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Sammanfattning

Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska
sjuksköterskeutbildningen

Kraven på en professionell sjuksköterska har ökat i samhället vilket synliggjorts genom
olika lagar och författningar samt akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen. Det
övergripande syftet med avhandlingen var att belysa, beskriva och förstå sjuksköterskors
professionella medvetenhet i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen.

Delstudie I och II, som var longitudinella, inkluderade sjuksköterskestudenter i början
av utbildningen (n=164/163), i slutet av utbildningen (n=123/124) samt sjuksköterskor tre
till fem år efter examen (n=83/82). Delstudie III genomfördes med ett nationellt
slumpmässigt urval av sjuksköterskor (n=289) examinerade vid fyra olika tillfällen före
och efter det att sjuksköterskeutbildningen blev akademiserad. Delstudie IV inkluderade
sjuksköterskestudenter strax före examen (n=155). Data har insamlats med hjälp av tre
frågeformulär: ett med öppna svar där deltagarna beskrev sin syn på en bra sjuksköterska
(I); ett med en skala för bedömning av det professionella jaget i förhållande till andra
(modifierad Nurse Self Description Form) (II); ett om sjuksköterskors (III) respektive
studenters (IV) inställning till och medvetenhet om omvårdnadsforskning (utvecklades i
delstudie III). Data analyserades med hjälp av innehållsanalys (I) och parametriska och
icke parametriska statistiska metoder (II, III, IV) samt faktoranalys (III).

Karaktäristiskt för en bra sjuksköterska var (I): ”att göra gott för andra”, vilket
framträdde starkt och bibehölls till stora delar från nybörjarstudent till erfaren
sjuksköterska; ”att vara kompetent och skicklig” framträdde också starkt samt ökade under
och efter utbildningen; ”att vara modig och stolt i yrkesrollen” samt ”att sträva efter
professionell utveckling” framkom i betydligt mindre grad men med en viss ökning över
tid. Det professionella jaget i relation till andra i liknande situationer skattades generellt
som starkt från nybörjarstudent till erfaren sjuksköterska (II). Även här fanns en betoning
av att göra gott för andra. Det professionella jaget stärktes över tid inom arbetsförmåga,
objektivitet, flexibilitet, undervisningsförmåga, kommunikationsförmåga och social
förmåga medan det försvagades inom vilja att behärska kunskap och vilja att bidra till ny
kunskap (II). Utvecklingen till erfaren sjuksköterska visade på en ökad medvetenhet om
sjuksköterskeyrkets komplexitet. Instrumentutvecklingen för att skatta inställning till
omvårdnadsforskning validerades genom faktoranalys som genererade sju faktorer
benämnda ”forskningsspråket”, ”behov av forskningskunskap”, ”delaktighet”,
”professionen”, ”meningsfullhet”, ”studera litteratur” samt ”utveckling – resurs” (III).
Såväl sjuksköterskor (III) som studenter (IV) angav en positiv attityd till
omvårdnadsforskning och dess tillämpning i sjuksköterskans arbete. Däremot angav
framför allt sjuksköterskorna att de i ringa grad läste vetenskapliga tidskrifter samt i ringa
grad använde omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet.

Sammanfattningsvis framkom att studenter och sjuksköterskor endast delvis uppvisade
en professionell medvetenhet relaterat till intentionerna i den akademiska
sjuksköterskeutbildningen. Den medvetenhet som tydligast framkom kan relateras till den
traditionella bilden av en bra sjuksköterska medan de områden som framträdde som
bristfälliga kan relateras till de krav som ställs på ett professionellt arbete grundat på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Resultatet påvisar behovet av fortsatt samverkan
mellan sjuksköterskeutbildningen och vårdverksamheten samt behovet av sjuksköterskor
med högre akademisk utbildning som resurspersoner för utveckling av en
forskningsbaserad patientvård.

Nyckelord:
Professionell, medvetenhet, forskningsbaserad omvårdnad, sjuksköterskestudenter,
sjuksköterskor.
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Abstract

The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing Education

The increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and
ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall
aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional
awareness in relation to academic nursing education.

The longitudinal studies I and II of the thesis included novice nursing students (n=
164/163), senior students (n=123/124), and nurses three to five years after graduating
(n=83/82). Study III of the thesis covered a nationally random selection of nurses
graduated during four different years before and after the implementation of the academic
education (n=289). Study IV focused on senior students (n=155). The data were collected
by means of three questionnaires: open questions where the respondents were asked to
describe their views of a good nurse and a bad nurse (I); a scale for assessing the
professional self in relation to others (modified Nurse Self Description Form) (II); and
finally, a questionnaire designed to asses the nurses’ (III) and the students’ (IV) attitudes to
and awareness of research within nursing (as developed in study III). The data were
analysed by means of content analysis (I) and parametric and non-parametric statistical
methods (II, III, IV), and factor analysis (III).

The result was that the characteristic of a good nurse ”to do good for others” emerged
strongly and retained its dominant position throughout the education and beyond. ”To be
competent and skilled” was also highly favoured and gained ground during and after the
training. ”To have professional courage and pride” and ”to seek professional development”
were considerably less prominent but increased slightly in importance over time (I). The
professional self in relation to others in similar situations were generally rated as both
strong among students and experienced nurses (II). Also in this respect there was an
emphasis on the aspect of doing good for others. The professional self grew stronger over
time in the areas of drive, objectivity, flexibility, ability to teach, ability to communicate
and sociability, whereas the desire to contribute through research and knowledge mastery
decreased over time (II). The process of developing into an experienced nurse, however,
entailed increased awareness of the complexity of the nursing profession. The instruments
for measuring attitudes to nursing research were validated through factor analysis, which
generated seven factors termed ”research language,” ”need of research knowledge,”
”participation,” ”the profession,” ”meaningfulness,” ”study literature,” and ”developing–
resources” (III). Nurses (III) as well as students (IV) expressed a positive attitude to
nursing research and its application to the nursing profession. However, the nurses in
particular stated that they seldom read scientific journals and seldom applied nursing
research in their daily work.

To sum up, the research in this thesis shows that students and nurses only to a
moderate extent displayed the professional awareness that the academic nursing education
aims for. The traditional image of a good nurse was the most clearly manifested form of
awareness, whereas insufficient awareness was registered in areas related to own
responsibility for research-based practice. The result indicates a need for further
collaboration between the nursing education and the health care sector, as well as for
academically highly qualified nurses as resource persons in nursing practice, to support
quality development in nursing, and serve as role models for students.

Keywords:
Professional, awareness, research-based nursing, nursing students, nurses.
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Vi kan inte göra stora saker – bara små saker av kärlek

Moder Teresa
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Inledning

Att vårda sjuka har sedan mycket lång tid tillbaka utgjort en viktig syssla som ända

fram till nutid ansetts vara en angelägenhet för framför allt kvinnor.

Sjuksköterskeprofessionens förgrundsgestalt Florence Nightingale menade i sin

bok ”Notes on nursing: what it is, and what it is not” att i varje kvinna finns en

sjuksköterska (Nightingale 1859). Sjuksköterskeyrkets ursprung går att återfinna i

Storbritannien under mitten av 1800-talet och Florence Nightingale fick stor

betydelse för sjuksköterskans professionella utveckling. I Nightingales arbete och

dokumentation framkom betydelsen av god vård där vikten av att sätta patienten

före sig själv poängterades, liksom att sjuksköterskan skulle vara renlig, diskret och

hoppingivande (Hamrin 1997). I Sverige fanns vid denna tidpunkt Marie

Cederschiöld, som i likhet med Nightingale verkade för vårdens och

sjuksköterskeyrkets utveckling inom diakoniverksamheten. Centralt för både

Nightingale och Cederschiöld var den kristna människosynen, kärlekstanken och

ansvaret (Christianson-Rykling & Norrman 2001). Sjuksköterskeyrket har efter

Nightingales och Cederschiölds dagar genomgått en stegvis utveckling framför allt

påverkad av förändringar som skett i samhället och inom hälso- och sjukvården,

men också av målinriktat agerande bland sjuksköterskorna själva i syfte att

utveckla yrket och professionen (Wendt 1998). Sjuksköterskeutbildningen har

utgjort en viktig del i denna utveckling, som vid olika tidpunkter förändrats för att

svara mot de ökade krav och förväntningar som successivt har kommit att ställas på

sjuksköterskeyrket. Detta har lett fram till dagens akademiska

sjuksköterskeutbildning, där huvudämnet omvårdnad1 tillika är forskningsämne.

Den akademiskt utbildade sjuksköterskan förväntas kunna ta ett professionellt

ansvar för patientens omvårdnad i de olika vårdformer som idag förekommer.

Detta innebär att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att ta ansvar

för att driva utvecklingen av omvårdnad framåt med forskningsresultat som

utgångspunkt (Socialstyrelsen 2005).

1 . I engelskspråkig litteratur används begreppen ”Nursing” respektive ”Caring” (Meleis 2005),
vilka ibland översätts som omvårdnad eller speciell omvårdnad respektive vård, omsorg eller allmän
omvårdnad. I denna avhandling har båda begreppen genomgående översatts med omvårdnad.
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Under 1970- och 1980-talet genomfördes omfattande nationella reformer som

påverkade både sjuksköterskans utbildning och arbete och bidrog till att tydliggöra

sjuksköterskeyrket som en profession (Strömberg 1997). En av de viktigaste

reformerna var Högskolereformen 1975, där vårdutbildningarnas utveckling

belystes inom den så kallade ”Vård 77” (SOU 1978:50). Den innebar att de

medellånga vårdutbildningarna, däribland sjuksköterskeutbildningen, överfördes

till högskolesystemet 1982. Att utbildningen blev en högskoleutbildning innebar

tydliga krav på kritiskt tänkande och forskningsanknytning. Innehållet i

utbildningen förändrades och nya områden inriktade på humanistisk vetenskap och

samhällsvetenskap tillfördes (Askling 1987). Av studier som genomfördes under

senare delen av 1980- och början av 1990-talet framkom dock att

sjuksköterskestudenter, trots högskoleutbildningen, lärde sjuksköterskerollen på ett

traditionellt sätt genom framför allt modellinlärning där kunskapen baserades på

traditioner och erfarenhet utan teoretisk förankring (Grahn 1987, Pilhammar

Andersson 1993). Dessutom uppfattades yrkesrollen och dess profilering som

diffus och sjuksköterskans status ansågs behöva stärkas (Olsson och Gullberg

1991). Det framkom också i internationella studier att sjuksköterskor använde

omvårdnadsforskning i begränsad utsträckning i det dagliga arbetet (Hunt 1981,

Funk m.fl. 1991, Lacey 1994, Rodgers 1994).

Denna avhandling belyser sjuksköterskans professionella medvetenhet utifrån

samhällskravet att säkerställa omvårdnad av hög kvalitet baserad på vetenskap och

beprövad erfarenhet.
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Bakgrund

Förändrade krav och villkor för sjuksköterskan

Under de senaste decennierna har hälso- och sjukvården i Sverige genomgått stora

förändringar, vilket medfört ökade krav på sjuksköterskorna och även en förändrad

sjuksköterskeroll. Den högteknologiska och medicinska utvecklingen har lett till en

ökad specialisering inom vården samtidigt som den förändrade

befolkningsstrukturen med allt fler äldre ställer nya krav (SBU 1994:123, SOU

1999:66a,b). Människors förändrade inställning till hälso- och sjukvården har också

bidragit till att nya krav ställs på sjuksköterskan. Patienterna förväntar sig i allt

högre grad möjlighet till valfrihet, medinflytande och delaktighet, samt en säker

vård av hög kvalitet och ett gott bemötande grundat på respekt. Även anhöriga

förväntar sig att de skall vara trygga i vetskapen om att en närstående får god vård

och blir väl omhändertagen (SOU 1999:66a).

Krav på en starkare och tydligare humanistisk inriktning inom hälso- och

sjukvården har poängterats och de etiska grundprinciperna tydliggjorts, då vården

skall ges med respekt för människors värde och integritet (SFS 1982:763, SOU

1999:66a). I många länder har samtidigt den ekonomiska kris som hälso- och

sjukvården genomgått ställt krav på effektivisering (McKeen m.fl. 1998,

Janiszewski Goodin 2003). Effektiviseringen har medfört ett ökat behov av

utveckling, utvärdering och forskning inom vårdens olika områden för att en god

och säker vård skall kunna garanteras (Willman & Asplund 1998). I samband med

detta har också forskning och utveckling inom sjuksköterskans ansvarsområde,

omvårdnad, blivit allt viktigare. Hälso- och sjukvårdens behov av medvetna och

välutbildade sjuksköterskor finns väl dokumenterat (WHO 1997, McKeen m.fl.

1998, Kitson 1999, Thompson m.fl 2004). Eftersom sjuksköterskor är

representerade inom alla områden inom hälso- och sjukvården och de ofta finns

nära patienten 24 timmar om dygnet (Carlisle m.fl. 1999) blir deras arbete och

kompetens viktig för en god och kostnadseffektiv vård (SBU 1994:123).
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Sjuksköterskans profession och professionalitet

En profession kan beskrivas utifrån de egenskaper som tidigt identifierades inom

de klassiska professionerna läkare och advokat. Professionen kännetecknas då av

att den har en samhällelig sanktion, en egen kultur, auktoritet, etiska regler och

systematisk teori (Greenwood 1957, Selander 1989). För sjuksköterskeyrket

tydliggörs den samhälleliga funktionen genom samhällets lagstiftning och mål,

krav på utbildning och legitimation (Wendt 1998). I Sverige anger Socialstyrelsen

övergripande riktlinjer för den legitimerade sjuksköterskans arbete och kompetens.

Där framkommer att det är sjuksköterskan som har den kvalificerade utbildningen

för specifik omvårdnad (SOSFS 1993:17). Sjuksköterskans arbete skall

genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, och grunden för

sjuksköterskans arbete bör vara de etiska riktlinjerna som finns utarbetade av

International Council of Nurses (ICN) samt ett vetenskapligt förhållningssätt

(Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN 2000). I

lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områden (SFS 1998:531),

som även omfattar sjuksköterskan, framgår att arbetet skall utföras enligt vetenskap

och beprövad erfarenhet och att patienten skall få sakkunnig och omsorgsfull vård.

Genom legitimeringsförfarandet har sjuksköterskan erhållit ett eget ansvar för att

tillämpa sina kunskaper (SOU 1999:66a,b). I den professionella rollen finns ett

ansvar för att både hålla sig à jour inom och utveckla sitt verksamhetsområde.

Inom sjuksköterskeyrket har den egna kulturen, autonomin och den systematiska

teorin växt sig allt starkare under senare år. Detta kan framför allt relateras till

förändringen till en akademisk sjuksköterskeutbildning, som gett möjlighet till

forskarutbildning i ämnet omvårdnad (Bentling 1995). Att yrket fått en akademisk

status medför också större auktoritet i samhället, vilket är av stor betydelse för

möjligheten att påverka i olika samhällsfrågor. Bristen på auktoritet har enligt

Selander (1989a) varit en egenskap som bidragit till att yrket under lång tid

betraktats som ett semi-professionellt yrke.

Fördelar och nackdelar med sjuksköterskeyrkets utveckling mot professionalisering

har diskuterats, såväl nationellt som internationellt. Det har till exempel lyfts fram
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att sjuksköterskans expertkunnande därigenom kan bli tydligare samtidigt som det

kan finnas en risk för statustänkande och avskärmning gentemot andra grupper

inom vården (Selander 1989a, Öhlén & Segesten 1993). Det har framhållits som

viktigt att sjuksköterskeyrkets professionalisering inte enbart blir betraktat som en

kamp om status, ansvarsområde och yrkesutövning. Sjuksköterskeyrkets

professionalisering bör istället vara en möjlighet för sjuksköterskor att i samverkan

och jämbördigt med andra professioner bidra till högre vårdkvalitet på olika nivåer

inom hälso- och sjukvården (Öhlén & Segesten 1993, Rutty 1998).

Den process som sjuksköterskeyrket genomgått ingår i vad Selander (1989b) kallar

”de nya generationernas professionaliseringsprojekt”. Dessa kännetecknas av att

yrkesorganisationen är gammal men att man strävar efter att uppnå status och

inflytande. Detta sker genom att utveckla sitt eget kunskapsområde genom

forskningsanknytning och egen forskning samt genom att utveckla kopplingen

mellan en teoretisk grundutbildning och en praktisk yrkesutövning.

Omvårdnadsforskningen har blivit nära förknippad med sjuksköterskeyrkets

professionella utveckling (Lehtinen m.fl. 2002) där teoriutveckling och forskning i

ämnet omvårdnad har varit viktiga byggstenar i den akademiska utbildningen. I

Sverige har omvårdnadsforskningen till stora delar varit kliniskt förankrad

(Heyman 1995) och dess utveckling skett i nära samverkan mellan de nordiska

länderna även om Nordamerika har haft en påverkan på framför allt teoribildning

och metodutveckling (Hamrin 1990, 2000).

Relationen mellan utbildning och det praktiska yrkesfältet har haft stor betydelse

för utveckling av omvårdnad som vetenskap och profession (Klaich 1990). Inom

professionen har det pågått ett betydelsefullt arbete för att integrera teori och

praktik i sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans arbete. För att åstadkomma

detta har olika modeller och metoder utvecklats och studerats, exempelvis

reflektion i och om det praktiska yrkesutövandet (Shields 1995, Teekman 2000,

Hannigan 2001), problemlösning och/eller kritiskt tänkande (Pilhammar Andersson

1996, Angel m.fl. 2000, Allen m.fl 2004), modeller för att applicera teori i praktik

(Kim 1993, Martin & Mitchell 2001) liksom mentorskap och handledning

(Severinsson 1998, Gray & Smith 1999, Öhrling & Rahm Hallberg 2000a, 2000b).
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Profession och professionalitet bör förstås utifrån sitt historiska perspektiv (Klaich

1990). Det faktum att sjuksköterskeyrket har varit ett kvinnligt yrke, där det

kliniska arbetet liksom utbildningen i stor utsträckning av tradition har varit

underställda läkaren och det medicinska kunskapsområdet, har framförts som en

orsak till yrkets begränsade självständighet (Moloney 1986). En möjlighet för

enskilda sjuksköterskor att nå ett professionellt erkännande har varit att lämna det

kliniska arbetet och utbilda sig ytterligare för till exempel administrativt eller

pedagogiskt arbete (Porter 1992, Parkin 1995). Sjuksköterskeyrkets snåriga

framväxt med påverkan av olika vetenskapliga perspektiv har även påverkat

sjuksköterskans professionalisering. Komplexitet och tvärvetenskaplighet har

troligtvis medfört svårighet att tydligt avgränsa sjuksköterskeyrket mot andra

professioner (Rutty 1998). Om yrkets professionalitet skall kunna stärkas krävs att

sjuksköterskorna är medvetna om nödvändigheten av fortlöpande utveckling inom

ämnet och av yrket.

Sjuksköterskeutbildningen som en akademisk utbildning

Akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen som genomförts i Sverige under de

senaste decennierna med start i ”Vård 77” (SOU 1978:50) har haft stor betydelse

för utvecklingen av sjuksköterskeyrket. Målet för denna utveckling har varit att

sjuksköterskorna skall kunna bidra till högre kvalitet av patientvården och en stärkt

sjuksköterskeprofession (Bentling 1995). Kritiskt tänkande, självständigt

beslutsfattande och handlande byggt på vetenskap och beprövad erfarenhet

framträder som viktiga komponenter i den akademiska sjuksköterskeutbildningen.

Detta finns väl belyst i de mål som gäller för all högskoleutbildning sedan 1993

(SFS 1992:1434). Dessutom finns yrkesspecifika mål (SFS 1993:100, bilaga 2

examensordningen) som avser det som särskilt krävs för att självständigt arbeta

som sjuksköterska. Där betonas kunskaper, praktisk förmåga, självkännedom och

etiskt förhållningssätt. Områden som allmän och specifik omvårdnad, genus,

ekonomi, organisation, ledarskap samt undervisning och handledning lyfts särskilt

fram.
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Internationellt har sjuksköterskeutbildningarna genomgått en liknande process som

i Sverige. I många länder har utbildningarna utvecklats från traditionella

yrkesutbildningar vid sjukhusen till högskoleutbildningar (Watkins 2000, Lane &

Paterson 2001, Mikkelsen Kyrkjebø m.fl. 2002, Daly & Carnwell 2003). Som

exempel kan nämnas utvecklingen i Storbritannien, där behov av ny utbildning

uppstod som ett resultat av att omvårdnadsarbetet till stora delar baserades på

rutiner och inte på forskning. Vidare fanns ett ökat behov av välutbildade

sjuksköterskor, som kunde arbeta jämsides och tillsammans med andra

professioner (Watkins 2000). ”Den nya sjuksköterskan” skulle bli en

”knowledgeable doer” som baserar sitt arbetet på forskning (Macleod Clark m.fl.

1997).

Eftersom sjuksköterskeyrket tar utgångspunkt i en akademisk utbildning innebär

detta att begreppet professionell sjuksköterska bör kunna jämställas med ”bra

sjuksköterska”, vilket är det begrepp som används i dagligt språkbruk. Detta

innebär att sjuksköterskan i sitt arbete handlar utifrån en teoretisk kunskapsbas och

humanistiska värderingar där patienten möts som en unik person, samtidigt med en

strävan mot en hög kvalitet i vården (Fagermoen 1997, Manninen 1998, Bradshaw

2000, Burke & Harris 2000, Watkins 2000).

Relationen mellan sjuksköterskans arbete och högre utbildning har varit i fokus

under många år (DeBack & Mentkowski 1986, Murray och Chambers 1990,

Fitzpatrick m.fl. 1993, Fletcher 1997, Greenwood 2000, Spencer 2005). I länder

där det finns olika nivåer på utbildningen, till exempel Storbritannien och

Australien, pågår en diskussion om behovet av akademiska sjuksköterskor (Francis

& Humphreys 1999, Burke & Harris 2000) samt om skillnaden mellan

sjuksköterskor utbildade på ”diploma-” alternativt ”bachelornivå” (Bartlett m.fl.

2000, Beach 2002, Clinton m.fl. 2005). Det finns studier som visar att det inte

innebär någon skillnad (Sandford m.fl. 1992, Clinton m.fl 2005) medan andra

studier pekar på att en akademisk utbildning inverkar gynnsamt på sjuksköterskors

kompetens (While m.fl 1995, Bartlett m.fl 2000). Girot (2000b) fann till exempel

att kombinationen akademisk utbildning och klinisk erfarenhet gav bra
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beslutsfattare. Utifrån de krav som ställs på dagens och framtidens professionella

sjuksköterska bör en akademisk utbildning vara självklar och ett antal studier har

betonat vikten av en akademisk utbildning för hög kvalitet i omvårdnaden (DeBack

& Mentkowski 1986, Bartlett m.fl. 2000, Girot 2000a, Philips m.fl. 2002). Den

kritik som framförts om att den akademiska utbildningen i många länder är alltför

teoretisk och att gapet mellan teori och praktik tenderar öka (Francis & Humphreys

1999, Furåker 2001, Beach 2002, Mikkelsen Kyrkjebø m.fl. 2002) bör tas på allvar.

Watson (2002) understryker att sjuksköterskeutbildningen skall vara akademisk,

men han belyser även problematiken med utbildningens innehåll: ”Universities are

the right place but are they currently doing the right things?” (Watson 2002, sidan

480).

Sjuksköterskans kompetens

Sjuksköterskors kompetens har under det senaste decenniet belysts i ett stort antal

studier. Det framkommer att kompetens är svårt att studera, beskriva och mäta, inte

minst beroende av att det inte finns någon entydig definition utan begreppet

upplevs diffust och svårfångat och kan ha både en snäv och bred betydelse (Olsson

& Forsdahl 1996, Olsson 1999, Bartlett m.fl. 2000, Girot 2000a, Kröll 2000,

Manley & Garbett 2000, Tzeng & Ketefian 2003). Under senare år har ett alltmer

holistiskt synsätt präglat kompetensbegreppet inom sjuksköterskans område, där

också vikten av kritiskt tänkande tydliggjorts (Milligan 1998, Girot 2000a, Cowan

m.fl 2005).

I olika studier har kompetens belysts genom användande av självvärdering utifrån

olika mätinstrument (Dagenais & Meleis 1982, Arthur 1992, 1995, Maynard 1996,

Arthur & Thorne 1998, Crawford & Kiger 1998, Meretoja m.fl 2004a, 2004b,

Tzeng 2004). Dessa instrument omfattar sjuksköterskans roll och förmåga som

vårdare, ledare, utbildare/handledare och utvecklare. Kompetens beskrivs också

som en pågående process där varje person tillskrivs en ständig potential att skaffa

sig kunskap och färdigheter genom kritiskt tänkande och en öppenhet till livet och

lärandet (Nagelsmith 1995). Genom kvalitativa studier har man försökt identifiera

kännetecken på kompetens hos sjuksköterskestudenter (Girot 1993) och
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sjuksköterskor (Zhang m.fl 2001). Kritiskt tänkande har framkommit, men det är

framför allt personliga drag som framträtt tydligast. Sammanfattningsvis

framkommer att sjuksköterskans kompetens omfattar en kombination av

värderingar, attityder, kunskaper och skicklighet inom intellektuella,

mellanmänskliga och tekniska områden (De Bueno m.fl. 1987, Fitzpatrick m.fl.

1992, Benner 1993, While 1994, Nagelsmith 1995, Olsson & Forsdahl 1996,

Olsson 1999, Zhang m.fl 2001, Meretoja m.fl 2004a, Tzeng 2004, Cowan m.fl

2005).

Sambandet mellan en bra sjuksköterska och god omvårdnad finns väl beskrivet

(Kelly 1992a, While 1994, Ramritu & Barnard 2001, Zhang m.fl 2001, Tzeng

2004). Studier visar att medkänsla, omsorg, god kommunikation och kompetens

behövs för att ge god och professionell omvårdnad (Wilkes & Wallis 1998,

Lundberg & Boonprasabhi 2001, Karaöz 2005). Bilden av en bra sjuksköterska och

god omvårdnad tenderar att förändras under utbildningens gång då

nybörjarstudenters ofta idealistiska bild övergår till en mer uppgiftsorienterad.

Detta har framkommit inom såväl icke högskoleutbildningar (Weller m.fl. 1988,

Wilson & Startup 1991) som högskoleutbildningar (Olsson & Gullberg 1987,

Pilhammar Andersson 1993). Senare studier visar att sjuksköterskestudenters bild

av omvårdnad och sjuksköterskans roll i många fall exkluderar den

forskningsbaserade omvårdnaden (Deans m.fl. 2003), och att det

uppgiftsorienterade perspektivet tenderar att dominera (Fagerberg & Kihlgren

2001). Vidare har det framkommit att studenter (Holmström & Larsson 2005)

liksom sjuksköterskor (Henderson 2002) har svårighet att överföra teoretiska

kunskaper om helhetssyn till praktiskt vårdarbete.

Utveckling och bedömning av professionell identitet

Att vara sjuksköterska innefattar att ha en professionell identitet. Den

professionella identiteten utgör en del av den generella identiteten, där det egna

jaget utvecklas i interaktionen med andra. Yrkesidentiteten, den professionella

identiteten, kan vara både subjektiv, det vill säga utgå från en självkänsla och

självvärdering av att vara sjuksköterska, och objektiv där andra har en bild av



18

personen som sjuksköterska (Öhlén & Segesten 1993). Den subjektiva delen av

yrkesidentiteten kan även beskrivas som uppfattning av det professionella jaget

(Dagenais & Meleis 1982). Enligt Kelly (1992b) byggs den professionella

självbilden upp genom självvärdering av professionell kunskap, värderingar och

skicklighet. Hur sjuksköterskor bedömer sin professionella identitet har av ett antal

forskare beskrivits som betydelsefullt för utförandet av omvårdnaden (Meleis &

Dagenais 1981, Weller m.fl. 1988, Kelly 1992a, Fagermoen 1997, Arthur &

Thorne 1998, Arthur m.fl. 1998, Randle 2001a, 2003a, Fagerberg 2004). Studier

har visat att under utbildningen utvecklas studenternas professionella identitet

successivt (Weller m.fl. 1988, Wilson & Startup 1991, Arthur 1992).

Professionell identitet har belysts i såväl kvalitativa (Randle 2001a, 2001b,

Fagerberg 2004) som kvantitativa studier (Arthur 1992, 1995, Arthur & Thorne

1998, Arthur m.fl. 1998, Randle 2003a, Thorpe & Loo 2003), där olika

självskattningsskalor använts. En skala som använts är Nurse Self Description

Form (NSDF) som belyser professionell kompetens i förhållande till autonomi,

vetenskapligt förhållningssätt, utveckling och forskning, anpassningsförmåga,

altruism, förmåga till inkännande och empati, samt professionellt engagemang

(Dagenais & Meleis 1982). Instrumentet har använts i USA, där det framkom att

akademiskt skolade sjuksköterskestudenter med ”bachelor-grad” var mer positiva i

sin bedömning av det professionella jaget än andra studenter (Meleis & Dagenais

1981). Även i Sverige har instrumentet använts i olika studier (Andréasson m.fl.

1992, Gullberg m.fl. 1994, Gullberg 1996, Olsson 1999, Sandelin Benkö &

Sarvimäki 1999, Jonsson & Segesten 2004). I Gullbergs uppföljningsstudie (1996)

framkom en förändring mot högre skattning av det professionella jaget vid

jämförelse mellan i början av sjuksköterskeutbildningen och efter några års

erfarenhet som sjuksköterska.
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Inställning till forskning och forskningsanvändning i omvårdnad

Som tidigare nämnts utgör kritisk granskning och användning av forskningsresultat

i det dagliga arbetet en viktig del under utbildningen och i det professionella

yrkesutövandet för en sjuksköterska. Studier har visat att sjuksköterskestudenter

ofta utvecklar en positiv inställning till forskning under utbildningen (Slimmer

1992, Dyson 1997, MacArthur MacVicar 1998, Linder 1999, Manninen 1999,

Whitmeyer Hitchock & Murphy 1999). Samtidigt har det framkommit att

studenterna kan ha en avvaktande och kanske negativ inställning till forskning av

flera skäl; forskningsmetodik bedöms inte som ett viktigt kunskapsområde (Ring &

Danielson 1999), forskning och utveckling ses inte som en del av sjuksköterskans

profession (Linder 1999) och användning av forskningsresultat i den kliniska

utbildningen bedöms som svår och mindre viktig (Löfmark & Torell-Ekstrand

2000). Studenter har också framfört att forskningens användbarhet begränsas

genom överordnades negativa åsikter (Ax & Kincade 2001), sjuksköterskors

bristande kunskap inom området (Nilsson Kajermo m.fl. 2000), och att forskningen

kan vara svår att tillämpa i praktiska situationer (Linder 1999, Corlett 2000).

Att sjuksköterskor endast i begränsad utsträckning använder den forskning som

finns har framkommit i ett antal studier (Hunt 1981, 1996, Funk m.fl. 1991, Lacey

1994, Rodgers 1994, Pearcey 1995, Parahoo 1998, Wallin m.fl. 2003). Hunt (1981)

beskrev följande orsaker till varför inte sjuksköterskor använder sig av

forskningsresultat: sjuksköterskor känner inte till forskningsresultat; förstår inte

forskningsresultat; tror inte på forskningsresultat; förstår inte hur de skall använda

forskningsresultat; får inte använda forskningsresultat. Liknande resultat har

framkommit i svenska studier (Derbring m.fl 1993, 1994, Nilsson Kajermo m.fl

1998). Studier har också visat att sjuksköterskors attityder till forskning påverkar i

vilken omfattning de använder omvårdnadsforskning (Bostrom m.fl. 1989,

Champion & Leach 1989, Hicks 1995, 1996).
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Problemformulering

Sjuksköterskerollen har diskuterats och utvecklats under en lång tid (Hunt &

Wainwright 1994). I Sverige har utvecklingen till stora delar styrts av

samhällsutvecklingen men också av sjuksköterskorna själva. Svensk

sjuksköterskeförening och Vårdförbundet SHSTF har initierat utveckling av

sjuksköterskeutbildning samt diskuterat forskning inom sjuksköterskans

verksamhetsfält (Zetterström-Lagervall m.fl. 1985, Bentling 1992). Trots detta

framträder den otydliga yrkesrollen i ett antal dokument och studier (Bentling

1992).

Socialstyrelsen (2005) har poängterat vikten av att sjuksköterskor har det

yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta dagens och framtidens

behov. För att möta samhällets och professionens krav har

sjuksköterskeutbildningen i Sverige liksom i många andra länder övergått från att

vara yrkesutbildning till att vara akademisk utbildning förlagd till högskolor och

universitet. Den akademiska utbildningen avser att leda fram till en professionell

yrkesroll, som bland annat karaktäriseras av ett kritiskt förhållningssätt och ett

ansvarstagande för yrkets och omvårdnadens utveckling. Denna förändring har

inneburit en hel del svårigheter och dess värde och huruvida den lyckats i sina

intentioner har sedan lång tid debatterats och är av fortsatt intresse. Frågan är om

den akademiska sjuksköterskeutbildningen verkligen leder fram till professionellt

medvetna sjuksköterskor som kan bidra till hög kvalitet i vården av patienter och

deras anhöriga. Denna avhandling har inriktats på sjuksköterskestudenters och

sjuksköterskors professionella medvetenhet.
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Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa, beskriva och förstå

sjuksköterskors professionella medvetenhet i relation till den akademiska

sjuksköterskeutbildningen.

Delsyften:

- att belysa akademiskt utbildade sjuksköterskors syn på en ”bra

sjuksköterska”, under utbildningen och efter några år i yrket (I)

- att beskriva akademiskt utbildade sjuksköterskors professionella självbild,

under utbildningen och efter några år i yrket (II)

- att utveckla ett instrument som belyser sjuksköterskors inställning till och

medvetenhet om forskning och utveckling inom omvårdnad (III)

- att undersöka sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors inställning till

och medvetenhet om forskning och utveckling inom omvårdnad (III, IV)

- att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskestudenters inställning

till och medvetenhet om forskning och utveckling inom omvårdnad (IV).
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Material och metod

Design

I avhandlingen ingår fyra delstudier där data insamlats med hjälp av olika

frågeformulär. Delstudie I och II var longitudinella studier (Polit & Beck 2004),

där deltagarna var sjuksköterskestudenter som följdes från utbildningens start till

ett antal år efter examen. Delstudie I genomfördes med kvalitativ design där

deltagarna beskrev sin syn på ”en bra sjuksköterska”. Delstudie II hade en

kvantitativ design där deltagarna skattade sitt professionella jag sett i förhållande

till andra i liknande situation. Delstudie III och IV var av typ gruppjämförande

studier (”cross-sectional”) (Polit & Beck 2004). Delstudierna genomfördes med

kvantitativ design, där sjuksköterskor (III) och sjuksköterskestudenter (IV) angav

sin inställning till forskning och forskningsanvändning i omvårdnad samt

medvetenhet om omvårdnadsforskning.

Deltagare

Av tabell 1 framgår antalet personer som erhöll frågeformulär samt svarsfrekvens i

respektive delstudie.
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Tabell 1. Antalet personer i delstudie I-IV

SvarsfrekvensUndersökningsgrupp Antal som erhöll

frågeformulär n (%)

Delstudie I/IIa

Studenter – i början av utbildningen n=164 164/163 (100/99)

Studenter – i slutet av utbildningen n=134 123/124 (92/93)

Sjuksköterskor – tre till fem års erfarenhet n=127 77/82 (61/65)

Delstudie III

Sjuksköterskor – examinerade 1966 n=101 74 (73)

Sjuksköterskor – examinerade 1976 n=104 71 (68)

Sjuksköterskor – examinerade 1986 n=102 69 (67)

Sjuksköterskor – examinerade 1996 n=100 75 (75)

Totalt n=407 289 (71)

Delstudie IV

Studenter - i slutet av utbildningen n=201 155 (77)
a samma deltagare ingår i delstudie I och II

Deltagarna i delstudie I och II utgjordes av studenter under och efter en treårig

akademisk sjuksköterskeutbildning. Alla sjuksköterskestudenter som började sina

studier under perioden 1993-1995 inbjöds att delta men på grund av tekniska

missöden i samband med registrering av koder exkluderades två studentgrupper.

Fem studentgrupper som följde samma utbildningsplan accepterade att delta i

studien. I varje studentgrupp insamlades data vid tre tillfällen. I samband med

första datainsamlingen besvarade 164 (I) respektive 163 (II) nybörjarstudenter

frågeformulären. Vid andra tillfället, som genomfördes tre år senare, svarade 123

(I) respektive 124 (II) studenter. Förändringen i antal deltagare mellan första och

andra tillfället berodde på att studenter gjort uppehåll i studierna, slutat eller

återkommit till utbildningen. Tredje datainsamlingstillfället genomfördes vid ett

och samma tillfälle oberoende av när studenterna tagit examen, vilket innebar att

datainsamlingen skedde tre till fem år efter examen. Vid denna datainsamling

besvarade totalt 77 respektive 82 av de tidigare studenterna frågeformulären. Av

samtliga deltagare besvarade 64 respektive 67 frågeformulären vid alla tre

datainsamlingstillfällena. Vid utbildningens start utgjorde de som svarat alla tre
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gånger cirka 40 %, vid utbildningens slut cirka 50 % samt efter 3-5 år efter examen

cirka 80 % (framgår inte av tabell 1).

I delstudie III besvarade 289 legitimerade sjuksköterskor ett frågeformulär.

Deltagarna valdes slumpmässigt och från hela landet samt utifrån

sjuksköterskeexamen erlagd 1966, 1976, 1986 och 1996. Dessa examensår valdes

för att urvalsgruppen skulle representera verksamma sjuksköterskor från samtliga

utbildningsepoker. Två grupper, 1966 och 1976, var utbildade före och två grupper,

1986 och 1996, efter akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen. Under dessa

utbildningsepoker varierade dessutom utbildningens längd (3-3,5 år; 2,5 år; 2 år

och 3 år respektive). I delstudie IV deltog sjuksköterskestudenter som

examinerades vid en högskola/ett universitet i Sverige under en fyraårsperiod.

Totalt deltog 155 studenter, då två studentgrupper exkluderades på grund av att

svarsfrekvensen bedömdes vara för låg (< 50 %) inom dessa grupper.

De flesta av deltagarna i de fyra delstudierna var kvinnor (86 - 97 %) och åldrarna

varierade från 20 till drygt 60 (I, II, III, IV). I delstudie I och II var 77 % av

studenterna vid utbildningens start under 25 år och cirka 2 % över 40 år. I delstudie

IV var 47 % av studenterna 29 år eller yngre, 32 % mellan 30 och 39 år samt 12 %

40 år eller äldre (bortfall 9 %). Åldersstrukturen för sjuksköterskorna i delstudie III

var relativt jämn över åldersgrupperna (22 - 31 år, 21 %; 32 - 41 år, 30 %; 42 - 51

år, 21 %; 52 - 61 år, 29 %). När det gällde studier och erfarenhet före

sjuksköterskeutbildningen hade ungefär hälften (47 %) av sjuksköterskestudenterna

en gymnasieutbildning inriktad på vård och de flesta (82 - 84 %) hade erfarenhet av

arbete inom hälso- och sjukvården (I, II, IV). Ytterligare högskolekurser eller

högskoleutbildning, förutom sjuksköterskeutbildning och specialistutbildning, hade

omkring hälften av sjuksköterskorna (44 - 48 %) (II, III). Sjuksköterskornas (I, II)

yrkeserfarenhet varierade beroende på när sjuksköterskeexamen ägt rum, men så

gott som samtliga (96 %) hade arbetat som sjuksköterska i mer än två år och av

dessa hade 62 % arbetat mer än fyra år. Sjuksköterskorna (I, II, III) arbetade

framför allt i direkt patientvård (87 - 99 %). Ungefär en fjärdedel av

sjuksköterskorna (22 - 27 %) (I, II, III) samt ett fåtal av studenterna (8 %) (IV)

hade deltagit i utvecklings-/forskningsarbete. Av de sjuksköterskor som deltog i
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delstudie III hade drygt en fjärdedel (29 %) ansvar för ett utvecklingsområde inom

sitt arbete. Nästan hälften av studenterna (41 %) i delstudie IV angav intresse för

något specifikt utvecklings- eller forskningsområde inom omvårdnad.

Datainsamling

Frågeformulär - instrument

Frågeformuläret som användes i delstudie I och II bestod av en gemensam del med

bakgrundsdata samt två öppna frågor (I) och en modifierad form av

självbedömningsskalan Nurse Self Description Form (NSDF) (II). I de två öppna

frågorna ombads deltagarna att beskriva sin syn på en bra respektive dålig

sjuksköterska. Utformningen av dessa frågor grundades på att

sjuksköterskeutbildningens mål är att studenterna skall lära vad det innebär att vara

en professionell sjuksköterska, vilket i dagligt tal beskrivs som ”en bra

sjuksköterska”. Utifrån Meleis (1984) tanke om att kontrastera fenomen för att

erhålla en fördjupad förståelse ställdes även frågan om vad ”en dålig

sjuksköterska” innebär. Självbedömningsskalan (NSDF) som användes i delstudie

II fokuserar ”det professionella jaget” i relation till andra (bilaga 1). NSDF består

av ett antal variabler som beskriver sjuksköterskans professionella kompetens med

en förklarande text där studenterna ombeds att tänka utifrån sin egen förmåga

och/eller vilja. Svarsalternativen för varje variabel är en skattning från 1 till 7;

mycket sämre än flertalet andra (1), lite sämre än flertalet andra (2), varken bättre

eller sämre än flertalet andra (3), lite bättre än flertalet andra (4), klart bättre än

flertalet andra (5), avsevärt bättre än flertalet andra (6), så överlägset bättre än

andra att det inte går att jämföra (7). Det ursprungliga instrumentet utarbetades i

USA under 1960-talet för att studera ingenjörers och forskares kreativa agerande

inom NASA. Instrumentet omarbetades och anpassades därefter till amerikanska

sjuksköterskor och benämndes Nurse Self Description Form (Meleis & Dagenais

1981, Dagenais & Meleis 1982). Instrumentet översattes 1985 till svenska och

validerades av Olsson och Gullberg (1987). Ytterligare en svensk version,

Professional Self Description Form (PSDF), har utvecklats med ett tillägg av två

frågor (Andréasson m.fl. 1992). PSDF har använts i ett antal studier med olika

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården (Andréasson m.fl. 1992, Gullberg m.fl.
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1994, Gullberg 1996, Olsson 1999, Sandelin Benkö & Sarvimäki 1999, Jonsson &

Segesten 2004). I delstudie II har instrumentet NSDF från 1987 använts efter en

mindre modifiering. Modifieringen genomfördes av fyra lärare som i syfte att

validera den svenska versionen använde en grupp studenter för att få synpunkter på

instrumentets innehåll och språkliga förståelse. Detta ledde till några språkliga

förändringar i den beskrivande text som förklarar respektive variabler. Instrumentet

bedömdes även sakna variabler kring förmåga att kommunicera och praktisk

färdighet. Två variabler, nummer 10 (rådighet/fyndighet) och 19 (kreativitet),

bedömdes vara starkt överlappande. Variabel nummer 10 ersattes därför med en ny

variabel om förmågan att kommunicera. Instrumentet fick dessutom ytterligare en

variabel om praktiska färdigheter (nummer 20) eftersom den ansågs saknas för att

alla delar i sjuksköterskans kompetens skulle belysas i instrumentet.

För delstudie III utarbetades ett instrument för bedömning av sjuksköterskors

inställning till omvårdnadsforskning. Som underlag för instrumentets utveckling

användes dels relevant litteratur och dels två svenska studier där sjuksköterskors

användning av omvårdnadsforskning redovisades (Derbring m.fl. 1993, 1994 ).

Instrumentet har tre delar, där del 1 omfattar bakgrundsdata. Del 2 utgörs av 35

påståendefrågor som belyser inställning till omvårdnadsforskning och

forskningsanvändning med svarsalternativ inspirerade av Likerts modell (Likert

1932). Svarsalternativen för varje påstående är en skattning från 1 till 5; instämmer

inte alls (1), instämmer till mycket liten del (2), instämmer till viss del (3),

instämmer i hög grad (4), instämmer i mycket hög grad (5). Del 3 innehåller 4

frågor: dels öppna frågor och dels frågor med svarsalternativ, som belyser

medvetenhet om omvårdnadsforskning. Av bilaga 2 framgår instrumentets del 2

och 3. Två pilotstudier genomfördes för att testa instrumentet. Den första

pilotstudien inkluderade 60 verksamma sjuksköterskor som ombads att besvara

frågeformuläret samt att ge skriftliga synpunkter på dess innehåll och utformning.

Resultatet från denna pilotstudie och de skrivna synpunkterna medförde språkliga

förtydliganden. En liknande granskning genomfördes med 15 sjuksköterskor som

genomgick en forskningsförberedande kurs, vilket medförde ytterligare språkliga

förtydliganden och modifiering av vissa frågor. I delstudie IV anpassades
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instrumentet till sjuksköterskestudenter genom ett fåtal mindre justeringar samt en

förändring av påstående nummer 30 (bilaga 2).

Procedur

Datainsamlingarnas tidsmässiga fördelning framgår av tabell 2.

Tabell 2. Datainsamlingens tidsmässiga fördelning

Delstudie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I+IIa 1 2 3

III

IV
a Datainsamling genomfördes vid tre tillfällen.

Datainsamling för delstudie I och II genomfördes under 1993-1995, 1996-1998

samt 2002. De studenter som påbörjade sina sjuksköterskestudier under perioden

1993-1995 inbjöds att delta. Första datainsamlingen genomfördes under

utbildningens första studieveckor. Andra datainsamlingen genomfördes i slutet av

utbildningen, under perioden 1996-1998. Vid båda tillfällena gavs information om

studien, såväl muntligt som skriftligt, och frågeformulären besvarades på lärosätet.

Tredje datainsamlingen genomfördes våren 2002 via en postenkät. Adresser erhölls

via Vårdförbundets medlemsregister och folkbokföringsregistret. Frågeformuläret

och ett informationsbrev skickades hem till sjuksköterskorna. Två påminnelser

skickades till dem som inte svarade. Det nationella och slumpmässiga urvalet av

sjuksköterskor till delstudie III erhölls från Vårdförbundets medlemsregister.

Datainsamlingen genomfördes under våren 1997. Kodade frågeformulär och

informationsbrev skickades hem till sjuksköterskorna samt två påminnelser till dem

som inte svarade. Datainsamling för delstudie IV genomfördes under perioden

1997 till 2000. Under utbildningens sista kurs informerades studenterna muntligt

om studien och inbjöds att delta. Frågeformuläret utdelades till studenterna i

samband med undervisning strax före examen. Ingen skriftlig påminnelse gjordes

men studentgrupperna påmindes muntligt om att lämna in frågeformuläret.
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Dataanalys

Metoder för dataanalys vid delstudie I-IV presenteras i tabell 3.

Tabell 3. Använda metoder för dataanalys vid delstudie I-IV

Delstudie Metoder för dataanalys1

I Latent och manifest innehållsanalys

II Cronbachs alpha reliability coefficient test

One-way analysis of variance (ANOVA)

Multivariate analysis of variance (MANOVA), General Linear Model, Repeated

Measures

Kruskal-Wallis one-way analysis of variance, Mann-Whitney U-test,

Friedman test, Wilcoxon Signed Rank Test

III “Discriminatory power” och Student’s t-test

Exploratorisk faktoranalys Maximum Likelihood med Oblique rotation

Cronbachs alpha reliability coefficient test

One-way analysis of variance (ANOVA), Contrast test, Tukey HSD

Pearson chi-square test

IV Cronbachs alpha reliability coefficient test

Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis one-way analysis of variance

1Vid statistisk bearbetning har SPSS använts (Statistical Package for Social Sciences Windows

6.0/10.1/12.0).

Innehållsanalys

I delstudie I analyserades data med hjälp av latent och manifest innehållsanalys

(Morgan 1993, Berg 2001). Utskrifterna lästes igenom i sin helhet upprepade

gånger för att få en övergripande kännedom om innehållet. Samtidigt identifierades

meningsfulla enheter som kodades. Koderna benämndes med uttryck som låg nära

den ursprungliga texten. Därefter sammanfördes likartade koder till

underkategorier och kategorier. Analysprocessen genomfördes i ett upprepat fram-

och tillbakagående mellan delar och helheter där koder och kategorier kontinuerligt

jämfördes med varandra och den ursprungliga texten. En öppen diskussion fördes i

forskargruppen, till dess att konsensus uppnåddes. För att förtydliga bilden av

sjuksköterskans syn på ”en bra sjuksköterska” användes även manifest analys,

vilket innebar att en notering gjordes när en deltagare beskrev ord eller fraser som
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kunde hänföras till innehållet av en viss kategori. Därefter summerades mängden

av noteringar för varje kategori och mönstren som framträdde vid de tre olika

datainsamlingstillfällena jämfördes.

Statistisk analys

De skalor som använts i delstudie II, III och IV var ordinalskalor. Vid statistiska

bearbetningar (II, III, IV) där variablerna sammanslagits till index har parametriska

statistiska analysmetoder använts. I övriga analyser har icke parametriska tester

använts. Dataanalyser har utförts med hjälp av datorprogrammet Statistical

Package for Social Sciences Windows (SPSS) 6.0 (III), 10.1 (IV), 12.0 (II).

Deskriptiv statistik har använts i delstudie II, III och IV. Vald gräns för statistisk

signifikansnivå var p�0.05 (II, III, IV). I samband med analys av summerade skalor

och Cronbachs alpha-test (II, III, IV) samt faktoranalys (III) och faktorer (III, VI)

har bortfall på enskilda frågor (internt bortfall) ersatts genom ”mean value

substitution” (series mean). Cronbachs alpha reliability coefficient (Cronbach

1951, Hair m.fl. 1998) har använts för att testa skalornas reliabilitet och inre fasthet

(”internal consistency”) (II, III, IV).

I delstudie II genomfördes analyser på summerad NSDF-skala och varje enskild

variabel. Analys av summerad NSDF-skala har omfattat 19 variabler, där variabel

nummer 10 inkluderats fastän den inte utgör ursprungsvariabeln i NSDF-skalan.

För jämförelse av datamaterial mellan de tre olika datainsamlingstillfällena (i

början och i slutet av utbildningen samt efter examen) användes statistiska metoder

för oberoende och beroende grupper. Statistiska metoder för oberoende grupper

användes då samtliga deltagare vid respektive datainsamlingstillfälle ingick

(n=163/124/82). Datamaterialet var dock inte helt oberoende då det både fanns

deltagare som deltog vid alla tre mättillfällena som vid två tillfällen (icke konstant

grupp). Statistiska metoder för beroende grupper användes när endast de deltagare

som deltog vid alla tre datainsamlingstillfällena ingick (n=67/67/67) (konstant

grupp). För den icke konstanta gruppen jämfördes medelvärden vid summerad

skala med hjälp av One-way analysis of variance (ANOVA). För jämförelse av

enskilda variabler användes Kruskal-Wallis one-way analysis of variance och för

att identifiera parvisa signifikanta skillnader Mann-Whitney U-test. För den
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konstanta gruppen jämfördes medelvärden vid summerad skala med hjälp av

Multivariate analysis of variance (MANOVA), General Linear Model, Repeated

Measures. För jämförelse av enskilda variabler användes Friedman Test och

parvisa signifikanta skillnader identifierades med Wilcoxon Signed Rank Test. Vid

jämförelse av bakgrundsdata användes Mann-Whitney U-test (icke konstant grupp)

(Altman 1991, Hair m.fl. 1998). Eftersom NSDF-skalan omfattar sju skattnings-

grader (1-7) där graden 3 innebär ”varken bättre eller sämre än flertalet” bedöms

skalan som icke symmetrisk. Resultatet har tolkats utifrån att 3 är ett medelvärde.

Instrumentet för bedömning av sjuksköterskors inställning till

omvårdnadsforskning som användes i delstudie III och IV testades i delstudie III

med hjälp av en form av ”Discriminatory power” (jmf discrimination ability,

Streiner & Norman 1995). Detta innebar i delstudie III att deltagare med en

totalsumma av skalan inom den högsta respektive lägsta kvartilen jämfördes och

skillnader mellan gruppernas medelvärde och standardavvikelse testades för varje

påstående med Student’s t-test. För att testa instrumentets begreppsvaliditet

(construct validity) användes faktoranalys Maximum Likelihood-analys (III)

(Gorsuch 1983). I artikel III har genomförd faktoranalys benämnts som en

hypotesprövande konfirmatorisk analys, vilket var felaktigt då den faktoranalys

som utfördes var exploratorisk. I delstudie III och IV genomfördes analyser på

summerad skala och faktorer samt på frågor om forskningsmedvetenhet. Vid

jämförelse av bakgrundsdata användes Pearson chi-square test (III) samt Mann-

Whitney U-test för bivariata jämförelser och Kruskal-Wallis one-way analysis of

variance vid jämförelse för fler än två grupper (IV). För jämförelse av medelvärde

mellan de fyra olika sjuksköterskegrupperna beroende på examensår användes

ANOVA, Contrast test och Tukey HSD (III) (Altman 1991, Hair m.fl. 1998).

Reliabilitet, validitet och trovärdighet

Triangulering som metod har genomförts i avhandlingen genom att olika

undersökningsgrupper (studenter och sjuksköterskor) ingått och kvalitativa (I) och

kvantitativa metoder (II, III, IV) använts (Carr 1994, Streubert Speziale &

Carpenter 2003). Att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa
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metoder stärker forskningsresultaten, då de båda metoderna har styrkor och

svagheter som balanserar varandra (Polit & Beck 2004).

Forskarens förförståelse påverkar forskningsresultatet oberoende av om

forskningen har kvantitativ eller kvalitativ design (Carr 1994). Av vikt är att

forskaren är medveten om sin förförståelse och använder den på ett adekvat sätt.

Forskaren skall såväl distansera sig som ta vara på egna kunskaper om fältet som

studeras (Sandelowski 1995, 1998). Min egen förförståelse, vilken framför allt

utgörs av erfarenhet som sjuksköterska och lärare i sjuksköterskeutbildningen, har

på olika sätt funnits med i avhandlingsarbetet. Genom diskussion och samtal med

andra (handledare, forskare och doktorander) har jag försökt tydliggöra och

medvetandegöra min förförståelse så att den inte skulle styra analysarbetet men

samtidigt tas tillvara för att skapa förståelse av sammanhang och mening, och

därigenom vara en styrka i avhandlingsarbetet (Polit & Beck 2004).

Delstudie I

Kvalitativa studier bedöms ofta utifrån trovärdighet (trustworthiness) som omfattar

tillförlitlighet (credibility), granskningsbarhet (auditability/dependability) och

överförbarhet (fittingness/transferability) (Beck 1993, Graneheim & Lundman

2004). Medvetenhet om den egna förförståelsen och hur den kan påverka framför

allt analysarbetet har bidragit till ökad trovärdighet i delstudien. Tillförlitligheten

har stärkts av att initialt i analysarbetet bli väl bekant med data samt kontinuerligt

återkoppla till ursprungsdata för att säkerställa att kategorier och underkategorier

växte fram ur data och omslöt alla relevanta data. Under hela analysprocessen har

dessutom forskargruppen diskuterat och följt upp analysen tills konsensus erhållits.

Forskningsarbetet har noggrant beskrivits för att andra forskare skall kunna följa

forskningsgången, vilket bör ge hög granskningsbarhet. Genom att frågeformulär

har använts gavs deltagarna möjlighet att uttrycka sin uppfattning utan att den

värderades eller påverkades av någon annan. Detta kan vara av vikt för

trovärdigheten, framför allt när normativa och värdeladdade frågor ställs. De två

frågorna som kontrasterade varandra, bra respektive dålig sjuksköterska, ställdes

för att fånga företeelsens motsatser och därigenom stärka trovärdigheten (Meleis

1984).
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Delstudie II-IV

Kvantitativa studier bedöms utifrån tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet

(validitet) (Beck 1993, Hair m.fl 1998). För att bedöma skalornas reliabilitet och

inre fasthet och följdriktighet (internal consistency) i delstudierna II, III och IV har

Cronbachs alpha-test använts. Måttet uttrycker den genomsnittliga korrelationen av

variabler i förhållande till totalpoängen (Hair m.fl 1998, Polit & Beck 2004).

NSDF-skalan (II) har bedömts som en skala med god begreppsvaliditet (construct

validity) för sjuksköterskegruppen då frågorna beskriver professionell aktivitet och

kompetens som är av intresse för sjuksköterskor (Dagenais & Meleis 1982).

Instrumentet har också bedömts som tillämpbart i Sverige (Olsson & Gullberg

1987). En subjektiv bedömning av validiteten, ”Face validity”, utgör en del i att

bedöma ett instruments innehållsvaliditet (Steiner & Norman 1995) och detta

genomfördes av NSDF-instrumentet av en grupp lärare och studenter. Frågor kring

kommunikativ förmåga och praktiskt handlande lades till eftersom dessa efter

studenternas granskning och utifrån litteratur om sjuksköterskans kompetens och

identitet (Benner 1993, Benner m.fl 1999) bedömdes som väsentliga områden inom

det ”professionella jaget”.

För att stärka innehållsvaliditeten (content validity) av instrumentet i delstudie III

baserades frågorna på sjuksköterskors utsagor och till viss del redan använda

frågeställningar som framkommit och använts i tidigare studier (Derbring m.fl.

1993, 1994). ”Face validity” utfördes av såväl forskargruppen som de

sjuksköterskor som deltog i pilotstudierna (III). Faktoranalys genomfördes

eftersom instrumentet var nytt och omfattade ett relativt stort antal frågor (35) samt

för att stärka instrumentets begreppsvaliditet (Gorsuch 1983, Steiner & Norman

1995, Hair m.fl. 1998). En validering med en upprepad faktoranalys på

studentgruppen (IV) gentemot sjuksköterskegruppen (III) skulle ha kunnat utföras

men bedömdes inte som relevant på grund av det låga antal deltagare i delstudie

IV. Det bör vara minst fem gånger så många observationer/personer som variabler

som skall analyseras i en faktoranalys (Gorsuch 1983, Hair m.fl 1998).
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Etiska överväganden

Samtliga delstudier har genomförts utifrån etiska riktlinjer för

omvårdnadsforskning i Norden (Tranöy 1992), där principer och riktlinjer för

forskarens ansvar framgår. Följande fyra krav skall särskilt uppfyllas av forskaren:

ge saklig och tydlig information till deltagarna, endast utföra forskning efter

deltagarnas samtycke, garantera full konfidentialitet samt ansvara för deltagarnas

säkerhet (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 2003). Ansvarig

ledare vid berörda institutioner gav sitt samtycke till delstudiernas genomförande

(I, II, IV). Sjuksköterskorna (I, II, III) bedömdes inte vara i någon

beroendeställning, då data insamlades via frågeformulär som skickades hem till

dem. Ingen ersättning utgick till någon av deltagarna. Det fanns inget

beroendeförhållande mellan forskarna och deltagarna i delstudierna. Detta var av

särskild vikt i delstudie I, II och IV eftersom datainsamlingen berörde

sjuksköterskestudenter under pågående utbildning och lärare ofta innehar en

maktposition i förhållande till studenter. Insamlat datamaterial förvarades inlåst

och kodlistorna skilda från datamaterialet. Ingen i undervisningen inblandad lärare

hade tillgång till materialet. Sammanställning och bearbetning genomfördes efter

att allt datamaterial var insamlat och studenterna hade avslutat utbildningen.

Studenterna (I, II, IV) informerades muntligt och skriftligt om studien för att de

skulle kunna ta ställning till om de önskade delta. Informationen inkluderade också

frivilligt deltagande, att materialet behandlades konfidentiellt samt möjligheten att

avbryta deltagandet. I delstudie I och II inhämtades data vid flera tillfällen. För att

studenterna skulle kunna känna trygghet i att inte vara identifierbara erbjöds de att

själva ange kodning genom att skriva eget kodnummer på frågeformuläret och

skriva detta på aktuell kodlista. Kodlistor förvarades i tillslutna kuvert hos ansvarig

forskare. Vid delstudie IV fanns ingen kodning eller registrering av studenterna,

endast av studentgrupp. De sjuksköterskor som deltog (I, II, III) informerades

skriftligt om studiens syfte samt om frivilligt deltagande och att materialet

behandlades konfidentiellt.
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Resultat

Rollen som sjuksköterska – från student till erfaren sjuksköterska

Resultatredovisningen i detta avsnitt omfattar deltagarnas beskrivning av en bra

sjuksköterska (I) samt deras självbedömning av det professionella jaget (II).

”En bra sjuksköterska” (delstudie I)

Resultatet av innehållet i deltagarnas beskrivning av en bra sjuksköterska redovisas

utifrån den latenta analysen i form av kategorier och underkategorier som

framträdde i det totala datamaterialet. Förändringar över tid redovisas utifrån den

manifesta analysen i form av framträdande mönster.

Förståelsen av hur deltagarna (n=164/123/83) uppfattade en ”bra sjuksköterska”

berikades av deras beskrivning av en ”dålig sjuksköterska” genom att en tydlig

motsatt bild framträdde i samtliga kategorier. Innehållsanalysen ledde fram till fyra

kategorier och tio underkategorier:

Att göra gott för andra bry sig om andra

inge glädje och hopp

visa respekt för andra

Att vara kunnig och skicklig ha kunskap och handlingsberedskap

vara skicklig i ledarskap

vara säker och ansvarsfull

Att vara modig och stolt i yrkesrollen önska och våga vara sjuksköterska

kunna sätta gränser

Att sträva efter professionell utveckling ha självkännedom

vara öppen för ny kunskap
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Ovanstående kategorier och underkategorier kunde identifieras vid samtliga

datainsamlingstillfällen men med viss skillnad i beskrivningarna över tid beroende

på om deltagarna var studenter i början eller i slutet av utbildningen eller

sjuksköterskor.

”Att göra gott för andra” framträdde som det tydligaste mönstret i beskrivningen

av en bra sjuksköterska för så gott som samtliga deltagare, oberoende av när de

tillfrågades. Centralt i denna kategori var att ”bry sig om andra”. Deltagarna

beskrev det som att tycka om och vilja vara nära, hjälpa och stödja andra

människor. En viktig aspekt framför allt för studenter i början av utbildningen var

att ”inge glädje och hopp till andra”. Deltagarna beskrev det som att vara

intresserad och vänlig, med en positiv livsinställning. Att göra gott för andra

innebar också att ”visa respekt för andra”. Deltagarna beskrev det som att lita på

och involvera patienter, anhöriga och medarbetare i vården och arbetet. Respekten

för medarbetarna betonades framför allt av studenterna och beskrevs som att delta i

allt vårdarbete kring patienten.

”Att vara kunnig och skicklig” framträdde också som viktigt och nödvändigt för en

bra sjuksköterska, vilket framför allt visade sig i betoningen av ”att ha kunskap och

handlingsberedskap”. Deltagarna beskrev kunskap inom många områden, med

tonvikten på det medicinska fältet. Handlingsberedskap beskrev deltagarna som att

kunna observera och handla riktigt, att ha den kliniska blicken och vara flexibel.

Flexibilitet poängterades framför allt av sjuksköterskorna. Underkategorin

”skicklighet i ledarskap” beskrev deltagarna som att kunna samarbeta, ta tag i

konflikter, arbeta effektivt samt att leda vårdarbetet. Förmågan att med kunskap

och skicklighet kunna lyssna beskrevs i större utsträckning av studenterna i slutet

av utbildningen samt av sjuksköterskorna. Att vara kunnig och skicklig innefattade

också att ”vara säker och ansvarsfull” i det professionella utförandet. Deltagarna

beskrev det som att hantera stress, vara säker och stabil, visa trygghet och lugn.

”Att vara modig och stolt i yrkesrollen” framstod också som en del i att vara en bra

sjuksköterska. ”Att önska och våga vara sjuksköterska” beskrev deltagarna som att

dels verkligen önska vara sjuksköterska, att alltid göra det bästa man kan och att
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vara stolt över yrket, dels att våga stå på patientens sida även när det innebar ett

eget risktagande. I kategorin framträdde dessutom förmågan ”att kunna sätta

gränser”. Deltagarna beskrev det som att stå emot andras krav när man inte längre

orkar och att vara medveten om risken för utbrändhet.

”Att sträva efter professionell utveckling” innebar ”att ha självkännedom”.

Deltagarna beskrev det som insikt om egna styrkor och svagheter, att se sina

svagheter och ta vara på egen och andras erfarenhet. Att sträva efter professionell

utveckling innebar också att ”vara öppen för ny kunskap”. Deltagarna beskrev det

som att hålla sig à jour och vara öppen för nya idéer och se möjligheter, vilket

framkom hos studenterna i slutet av utbildningen och hos sjuksköterskorna.

Kategorin ”Att göra gott för andra” framträdde som tydlig och mest stabil över tid,

dock med antydan till en nedgång efter några års erfarenhet i yrket. ”Att vara

kunnig och skicklig” var den kategori som starkast ökade över tid. Kategorierna

”att vara modig och stolt i yrkesrollen” samt ”att sträva efter professionell

utveckling” framträdde i beskrivningarna av en bra sjuksköterska i betydligt

mindre grad än de två övriga kategorierna. Det framkom dock en viss ökning över

tid. Denna ökning var mest framträdande för kategorin ”att vara modig och stolt i

yrkesrollen” under tiden efter avslutad utbildning (figur 1).
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”Det professionella jaget” (delstudie II)

I resultatet redovisas dels den icke konstanta gruppen (n=163/124/82) och dels den

konstanta gruppen (n=67/67/67). I de fall där inget anges gäller redovisningen

resultatet för den icke konstanta gruppen.

Resultatet av Cronbachs alpha-test på den summerade NSDF-skalan och de olika

datainsamlingstillfällena visade värden mellan 0,92 och 0,95. Medelvärdet för

variablerna var mellan 3,10 och 4,27 och standardavvikelsen mellan 0,67 och 1,13.

Den summerade NSDF-skalans värde (19 variabler) kan vara mellan 19 och 133.

Då 3 tolkas som medelvärdet på skattningsskalan blir medelvärdet för den

summerade skalan 57 (19 variabler x 3).

Resultatet av den summerade skalan visade på en generellt hög skattning

oberoende av om deltagarna var studenter eller sjuksköterskor, då den summerade

skalans värde var mellan 69,0 till 71,1 (M = 3,68 - 3,78; SD = 12,18 - 12,62). Inom

fem variabler skattade sig flertalet av deltagarna som bättre än andra då

medelvärdet var nära eller över 4,00 vid samtliga datainsamlingstillfällen. Detta

gällde ansvarskänsla och pålitlighet (M = 4,05 - 4,13; SD = 0,93 - 0.97), flexibilitet

(M = 3,89 - 4,27; SD = 0,89 - 1,08), anpassningsförmåga (M = 3,94 - 4,06; SD =

0,94 - 1,03), engagemang i andra människor (M = 3,98; SD = 0,82 - 0,91), samt

känslighet/lyhördhet inför andra (M = 3,98 - 4,02; SD = 0,89 - 0,95). Även inom

variablerna handlingsberedskap och problemlösning, uthållighet, självständighet i

tanke och handling, förmåga att se det väsentliga och intuition samt praktiska

färdigheter fanns en hög skattning (M = 3,5 - 3,93; SD = 0,84 – 1,04). Deltagarna

skattade sig lägre över tid (ej signifikant) inom variablerna ledarskap (M =

3,52/3,33/3,42; SD = 0,95/0,80/0,92) och kreativitet (M = 3,58/3,66/3,49; SD =

0,95/0,93/0,79).

I tabell 4 redovisas de variabler som uppvisade signifikanta skillnader vid

jämförelse av deltagarnas medelvärde i början av utbildningen, i slutet av

utbildningen och tre till fem år efter examen.
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Signifikanta skillnader som framkom mellan de olika datainsamlingstillfällena var

till stora delar likartade i icke konstant grupp och konstant grupp. I en variabel,

vilja att bidra till ny kunskap/vetenskap, framträdde dock ett signifikant lägre värde

över tid inom den icke konstanta gruppen medan detta inte var fallet inom den

konstanta gruppen.

Vid jämförelse av deltagarnas skattning vid de olika datainsamlingstillfällena

framkom signifikanta skillnader i medelvärde i åtta av 19 variabler, varav sex

variabler stärktes och två försvagades (tabell 4). Deltagarnas skattning av

arbetsförmåga och objektivitet stärktes successivt från nybörjarstudent till erfaren

sjuksköterska. Under utbildningen stärktes framför allt förmåga att informera och

undervisa, kommunikationsförmåga samt social förmåga medan flexibilitet till

största delen stärktes efter utbildningen. De två variabler som försvagades var vilja

att behärska kunskap samt vilja att bidra till ny kunskap/vetenskap. Vilja att bidra

till ny kunskap/vetenskap försvagades successivt från nybörjarstudent till erfaren

sjuksköterska och viljan att behärska kunskap försvagades efter utbildningen.

Signifikanta skillnader i skattning av vissa variabler i NSFD-skalan framkom vid

jämförelse mellan kön, utbildning före sjuksköterskeutbildningen, yrkeserfarenhet

före sjuksköterskeutbildningen samt delaktighet i utvecklings-/forskningsarbete

inom omvårdnad. Vid jämförelse mellan kön hade som nybörjare manliga studenter

signifikant högre skattning än kvinnliga inom objektivitet (Z = 3,57; p = 0,000);

handlingsberedskap och problemlösningsförmåga (Z = 2,11; p = 0,035), vilja att

behärska kunskap (Z = 2,08; p = 0,037;), vilja att bidra till ny kunskap/vetenskap

(Z = 2,32; p = 0,020) samt kreativitet (Z = 2,09; p = 0,036). Även som

sjuksköterskor skattade sig männen signifikant högre än kvinnor inom objektivitet

(Z = 3,26; p = 0,001) och vilja att behärska kunskap (Z = 2,78; p = 0,005).

Signifikanta skillnader framkom avseende studentgruppens utbildning före

sjuksköterskeutbildning och skattningen av ”det professionella jaget” inom ett

flertal områden av NSDF-skalan. Nybörjarstudenter som hade annan förberedande

utbildning än inriktning hälso- och sjukvård skattade sig högre än de som hade

sådan utbildning inom totalsumman av NSDF (Z = 2,45; p = 0,014) samt inom elva

av skalans variabler: arbetsförmåga (Z = 2,29; p = 0,022), ansvarskänsla och
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pålitlighet (Z = 3,26; p = 0,001), handlingsberedskap och problemlösningsförmåga

(Z = 2,33; p = 0,019), anpassningsförmåga (Z = 2,08; p = 0,038), självständighet i

tanke och handling (Z = 2,14; p = 0,032), kommunikationsförmåga (Z = 2,42; p =

0,015), engagemang i andra människor (Z = 2,75; p = 0,006), känslighet och

lyhördhet inför andra (Z = 2,07; p = 0,038), vilja att behärska kunskap (Z = 2,42; p

= 0,015), vilja att bidra till ny kunskap/vetenskap (Z = 2,51; p = 0,012), kreativitet

(Z = 2,76; p = 0,006). Resultatet visade även att de som hade tidigare

yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvården skattade sig signifikant högre inom

ansvarskänsla och pålitlighet (Z = 2,09; p = 0,037) jämfört med dem som inte hade

denna yrkeserfarenhet. Framkomna signifikanta skillnader mellan utbildning före

och yrkeserfarenhet före sjuksköterskeutbildningen kvarstod inte vid jämförelse när

deltagarna var erfarna sjuksköterskor. De sjuksköterskor som deltagit i utvecklings-

/forskningsarbete skattade sig högre inom vilja att behärska kunskap (Z = 2,15; p =

0,031) än de som inte hade deltagit i något sådant arbete.

Den variabel som belyste praktisk färdighet och som behandlades utanför NSDF-

skalan skattades generellt högt av deltagarna oberoende av om de var studenter

eller sjuksköterskor (M = 3,69 - 3,77 SD = 0,87 - 0,96). Inga signifikanta skillnader

framkom vid jämförelse mellan datainsamlingstillfällena eller bakgrundsdata.

Inställning till och medvetenhet om omvårdnadsforskning

Resultatredovisningen i detta avsnitt omfattar instrumentutveckling (III) samt

studenters (IV) respektive sjuksköterskors (III) förhållande till

omvårdnadsforskning. Dessutom görs en jämförelse mellan studenters och

sjuksköterskors förhållande till omvårdnadsforskning, vilket inte framgår av artikel

III eller IV.

Instrumentutveckling (delstudie III)

Reliabilitetstestet visade för hela skalan ett Cronbachs alpha-värdet på 0,94 (III).

”Discriminatory power” visade signifikanta skillnader för alla variabler (p =

0,000), vilket tyder på att frågorna är konstruerade så att de fångar skillnader

mellan de sjuksköterskor som är positivt respektive negativt inställda. Det interna
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bortfallet var begränsat förutom inom ett påstående (nummer 14) och detta

påstående exkluderades därför vid faktoranalys.

Faktoranalysen (III) gav sju faktorer med ett Eigenvalue före rotation för faktor 1

till 7: 11,86; 1,80; 1,53; 1,24; 1,17; 1,06; 1,01. Den totala variansen var 58 %.

Faktor 1 visade på klar dominans och därför genomfördes en rotation enligt

oblimin metod (Oblique rotation). Efter rotationen var variablernas laddning på

faktorerna mellan 0,388 och 0,982, och samtliga utom en hade ett värde över 0,40

(tabell 5). Det förekom att variablerna laddade likartat på flera faktorer. Cronbachs

alpha-värdet efter rotation var för faktor 1 till 7: 0,78; 0,80; 0,84; 0,77; 0,75; 0,78;

0,60.

De sju faktorerna återger följande olika områden: ”Forskningsspråket” belyser

språket i vetenskapliga artiklar och omvårdnadsforskning; ”Behov av

forskningskunskap”, inkluderar behovet av omvårdnadsforskning och

omvårdnadsforskare i vården; ”Delaktighet”, omfattar sjuksköterskor i det dagliga

arbetet och deras delaktighet i utveckling och forskning inom omvårdnad;

”Professionen”, belyser om sjuksköterskeprofessionen och professionell skicklighet

ses som ”kall” eller har akademisk orientering; ”Meningsfullhet”, omfattar vikten

och användningen av omvårdnadsforskning inom omvårdnadsområdet; ”Studera

litteratur”, belyser synen på att läsa artiklar och forskningsrapporter i omvårdnad

samt att hålla sig à jour på andra sätt; ”Utveckling – resurs”, belyser om det i

sjuksköterskeprofessionen ingår att pröva nya idéer baserade på erfarenhet och

forskning, samt vikten av att det finns en resursperson på arbetsplatsen.
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Tabell 5. Faktorer samt faktorladdningar efter Oblique rotation (Structure Matrix)

Faktor och faktorladdningar

Faktor Variabel 1 2 3 4 5 6 7

1. ”Forskningsspråket” 9 ,68 ,29 ,09 -,29 -,28 ,36 ,30

21 ,98 ,17 ,25 -,32 ,29 ,25 ,17

3 ,43 ,75 -,40 -,36 ,54 ,22 ,432. ”Behov av

forskningskunskap” 5 ,14 ,55 ,25 -,35 -,28 ,24 ,20

6 ,34 ,59 ,41 -,40 -,45 ,30 ,44

12 ,41 ,51 ,32 -,48 ,49 -,16 ,39

15 ,49 ,61 ,42 -,57 -,58 ,17 ,38

2. ”Delaktighet” 11 ,29 ,44 ,68 -,34 -,46 ,35 ,39

22 ,25 ,46 ,68 -,48 -,48 ,35 ,51

24 ,18 ,42 ,46 -,36 -,53 ,35 ,34

25 ,37 ,45 ,64 -,44 -,50 ,40 ,55

27 ,26 .28 ,80 -,36 -,31 ,41 ,42

35 ,33 ,41 ,50 -,24 -,30 ,34 ,44

4. ”Professionen” 7 ,44 ,55 ,35 -,64 -,49 ,33 ,53

19 ,42 ,41 ,36 -,62 -,46 ,23 ,27

20 ,37 ,41 ,34 -,77 -,42 ,29 ,26

23 ,34 ,44 ,47 -,53 ,39 ,13 ,39

28 ,21 ,20 ,39 -,41 -,31 ,21 ,16

5. ”Meningsfullhet” 2 ,28 ,44 ,23 -,20 -,46 ,26 ,28

10 ,44 ,50 ,27 -,49 -,63 ,23 -,44

17 ,23 ,45 ,29 -,31 -,47 ,14 ,23

26 ,34 ,42 ,45 ,46 ,47 ,22 ,28

32 ,36 ,40 ,34 -,41 -,85 ,22 ,36

6. “Studera litteratur” 1 ,26 ,13 ,21 -,18 -,16 ,51 -,17

4 ,23 ,56 ,55 ,26 -,50 ,55 ,27

8 ,28 ,46 ,43 -,30 -,50 ,46 ,47

13 ,41 ,35 ,36 -,28 -,30 ,59 ,31

29 ,26 ,28 ,37 -,31 -,50 ,47 ,27

33 ,37 ,42 ,55 -,26 -,49 ,60 ,40

7. “Utveckling – resurs” 16 ,13 ,32 ,38 -,27 -,270 ,23 ,39

18 ,21 ,11 ,43 -,33 -,16 ,27 ,50

30 ,25 ,23 ,33 -,11 -,30 ,20 ,45

31 ,18 ,29 ,20 -,23 -,24 ,22 ,43

34 ,17 ,21 ,25 -,12 -,28 ,30 ,51
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Inställning till omvårdnadsforskning (delstudie III och IV)

Resultatet visar att studenterna (IV) och sjuksköterskorna (III) till övervägande del

var positivt inställda till omvårdnadsforskning (tabell 6).

Tabell 6. Sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors inställning till forskning

Studenter

n=155

Sjuksköterskor

n=289

Statistiskt

värdeSummerad skala/faktorer

M SD M SD Pa

Summerad skala (exkl påstående nr 14) 3,70 0,49 3,71 0,59 0,742

(1) Forskningsspråket 3,07 0,90 3,48 0,91 0,000

(2) Behov av forskningskunskap 4,01 0,63 3,95 0,77 0,393

(3) Delaktighet 3,42 0,66 3,43 0,76 0,849

(4) Professionen 3,76 0,57 3,72 0,75 0,616

(5) Meningsfullhet 4,21 0,59 4,08 0,72 0,048

(6) Studera litteratur 3,64 0,67 3,56 0,72 0,220

(7) Utveckling – resurs (exkl påstående nr 30) 3,54 0,56 3,87 0,63 0,000

a Signifikant test: Student’s t-test för oberoende grupper

De flesta studenter (IV) och sjuksköterskor (III) instämde i hög grad i vikten och

behovet av omvårdnadsforskning, dess användning inom omvårdnadsområdet och

behovet av omvårdnadsforskare i den praktiska verksamheten (”Behovet av

forskningskunskap” och ”Meningsfullhet”). Tendensen fanns också till att i hög

grad instämma i att sjuksköterskeprofessionen och professionell skicklighet är mer

förenliga med akademisk orientering än med ”kall”, att det i

sjuksköterskeprofessionen ingår att pröva nya idéer baserade på erfarenhet och

forskning samt att det är viktigt att det på arbetsplatsen finns en resursperson

(”Professionen” och ”Utveckling – resurs”). Inställningen till behovet av att läsa

artiklar och forskningsrapporter i omvårdnad samt att hålla sig à jour på andra sätt

(”Studera litteratur”), hade samma tendens även om den var något svagare positiv.

Inställningen var mindre positiv gällande språket i vetenskapliga artiklar och

omvårdnadsforskning (”Forskningsspråket”) samt sjuksköterskornas behov av och

delaktighet i utveckling och forskning inom omvårdnad i det dagliga arbetet

(”Delaktighet”). Signifikanta skillnader mellan studenters och sjuksköterskors

inställning framkom i tre faktorer: studenterna var mer positiva till
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”Meningsfullhet”, medan sjuksköterskorna var mer positiva till

”Forskningsspråket” och ”Utveckling - resurs”.

Inom sjuksköterskegruppen fanns signifikanta skillnader beroende på tidpunkt för

examen, se ”paper” III text sidan 710 samt tabell 2 sidan 711. Sjuksköterskor

examinerade 1976 och 1996 framträdde som mer positiva än kollegerna

examinerade 1966 och 1986. För totalsumman av de 34 påståendena framkom

signifikanta skillnader mellan grupperna 1966/1976 (p = 0,022) samt 1966/1996 (p

= 0,014). Det framkom signifikanta skillnader i ”forskningsspråket” mellan

1966/1996 (p = 0,000), i ”Professionen” mellan grupperna 1966/1976 i (p = 0,022)

samt 1966/1996 (p = 0,016), i ”Meningsfullhet” mellan grupperna 1966/1976 (p =

0,043), ”Studera litteratur” mellan grupperna 1966/1976 (p = 0,011) samt

1966/1996 (p = 0,001). Inom forskningsspråket var gruppen examinerad 1986

signifikant mer positiv än gruppen 1966 (p = 0,023).

De flesta studenter och sjuksköterskor instämde till mycket liten del i påståendet

”Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att vara delaktig i forskning” (M = 2,73

respektive 2,81) och instämde i hög grad i påståendet2 ”Skicklighet i

sjuksköterskeyrket uppnås framför allt genom lång praktisk erfarenhet” (M = 2,41

respektive 2,61). De flesta studenterna angav dessutom att de i mycket liten del

instämde till följande påståenden: ”Jag deltar gärna i internationella konferenser”

(M = 2,88), ”Lärare från sjuksköterskeutbildningen är/skulle kunna vara en resurs

på arbetsplatsen för att stimulera till utveckling av omvårdnadsarbetet” (M = 2,45),

samt ”Inom omvårdnadsforskning används ett alltför komplicerat språk” (M =

2,95).

Signifikanta skillnader i inställningen till forskning belyst utifrån de sju faktorerna

framkom vid jämförelse mellan kön, utbildning före sjuksköterskeutbildningen,

annan högskoleutbildning, yrkeserfarenhet före sjuksköterskeutbildningen samt

delaktighet i utvecklings-/forskningsarbete inom omvårdnad.

2 Negativa påståenden har vid analys ändrats till positiva genom att skattning 1 räknats som 5 och 5
som 1 etc.
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Kön hade betydelse för studentgruppens inställning till forskning (IV) då kvinnliga

studenter redovisade högre grad av positiv inställning än manliga inom ”Behovet

av forskningskunskap” (Z = 2,72; p = 0,007), ”Professionen” (Z = 2,57; p = 0,010),

”Meningsfullhet” (Z = 2,59; p = 0,009) samt ”Utveckling – resurs” (Z = 2,60; p =

0,009). Inom sjuksköterskegruppen3 var kvinnorna mer positivt inställda än

männen till ”Delaktighet” (�2 = 52,68; p = 0,045). Åldern bidrog till skillnader för

studenter (IV) då de som var mellan 40 - 49 år var mer positivt inställda till

”Utveckling – resurs” (�2 = 6,10; p = 0,047) jämfört med åldersgruppen 30 - 39 år.

Studentgruppens (IV) utbildning före sjuksköterskeutbildning hade betydelse för

inställningen till ”Forskningsspråket” där studenter som hade annan förberedande

utbildning än inriktning hälso- och sjukvård skattade sig högre än de som hade

sådan utbildning (Z = 2,85; p = 0,004). Studenter (IV) med högskolestudier utöver

sjuksköterskeutbildningen redovisade högre grad av positiv inställning till

”Forskningsspråket” (Z = 2,13; p = 0,034) samt ”Delaktighet” (Z = 2,00; p = 0,045)

jämfört med dem som inte hade ytterligare högskolestudier. De studenter (IV) som

hade ett intresse inom ett speciellt utvecklings- eller forskningsområde inom

omvårdnad var i högre grad positivt inställda än de som inte hade det dels generellt

(totalsumman) (Z = 3,82; p = 0,000), dels till ”Delaktighet” (Z = 3,51; p = 0,000),

”Professionen” (Z = 2,31; p = 0,021), ”Meningsfullhet” (Z = 2,08; p = 0,037),

”Studera litteratur” (Z = 3,63; p = 0,000) och ”Utveckling – resurs” (Z = 3,64; p =

0,000). Frågan om specifikt intresseområde ställdes inte till sjuksköterskorna.

Studenter som angav att de deltagit i utvecklings- och forskningsarbete inom

omvårdnad var signifikant mer positivt inställda till ”Studera litteratur” jämfört

med dem som inte deltagit (Z = 2,06; p = 0,040) (IV). Inom sjuksköterskegruppen

redovisade de som deltagit i utvecklings- och forskningsarbete högre grad av

positiv inställning till ”Delaktighet” (�2 = 61,60; p = 0,007), ”Professionen” (�2 =

41,47; p = 0,020) samt ”Studera litteratur” (�2 = 66,22; p = 0,000) jämfört med dem

som inte hade deltagit i sådant arbete.

3 Jämförelse mellan kön, utbildning och delaktighet i utvecklings- och forskningsarbete inom
sjuksköterskegruppen framgår inte av artikel III
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Medvetenhet om omvårdnadsforskning (delstudie III och IV)

Sexton procent av studenterna (IV) och 20 % av sjuksköterskorna (III) hade någon

gång närvarit vid disputation (omvårdnad) under de senaste fem åren medan 77 %

av studenterna (IV) och 56 % av sjuksköterskorna (III) kände till någon eller flera

disputerade omvårdnadsforskare.

Av tabell 7 framgår hur ofta studenter och sjuksköterskor läste i olika

omvårdnadstidskrifter.

Tabell 7. Andel (i procent) sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som läser

vetenskaplig omvårdnadstidskrift

Aldrig

%

En gång
per år

%

Var tredje
månad

%

En gång per
månad/vecka

%

Inte svarat

%

Totalt

n (%)
Vård i Norden

sjuksköterskor 61 7 8 4 20 289 (100)
studenter 34 21 16 10 19 155 (100)

Scand J Caring Sci
sjuksköterskor 65 6 4 2 23 289 (100)

studenter 44 17 10 2 27 155 (100)
J Adv Nurs

sjuksköterskor 64 6 6 2 24 289 (100)
studenter: 36 23 17 8 16 155 (100)

Int J Nurs Stud
sjuksköterskor 69 5 1 1 24 289 (100)

studenter 60 8 4 - 28 155 (100)
Nurs Res

sjuksköterskor 61 9 5 1 24 289 (100)
studenter 45 19 10 5 21 155 (100)

ANS
sjuksköterskor 69 5 1 1 24 289 (100)

studenter 57 10 5 1 27 155 (100)
Res Nurs Health

sjuksköterskor 70 4 1 1 24 289 (100)
studenter 61 7 5 1 26 155 (100)

J Clin Nurs
sjuksköterskor 65 7 3 1 24 289 (100)

studenter 57 9 5 1 28 155 (100)
Scand J Caring Sci= Scandinavian Journal of Caring Sciences, J Adv Nurs=Journal of Advanced
Nursing, Int J Nurs Stud= International Journal of Nursing Studies, Nurs Res= Nursing Research,
ANS= Advances in Nursing Sciences, Res Nurs Health=Research on Nursing and Health, J Clin
Nurs=Journal of Clinical Nursing

Tjugofem procent av studenterna och 51 % av sjuksköterskorna läste inte de

tidskrifter som finns angivna i tabell 7 (resultatet framgår inte av tabell 7).

Skillnaden mellan studenter och sjuksköterskor var signifikant (�2 = 41,64; p =
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0,000). Signifikanta skillnader framkom också inom sjuksköterskegruppen, då fler

av dem som examinerats 1996 läste vetenskapliga tidskrifter jämfört med

examinerade 1966 (�2 =13,67; p = 0,000), 1976 (�2 = 5,93; p = 0,015) och 1986 (�2

= 13,77; p = 0.000).

Av figur 2 framgår sjuksköterskestudenters förväntade och sjuksköterskors

användning av omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet. De flesta studenterna

förväntade sig att de skulle använda omvårdnadsforskning i sitt dagliga arbete av

och till. Drygt 40 % av sjuksköterskorna använde aldrig eller nästan aldrig

omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet. Det framkom inga signifikanta

skillnader inom sjuksköterskegruppen beroende på när examen ägt rum.

0%
10%

20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%

90%
100%

aldrig/nästan
inte alls

avoch till ofta/väldigt
ofta

inte svarat

sjuksköterskestudenter
(n=155)

sjuksköterskor (n=289)

Figur 2. Sjuksköterskestudenters förväntade och sjuksköterskors
användning av omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet

Intresse inom ett speciellt utvecklings- eller forskningsområde inom omvårdnad

påverkade studenternas (IV) förväntade användning av omvårdnadsforskning i det

dagliga arbetet. De studenter som hade sådant intresse förväntade sig att använda

omvårdnadsforskning i högre grad jämfört med studenter utan detta intresse (Z =

1,26; p = 0,024). De sjuksköterskor som deltagit i utvecklings- och

forskningsarbete använde omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet i högre grad

än övriga (�2 = 14,27; p = 0,003) 4.

4 Framgår ej av artikel III
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Resultatsammanfattning

Avhandlingens resultat visade att studenter och sjuksköterskor endast delvis

uppvisade en professionell medvetenhet sett i ljuset av den akademiska

sjuksköterskeutbildningens intentioner. Den medvetenhet som tydligast framkom

var relaterad till det direkta omvårdnadsarbetet och faktorer som av tradition ses

som väsentliga för god omvårdnad, det vill säga humanistiska värden samt kunskap

och färdighet. De områden som framträdde bristfälliga i deltagarnas professionella

medvetenhet kan relateras till faktorer som även tidigare beskrivits som svagt

utvecklade för yrket som profession, det vill säga autonomi och

forskningsanknytning. De krav som ställs på ett professionellt arbete grundat på

vetenskap och beprövad erfarenhet visade sig inte vara självklara i studenters eller

sjuksköterskor professionella medvetenhet. Erfarenhet, erhållen under utbildningen

och framför allt som sjuksköterska, ledde hos flertalet deltagare till en ökad

medvetenhet om sjuksköterskeyrkets komplexitet.
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Diskussion

Detta avhandlingsarbete genomfördes med det övergripande syftet att belysa,

beskriva och förstå sjuksköterskans professionella medvetenhet i relation till den

akademiska sjuksköterskeutbildningen. För att belysa området från olika perspektiv

inkluderades både sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor som deltagare.

Resultatdiskussion

Diskussionen som följer förs under rubrikerna ”Sjuksköterskornas professionella

medvetenhet - innehåll och utveckling”, ”Professionell medvetenhet i relation till

den akademiska sjuksköterskeutbildningen” och ”Professionell medvetenhet i

relation till sjuksköterskans ansvar”. I ett separat avsnitt diskuteras därefter

instrumentutvecklingen som genomfördes i delstudie III.

Sjuksköterskornas professionella medvetenhet - innehåll och utveckling

En tydlig professionell medvetenhet fanns hos så gott som samtliga deltagare (I, II)

om de humanistiska värden som utgör grunden för hälso- och sjukvård (SFS

1982:763) och som även i andra studier betonats som värdegrund för

sjuksköterskans arbete (Murray & Chambers 1990, Wilson & Startup 1991, Kelly

1992a, Fagermoen 1997, Manninen 1998, Wilkes & Wallis 1998). Synen på

betydelsen av humanistiska värden förändrades inte nämnvärt över tid utan

bibehölls från nybörjarstudenter till erfarna sjuksköterskor (I, II). Motsvarande

resultat har tidigare framkommit (Day m.fl 1995). Att de humanistiska värdena

starkt framträdde tyder på att deltagarna hade en fast och medveten grund att stå på

för sin yrkesutövning. Detta kan jämföras med resultat från Fagermoens (1997)

studie där altruism och mänsklig värdighet framträdde som grundläggande

värderingar i sjuksköterskors professionella identitet. Den starka tonvikten på att

göra gott för andra (I, II) kan i relation till den ofta hårda arbetsbelastningen

innebära värdekonflikter och en risk för emotionell sårbarhet som kan leda till

utbrändhet, vilket belysts i ett antal studier (Kelly 1996, 1998, Wong & Lee 2000).

Det är väsentligt att sjuksköterskan under sitt professionella yrkesutövande kan

bibehålla sina humanistiska värderingar och sitt patientengagemang och ändå orka
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stanna kvar i yrket. En metod som enligt ett flertal studier framhållits kunna bidra

till att både studenter och sjuksköterskor får stöd i att fortsätta förhålla sig

professionellt i yrkesutövandet och därigenom minska risken för utbrändhet är

handledd reflektion i form av grupphandledning (Holm m.fl 1998, Williams &

Dodds 1999, Arwidson m.fl 2001, Lindgren m.fl. 2005).

Förutom de humanistiska värdena framkom en tydlig medvetenhet om vikten av

kunskaper och färdigheter hos en bra sjuksköterska. Det medicinsk-tekniska

området hade en ganska stark framtoning men även handlingsberedskap, ansvar

och ledarskap synliggjordes. Att dessa områden blev alltmer framträdande under

utvecklingen från nybörjarstudent till erfaren sjuksköterska kan tolkas som både

förståeligt och tillfredsställande. Det visar att dessa områden betonats under

utbildningen men också att sjuksköterskorna efter ett antal år i yrket insett hur

avancerad vården kan vara och därav också betydelsen av att behärska såväl

teoretiska som praktiska utmaningar i yrket. Att dessutom de humanistiska värdena

i hög grad bibehölls innebär att bilden av en bra sjuksköterska blev alltmer

innehållsrik.

Resultatet från delstudie II visar att deltagarna hade generellt ett starkt

professionellt jag i förhållande till andra i liknande situationer både under och efter

utbildningen. Motsvarande resultat framkommer när sjuksköterskor bedömer sin

kompetens (Meretoja m.fl 2004a, 2004b, Tzeng 2004). Resultatet är intressant att

jämföra med andra studier inriktade på självaktning, där det ofta redovisats att

sjuksköterskor har låg självaktning (Arthur 1992, Kelly 1992a, Randle 2001a,

2001b, 2003a, Begley & White 2003). En tolkning skulle kunna vara att

sjuksköterskor uppfattar sig professionellt starka i relation till de sina inom

profession medan den svaga självaktningen skulle kunna vara i relation till andra

utanför professionen. Intressant är också att den generellt höga skattningen fanns

oavsett om deltagarna var studenter eller sjuksköterskor. Gullbergs (1996)

jämförbara studie visade på betydligt lägre skattning hos nybörjarstudenter. En

anledning till denna skillnad skulle kunna vara sjuksköterskeutbildningens olika

antagningskrav vid studiernas genomförande. I delstudie II framkom en markant

lägre skattning av det professionella jaget hos nybörjarstudenter som hade
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förberedande utbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård jämfört med dem

som hade annan gymnasieutbildning. Vid Gullbergs studie var

sjuksköterskeutbildning tvåårig och antagningskravet var en gymnasieutbildning

inom hälso- och sjukvård (omvårdnadsprogrammet eller motsvarande), vilket togs

bort i samband med att sjuksköterskeutbildningen blev treårig 1993 (Kapborg

1998). Resultatet indikerar att det kan finnas skillnader i professionell identitet

beroende på gymnasieutbildning innan sjuksköterskeprogrammet, något som

kräver ytterligare studier för att klarläggas. Det verkar dock inte ha någon betydelse

över tid då dessa signifikanta skillnader inte kvarstod när deltagarna var

sjuksköterskor.

Resultaten från delstudie I och II pekar på att medvetenhet om komplexiteten i att

vara professionell sjuksköterska successivt ökade över tid, från nybörjarstudent till

erfaren sjuksköterska. Liknande resultat har framkommit i andra longitudinella

studier (Fagerberg & Kihlgren 2001, Fagerberg 2004). Denna ökade medvetenhet

om yrkets komplexitet kan tyckas självklar och till viss del förklaras av att

studenter i början av utbildningen ofta har en idealistisk bild av yrket, som

successivt övergår till att bli mer realistisk (Wilson & Startup 1991, Day m.fl.

1995). Den utveckling beträffande professionell medvetenhet som framkom hos

deltagarna skulle kunna jämföras med Benners beskrivning om att avancera från

novis till expert sjuksköterska, där bland annat förmågan att se helheter successivt

utvecklas över tid (Benner 1993, Benner m.fl 1999).

Resultaten från delstudie III och IV kan tolkas som att deltagarna hade en viss

medvetenhet om vikten av omvårdnadsforskning, då såväl studenter (IV) som

sjuksköterskor (III) till övervägande del angav en positiv inställning till detta.

Jämförbara resultat har framkommit i andra studier (Pearcey 1995, Dyson 1997,

Parahoo 1998, Upton 1999, Whitmeyer Hitchock & Murphy 1999, Wallin m.fl

2003, Veeramah 2004, Kuuppelomäki & Tuomi 2005). Intressant är att

sjuksköterskorna var mer positiva än studenterna till att i professionen pröva nya

idéer och till att det på arbetsplatsen finns en resursperson för att stimulera till

utveckling inom omvårdnad. Detta skulle kunna förstås som att sjuksköterskorna i

sitt dagliga patientarbete insett vikten av utveckling av vården och att ny kunskap
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bör utgöra en viktig källa för god patientvård och utveckling. Fynden talar även för

att de förstått behovet av att det finns resurspersoner med särskilt uppdrag att

inspirera och stödja dem i förändringsarbeten. Betydelsen av resurspersoner och ett

fortlöpande utbyte mellan forskningsverksamheten och sjuksköterskor verksamma i

det praktiska vårdarbetet finns väl beskrivet (Champion & Leach 1989,

Lindencrona m.fl 1998, Nilsson Kajermo m.fl. 1998).

Det framkom även en skillnad i sjuksköterskornas inställning till

omvårdnadsforskning beroende på examensår, där examinerade 1976 och 1996

framträdde som mer positiva än examinerad 1966 och 1986. En anledning till att

examinerade 1996 framträdde som mer positiva samt oftare läste vetenskapliga

tidskrifter skulle kunna vara den treåriga akademiska utbildningen. Denna

utbildning har i högre grad än tidigare utbildningar fokuserat på kunskap inom

forskning samt vetenskapligt förhållningssätt. I gruppen examinerade 1976 ingick

de sjuksköterskor som i högre grad hade akademiska studier samt hade deltagit i

forsknings- och utvecklingsprojekt i omvårdnad (III). Tidigare studier har visat att

utbildning inom forskningsmetodik (Pearcey 1995, Dyson 1997, McCleary &

Brown 2003) samt delaktighet i forsknings- och utvecklingsprojekt (Whitmeyer

Hitchcock & Murphy 1999, Wallin m.fl. 2003) bidrar till positiv inställning till

forskning. Det kunde ha förväntats att examinerade 1986 tillsammans med 1996

skulle ha framträtt som mera positiva i jämförelse med de två tidigare

examinationsåren, som låg innan den akademiska utbildningens införande. Att så

inte blev fallet kan möjligen förklaras med att utbildningen för examinerade 1986

endast var tvåårig och att antagningskraven till utbildningen omfattade vårdlinjen i

gymnasieskolan, det vill säga en praktisk linje. Dessutom hade endast några år

förflutit sedan utbildningen blev akademisk och forskningsanknytningen kunde då

heller inte förväntas vara fullt förankrad i lärarkollegiet.

I kontrast till den framkomna positiva inställningen till forskning och

forskningsanvändning står dock studenternas (IV) och sjuksköterskornas (III)

ställningstagande till att lång praktisk erfarenhet ger en bra och duktig

sjuksköterska och att omvårdnad inte nödvändigtvis måste grundas på forskning.

Liknande resultat har framkommit i andra studier (Hicks 1995, McSherry 1997,
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Linder 1999, Löfmark & Thorell-Ekstrand 2000). Denna dubbelhet kan tyckas

märklig men kan kanske förstås av sjuksköterskeyrkets tradition som ett praktiskt

yrke och utbildningens relativt korta tid som akademisk utbildning. Det är

fortfarande många sjuksköterskor som är utbildade innan utbildningen blev förlagd

till högskola/universitet och som sannolikt känner sig kluvna i frågan om

nyordningen med en akademisk sjuksköterskeutbildning.

De brister som framträdde i deltagarnas professionella medvetenhet var delvis

överraskande och ibland även motsägelsefulla. I beskrivningen av en bra

sjuksköterska framhölls endast till liten del betydelsen av mod och stolthet i

yrkesrollen och egen professionell utveckling både under utbildningen och efter en

tid som sjuksköterska (I). Båda dessa kategorier innehöll delar som delvis handlar

om självkännedom och självaktning, begrepp som utgör viktiga komponenter i

professionell identitet (La Monica m.fl. 1986, Öhlén & Segesten 1993, 1998). Trots

att dessa kategorier framträdde svagt i delstudie I visade resultatet från delstudie II

med samma deltagare på värden i självskattningen som talade för en hög

självaktning. Denna paradox är svår att förstå men kan diskuteras utifrån de två

olika datainsamlingsmetoder som användes. I delstudie I beskrev deltagarna i fri

text sin egen uppfattning om en bra sjuksköterska och utifrån detta synliggjordes

självkännedom och självaktning endast i liten omfattning. Detta kan ses som att

deltagarna såväl under som efter utbildningen var omedvetna om att dessa faktorer

anses som betydelsefulla i en professionell yrkesutövning (jfr. Öhlén & Segesten

1993). I delstudie II skattade sig deltagarna på en skala, med utgångspunkt från

angivna faktorer, där de skulle jämföra sina egna förmågor i relation till andra i

samma situation. I samband med detta blev faktorerna medvetna för dem, som

underförstått tillhörande professionellt värderade förmågor och kompetenser. Att

de i stor utsträckning skattade sig som något/mycket bättre än andra kan tolkas som

hög självakning/självkänsla. Det kan även vara ett uttryck för en oreflekterad eller

felaktig självbild, vilket kan vara detsamma som en låg självinsikt/självkännedom.

En ytterligare förklaring kan vara att man av något skäl vill framstå i en positiv

dager och därför skattar sig högt (jfr Polit & Beck 2004). Det finns dock en

förhoppning att den höga skattning som förekommer i denna studie utifrån NSDF-

skalan uttrycker deltagarnas faktiska inställning, vilket skulle kunna tala för att



54

personer som sökt sig till den akademiska sjuksköterskeutbildningen, genomfört

den och sedan arbetat i yrket några år har en positiv självbild och hög självaktning.

Detta skulle bidra till en positiv utveckling både av sjuksköterskeprofessionen och

av omvårdnaden. Ytterligare studier behövs dock för att klargöra dessa

förhållanden.

I skattningen av det professionella jaget (II), från nybörjarstudent till erfaren

sjuksköterska, framträdde en signifikant försvagning med avseende på vilja att

behärska kunskap och vilja att bidra till ny kunskap/vetenskap. Det finns inga

jämförbara studier som uppvisat motsvarande resultat av NSDF-skalan. En

anledning till minskningen skulle kunna vara deltagarnas höga skattning som

nybörjarstudenter, vilket inte var fallet i Gullbergs (1996) studie. Den egna viljan

att behärska kunskap tenderade dock att stärkas något under utbildningen samtidigt

som viljan att bidra till ny kunskap/vetenskap försvagades. Behovet och viljan att

behärska kunskap blev därmed mer framträdande än behovet och viljan att bidra till

ny kunskap/vetenskap, vilket kan vara förståeligt i en högskoleutbildning med så

tydlig yrkesinriktning. Det kan jämföras med vad som framkom i delstudie III, där

nästan hälften av sjuksköterskorna aldrig eller nästan aldrig använde sig av

omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet och ungefär lika många läste aldrig

vetenskapliga tidskrifter inom omvårdnad (III). Motsvarande har även framkommit

i andra studier (Veeramah 1995, Wright m.fl 1996, Parahoo 1998). Detta kan vara

en förklaring till att studenter under sin praktik får anledning att ifrågasätta

betydelsen av att under utbildningen ägna tid åt forskning.

Ett annat område inom NSDF-skalan som framträder som intressant är deltagarnas

skattning i ledarskap som var ett av få områden där skattningen försvagades från

det att deltagarna var nybörjarstudenter till erfarna sjuksköterskor, även om inga

signifikanta skillnader framkom (II). Fastän deltagarna redan som

nybörjarstudenter skattade sina förmågor inom detta område högt borde erfarenhet

i yrket ha medfört en högre skattning vid delstudiens slut. Detta blir särskilt

betydelsefullt i relation till att alla sjuksköterskor har ett ansvar att leda i

omvårdnadsarbetet och dess kvalitetsutveckling (WHO 1997, Mulhall m.fl. 2000).
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Förutom tidigare diskuterade bakgrundsdata om utbildning (II) framkom

intressanta signifikanta skillnader vid jämförelse av kön (II, III, IV), delaktighet

inom utvecklings-/forskningsarbete (II, III) samt intresse inom speciellt

utvecklings- eller forskningsområde inom omvårdnad (IV). Män framträdde som

något högre i sin skattning av det professionella jaget (II) medan kvinnor var mer

positivt inställda till omvårdnadsforskning (III, IV). Detta framstår som något

motstridiga resultat som även kan ses vid jämförelse av andra studiers resultat om

män och kvinnors förhållande till yrket och arbetet som sjuksköterska (Greenhalgh

m.fl. 1998, Watson & Lea 1998, Vanhanen & Janhonen 2000a, Meretoja m.fl

2004b, Nilsson & Sätterlund Larsson 2005).

En viss tveksamhet har tidigare framkommit i vad mån olika faktorer påverkar

användningen av forskningsresultat (Estabrooks m.fl. 2003). I denna avhandling

framträder dock delaktighet i utvecklings-/forskningsarbete (II, III) samt intresse

för speciellt utvecklings- eller forskningsområde inom omvårdnad (IV) som starkt

bidragande faktorer till en positiv inställning till omvårdnadsforskning och

forskningsanvändning (III, IV) och till viljan att behärska kunskap (II). Liknande

resultat har framkommit i andra studier (Whitmeyer Hitchcock & Murphy 1999,

Wallin m.fl 2003). En svårighet i tolkningen av resultatet är sambandet mellan

”vad som påverkar vad” men oaktat detta talar resultatet för värdet av att tidigt

under sjuksköterskeutbildning ge studenterna möjlighet att själva kunna välja något

område för fördjupade studier.

Professionell medvetenhet i relation till den akademiska sjuksköterske-

utbildningen

Utvecklingen av sjuksköterskors professionella medvetenhet diskuteras i det som

följer i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen och framförallt då

till den verksamhetsförlagda delen. Enligt Bentling (1992) bör

sjuksköterskeutbildningen främja en integrering av personligt och professionellt

paradigm där värderingar, metoder och handlingsberedskap harmonierar. Den

professionella medvetenhet som framkom i denna avhandling talar för att vissa

delar av det professionella paradigmet inte har internaliserats hos deltagarna, vilket

skulle kunna bero på en bristande integrering av teori och praktik.
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”Gapet mellan teori och praktik” har diskuterats under lång tid (Hewison &

Wildman 1996) och trots att det under många år bedrivits omfattande forskning och

interventioner genomförts för att minska avståndet mellan teori och praktik inom

såväl utbildning som vårdverksamhet kvarstår problematiken (Mulhall 1997).

Studier under 1980-talet visade på traditionellt lärande under den

verksamhetsförlagda utbildningen (Grahn 1987, Pilhammar Andersson 1993).

Även nyare forskning har visat på liknande resultat och enligt Chekol (2003) har

stora delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ännu inte fått status som

akademisk utbildning. ”Teori-praktik gapet” kan relateras till att sjuksköterskornas

arbete i vårdverksamhet ofta styrs av traditionella mönster och hierarkier samt till

att akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen medfört ett mer abstrakt,

idealiserat innehåll och ett svårtillgängligt, teoretiskt språkbruk (Furåker 2001).

Studenter som skall utveckla en professionell medvetenhet finns i båda dessa

kulturer (Hewison & Wildman 1996, Rafferty m.fl. 1996, Landers 2000, Vanhanen

& Janhonen 2000b), ofta med en stark frustration som följd. Studier har visat att

studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen har en utsatt roll (Lindberg-

Sand 1996, Randle 2001a, 2003b). Samtidigt visar forskning att det är i

vårdverksamheten som studenterna formas in i yrkesrollen (Suikkala & Leino-Kilpi

2001), att det är där som de själva anser att de lär (Mogensen 1994) och som

förebilderna finns för professionell utveckling (Fitzpatrick m.fl 1996, Fagerberg &

Ekman 1998, Henderson 2002). Även sjuksköterskorna formar och utvecklar sin

yrkesroll i den kultur där de befinner sig, inte minst beroende på att de till stora

delar lär och vill lära av andra kollegor (Lindencrona m.fl 1998, Estabrooks 2003).

Denna kultur kan vara positiv och gynna det professionella lärandet (Estabrooks

2005). Samtidigt hävdas att den kunskap som förs vidare kan vara inaktuell och att

värderingar och attityder bevaras i organisationen som förhindrar utveckling

(Randle 2001a, 2003b). Förekomsten av reflekterande kontra icke reflekterande

kultur framträder i diskussionen inom detta fält, vilket synliggör att ett kollegialt

lärande av andra i det praktiska vårdandet måste förenas med ett vetenskapligt

förhållningssätt om utveckling av den praktiska omvårdnaden och

sjuksköterskeutbildningen skall kunna ske.
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Även om det under det senaste årtiondet har genomförts olika utvecklingsarbeten

för att närma teori och praktik och stimulera sjuksköterskor till

forskningsanvändning (Mulhall m.fl. 2000, Nilsson Kajermo m.fl 2001, Watson &

Foster 2003, Chekol 2003, Hall-Lord & Athlin 2005) visade resultaten i denna

avhandling tydligt att sjuksköterskornas dagliga omvårdnadsarbete i alltför ringa

grad genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta är oroande eftersom

sjuksköterskor ofta också är studenthandledare. Estabrooks m.fl. (2003) kunde i en

metaanalysstudie visa att den enda någorlunda entydiga faktorn som kan påverka

sjuksköterskors användning av forskningsresultat i praktiskt arbete är deras

attityder och värderingar till detta. Därmed blir det viktigt att studenter och

nyutbildade sjuksköterskor möter erfarna sjuksköterskor som både tror på värdet av

att använda omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet och även faktiskt själva gör

det. Först då kan vi förvänta oss en förändring inom detta område.

Professionell medvetenhet i relation till sjuksköterskans ansvar

Professionsansvaret innebär att sjuksköterskorna har ett eget ansvar för att utveckla

yrkets innehåll och status. Detta ansvar och självständiga arbete ställer krav på att

sjuksköterskorna är aktiva och medvetna, vilket inte enbart inbegriper ett ansvar för

professionen i vidare bemärkelse utan också ett ansvar för varje enskild

sjuksköterska (Krause 1994). Resultaten från delstudierna pekar på en medvetenhet

hos deltagarna om att god omvårdnad baseras på humanistiska värden, kunskaper

och färdigheter hos sjuksköterskan. Samtidigt framkommer brister i medvetenhet

som berör vikten av egen delaktighet, aktivitet och vilja för att säkerställa en vård

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Liknande resultat har framkommit vid

bedömning av hinder för forskningsanvändning då sjuksköterskor tenderar

poängtera hinder som är relaterade till organisationen (Glacken & Chaney 2004)

och underskatta hinder som är relaterade till dem själva (Nilsson Kajermo 2003).

Att yrkesutvecklingen i ringa grad omfattar de föreskrifter, mål och intentioner som

finns om forskningstillämpning framkom även i Hjältes studie (2000).

Strävan efter professionell utveckling, vilja till ny kunskap, mod och stolthet i

yrkesrollen samt att använda omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet, borde vara

självklara områden för professionellt medvetna sjuksköterskor då detta utgör
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samhällets och professionens förväntan. Det kan vara svårt att förstå att

sjuksköterskor i det praktiska vårdarbetet inte i högre grad agerar och ställer krav

på att de skall ha möjligheten att utföra sitt arbete utifrån de krav som idag ställs på

kvalitetsutveckling och forskningsanvändning inom vården och omvårdnaden

(SOSFS 1993:17, SFS 1998:531). En förklaring skulle kunna vara det som

framkommer i denna avhandling, att deltagarnas professionella medvetenhet i ringa

grad omfattade det egna ansvaret och den egna aktiviteten i dessa frågor.

Resonemanget stärks av vad som framkom i Lindencronas m.fl studie (1998) att

sjuksköterskors åsikter om nyttan av omvårdnadsforskning var av övergripande

karaktär och att sjuksköterskorna inte kunde ge några konkreta exempel på

omvårdnadsforskningens användning. Ett bristande ansvarstagande för egen

professionell utveckling och att inte ta del av och använda forskning i det dagliga

arbetet skulle kunna bero på svag autonomi, vilket även Nilsson Kajermo (2003)

belyser i sin avhandling. Studier under senaste decenniet har påvisat ett antal

faktorer som kan bidra till svag autonomi, där brist på tid och acceptans i

organisationen utgör några (Gerrish & Clayton 2004, Glacken & Chaney 2004,

Hutchinson & Johnston 2004). Då sjuksköterskor i den direkta patientvården inte

själva äger sin arbetstid, utan vanligtvis i hög utsträckning är beroende av

överordnades förmåga och vilja att förstå behovet av såväl tid för

studenthandledning som av ”forsknings- och utvecklingstid” krävs att problemet

med bristande forskningsanvändning även synliggörs som en organisations- och

ledarskapsfråga.

Trots utvecklingen inom hälso- och sjukvården, inom professionen och den

akademiska utbildningen visar avhandlingens resultat att det hos såväl studenter

som sjuksköterskor fanns brister i medvetenhet om att det i deras roll som

professionell sjuksköterska ingår ett ansvar att arbeta utifrån vetenskap och

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskors närhet till patienterna i hälso- och sjukvården

(Carlisle m.fl. 1999) ger dem en unik ställning och möjlighet att påverka och

utveckla vården. Som professionellt medvetna sjuksköterskor skulle de kunna vara

en stor tillgång för att säkerställa en vård av hög kvalitet.
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Det är viktigt att alla inom hälso- och sjukvården bejakar sjuksköterskornas

professionella kompetens och ger dem ett stöd så att de kan använda den till fullo i

omvårdnadsarbetet, ledarskapet och kvalitetsarbetet. Den kunskap sjuksköterskor

delar med andra sjuksköterskor utgör ett viktigt inslag för deras lärande och för

utvecklingen av det praktiska omvårdnadsarbetet. Modellen ”lära av andra” borde

därför kunna tillämpas i kombination med ett vetenskapligt förhållningssätt för att

bidra till att öka sjuksköterskornas egna professionella utveckling där också

forskningsanvändning ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Sjuksköterskor med högre akademisk utbildning behövs för att tillsammans med

andra sjuksköterskor systematiskt driva och genomföra kvalitetsarbete i det

praktiska omvårdnadsarbetet och för att vara goda förebilder för studenter under

sjuksköterskeutbildningen.

Instrumentutveckling

Resultat från faktoranalysen i delstudie III för det nya instrumentet för bedömning

av sjuksköterskors inställning till omvårdnadsforskning visade på sju faktorer med

en varians på 58 % som förklaringsvärde. Detta innebär att variansen för de 34

variablerna (påstående 14 exkluderat) i instrumentet förklarades till mer än hälften

av de sju faktorerna, men att det finns andra omständigheter som påverkat och som

inte kan skattas. Resultatet av reliabilitetstest för hela skalan visade på värde över

0.94 (III), vilket kan indikera att det finns onödiga variabler och att skalan som

helhet är för likartad. Cronbachs alpha-värdet bör vara mellan 0,70 - 0,90 enligt

Streiner & Norman (1995). Även genomförd faktoranalys i delstudie III indikerade

en viss överlappning, då ett antal påståenden hade likartade faktorladdningar på

flera faktorer. Detta är vanligt förekommande enligt Hair m.fl (1998), som menar

att en avvägning bör ske om variabeln skall kvarstår eller ej. Olika lösningar samt

alternativ av faktortillhörighet för påståendena värderades i delstudie III innan

slutgiltigt ställningstagande togs om att samtliga påståenden skulle ingå eftersom

de bedömdes viktiga och passande i respektive faktorer (Gorsuch 1983). Cronbachs

alpha-värdet var dessutom på acceptabel nivå, från 0,60 till 0,84, för samtliga

faktorer (III). Instrumentet behöver prövas ytterligare och utvecklas vidare.
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Metoddiskussion

För att öka möjligheten att fånga komplexiteten i sjuksköterskors professionella

medvetenhet har ett brett perspektivet valts i avhandlingen, där tre ganska

omfattande områden har ingått, beskrivningen av en bra sjuksköterska,

självvärdering av det professionella jaget samt inställning till och medvetenhet om

omvårdnadsforskning. För att möjliggöra en så säker tolkning som möjligt av

resultaten och samtidigt uppnå den breda förståelsen användes metodtriangulering

(Streubert Speziale & Carpenter 2003) beträffande urvalet av deltagare och metod

för datainsamling. Detta innebar att frågeställningarna i de flesta fall belystes från

såväl studenters som erfarna sjuksköterskors perspektiv, deras synpunkter erhölls

via olika former av frågeformulär med såväl öppna som fixerade svarsalternativ

och databearbetningen genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod.

Avhandlingens breda perspektiv, liksom att data i samtliga delstudier insamlats

med hjälp av frågeformulär för att möjliggöra ett stort antal deltagare, kan dock ha

utgjort en svaghet i arbetet, då det kan ha hindrat djup förståelse inom de olika

områden som belystes.

Bortfall

Svarsfrekvensen har varierat mellan 61 % (I, tredje datainsamlingstillfället) och 71

% (III). Vid frågeformulär är låg svarsfrekvens ett vanligt förekommande problem.

I samtliga delstudier, förutom ovan nämnda i delstudie I, uppnås rekommenderad

svarsfrekvens på 65 % som anges av Polit & Beck (2004). Några aspekter kring

bortfallet är dock väsentligt att diskutera. I delstudie I och II, som hade

longitudinell design, förekom en viss variation av deltagare samtidigt som 64

respektive 67 deltagare deltog vid samtliga tre datainsamlingstillfällen. Under

utbildningen förekommer ofta förändring i studentgrupperna då studenter avslutar

utbildningen på grund av olika anledningar medan andra återupptar sina studier.

Om endast de som deltog vid samtliga tre datainsamlingstillfällen hade utgjort

datamaterialet skulle en stor del av nybörjarstudenterna ha exkluderats. Detta

bedömdes inte vara etiskt korrekt utifrån två aspekter: dels skulle ett stort antal

studenter ha besvarat frågeformuläret i onödan, dels skulle värdefullt

forskningsmaterial ha förlorats. Samtidigt kan deltagare som väljer att delta hela
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tiden ha ett särskilt intresse och engagemang i det som studien belyser (Polit &

Beck 2004), vilket i så fall skulle kunna ha påverkat resultatet i en alltför positiv

riktning. Trots bortfallet, som är ett problem vid longitudinella studier (Polit &

Beck 2004), får antalet deltagare som fanns inom delstudie I och II bedömas som

acceptabelt.

Bortfallet i delstudie III kan betecknas som litet i jämförelse med ett antal likartade

studier (Retsas & Nolan 1999, Gerrish & Clayton 2004, Hutchinson & Johnston

2004, Glacken & Chaney 2004, Veermah 2004). I delstudie IV förekom ett stort

bortfall i två studiegrupper. Det förelåg därför en risk för snedvridning i materialet

(Polit & Beck 2004) och dessa grupper valdes att helt exkluderas. Bortfallet kan

förklaras med att frågeformuläret delades ut i samband med undervisning, och hög

frånvaro medförde därför ett stort bortfall vid datainsamlingen.

Kvalitativ metod

I den kvalitativa delstudien (I) användes frågeformulär med helt öppna

svarsalternativ för datainsamlingen. Detta val gjordes i syfte att kunna fånga ett

stort antal sjuksköterskestudenters uppfattningar över tid, genom utbildningen och

till efter några års arbete som sjuksköterskor, om deras syn på en bra sjuksköterska.

De ibland mycket kortfattade svaren kunde innebära viss svårighet i tolkningen av

den egentliga meningen i beskrivningen. Ett litet antal beskrivningar uteslöts på

grund av osäkerhet i tolkningen. Det finns anledning att tro att avhandlingen fått

större djup om den kvalitativa delstudien genomförts med hjälp av intervjuer, som

gett möjlighet till att ställa följdfrågor. Vid ett sådant metodval hade dock inte

frågan om hur man karakteriserar en bra sjuksköterska kunnat belysas av det stora

antal deltagare, vilket i denna studie utgjorde en styrka (jfr Cormack 1996).

Frågeformulär kan även vara en fördel när normativa frågor fokuseras, då en

intervjusituation kan innebära att forskarens förväntningar överförs till den

intervjuade (Kvale 1997). Eftersom överförbarheten kan förstås i relation till

läsaren som tillägnar sig resultatet (Graneheim & Lundman 2004), hade

resultatredovisningen erhållit större tydlighet med hjälp av talande citat, vilket är

ofta förekommande i kvalitativa studier. Då svaren som gavs ofta var kortfattade
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och ofta hade en tematiserad form bedömdes dock att citat inte skulle bidra till

större tydlighet.

En utgångspunkt i tolkningen av resultatet har varit att även en generell

beskrivning av en bra sjuksköterska sannolikt också utgör värderingar som den

tillfrågade själv eftersträvar i sin (blivande) yrkesroll. Denna normativa karaktär på

frågan kan ha medfört att deltagarna betonat humanistiska värden, då dessa värden

sedan lång tid finns väl befästa som utmärkande kännetecken för en bra

sjuksköterska (Hamrin 1997). Då sjuksköterskeyrket är komplext (Rutty 1998,

Cowan m.fl. 2005) kan det också ha varit svårt, på det relativt begränsade utrymme

som ett frågeformulär ger, att fritt beskriva vad det innebär att vara en bra

sjuksköterska. Den höga graden av överensstämmelse med resultat från andra

studier stärker dock resultatets trovärdighet.

Den kvalitativa innehållsanalysen bedöms ha utgjort en relevant metod utifrån

frågeställningen och datamaterialets art, där den manifesta analysen bidrog till att

ge en distinktare bild särskilt i belysningen av förändringar över tid. Att

kombinationen av latent och manifest analys bidrar till en rikare innehållsanalys

framhålls av ett flertal författare (Downe-Wamboldt 1992, Morgan 1993, Berg

2001).

Kvantitativ metod

Urvalet av undersökningsdeltagarna har utgjorts av slumpmässigt urval (stratified

random sampling) (III) och bekvämlighetsurval (convenience sampling) (II, IV).

Det slumpmässiga urvalet i delstudie III ger möjlighet till generaliserbarhet då det

är ett representativt urval av populationen. Bekvämlighetsurval som använts i

delstudie II och IV är vanligt förekommande även om det inte ger samma

representativitet och resultaten bör därför beaktas med viss försiktighet när det

gäller generaliserbarhet (Polit & Beck 2004).

NSDF-skalan bedömdes vid tidpunkten för delstudie II vara det bästa tillgängliga

instrumentet för att mäta det professionella jaget, vilket hade använts och testats i

olika studier (Dagenais & Meleis 1982, Olsson & Gullberg 1987). Resultatet från
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delstudie II kunde därmed jämföras med tidigare framkomna resultat, vilket styrker

såväl validitet som reliabilitet (Streiner & Norman 1995). Framkomna medelvärden

och standardavvikelser är jämförbara med tidigare studier (Dagenais & Meleis

1982, Olsson & Gullberg 1987, Gullberg m.fl. 1994, Gullberg 1996, Jonsson &

Segesten 2004). I samband med granskning av instrumentet (”face validity”)

bedömdes det viktigt att förtydliga den förklarande texten av vissa variabler (II).

Modifieringen var marginell, förutom att en överlappande variabel förändrades till

en ny om kommunikativ förmåga samt att en helt ny variabel tillades. Detta har i

ringa grad påverkat resultatet då resultatet väl överensstämmer med andra studiers

resultat av NSDF-skalan. Kritik har tidigare riktats mot att den förklarande texten

för varje variabel i NSDF-skalan är alltför omfattande och behöver förtydligas

(Dagenaise & Melise 1982). Även senare granskning påpekar vikten av att

instrumentet valideras och anpassas till nuvarande tidsförhållanden (Gedda 2005).

Höga Cronbachs alpha-värden över 0.9 har uppmätts i de flesta studier (Dagenais

& Meleis 1982, Olsson & Gullberg 1987, Andréasson m.fl. 1992, Gullberg m.fl.

1994, Gullberg 1996, Sandelin Benkö & Sarvimäki 1999). Detta tyder på en stark

reliabilitet samtidigt som det föreligger en risk för en alltför kraftig homogenitet

med variabler som överlappar varandra (Steiner & Norman 1995). Att

skattningsskalan inte är symmetrisk kan ha påverkat den höga skattningen, då

skattningsskalans grader 1 till 7 ger en visuell medelpunkt på 4 medan den logiska

medelpunkten är 3 (”varken bättre eller sämre än flertalet andra”). Detta skulle

kunna vara en förklaring till att så hög skattning framkommer i delstudie II liksom i

flertalet andra studier där NSDF-skalan använts.

Inom självskattningsskalor finns en viss risk för att deltagarna kan ge ett svar som

de tror förväntas av dem (Polit & Beck 2004), vilket kan ha påverkat svaren inom

såväl delstudie II som delstudie III och IV. Den longitudinella forskningsansats

som fanns i delstudie II förefaller i liten grad ha påverkats av att det var ett antal

studenter som varierade över tid, då den grupp som varierade över tid (icke

konstant grupp) och den grupp som var stabil över tid (konstant grupp) uppvisade

mycket likartat resultat. Trots att ett relativt stort antal signifikanstester har

genomförts har signifikansnivå 0,05 valts, vilket är jämförbart med tidigare utförda

studier med till exempel NSDF-skalan (Gullberg 1996, Jonsson & Segesten 2004).
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Tolkningen av resultatet bör ske med viss försiktighet utifrån antalet genomförda

signifikanstester (Hair m.fl. 1998).

Det är alltid en viktig avvägning om ett nytt instrument skall utvecklas (Streiner &

Norman 1995). Vid tidpunkten för delstudie III:s genomförande fanns ett antal

instrument för att mäta sjuksköterskors attityder till forskning och

forskningsanvändning (Bostrom m.fl 1989, Champion & Leach 1989, Lacey 1994,

Hicks 1995). Instrumenten bedömdes dock inte tydligt fokusera

omvårdnadsforskning. För att stärka det nya instrumentets innehållsvaliditet

inhämtades underlag från relevant litteratur samt två tidigare studier inom området

(Derbring m.fl. 1993, 1994), vilket också utgjorde den teoretiska referensramen.

Instrumentets innehållsvaliditet testades i två pilottester, vilket medförde en

reducering av påståenden samt språkliga förtydliganden. Vid utveckling av nya

instrument tillämpas vanligtvis faktoranalys för att bedöma instrumentets

begreppsvaliditet. Valet av faktoranalys Maximum Likelihood-analys (III)

grundades på att det, enligt Gorsuch (1983), är en av de bästa analyserna för att

reproducera populationens värde. Faktoranalys kan vara såväl exploratorisk som

konfirmatorisk. Utförd analys i delstudie III var exploratorisk och användes för att

få de faktorer som bäst återgav påståendena. En konfirmatorisk analys för att testa

hypoteser och underliggande förhållande (Gorsuch 1983) skulle kunna utgöra

ytterligare ett steg för begreppsvalidering och instrumentutveckling. För att få en

lämplig fördelning av faktorladdningarna genomfördes en rotation som var oblique

(oblimin), då det bedömdes vara ett beroende mellan faktorerna (Hair m.fl. 1998).

En mindre anpassning av instrumentet gjordes för studentgruppen (IV). Ingen

pilotstudie genomfördes eller ny faktoranalys, vilket kan vara en brist då

faktoranalys, och framför allt när oblique rotation tillämpas, ofta är specifika för

undersökningsgruppen (Hair m.fl 1998). Instrumentets skattningsskala var inte helt

symmetrisk, vilket skulle kunna ha bidragit till den positiva inställningen som

framkom i delstudie III och IV. En sådan påverkan bedöms dock som marginell

eftersom resultatet i hög grad överensstämmer med vad som framkommit i andra

studier (Pearcey 1995, Dyson 1997, Parahoo 1998, Upton 1999, Whitmeyer

Hitchock & Murphy 1999, Wallin m.fl 2003, Veeramah 2004, Kuuppelomäki &

Tuomi 2005).
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Bortfallet för enskilda frågor var generellt lågt, vilket stärker delstudiernas

validitet. Internt bortfall har ersatts genom ”mean value substitution” (series mean)

i samband med analys av summerade skalor och Cronbachs alpha-test (II, III, IV)

samt faktoranalys (III) och faktorer (III, VI). Detta bedömdes nödvändigt, då ett

internt bortfall på enstaka variabler annars medfört att deltagarna helt uteslutits vid

dessa analyser.
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Slutsatser

• Studenter och sjuksköterskor har endast till vissa delar en professionell

medvetenhet som kan relateras till den akademiska utbildningens

intentioner.

• Bilden av det som i dagligt språkbruk utgör en ”bra sjuksköterska” kan inte

självklart jämställas med bilden av en professionell sjuksköterska.

• Professionell medvetenhet kan främst relateras till det direkta

omvårdnadsarbetet och det som av tradition är väsentligt för god

omvårdnad, det vill säga vikten av humanistiska värden samt kunskap och

färdighet i det praktiska arbetet.

• Brister i professionell medvetenhet kan främst relateras till mod och stolthet

i yrkesrollen, vikten av egen professionell utveckling samt vilja och

aktivitet att forskningsanknyta det dagliga arbetet.

• Sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor har ett starkt ”professionellt jag”

när de jämför sig med andra i liknande situation.

• Trots positiv inställning till omvårdnadsforskning tar sjuksköterskor och

studenter del av och använder respektive förväntar de sig använda

omvårdnadsforskning i begränsad utsträckning i det dagliga arbetet.

• Specifikt intresseområde inom omvårdnad och delaktighet i utvecklings-

och forskningsarbetet kan bidra till en positiv inställning till forskning inom

omvårdnad och till en ökad grad av forskningsanvändning.

• För att åstadkomma en ökad användning av forskningsresultat i det

praktiska omvårdnadsarbetet måste sjuksköterskorna bli medvetna om det
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egna ansvaret som var och en har för att säkerställa en god omvårdnad på

vetenskaplig grund.

• Fler sjuksköterskor med högre akademisk utbildning behövs som

inspiratörer och ledare i det dagliga omvårdnadsarbetet och som handledare

i den verksamhetsförlagda sjuksköterskeutbildningen.

• Samverkan mellan akademisk utbildning och vårdverksamhet behövs för att

stimulera och tillvarata studenters och sjuksköterskors intresse för och

delaktighet i utvecklings – och forskningsarbete inom omvårdnad.

• Det framtagna instrumentet för att mäta sjuksköterskors och

sjuksköterskestudenters inställning till forskning inom omvårdnad följer

allmänna principer för validitet och reliabilitet men bör prövas ytterligare

nationellt samt även internationellt.
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Förslag till framtida forskning

Traditionen finns stark inom sjuksköterskans yrke, såväl i vårdandet som i sättet att

lära. Fortsatt forskning bör initieras där omvårdnadens kultur och sjuksköterskans

unika varande i denna kultur studeras utifrån kraven om att arbetet skall baseras på

vetenskap och beprövad erfarenhet. Andra viktiga områden för fortsatta studier är

”att vara sjuksköterskestudent” och ”vägen till professionell sjuksköterska”, där

utbildningens och vårdens kultur fokuseras. Forskningen indikerar att det finns en

viss diskrepans mellan sjuksköterskors tanke och handling. Det skulle vara

intressant att genom observationsstudier av sjuksköterskors handlande och varande

i kombination med sjuksköterskors berättelser av olika omvårdnadssituationer

försöka fånga och belysa denna diskrepans.

Instrumentet för att mäta sjuksköterskors inställning till omvårdnadsforskning

behöver utvecklas, ytterligare testas och analyseras. Intresse för instrumentet har

visats såväl nationellt som internationellt. Ett samarbete har påbörjats med Mc

Master University, Hamilton, Ontario, Kanada om den engelska versionen. Det

skulle vara av intresse att genomföra en nordisk studie om sjuksköterskors

inställning till och medvetenhet om omvårdnadsforskning, för att se om det

föreligger några kulturella skillnader. En sådan studie skulle också kunna

kombineras med kvalitativa studier inriktade på professionell medvetenhet och hur

den omsätts i det dagliga sjuksköterskearbetet. De något motstridiga resultaten om

god skattning av kompetens i relation till vad som framkommer i andra studier om

självaktning är av intresse att ytterligare studera.
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Bilaga 1
Delstudie II

Nurse Self Description Form (NSDF) - Självbedömningsformulär för ”det
professionella jaget” i relation till andra”5

Instruktion vid datainsamling 1 och 2, sjuksköterskestudenter:
Formuläret innehåller 20 olika begrepp. Du bedömer dig själv i förhållande till flertalet andra i
samma situation. Dina svar anger du enligt 7 grader. Ringa in den siffra som stämmer bäst för dig.

Instruktion vid datainsamling 3, sjuksköterskor:
Formuläret innehåller 20 olika begrepp. Du bedömer dig själv i förhållande till flertalet andra
sjuksköterskor. Dina svar anger du enligt 7 grader. Ringa in den siffra som stämmer bäst för dig.

Skattningsskala:
1= Mycket sämre än flertalet andra
2= Lite sämre än flertalet andra
3= Varken bättre eller sämre än flertalet andra
4= Lite bättre än flertalet andra
5= Klart bättre än flertalet andra
6= Avsevärt bättre än flertalet andra
7= Så överlägset bättre än andra att det inte går att jämföra

Skattningsskala: 1 2 3 4 5 6 7

1. Arbetsförmåga
Tänk på med vilken energi du utför ditt
arbete. Tänk även på med vilken
snabbhet du arbetar och den
arbetsmängd du utför.

1 2 3 4 5 6 7

2. Ansvarskänsla och pålitlighet
Tänk på hur angelägen du är att
upprätthålla omvårdnadens kvalitet, och
hur trovärdigt du utför de uppgifter du
har åtagit dig. Tänk också på hur
noggrant du rapporterar resultat från det
arbete du utfört.

1 2 3 4 5 6 7

3. Objektivitet
Tänk på i hur hög grad du kan vara
objektiv då du analyserar och värderar
olika saker du möter i arbetet: tankar,
idéer, individuella förmågor och
prestationer, detta oberoende av hur
mycket du personligen är involverad.

1 2 3 4 5 6 7

4. Flexibilitet
Tänk på din inställning till förändringar,
hur du påverkas av nya och ändrade
situationer, din förmåga att vara flexibel
i tanke och handling. Tänk på om du är
öppen för nya idéer, rutiner och tekniker
och i vilken utsträckning du är villig att
förändra ditt arbete utifrån dessa.

1 2 3 4 5 6 7

5 Modifierad form av den svenska versionen (Olsson & Gullberg 1987)
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Skattningsskala: 1 2 3 4 5 6 7

5. Handlingsberedskap och
problemlösningsförmåga
Tänk på din förmåga att ta in nya idéer
och använda dem i problemlösnings-
situationer. Tänk på din förmåga att
snabbt och säkert hitta kärnan i
problemet och att välja ut den mest
lämpliga lösningen.

1 2 3 4 5 6 7

6. Undervisning/information
Tänk på din förmåga att informera
andra, lära ut, att förklara och illustrera
komplexa frågeställningar på ett klart
och metodiskt sätt. Tänk på din vilja och
förmåga att anpassa innehåll och
undervisningsmaterial till åhörarnas
nivå. Tänk också på hur väl du lyckas
bibehålla åhörarnas intresse under din
undervisning/information.

1 2 3 4 5 6 7

7. Uthållighet
Tänk på din förmåga att arbeta hårt
under en längre period om så krävs, att
avsluta ett påbörjat arbete och att inte ge
upp förrän du prövat alla tänkbara
lösningar i ett problem.

1 2 3 4 5 6 7

8. Anpassningsförmåga
Tänk på din samarbetsvillighet, din
förmåga att vara tolerant när det råder
oenighet i en fråga, för att få arbetet
genomfört så friktionsfritt som möjlig.
Tänk på i vilken grad du kan åsidosätta
egna idéer och känslor i en
arbetssituation och istället acceptera
andras uppfattning, oavsett din egen.

1 2 3 4 5 6 7

9. Självständighet i tanke och
handling
Tänk på din förmåga att själv bestämma
hur du skall handla, hur du kan arbeta
mot ett uppsatt mål utan någon annan
ledning, övertygelse eller auktoritet än
din egen.

1 2 3 4 5 6 7

10. Kommunikationsförmåga6

Tänk på din förmåga att kommunicera
med andra (patienter, anhöriga,
arbetskamrater, överordnade,
underordnade) dvs hur väl du kan läsa
och förstå deras verbala och nonverbala
signaler och hur väl du själv kan
uttrycka dig så att du blir rätt förstådd.
Tänk också på i vilken grad du kan
använda olika kommunikativa tekniker i
det terapeutiska arbetet med patienterna.

1 2 3 4 5 6 7

6 Fråga 10 har ett annat innehåll än ursprungsversionen (Olsson&Gullberg 1987)
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Skattningsskala: 1 2 3 4 5 6 7

11. Förmåga att se det väsentliga
Tänk på din förmåga att skilja mellan
det relevanta och det irrelevanta, mellan
det väsentliga och det oväsentliga,
mellan det fruktsamma och det gagnlösa
i ditt arbete. Tänk på din förmåga att
bedöma vad som är nödvändigt och inte
nödvändigt, vad som är praktiskt eller
opraktiskt och vad som är primärt eller
sekundärt i ditt arbete.

1 2 3 4 5 6 7

12. Förmåga att leda arbetet
Tänk på din skicklighet att leda och
styra arbetet. Tänk på din förmåga att få
andra att följa dina råd och direktiv, att
acceptera ditt ställningstagande. Tänk
på din övertalningsförmåga, fasthet och
styrka.

1 2 3 4 5 6 7

13. Den sociala förmågan
Tänk på hur du trivs tillsammans med
många olika människor. Tänk på hur
starkt du egentligen önskar andras
sällskap jämfört med din önskan att vara
ensam och i vilken utsträckning du
föredrar arbetsuppgifter som man
vanligen utför ensam framför att arbeta
tillsammans med andra.

1 2 3 4 5 6 7

14. Engagemang i andra människor
Tänk på ditt intresse för andra
människor. Tänk på hur varmt du
känner för andra, hur omtänksam du är
samt hur mycket du önskar hjälpa andra.

1 2 3 4 5 6 7

15. Känslighet/lyhördhet inför andra
Tänk på hur bra du förstår människor
och varför de gör som de gör. Tänk på
din uppmärksamhet och lyhördhet för
vad andra känner och vill, hur lätt du
har att leva dig in i andras situation och
din förmåga att på ett effektivt och
kunnigt sätt hjälpa andra med deras
problem.

1 2 3 4 5 6 7

16. Vilja att behärska kunskapen
Tänk på din önskan att behärska
övergripande vetenskapliga och
tekniska principer och teorier som hör
ihop med ditt yrke. Tänk på hur viktigt
du tycker att det är att till fullo kunna
tillägna dig sådan kunskap, jämfört med
att ha kunskap om sådant som du
behöver för ett visst specifikt arbete
eller problem.

1 2 3 4 5 6 7

17. Vilja att bidra till ny
kunskap/vetenskap
Tänk på din önskan att bidra till den
redan befintliga kunskapen genom
vetenskapliga studier. Tänk på hur stark
din önskan är att få nya insikter för dess
egen skull och för den allmänmänskliga
nyttan samt hur mycket du själv
upplever tillfredsställelse i att söka ny
kunskap.

1 2 3 4 5 6 7



92

Skattningsskala: 1 2 3 4 5 6 7

18. Intuition
Tänk på hur din förmåga att
känna/uppfatta betydelsen i tankar,
situationer, fakta, samband och idéer
utan att vara helt medveten om hur det
går till, dvs att du får förståelse genom
en inre känsla hos dig själv, och som
uppstår utan att du riktigt kan förklara
vad den bygger på för fakta.

1 2 3 4 5 6 7

19. Kreativitet
Tänk på din förmåga att skapa, bearbeta
och genomföra nya idéer i arbetet. Tänk
på någon idé du har/har haft angående
patientomvårdnad, förebyggande
hälsovård, undervisning, arbetsledning,
handledning eller forskning. Tänk på det
unika med idén och vilken betydelse
den kan få/har haft för andra.

1 2 3 4 5 6 7

20. Praktiska färdigheter7

Tänk på din förmåga att med
yrkesmässig skicklighet genomföra
olika praktiska omvårdnadshandlingar,
hur effektivt och säkert du handlar och i
vilken grad du arbetar med ett mjukt
och varsamt handlag.

1 2 3 4 5 6 7

7 Fråga 20 är en ny fråga och ingår inte i NSDF-skalan (Olsson& Gullberg 1987)
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Bilaga 2

Delstudie III och IV

Frågeformulär sjuksköterskors (III) och sjuksköterskestudenters8 (IV) inställning till
och medvetenhet om forskning inom omvårdnad

Instruktion: På följande sidor presenteras ett antal påståenden som du värderar och du anger i
vilken grad du instämmer i de givna alternativen. Ringa in det alternativ som du tycker stämmer
bäst med dina värderingar. 1= instämmer inte alls, 2= instämmer till mycket liten del, 3= instämmer
till viss del, 4= instämmer i hög grad, 5= instämmer i mycket hög grad

Instämmer inte
alls

till mycket
liten del

till viss
del

i hög
grad

i mycket
hög grad

1. Som sjuksköterska måste man kunna läsa
engelsk-språklig litteratur

1 2 3 4 5

2. Att delta i utvecklingsarbete inom
omvårdnad bidrar inte till ökad skicklighet i
sjuksköterskeyrket

1 2 3 4 5

3. Det skrivs och pratas alldeles för mycket
om forskning och utveckling inom
omvårdnadsområdet

1 2 3 4 5

4. Jag tycker det är intressant att läsa
vetenskapliga artiklar om omvårdnad

1 2 3 4 5

5. Sjuksköterskeyrket behöver inte
forskningsbaserad kunskap i lika hög grad
som läkaryrket

1 2 3 4 5

6. Omvårdnadsforskning beskriver och
synliggör omvårdnadsarbetet

1 2 3 4 5

7. Sjuksköterskeyrket är ett praktiskt yrke och
behöver inte omfatta forskning

1 2 3 4 5

8. På arbetsplatsen (ex vårdavdelningen) skall
det finnas aktuell forskningslitteratur inom
omvårdnad

1 2 3 4 5

9. Vetenskapliga artiklar har ett alltför
komplicerat språk för mig

1 2 3 4 5

10. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt
utvecklingsarbete inom omvårdnad

1 2 3 4 5

11. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att
vara delaktig i utvecklingsarbete inom
omvårdnad

1 2 3 4 5

12. Vi behöver inte några omvårdnadsforskare
för att kunna utveckla vården, det klarar
sjuksköterskorna själva

1 2 3 4 5

8 Formulärets frågor anpassades något till sjuksköterskestudenter, fråga 30 helt ny till studenterna
och fråga 38 anpassad till studenternas situation.
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Instämmer inte
alls

till mycket
liten del

till viss
del

i hög
grad

i mycket
hög grad

13. Jag deltar gärna i internationella
vetenskapliga konferenser

1 2 3 4 5

14. I den nya sjuksköterskeutbildningen är det
för mycket forskningsanknytning

1 2 3 4 5

15. Omvårdnadsforskningen komplicerar det
naturliga omvårdnadsarbetet

1 2 3 4 5

16. Lärare från sjuksköterskeutbildningen
är/skulle vara en resurs på arbetsplatsen för
att stimulera till utveckling av
omvårdnadsarbetet

1 2 3 4 5

17. Omvårdnadsforskningen ger inte
sjuksköterskeyrket någon högre status

1 2 3 4 5

18. Doktorsgrad för sjuksköterska (disputerad)
borde vara behörighet för vissa högre
tjänster inom omvårdnadsområdet

1 2 3 4 5

19. Att vidareutbilda sig i forskning och
forskningsanknytning är inte något viktigt
för framtiden

1 2 3 4 5

20. Som sjuksköterska har jag tillräckligt med
inflytande för att kunna påverka
omvårdnaden utan att behöva kunskap om
forskning

1 2 3 4 5

21. Inom omvårdnadsforskning används ett
alltför komplicerat språk

1 2 3 4 5

22. I det kliniska arbetet borde vi ha fler
sjuksköterskor med forskarutbildning

1 2 3 4 5

23. Att delta i forskning bidrar inte till ökad
skicklighet i sjuksköterskeyrket

1 2 3 4 5

24. Omvårdnadsforskningens resultat måste nå
ut bättre till sjuksköterskor i deras
verksamhet

1 2 3 4 5

25. Omvårdnadsforskning är nödvändig för mig
i min utveckling som sjuksköterska

1 2 3 4 5

26. Det är orealistiskt att kunna tillämpa
forskningsresultat i det praktiska
omvårdnadsarbetet

1 2 3 4 5

27. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att
vara delaktig i forskning

1 2 3 4 5

28. Skicklighet i sjuksköterskeyrket uppnås
framför allt genom lång praktisk erfarenhet

1 2 3 4 5

29. Jag bryr mig inte om att ta reda på
forskningsresultat

1 2 3 4 5
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Instämmer inte
alls

till mycket
liten del

till viss
del

i hög
grad

i mycket
hög grad

30. Studenter från sjuksköterskeutbildningen
är/skulle vara en resurs på arbetsplatsen för
att stimulera till utveckling av omvårdnads-
arbetet (delstudie III) /
Sjuksköterskeutbildningen har mycket väl
förberett mig inför att forskningsanknyta
mitt arbete som sjuksköterska (delstudie IV)

1 2 3 4 5

31. Att sjuksköterskeyrket skall bygga på
vetenskaplig och beprövad erfarenhet är en
självklarhet

1 2 3 4 5

32. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt
forskningsarbete inom omvårdnad

1 2 3 4 5

33. Sjuksköterskor borde ta sig tid att läsa
forskningsrapporter

1 2 3 4 5

34. Att förändra och pröva nya idéer är
väsentligt i sjuksköterskeprofessionen

1 2 3 4 5

35. Jag anser att frågorna i detta formulär är
betydelsefulla

1 2 3 4 5

Kommentarer:

Instruktion: I följande frågor sätter du ett X för aktuell svarsruta

36. Har du varit närvarande vid någon/några disputation/-er (omvårdnadsforskare) under de senaste
fem åren?

� aldrig � 1 gång � 2-3 gånger � 3-4 gånger � mer än 5 gånger

37 Hur ofta läser du i följande omvårdnadstidskrifter?

1gg/
vecka

1gg/
månad

1gg/
kvartal

1gg/
år

Aldrig

Vård i Norden
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Journal of Advanced Nursing
International Journal of Nursing Studies
Nursing research
Advances in Nursing Sciences
Research in Nursing and Health
Journal of Clinical Nursing

Andra:
(ex Riksförbundens tidskrifter, specificera med
namn, en tidskrift per rad samt hur ofta du läser)

Kommentarer:
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38. En del sjuksköterskor anser att det många gånger kan vara svårt att använda resultat från
omvårdnadsforskningen i den dagliga verksamheten. Om du tänker på din egen situation, i
vilken omfattning använder du resultat från omvårdnadsforskning i ditt arbete? (Delstudie III) /
En del sjuksköterskor anser att det många gånger kan vara svårt att använda resultat från
omvårdnadsforskningen i den dagliga verksamheten. Om du tänker på din egen kommande
situation, i vilken omfattning kommer du att använda resultat från omvårdnadsforskning i ditt
arbete? (Delstudie IV)

� inte alls � nästan inte alls � av och till � ofta � väldigt ofta

39. Känner du till någon/några doktorerade svenska omvårdnadsforskare? � JA � NEJ
Om ja, namnge de du bäst känner till




