av praksis.
Når evidenssystemet blir det primære mål for god praksis, gjelder, i
følge Ekeland (11), en tenkning som sier at vitenskapen kommer først
og så praksis. Han peker på at EBM systemet blir varmt tatt imot av
WHO, nasjonale helsetilsyn, helsepolitikere og andre finansieringskilder. Dette knytter an til makt-viten sammenhenger hvor en positivistisk, kvantifiserbar forståelse av kunnskap støttes av økonomiske samfunnsinteresser og gis forrang som sikker kunnskap. Begrepet oppstår
som svar på en samfunnsmessig sammenheng hvor det forventes
forskningsresultater, effektivitet og økonomisk lønnsomhet, med økte
krav om at tiltak virker (8,11).
EBP kan også ha en negativ påvirkning på maktforhold i global og
kulturell sammenheng, samt undergrave feministiske perspektiver
(4,12).
Uklart begrep og usikker evidens
Det finnes ingen konsensus for hva EBP er og det er heller ikke utviklet evidens for at det evidensbaserte systemet gir god praksis (6,9).
Definisjonen av evidens varierer og selve begrepet EBP utlegges forskjellig innen de ulike fag (4,13). French (13) konkluderer med at
EBP mangler konsensus og at det er svært liten evidens for at begrepet
egentlig inneholder noe nytt.
Ekeland (9) hevder at biomedisinens praksisproblem, som handler
om at man er god til å behandle sykdom, men dårlig til å behandle
syke mennesker, forsterkes ved EBP. Evidensbevegelsens påstand om
bedre praksis, fremstår som en påstand uten evidens.
Disse elementene er sentrale både i norsk og internasjonal diskusjon. Diskusjonen innen det medisinske fagfeltet understreker i tillegg
at det sterke fokuset på EBM går utover vilkårene for viktig grunnforskning og utvikling av ny kunnskap basert på fysiologisk og anatomisk forståelse (14).
Metode

Debatten om evidensbasering er en videreføring av tidligere diskusjoner om kunnskapsformer i helse og sykepleiefag (1), og kan ses som
en form for vitenskapelig kommunikasjon. Latours teorier vil her bli
brukt som metodisk tilnærming for å analysere den norske evidensdebatten.
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Kort om Latours teori
Latours verk «Science in Action» (15) beskriver hvordan vitenskapelige fakta konstrueres gjennom forhandlinger i en kollektiv prosess.
Vitenskapelige oppdagelser etableres som fakta i en sosial kontekst
hvor forskjellige vurderinger og forskningsresultater brytes strategisk
mot hverandre.
En strategiform er bruken av modaliteter. Positive modaliteter er
utsagn som støtter funnene ved å lede bort fra de eventuelt usikre faktorer ved forskningen, og mot de mer solide aspektene ved funnene.
Motsatt vil negative modaliteter være det som motstanderen bruker
for å svekke dine fakta, momenter som peker mot eventuelle svakheter
ved forskningen. Ved denne særpregede form for vitenskapelig kommunikasjon går man fra å ha rett til å få rett, en nødvendig prosess for
at fakta skal telle som vitenskapelig kunnskap.
For å bygge sin argumentasjon og støtte sine fakta, henter man ressurser fra andre steder, referanser til anerkjente fagpersoner og dokuVÅRD I NORDEN 2/2013. PUBL. NO. 108 VOL. 33 NO. 1 PP 45–47

menter. Latour beskriver det som å hente inn sine «venner»; – «the
argument from authority». Antall «venner» en tekst har, vil ses som en
indikasjon på dens styrke.
I kommunikasjonsprosessene inngår translasjonsstrategier hvor det
handler om å fremme egne fakta og funn ved å involvere andre, koble
forskjellige interesser og samtidig selv beholde kontroll. En forutsetning for translasjonen er at kunnskapen gjøres bevegelig, ved bruk av
begreper som er flertydige og kan invitere til skifte av mening. En av
translasjonsstrategiene beskrives slik: «Jeg ønsker det samme som
deg». Her søkes å overtale den andre ved å overbevise om at man har
samme interesse og egentlig er enige. Det legges mest vekt på det som
man er felles om, og avvikende momenter i synet på saken, underkommuniseres. En annen strategi er: «Jeg vil det, hvorfor vil ikke du?»
Dette er en mer pågående og konfronterende strategi for å overbevise
den andre om at eget standpunkt er det beste. Denne strategien velges
gjerne der styrkeforholdet mellom partene er ujevnt. Den sterke part
vil bruke denne form for overtalelse i forhold til den svake.
Analyse av evidensdiskusjonen i lys av Latours teori

De som argumenterer for evidensbasert praksis, kan synes å ha til
hovedstrategi det som ligger i Latours translasjonsstrategi nr.1: Jeg
ønsker det samme som deg. Denne strategien uttrykkes bl.a. ved
endring av begrepsbruk fra evidensbasert medisin/sykepleie/fysioterapi osv. til kunnskapsbasert praksis. Ved å knytte begrepet direkte
til praksis understrekes behovet for at praksisutøvelse skal være knyttet til kunnskap. Hvem kan være uenig i det? Begrepet blir ved dette
mer flertydig, og dermed bevegelig. Det blir vanskeligere å argumentere imot, og det kan lettere vinne gehør.
Modellen for KBP favner flere typer kunnskap, og møter tilsynelatende kritikerne på dette punktet. De som argumenterer for KBP, nedtoner problematikken vedrørende kunnskapssynet som ligger i evidensbaseringen. I stedet for å gå inn i en mer grunnleggende diskusjon
om rangering av kunnskapsformer, imøtegås kritikken med at evidensbasert praksis er å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med
best tilgjengelig kunnskap. Det fremheves at god fagutøvelse hviler på
ulike kunnskapsformer, hvorav den forskningsbaserte er en viktig
komponent blant flere (7,16). Felles faglige interesser løftes frem og
polariseringen mellom standpunktene søkes redusert. Ved dette blir
trekk ved den kunnskapsbaserte modellen underkommunisert, spesielt
det som handler om adopsjonen av den medisinske modellen med sitt
evidenshierarki og ensidige kunnskapssyn.
For store grupper helsepersonell vil de sannsynligvis lykkes med
denne translasjonsstrategien. Praktikeren er gjerne mer fortrolig med
medisinsk forskning enn epistemologiske og filosofiske betraktninger. Medisinsk behandling er tett knyttet til pågående medisinsk
forskning og har høy status i feltet. Posisjonen har mektige «venner» i
den biomedisinske modellen, men de har ikke behov for å påberope
seg disse eksplisitt. «Vennene» er usynlig til stede i språkdrakt, argumenter og form.
Posisjonen har også mektige «venner» i vår tids krav om effektivitet, standardisering og samfunnsøkonomiske strømninger. Stortingsmelding 26 (1999-2000) om verdier for den norske helsetjenesten,
legges til grunn i argumentasjonen for evidensbasert sykepleie. Meldingen etterspør et vitenskapelig etterprøvd kunnskapsgrunnlag i
store deler av helsetjenesten (17).
Et annet trekk ved den samme translasjonsstrategi kan ses i et
senere debattinnlegg. Her tar posisjonen en mer akademisk stil og
henter inn kritikernes «venner» fra filosofien for å bygge argumentasjon som kan vise at kritikken er urettferdig og misforstått, og at
«egentlig vil vi jo det samme»(16).
Kritikerne av evidensbølgen i helsefagene, argumenterer skarpere
og er mer konfronterende. Kritikken handler om avsløring av kunnskapssynet som ligger i KBP, om maktinteressene og om manglende
forståelse av hva fagenes kjerne er. De utfordrer meningsmotstanderne i større grad. Dette følger mer mønsteret av «Dette vil jeg, hvorfor vil ikke du?» I følge Latour skulle vi da tro at de er de sterkeste i
forholdet. Dette virker ikke umiddelbart opplagt, men kanskje kan det
knyttes til de mektige «vennene» de trekker inn i debatten. En rekke

tenkere fra filosofi, sosiologi og vitenskapsteori trekkes inn i debatten
mot evidenssystemet. Ekeli (6) bruker bl.a. filosofen Schutz, sosiologene Bordieu og Latour, og vitenskapshistorikeren Thomas Kuhn.
Både Martinsen og Ekeland trekker på filosofene Focault og Skjervheim (8,11). Heggen og Engebretsen bruker filosofen Derrida i sin
dekonstruksjon av kunnskapsbegrepet slik det fremkommer i konseptet KBP (10). Generelt er denne posisjonen preget av akademisk kunnskap til støtte for argumentasjonen. Aktørene er retorisk gode og velformulerte i en mer presis og utfordrende stil.
Translasjonsstrategien «Dette vil jeg, hvorfor vil ikke du?» kan også
skimtes bak evidenskritikken i Martinsens bok «Samtalen, skjønnet
og evidensen» (18). Teksten er her ikke så utfordrende, men er mer
rettet inn mot overtalelse ved en grundig analyse av evidensbegrepets
mangfoldighet. Ved å gå til kjernen av begrepet snur hun det hele på
hodet og viser at det finnes en annen måte å se det evidente på. Evidensen kan betraktes og utvikles gjennom samtalen, fortellingene og
leve i skjønnet. Fremstillingen poengterer at de ulike tankemåter har
sine muligheter og sine begrensninger, uten at noen skal settes over
andre, men konkluderer likevel med at det er den livsfilosofiske tilgang som gir best innsikt i menneskelige erfaringer som livsmot, livsglede, sorg, savn, lengsel, lidelse og død. Dette underbygges igjen ved
«venner» som Merleu-Ponty, Løgstrup, Skjervheim, Kierkegaard og
Riceur. «Vennenes» akademiske tyngde inngir autoritet til betraktningene. De mer poetiske vendinger i det fenomenologiske språket
som brukes, kan også virke appellerende.
Analysekritikk
Denne tolkningen av aktørenes strategier i evidensdebatten hviler på
lesing av tekstene og gjenkjenning av strategier fra Latours teori. Analysen er slik ikke vitenskapelig holdbar. En mer grundig analyse ville
krevd en strukturert metodisk gjennomgang av utvalgte tekster sett i
forhold til retorikk, språk, bruk av modaliteter og translasjonenes
hovedstrategi, hvor konkrete funn og eksempler ville blitt presentert i
tekst og tabell. Foreliggende artikkel må betraktes som et essay, hvor
hovedhensikten er å presentere et av flere mulige metaperspektiv på
evidensdebatten. Slik er den ment som et innlegg i diskusjonen, et sett
av nye «briller» til ny inspirasjon.
Konklusjon

I alle helsefag kan det skimtes et spenningsforhold mellom et biomedisinsk naturvitenskapelig perspektiv og en mer helhetlig relasjonell
og kontekstuell forståelse i en erfaringsbasert praksis. At evidensbasert praksis blir tema for en slik skarp debatt, kan ses på som uttrykk
for et iboende skille mht menneske og kunnskapssyn i helsefagene, og
at dette skillet som faglig grunnlagsproblem, ikke fullt ut er anerkjent.
Veien videre kan ligge i en felles forståelse og anerkjennelse av de forskjellige tilnærminger i helsefagene, hvor de ulike kunnskapsformene
blir sett på som likeverdige og gjensidig utfyllende, alt etter hvilke
problemstillinger som er aktuelle. Ved å anvende Latours teori som
analyseverktøy, tydeliggjøres aktørenes strategier, maktforhold, ulike
kunnskapssyn og ulik forståelse av verdigrunnlaget i helsefagene.
Dette kan fremme en utvidet forståelse av fag, kunnskaps og verdigrunnlag, som kan forene og integrere de ulike posisjoner i debatten.
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