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Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil med denne politiske 

plattformen løfte fram og gi en retning for sykepleie-

forskningen i Norge. Plattformen formulerer og presiserer 

NSFs politikk innen forskning. Den er et verktøy for å 

formidle NSFs politikk overfor politiske myndigheter,  

samarbeidsparter og media. Plattformen for forskning har 

som mål å bidra til forståelse og engasjement for politikken 

i organisasjonen, hos tillitsvalgte og medlemmer. Dette 

er en av NSFs syv politiske plattformer. De andre dekker 

temaene; Utdanning, Innovasjon og tjenesteutvikling, 

Folkehelse, Psykisk helse og rus, Ledelse og eHelse. Enkelte 

temaer i plattform for forskning har berøringspunkter med 

de andre plattformer.  

Kravene til sykepleiernes kompetanse endres i takt med 

utviklingen i samfunnet og helsetjenesten for øvrig.  

Dette krever at sykepleiere tar ansvar for å utvikle sine 

kunnskapsområder gjennom å forske og deretter gjøre 

forskningsresultatene anvendbare i praksis. Sykepleieforsk- 

ningen skal være et synlig og viktig bidrag i den totale 

helseforskningen i Norge. Den skal bidra til bedre kvalitet 

på den sykepleien som ytes overfor pasienter, brukere og 

pårørende. Sykepleieforskningen skal også fokusere på 

sykepleiernes arbeidsbetingelser og utdanning.

Sykepleie er et stort forskningsområde internasjonalt. Norske 

sykepleiere forsker også langt mer enn tidligere, men ramme- 

vilkår og konkurranse om midler til helseforskning gjør 

det vanskelig for sykepleiere å forske i det omfanget som 

er nødvendig for å nå ambisjonene om kunnskapsbasert 

praksis og møte utfordringene i helsetjenesten med nye 

løsninger. Derfor blir økt satsing på sykepleieforskningen, 

både i omfang og bredde, metode og kvalitet viktig for 

utviklingen av helse- og omsorgstjenestene fremover.

Alle sykepleiere må ha et reflektert og bevisst forhold til 

ulike former for kunnskap, hvordan man tilegner seg disse 

og utnytter dem til bedre sykepleie. Sykepleiere må bruke 

sykepleieforskning for å sikre en kunnskapsbasert praksis, 

som igjen skal sikre kvalitet og bedre helse for pasienter. 

Sykepleiere bør også bruke forskning til å påvirke og forme 

helsepolitikk på alle nivå i samfunnet.

Eli Gunhild By

Forbundsleder

FORORD
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Det er også et mål at forskningen skal tas i bruk og gjøres allment 
kjent for befolkningen. Denne systematiske prosessen tar tid og 
rammebetingelser som frikjøpt tid over flere år er nødvendig. 

Medisinsk og helsefaglig forskning skal skaffe til veie ny 
kunnskap som er relevant for pasientbehandling og for helse-
tjenesten. Etisk forhåndsvurdering og vitenskapelig metodikk  
er gjort til lovpålagte krav både for medisinske og helsefaglige  
forskningsprosjekter i Helseforskningsloven. 

Loven understreker nødvendigheten av systematisk metodikk 
i innsamling, analyse og tolkning av data. Samtidig skal det 
gjøres en grundig etisk vurdering for ikke å skade pasienter og 
for å beskytte deres konfidensialitet. 

Det skal være åpenhet om metoder og framgangsmåter. Ofte 
er det utenlandske forskere fra andre miljøer som blir bedt om 
å vurdere metode, gjennomføring og resultater før forsknings-
resultatene gjøres tilgjengelige for alle. På denne måten 
kvalitetssikres og formidles forskningen gjennom eksterne 
fagfellevurderte publikasjoner. 

OM 
FORSKNING
Forskning kan defineres som en kreativ, original og systematisk prosess 
i den hensikt å øke kunnskap. Forskningen skal være til å stole på og 
være etterprøvbar. Den skal bygge på allerede utviklet forskningsbasert 
kunnskap (gjennomgang av tidligere forskning på samme område).  
Den skal bruke metodikk som er vitenskapelig anerkjent, den skal følge  
forskningsetiske retningslinjer, og metode og resultater skal vurderes av 
andre forskere på samme område (fagfellevurdering) før de gjøres kjent 
for alle fagfolk (publiseres i vitenskapelige tidsskifter). 
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Forskning er en av forutsetningene for kunnskapsbasert praksis. 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert 

på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfarings-

basert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Sykepleietjenesten har omfattende oppgaver i en helsetjeneste 

som er under sterkt press i forhold til å møte befolkningens 

behov og forventninger. For å utnytte ressursene best mulig, 

er kunnskapsbasert praksis blitt stadig mer aktuelt i sykepleie-

tjenesten og krav om kunnskap om forskning og anvendelse 

av forskningsresultater. 

Sammenfallende resultater fra flere forskningsstudier både 

nasjonalt og internasjonalt må danne grunnlag for endringer av 

praksis. Det er viktig at resultater ikke tas i bruk før man vet om 

de er gyldige og relevante for den virksomhet de skal benyttes i.

Ofte hører vi begrepene forskning og fagutvikling nevnes  

sammen, men her er det en viktig forskjell. Fagutvikling er 

systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap 

fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot:

� å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer,  
 produkter eller innretninger, eller
� å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser,   
 systemer eller tjenester

FORSKNINGSPROSESSEN

Problemstilling/tema

 

Valg av metode/forskningsdesign

Datainnsamling og bearbeiding

 

Analyse og tolkning av data

 

Publisering

 

Formidling 

 

Implementering

 

Evaluering

�
�

�
�

�
�

�
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Sykepleieforskning tar utgangspunkt i sykepleievitenskapens fenomener  
og er nødvendig for å framskaffe og utvikle kunnskap om sykepleiens 
kjerneområder og sykepleiepraksis i et tverrfaglig perspektiv. Utgangs-
punktet må være en analyse av pasienter, pårørende og brukeres behov 
for sykepleie. Forskningen skal omfatte både sykepleiefenomener, utøvelse 
av faget og utdanning. 

SYKEPLEIEFORSKNING 
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Sykepleievitenskap utgjør en kombinasjon av sykepleieteorier 

og sykepleieforskning. Sykepleieteori beskriver hele eller 

deler av sykepleievirkeligheten, det vil si det som karakteri-

serer pasienten fra et sykepleieperspektiv, sykepleiepraksis, 

sykepleiens mål og den konkrete situasjonen som påvirker 

pasienten og sykepleieutøvelsen. En av de første til å utvikle 

en allmenn teori om sykepleie var den amerikanske syke-

pleieren Virginia Henderson. I 1955 gav hun ut en lærebok 

som fokuserte på sykepleierens oppgaver med å identifisere 

og avhjelpe pasientens grunnleggende behov. Både de 

fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov ble omfattet 

av hennes teori. Det overordnede målet skulle være å res-

tituere pasientens selvstendighet, evt. bidra til en fredfull 

død. Hendersons tanker ble lagt til grunn for sykepleiens 

grunnprinsipper slik disse ble formulert av International 

Council of Nurses (ICN). Sykepleien har i henhold til ICN, 

fire basisområder; fremme helse, forebygge sykdom, 

gjenopprette helse og redusere lidelse.

Kari Martinsen fra Norge og Katie Eriksson fra Finland er 

blant de nordiske sykepleieteoretikere som har bidratt til 

teoriutviklingen i sykepleievitenskapen. Kari Martinsen 

vektlegger i sin tilnærming at omsorg handler om relasjonen 

mellom to mennesker. Denne relasjonen bygger på 

fellesskap, solidaritet og gjensidighet uten at det foreligger 

forventninger om gjenytelser. Andre sykepleieteoretikere 

som Joyce Travelbee har fokusert på lidelse og smerte 

som viktige sykepleiefenomener og at målet med sykepleie 

er å hjelpe pasienten/pårørende med å mestre sykdoms-

situasjonen og om mulig finne mening og lære av erfaringen.         

Sykepleieforskningen bygger på disse grunnpillarene og 

konsentrerer seg om pasienter og pårørendes behov gjen-

nom hele livssyklusen, fra fødsel til død, og sykepleiernes 

metoder og arbeidsbetingelser. Dette danner igjen grunn-

laget for områder sykepleierne trenger mer kunnskap om, 

og gir dermed retning for sykepleieforskningen. 

I sykepleieforskningens tidlig fase med oppbygging av 

forskningsbasert kunnskap på sykepleiens område, ble 

utforskende metode det naturlige metodevalget. Kvalitativ 

forskningsmetodikk ble også i stor grad valgt, fordi syke-

pleierne hadde behov for å få mer dybdekunnskap om 

pasientopplevelser ved sykdom og behandling, og hva 

pasientene opplevde som nyttig. Dette dannet den  

første stammen av forskningsbasert kunnskap på  

sykepleiens område i Norge, og har gitt nyttig kunnskap 

om pasientens ønsker, behov og mestring. Denne kunn-

skapen anvendes i dag, og er aktuell innen alle områder 

av helsetjenesten.

I de siste årene har sykepleieforskningen blitt mer opptatt 

av utvikling av praksis og tjenestetilbud. Det har påvirket 

metodevalgene. Blant annet er intervensjonsstudier og 

randomiserte, kliniske forsøk introdusert i sykepleieforsk-

ningen og i tverrfaglig forskning der sykepleiere bidrar. 

Det er etablert flere forskningssentre for sykepleie i 

spesialisthelsetjenesten. De fleste av disse inngår i dag i 

helsefaglige forskningsprogram. Fem regionale sentre er 

etablert og sykepleieforskning bør være en sentral del av 

deres virksomhet.

Sykepleiere avlegger i dag et betydelig antall doktorgrader

og det er en omfattende publisering av sykepleieforskning, 

men fortsatt er det slik at sykepleieforskningen har vanskelig 

for å nå opp i konkurransen om forskningsfinansiering. 

Sykepleie regnes i visse sammenhenger som et forsknings- 

svakt fag. Det er behov for en betydelig økning av god 

forskning innen faget om man skal møte samfunnets  

behov for kunnskapsbaserte sykepleietjenester, den 

største innsatsfaktoren i helse- og omsorgstjenesten.
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I sak 7 fra NSFs Landsmøte 2011; Utdanning, fagutvikling 

og forskning står det at ”Forskning med fokus på syke-

pleiens kjerneområder skal prioriteres”. NSF’s strategiske 

plan for 2013-2016 understreker at det skal arbeides for 

å utvikle og styrke forskning som bidrar til kunnskaps-

baserte sykepleietjenester og forbedret praksis. Dette 

innebærer at forskning og anvendelse av forskningsresul-

tater vil være en forutsetning for å opprettholde og styrke 

kvaliteten på sykepleietjenestene. 

I NSFs prinsipprogram for perioden 2012-2015 står det 

under utdanning, fagutvikling og forskning at:

� Økte ressurser og høy kompetanse må sikres for å   

 utvikle teoretisk og anvendt sykepleieforskning, 

 også innen organisasjonsutvikling og ledelse i 

 helsetjenesten

� Antall doktorgrads- og postdoc-stipend, samt stillinger 

  til forskning og fagutvikling i sykepleie, må økes for   

 å imøtekomme kompetansebehovet i sykepleierut  

 danning og praksis

I tillegg er det beskrevet i  NSFs Strategisk plan for 2013-

2016 at:

� NSF skal påvirke til at det investeres i flere stillinger   

 til fagutviklingssykepleiere, stipendiater og  

 utdanningsstillinger

� NSF arbeider for utvikling og styrking av forskning   

 som bidrar til kunnskapsbaserte sykepleietjenester   

 gjennom å:

 � Bidra til koordinering av forskning med  

  betydning for pasientresultater og sykepleierens   

  arbeidsbetingelser 

 �	Arbeide for styrking av rammebetingelser for   

  forskning i sykepleie

 � Understøtte sykepleiernes bidrag i tverrfaglig   

  forskning

NSFs mål for 

FORSKNING
Forskning på sykepleiernes kjerneområder og forskning som bidrar til 
kunnskapsbaserte sykepleietjenester skal prioriteres. NSF vil jobbe for 
å øke ressurser og stillinger til sykepleieforskning og for at forskningsbasert 
kunnskap tas i bruk i sykepleietjenesten.
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DRIVKREFTER FOR ENDRING
Kravene til sykepleiernes kompetanse endres i takt med utviklingen i 
samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt. Ansvars- og oppgavedeling 
har fått større fokus enn tidligere, både innad i sykepleietjenesten og 
ikke minst mellom profesjonene. Det er derfor et stort behov for økende 
kunnskap om sykepleiers bidrag og effekt i helse- og omsorgtjenestene. 
Dette innebærer økt forskning der sykepleiefaget utøves nært pasient og 
pårørende, i samarbeid med andre faggrupper og sterke forskningsmiljøer. 

Dagens og framtidens helsetjeneste står foran store 

utfordringer som krever forskning av god kvalitet for å 

kunne utvikle, dokumentere, planlegge og drive innova-

tive og tilpassede helsetjenester.

Både Stortingsmelding nr 18 ” Lange linjer – kunnskap gir 

muligheter” og Forskningsrådets strategiske programplan 

”Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester” 

peker på aktuelle områder for forskning på bakgrunn 

av medisinsk utvikling, krav til helsetjenestetilbud og 

kommende endringer i sykdomsbilde og omsorgsbehov. 

Det presiseres at utviklingen krever en kombinasjon av 

intervensjons- og effektstudier, pasientforløpsstudier, 

endepunktsmålinger og økonomiske effektmål. 

Det er økt behov for forskning i alle deler av helsetjen-

esten. Det må være et mål at forskningsaktivitetene står 

i forhold til behovene for kunnskap. Forskning innen 

kommunenes helse- og omsorgstjeneste er i dag svak og 

til dels mangelfull. De kommunale tjenestene har i tillegg 

mange og nye utfordringer for å møte føringene i  

Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 2008-2009). 

Sykepleieforskning slik den defineres i dag er et relativt 

ungt forskningsområde i Norge. I 2011 pekte Forsknings-

rådets eksterne evaluering av helsetjenesteforskningen i 

Norge på store utfordringer både med hensyn til forsknings- 

områder, kvalitet og robusthet innen sykepleieforskningen. 

Det er derfor avgjørende å styrke kvaliteten på norsk 

sykepleieforskning.

Forventningene til forskningens nytteverdi øker, både fordi 

det offentlige bruker betydelige ressurser på forskning og 

fordi resultatene kan gi viktige premisser for helsetjenestens 

organisering og innhold, samt utførelsen av tjenestene. Det 

er viktig at sykepleiere gjennom forskning legger premissene 

for framtidig sykepleieutøvelse, og tydeliggjør sin plass i det 

tverrfaglige samarbeidet i helsevesenet.
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Selve forskningen og anvendelsen av resultatene må være 

i tråd med NSFs yrkesetiske retningslinjer (2011). I retnings- 

linjene heter det blant annet at:

� Sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert   

 kompetanse og brukerkunnskap

� Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, 

 utvikling og dokumentert praksis innen eget fag- 

 område, og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis 

� Ledere av sykepleietjenester har et særskilt ansvar for å 

 skape rom for fagutvikling og etisk refleksjon, og  

 bruker yrkesetiske retningslinjer som et styrings verktøy

Forskningsetikk er et område som er godt beskrevet 

gjennom Helseforskningsloven og gjennom de regionale 

etiske komiteene for medisinsk og helsefaglig forskning (REK). 

Deres viktigste oppgave er å gi en forskningsetisk vurdering 

av prosjekter som omfatter forskning på mennesker. 

Retningslinjene for denne vurderingen er Helsinki- 

deklarasjonen. Deklarasjonen slår fast at forskningen må 

følge aksepterte vitenskaplige prinsipper, utføres av viten-

skaplig kvalifiserte personer, sikre informert samtykke fra 

deltagerne, og ikke akseptere unødvendig risiko. I de siste 

utgavene av deklarasjonen er åpenhet rundt finansiering 

av forskningen vektlagt. Dette er viktig fordi forsknings- 

resultatene kan påvirkes av hvem som betaler for forsknin-

gen. Videre framheves plikten til å publisere, uavhengig av 

positive eller negative resultater

Forskningsrådet har også forskningsetiske retningslinjer 

og informasjon om Nasjonalt utvalg for gransking av 

uredelighet i forskning. Fusk i forskning eller vitenskapelig 

uredelighet, som det kalles mer offisielt, kan kort defineres 

som fabrikkering, forfalskning og plagiering. Det vil si at 

resultatene ikke er framskaffet etter forskningsmetodiske 

retningslinjer.

ETIKK
For sykepleieforskning vil etiske retningslinjer både være nedfelt i Yrkes-
etiske retningslinjer for sykepleiere og i forskningsetiske retningslinjer. 
Sykepleieforskning på pasienter, pårørende og brukere skal godkjennes 
av regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning. 
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For at sykepleieforskningen skal kunne utvikle seg med den kvalitet og 
det omfang som er nødvendig i dagens helsetjeneste må rammer og vilkår 
bedres. For å lykkes er det behov for en kombinasjon av flere kvalifiserte 
forskere, mer forskningsfinansiering, flere forskningsstillinger, flere forsker-
nettverk og forskningsmiljøer med sykepleieforskere, og samspill mellom 
sykepleieforskning-, utdanning- og praksis både nasjonalt og internasjonalt. 

Det finnes særlige egenskaper ved sykepleieforskningen 

som gjør den unik – og tilsvarende mer attraktiv. Den 

praksisnære forskningen bør være en av sykepleieviten-

skapens grunnsteiner. Den skiller seg i stor grad fra annen 

medisinsk og helsefaglig forskning ved at alle sider ved 

pasientens helse og sykdom utover det medisinsk faglige 

får større oppmerksomhet. 

REKRUTTERING TIL FORSKNING  
Skal nyutdannede sykepleiere være i stand til å utnytte 

forskningen i sin sykepleiepraksis, er det nødvendig med 

forskningsundervisning og forskningsdeltakelse i utdan-

ningen. Studenter i bachelorutdanningene bør i løpet 

av studiet inngå i et forskningsprosjekt som en del av sin 

studentpraksis. Dette gjennomføres allerede ved flere 

utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette motiverer, skaper 

interesse og forståelse for forskning blant sykepleierne 

etter endt utdanning. 

Sykepleiere har et ansvar for å inneha nødvendig kom-

petanse og kunnskap på sitt felt, og vurdere om praksis er 

faglig forsvarlig. Stimulering til nysgjerrighet og engasje-

ment i praksis kan økes ved et tettere samarbeid mellom 

utdanning, praksisfeltet og høgskoler og universitet. Kon-

feranser med invitasjon til å utarbeide posters (plakater) og 

ha framlegg om egne fagutviklings- og forskningsprosjekter 

fra praksis har vist seg å være svært motiverende. 

SATSINGSOMRÅDE 1
Skape gode rammebetingelser for sykepleieforskningen
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Etablering av forskningsnettverk kan være en god måte 

å stimulere og rekruttere til økt forskning og samarbeid 

med andre forskere innen flere områder og temaer. 

Videre må det rekrutteres flere unge lovende talenter til 

forskerutdanning (PhD). Deltakelse i forskningsarbeid og 

-prosjekter i samarbeid med etablerte forskere kan øke 

interessen for forskningen etter endt masterutdanning. 

Det finnes også eksempler på egne forskerprogram i regi 

av sykehus hvor målet er å rekruttere sykepleiere med 

masterutdanning til forskning.

Det må satses mer på å gi gode betingelser for de beste 

forskerne for å drive faget framover. 

I tillegg kan egne programmer for karriereutvikling på 

postdoc-nivå med forskningsstøtte i en to års periode 

være et viktig bidra til rekruttering for avansert forskning 

av god kvalitet og tyngde. 

 
RAMMEVILKÅR FOR SYKEPLEIEFORSKNING
Forskningsutvalg i helsetjenesten har ofte vært sammen-

satt uten sykepleierforskere. Dette har gjort det vanskelig 

å nå fram med søknader om midler ettersom andre har 

utviklet premissene. Det er derfor et viktig mål at det  

skal være sykepleierepresentasjon i alle forskningsutvalg  

i helsetjenesten.

Videre må spesialisthelsetjenesten og kommuner avsette 

såkornmidler for å finansiere de ansattes arbeid med 

problemstilling, forskningsdesign og kunnskapssøk som 

ledd i å utvikle forskningsprotokoller og gode søknader. For 

å legge til rette for slikt arbeid bør arbeidsgivere i samarbeid 

med de ansatte utvikle en strategi for forskning der dette 

er en viktig del.

Den generelle forskningsfinansieringen bør styrkes. 

Samarbeid om internasjonale studier kan være en måte 

å sikre økonomi, kvalitet og robusthet i forskningen på. 

Større og mer slagkraftige forskningsmiljøer vil lettere få 

tilslag på eksterne forskningsmidler lokalt, sentralt eller 

internasjonalt.

Kommunehelsetjenesten med bl.a. hjemmesykepleie og 

sykehjem skal ivareta nye roller og oppgaver. Disse bør 

evalueres med vitenskapelig anerkjente metoder. Følge-

forskning er ett alternativ. Randomiserte kliniske interven-

sjonsstudier er også nødvendig for å prøve ut effekt som 

følger av nye roller og oppgaver.

For øvrig bør forskningsinnsatsen og ressursene konsen-

treres om praksisnær forskning der den antas å ha størst 

betydning for utviklingen av sykepleietjenesten, og hvor 

samfunnets behov er størst. 

NSF har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter 

i finansieringen av norsk sykepleieforskning. NSF-

stipendene er svært viktige som driftsmidler for noen 

av sykepleieforskerne som er tatt opp i doktorgrads- og 

postdoc-programmer. Disse midlene bidrar dermed til 

å sikre gjennomføringen av forskningsprosjektene. NSF 

ønsker å videreføre og forsterke dette arbeidet framover, 

men med spissing inn mot prioriterte områder og krav 

om at forskningen skjer i tilknytning til gode og robuste 

forskningsmiljøer. 

KULTUR FOR FORSKNING 
Både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene trenger ledere som ønsker og prioriterer 

forskning innen sykepleievitenskapelige områder. En 

tydelig ledelse kan skape gode kulturer for forskning ved 

å skape rom for refleksjon og gjennomgang av praksis. 

Slike kulturer kan stimulere sykepleiere til å gå løs på 

viktige og mulige forskningsområder i samarbeid med 

forskningsgrupper og forskere fra klinikk, universitet  

og høgskoler. 

Det er også viktig å sikre at igangsatte forskningsprosjekter 

blir gjennomført. Her er rammebetingelsene ute i klinikk 

avgjørende. Det er viktig å sikre at tilstrekkelige ressurser 

er tilgjengelige gjennom gode avtaler med praksisfeltet 

slik at forskningsprosjektene er gjennomførbare. Gode 

forskningskulturer ute i praksis, og samarbeid med gode 

forskningsmiljøer, kan øke forståelsen for, kunnskapen 

om, og bruken av resultater fra forskningen. For å få en 

god gjennomføring må forskningsprosjektene være solid 

forankret i ledelsen og alle ledd praksis, slik at forskerne 

sikres tilgang og tid der forskningen skjer. Alle involverte 

må være informert om hensikt og betydning av prosjekter 

og i tillegg forplikte seg til å fullføre dem.  
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Forskerne må «drive» prosjektene ute ved å være synlige, 

informere og gi tilbakemeldinger underveis. Dette kan 

medføre en bedre forståelse av forskning og en større 

tilknytning til prosjektene. 

NSFS FORVENTNINGER: 
� Mer av forskningsmidlene tildeles sykepleieforskning
� Sykepleiere skal være representert i alle forsknings- 
 utvalg i helsetjenesten
� Spesialisthelsetjenesten og kommuner bruker 
 såkornmidler for å utvikle forskningssøknader og   
  utarbeide forskningsprotokoller for å kunne   
 søke videre midler

� Økt tilgang til forskningsmidler for å gjennomføre  
 prosjekter
� God forskerrekruttering som kan tilby gode  
 karrieremuligheter på master og PhD-nivå
� Flere kombinasjonsstillinger i universitet/høyskole  
 rettet inn mot kommuner
� Øke forskningssamarbeid med andre yrkesgrupper  
 og miljøer nasjonalt og internasjonalt
�	Etablering av akademisk samarbeid i sykepleie 
 mellom universitetene/høyskolene og universitets- 
 sykehusene og kommunehelsetjenesten
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Kvalitet i forskning er helt avgjørende. Det er derfor viktig å bygge opp og 
styrke forskningskompetansen og forskningsmiljøene for sykepleiere til et 
nivå som gir grunnleggende god forskningskvalitet. Gjennom det kan 
norsk sykepleieforskning i sin helhet levere resultater med høy kvalitet 
som kan bedre sykepleietjenesten, sykepleiefaget og pasientomsorgen. 
Pasienter og pårørende har behov for sammensatte tjenester, og tverrfaglig 
forskning er nødvendig. En sterk faglig identitet som sykepleier og forsker 
er nødvendig for at sykepleien skal gi sitt bidrag i tverrfaglig forskning. 

SATSINGSOMRÅDE 2
Styrke forskningsmiljøer for sykepleiere og understøtte 
sykepleiens bidrag i tverrfaglig forskning

Forskningsrådets 2011-evaluering av helsefaglig forskning 

avdekket til dels svake og fragmenterte miljøer og resultater 

som ikke hevder seg internasjonalt. For å gjøre norske 

forskere og institusjoner mer interessante i internasjonalt 

samarbeid er forskningskvaliteten helt avgjørende. Solide 

nasjonale forskningsmiljøer for sykepleiere og der syke-

pleiere inngår i tverrfaglig forskning må derfor styrkes.

ØKT FORSKNINGSKOMPETANSE PÅ ULIKE NIVÅ
Universitet- og høgskoleloven har krav til forskningsbasert 
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undervisning. Etter endt bachelorutdanning bør sykepleierne 

har lært om forskning og kjenne til ulike forskningsmetoder, 

samt hvordan man søker opp og leser en artikkel, ha 

kjennskap til at det stadig kommer ny kunnskap og at 

forskningsbehov endres.

På masternivå stilles det større krav til forsknings- 

kompetanse under utdanningen. Det må være et mål at 

undervisningen ved de ulike høgskolene og universitetene 

er mer samordnet for å få et likere nivå og at de har et 

felles resultatmål når det gjelder forskningskompetanse.   

Det bør uansett være flere aktive forskere i undervisning 

på alle nivåer, både bachelor, master og PhD.

ØKE KVALITETEN PÅ FORSKNINGSPROTOKOLL  
OG SØKNADER
Kvalifiserte sykepleiere som ønsker å forske trenger kompe- 

tanse og veiledning til å skrive gode forskningssøknader 

med spissede problemstillinger og solide metodevalg. 

Forskningsrådet utlyser midler, programmidler og såkalte 

frie søknader. Det tilbys seminarer og kurs både av  

Forskningsrådet og ved høgskoler, universitet og noen av  

universitetssykehusene om hvordan skrive gode prosjekter 

og søknader. I tillegg har EU-kontoret i Norges forskningsråd 

laget en informasjonsbrosjyre som heter “Råd og vink for 

prosjektsøknader”. Å formulere konkurransedyktige 

søknader krever både erfaring og kompetanse selv om 

kriterier for søknader er oppgitt. Det vil derfor være 

hensiktsmessig å utarbeide søknader som en del av et 

større prosjekt og i samarbeid med erfarne forskere med 

kompetanse i å skrive gode søknader.  

FORSKNINGSMILJØ OG ØKT SAMARBEID
De sykepleievitenskapelige miljøene trenger å samarbeide 

mer med hverandre. Miljøene kan utfylle hverandre på en 

god måte i forskningsaktivitetene. Stipendiater bør være en 

del av et slikt robust miljø for motivasjon, refleksjon og læring.

Sykepleievitenskapelige miljøer bør ha en kritisk masse for 

å gi tyngde til forskningen. Større miljøer er mer robuste og 

kan gi tyngde til forskningen der kolleger med høy kompetanse 

kan utfordre hverandre gjensidig på både fag og metode. I 

tillegg bør sykepleieforskere være tilknyttet større grupper 

av forskere. Slike grupper driver forskningskompetansen 

og -resultatene framover. Et viktig poeng er at forskningen 

i større grad må bygge videre på tidligere forskning.  Et 

bredere og økt samarbeid mellom forskergruppene vil 

også kunne bidra til å styrke forskningskompetansen. 

Faget har behov for sentra som driver fremragende forskning 

med høy relevans og stor verdi  for folks helse og livs-

kvalitet. Slike miljøer kan bidra til å synliggjøre sykepleiens 

og forskningens betydning. 

Sykepleiere bør også trekke andre yrkesgrupper inn i sin 

forskning og gi dem formaliserte roller. Ved å etablere 

forskningsprogrammer og invitere forskere fra alle medi-

sinske og helsefaglige grupper til å delta rundt de samme 

problemstillingene, vil vi få mer kunnskap til beste for 

pasienter og pårørende. 

Det er nødvendig at sykepleiefaglige forskere samarbeider 

både med andre helseprofesjoner og miljøer som jobber 

med innovasjon i helse- og omsorgtjenesten. Eksempler 

på dette er samarbeid med andre helsearbeidere, men 

også utviklere av teknologiske hjelpemidler og IT.

NSFS FORVENTNINGER:
� Sykepleieforskere inngår i alle relevante  
 tverrfaglige forskningsprosjekter
� Sykepleiere inviterer andre helsefaglige forskere  
 inn i sine prosjekter der det er relevant
� Nyutdannede sykepleiere er i stand til å møte 
 forskningsbasert sykepleiepraksis  
� Større tilfang av aktive forskere i undervisning på  
 alle nivåer; bachelor, master og PhD
� Økt kompetanse i å skrive forskningssøknader og   
 forskningsprotokoller
� Ledere for den enkelte enhet/avdeling i sykehus  
 eller kommunal tjeneste inngår i en forsknings- 
 struktur/nettverk med sykepleiere som har  
 kompetanse til å drive forskning og til å ta  
 resultatene i bruk 
� Flere forskningsgrupper på tvers av utdannings- 
 institusjoner, praksisfelt og profesjoner
� Etablering av Senter for fremragende forskning  
 på sykepleie
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Det er for lite forskning på effekt av sykepleiernes brede bidrag i helse-
tjenesten. I sak 7 fra NSFs Landsmøte 2011 ble det vedtatt å initiere og 
prioritere sykepleieforskning med fokus på sykepleiernes utdanning, 
kjerneområder, arbeidsbetingelser, kvalifikasjoner i samhandling, pasient-
sikkerhet og pasientresultater.

SATSINGSOMRÅDE 3
Forskning på sykepleiens kjerneområder

SYKEPLEIERNES KJERNEOMRÅDER
I «Rammeplan for sykepleierutdanningen» presiseres det 

at «Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i syke-

pleierens kompetanse». Sykepleieforskningen skal bidra til 

å utvikle kunnskap som grunnlag for kompetansebygging 

gjennom utdanning og fagutvikling på disse kjerneom-

rådene. På denne måten vil forskningen underbygge vår 

kompetanse i møte med pasientene. Det gir forsknings-

forankring for yrkesutøvelsen.

I møte med pleie- omsorg og behandling av pasienter har 

sykepleieforskningen vært opptatt av flere ulike grunnleggende 

behov som er utfordret når du er syk. Kunnskapsutviklingen 

har som mål å søke forståelse for, utvikle tilnærminger til 

og metoder som kan imøtekomme problemstillinger knyttet 

til respirasjon, sirkulasjon, smerte, søvn, aktivitet, hvile og 

ernæring og hjelp til en fredfull død for å nevne noen. Grunn- 

leggende behov er av betydning for at normal menneskelig 

funksjon, helse og velvære kan opprettholdes. Det gjøres 

også forskning på andre fenomener og følgetilstander 
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Eriksen KÅ, Sundfør B, Karlsson B, Råholm MB, Arman M. Recognition as a valued human being:  
perspectives of mental health service users. Nurs Ethics. 2012;19:357-68

Formål: Å undersøke hvordan brukere beskriver betydningen av tjenestene og om møtene opplevdes meningsfulle.

Metode: 19 intervjuer med 11 brukere som mottok psykisk helsehjelp minst tre ganger i uken. Data er 

analysert i henhold til Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

Resultat: Det ble bekreftet at gjensidighet er grunnleggende for relasjoner, og at å anerkjenne den enkelte 

innebærer personlig involvering. Deltakerne beskrev en kamp, og erkjennelse av denne kampen kan hjelpe 

profesjonelle til å oppnå en dypere forståelse av den enkelte bruker.

Konklusjon: Funnene i denne artikkelen viste at brukere som mottar psykisk helsehjelp er opptatt av og 

verdsetter høyt sine relasjoner til andre mennesker. De reflekterte over sin egen rolle i forhold til andre, 

og om hvordan de tror at andre ser dem. De tilpasset sin atferd for å forbedre relasjoner med andre, og 

vurderte hva som var hensiktsmessig å dele med andre. Det var et sterkt ønske om å kunne relatere seg til 

andre og å oppleve å ha samme verdi som andre mennesker.

Grønning K, Rannestad T, Skomsvoll JF, Rygg LO, Steinsbekk A. Long-term effects of a nurse-led group 
and individual patient education programme for patients with chronic inflammatory polyarthritis  
- a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2013. doi: 10.1111/jocn.12353. [Epub ahead of print]

Formål: Å undersøke langtidseffekt av sykepleierdrevne pasientopplærings-program i sykehus ved å  

kombinere gruppe- og individuell opplæring for pasienter med kronisk inflammatorisk polyartritt.

Metode: Randomisert, kontrollert forsøk

Resultat: Intervensjonsgruppa hadde signifikant totalt høyere velvære enn kontrollgruppa etter tolv måneder, 

gjennomsnittlig endringsskår 8,2 (p-verdi=0,015), men ikke i Arthritis Self-Efficacy Other Symptoms Subscale, 

gjennomsnittlig endringsskår 2,6 (p-verdi=0,245). Innenfor hver gruppe var det signifikante forbedringer i 

DAS28-3, gjennomsnittlig endring-0,3 (p-verdi=0,001) i intervensjonsgruppa fra baseline til tolv måneder. 

Kontrollgruppa hadde signifikant reduksjon i Arthritis Self-Efficacy Other Symptoms Subscale, gjennomsnittlig 

endring -5,0 (p-verdi=0,008), Arthritis Impact Measurement Scales - 2 Social, gjennomsnittlig endring 0,3 (p-

verdi=0,008), og Hospital Anxiety and Depression Scale, gjennomsnittlig endring 1,4 (p-verdi=0,013).

Konklusjon: En kombinasjon av gruppe- og individuell pasientopplæring har langtidseffekt på pasientens 

helhetlig velvære. 

Betydning for praksis: Sykepleiere bør vurdere om en kombinasjon av gruppe- og individuell opplæring 

for pasienter med kronisk inflammatorisk polyartritt er et alternativ i deres praksis. Denne kombinasjonen 

er mindre tidkrevende for pasientene, og har fordeler ved gruppelæring i tillegg til fokus på pasientenes 

individuelle behov for opplæring.
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Glavin K, Smith L, Sørum R, Ellefsen B. Supportive counselling by public health nurses for women with 
postpartum depression. J Adv Nurs. 2010;66:1317-27

Formål: Studiens hovedhensikt var å se på effekten av en modell for tidlig identifikasjon og intervensjon  

ved barseldepresjon hos kvinner.

Metode: Intervensjonsstudie for å undersøke effekten av et endret tilbud til barselkvinner opp til tolv 

måneder etter fødsel. 2247 barselkvinner i to store norske kommuner har deltatt i studien. Intervensjon- og 

kontrollgruppe på kommunenivå. En kvalitativ studie ble gjennomført for å beskrive helsesøstrenes erfaring 

med opplæringen og det endrede tilbudet til barselkvinnene. 

Resultat: Forekomst av depressive symptomer var 10,1 prosent (EPDS>10) seks uker etter fødsel. Førstegangs-

fødende hadde høyere forekomst enn flergangsfødende og de eldste førstegangsfødende  

(36 år og høyere) hadde høyest forekomst av depressive symptomer. Informasjon og støtte ved hjemme-

besøket to uker etter fødsel ser ut til å forebygge tilfeller av depressive symptomer, og støttende samtaler 

med helsesøster til deprimerte kvinner viste seg å ha god effekt. Det var signifikante forskjeller mellom  

intervensjons- og kontrollgruppen opptil tolv måneder etter fødsel.

Konklusjon: Denne studien viste at barseldepresjon er en tilstand av betydning i Norge. Helsesøstre har både 

mulighet og kompetanse til å forebygge og behandle lette og moderate barseldepresjoner og å  

henvise videre ved behov.

Betydning for praksis: Funnene i denne studien bør ha konsekvenser for tilbudet til barselkvinner i  

norske kommuner.

knyttet til sykdom hvor sykepleiere har en sentral rolle. Et 

eksempel er smerte av ulik karakter og årsak som et område 

det har vært forsket på og fortsatt forskes på. 

Forskning i sykepleie må rettes inn mot den fulle bredden av 

profesjonens funksjons- og ansvarsområde og må omfatte 

sykepleiernes kliniske funksjon, ledelse- og organisering 

av sykepleietjenesten, sykepleierutdanning, fagutvikling 

m.m. Den kliniske funksjonen retter seg inn mot ivare-

takelse av pasientens grunnleggende behov. Ledelse- og 

organisering retter seg inn mot tjenestetilbudet til 

pasientgrupper, standard og kvalitet i tjenesten, bemanning, 

kompetansesammensetning, økonomi, organisering og 

rammevilkårene for sykepleietjenesten. 

For at pasientene skal få den beste sykepleien må faget

utvikles, prøves ut, evalueres og forbedres. De kommunale

helse- og omsorgstjenestene er inne i en betydelig

endringsprosess, og tjenestene får gradvis nye oppgaver

som krever økt kompetanse. Dette beskrives blant annet

i St.meld nr.29; ”Morgendagens omsorg”. For å kunne

ivareta sine plikter trenger sektoren ny kunnskap og økt

kompetanse om hvordan den kan sikre kvalitet for alle

pasienter, brukere og deres pårørende.

De etiske problemstillingene i helsetjenesten og i sykepleien 

er økende. Delvis fordi vi stadig øker vår bevissthet, men 

også fordi behandlingsmulighetene utvides og ramme-

betingelsen setter begrensinger. Sykepleieforskningen må 

derfor også inkludere forskning på etiske problemstillinger 

man står overfor ved for eksempel innføring av ny teknologi 

og det tilhørende samarbeidet med pasienter, brukere og 

deres pårørende. 



19     NSFs PLATTFORM- FORSKNING

Drageset J, Eide GE, Nygaard HA, Bondevik M, Nortvedt MW, Natvig GK. The impact of social support and 
sense of coherence on health-related quality of life among nursing home residents-a questionnaire 
survey in Bergen, Norway. Int JNurs Stud. 2009;46:65-75

Hensikt: Å undersøke forholdet mellom sosial støtte og livskvalitet og å undersøke om følelse av sammenheng 

modifiserer effekten av sosial støtte på livskvalitet.

Metode: Tverrsnittsundersøkelse, sammenlignende design ved hjelp av spørreundersøkelse.

Resultat: Tilhørighet påvirket mental helses subdimension (p = 0,001), mulighet for stimulans påvirket sosial 

fungering (p = 0,003) og bekreftelse av egenverdi påvirket vitalitet (p = 0,001) etter justering for demografiske 

variabler og komorbiditet. Etter analysen som inkluderte sence of coherence, påvirket fortsatt stimulans sosial 

fungering, og bekreftelse av egenverdi påvirket vitalitet i betydelig grad. Ingen interaksjon med sense of 

coherence ble funnet, og SOC påvirket signifikant alle SF-36 subdimensjoner.

Konklusjon: Muligheten til å gi støtte og omsorg til andre ser ut til å være viktig for sosial fungering, og 

følelse av mestring og selvtillit synes å være viktig for vitalitet. Videre er beboernes relasjoner med andre viktig 

for den mentale helsen. Sosial støtte en viktig ressurs for bedre helserelatert livskvalitet. Kliniske sykepleiere 

bør erkjenne at sosial støtte er forbundet med helserelatert livskvalitet og ta hensyn til betydningen av sosial 

støtte til beboerne i daglig praksis.
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På nordisk, europeisk og internasjonalt plan er det 

enighet om å bruke effektive, trygge, brukerorienterte og 

tilgjengelige tjenester. Det krever effektstudier av sykepleie- 

tjenesten. Med en rivende utvikling innenfor avansert 

medisin er pasientopplevelser, pasienters behov og effekt 

av helsehjelp særdeles viktig. 

Når forskningsområdene endres eller utvides kan det gi 

rom for mer tverrfaglig forskning og økt samarbeid med 

andre forskningsmiljøer. Det setter sykepleieren inn i en 

bredere forskningssammenheng og vil bidra til synlig-

gjøring av fag og profesjon. 

KVALIFIKASJONER I SAMHANDLING
For å oppnå samhandlingsreformens mål og intensjoner 

om sammenhengende pasientforløp og helhetlige 

pasienttilbud, kreves et godt samspill mellom spesialist-

helsetjenesten og kommunene. 

Dersom pasientene skal oppleve mer helhetlige tjenester 

må helsepersonell samarbeide på nye måter og etablere 

nye helsetjenester. Samtidig skal ny teknologi og nye 

behandlingsmetoder tas i bruk. 

Kravet om mer helhetlige og koordinerte helse- og om-

sorgstjenester øker behovet for å lære av hverandre og 

utvikle kompetanse i fellesskap. Veiledning fra spesialist-

helsetjenesten vil være avgjørende, og plikten til dette er 

utarbeidet i eget rundskriv. Forskning på pasientforløp og på 

tjenestenes oppfølging av pasienter, tilgjengelighet og ressurs- 

bruk må få økt oppmerksomhet i sykepleieforskningen.  

Forsknings- og utviklingsarbeid og innovasjon er 

avgjørende for å kunne tilby trygge helsetjenester av høy 

kvalitet. Sykepleiere er både drivere av innovative pros-

esser og aktive innen innføring av ny teknologi og endring 

i tjenestene. Alle endringer i ansvars- og oppgavedeling 

bør være gjenstand for forskning. Det er viktig at nye 

løsninger blir evaluert også på pasientnivå med gode og 

solide metoder og av kompetente forskere. 

Det er en tett kobling mellom forskning og pasientsikker-

het. Enheter og avdelinger bør ha gode systemer for opp-

følging og læring av pasientskader og uheldige hendelser. 

En måte å kartlegge og dokumentere om tjenestene som 

leveres er trygge for pasientene kan være utvikling og 

bruk av kvalitetsindikatorer i alle deler av helsetjenesten. 

Utvikling og aktiv bruk av kvalitetsindikatorer kan benyttes 

til kontinuerlig evaluering og forbedring av tjenesten, 

men også benyttes i forskning dersom indikatorene som 

benyttes er valide og felles for de områdene av helsetjen-

esten som skal sammenlignes. 

Det finnes per i dag en rekke kvalitetsregistre innen helse-

tjenesten.  Kvalitetsregistre kan være kilde for erfaringsbasert, 

forskningsbasert og brukerbasert kunnskap ved utarbeiding 

av faglige retningslinjer. Sykepleierforskningen bør kunne 

dra nytte av informasjon, og knytte forskningen opp mot 

nasjonale registerdata i forskningsstudier som har relevans 

innen de ulike temaene. 

NSFS FORVENTNINGER: 
� Økt forskningsinnsats på sykepleiernes  
 kjerneområder
� Økt forskningsinnsats på sykepleiernes bidrag til   
 pasientsikkerhet
� Effekten og betydningen av god sykepleie for  
 pasienter og pårørende både i spesialist- og  
 primærhelsetjenesten dokumenteres
� Forskning på tjenesteområder som krever økt   
 kunnskap ut fra samfunnets behov prioriteres
� Det utvikles og tas i bruk gode kvalitetsindikatorer  
 for primærhelsetjenesten
� Det anvendes forskningsresultater til å forbedre   
 sykepleietjenesten og bidra til gode og trygge   
 pasientforløp
� Internasjonal forskning utnyttes for å tydeliggjøre  
 og forsterke sykepleiernes bidrag 
� Det stimuleres til sykepleiefaglig forskning knyttet  
 til flerkulturell helse
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For å gi pasienter, pårørende og brukere kvalitetssikret og god sykepleie 
og imøtekomme kravet om forskningsbasert praksis og utdanning i syke-
pleie og jordmorfag, må det utvikles robuste strukturer som sikrer at  
forskningsresultater fra kliniske studier overføres og anvendes i praksis.

SATSINGSOMRÅDE 4
Forskningsformidling og økt bruk  
av sykepleieforskningen

FORMIDLING AV FORSKNINGEN
I forskningsprosessen er formidling et viktig område. Forsk- 

ningsformidling handler om å bygge broer og relasjoner 

mellom forskning, forskere og forskningsinstitusjonene 

og samfunnet for øvrig. All forskning bygger på tidligere 

forskning på samme område, slik at forskningsmiljøene er 

avhengig av å formidle forskningsresultater til hverandre. 

Dette skjer primært gjennom internasjonale vitenskape-

lige tidsskifter der fagfeller vurderer kvalitet og relevans før 

resultatene publiseres. I tillegg skal forskningen formidles 

til fagfeller i praksis, i undervisning og i ledelse. 

Skal forskning formidles ut av fagfeltet er det nødvendig  

å tilgjengeliggjøre og tilpasse presentasjonen til den  
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aktuelle målgruppen. Forskningsresultater skal også formidles 

til folk flest der mange kanaler kan benyttes. I Norge er det 

et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling 

med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Hele  

75 forsknings- og utdanningsinstitusjoner er med på 

formidlingsarbeidet gjennom forskning.no. 

NASJONAL UTNYTTELSE AV  
SYKEPLEIEFAGLIG FORSKNING
Resultater fra sykepleieforskning må gjenspeiles i nasjonale 

retningslinjer for behandling. Det er nødvendig at Helse-

direktoratet lar resultater av tung sykepleievitenskapelig 

forskning ligge til grunn for de nasjonale retningslinjene, på 

samme måte som resultater av den medisinske forskningen.

LOKAL ANVENDELSE AV FORSKNINGEN
Den sykepleiefaglige forskningen skal skape helsegevinster 

for pasientene. Det er derfor viktig at det i klinisk praksis er 

et kompetansenivå som gjør at ny vitenskap kan tas i bruk 

til beste for pasientene. Helsepersonells evne til å kunne 

lese og forstå forskning, er viktig. De ansatte må involveres 

og se nytten av forskningen i praksis. 

Resultater av sykepleievitenskapelig forskning bør kunne 

brukes både i fagutvikling og i kunnskapsbasert praksis og 

få gjennomslag både nasjonalt og lokalt. Dette krever sys-

tematisk brukermedvirkning og innsats fra ledere, klinikere 

og forskere i felleskap. 

Studier fra kommunehelsetjenesten i Norge har vist at 

sykepleierne fortsatt jobber for lite forskningsbasert. For å 

endre dette, er det nødvendig å utvikle lokale arenaer for 

å dele og ta i bruk forskningsresultater. Her varierer praksis 

mellom de ulike helseforetakene og kommunene.  De 

beste bruker konferanser for å løfte fram forskning på ulike 

områder og nivåer. Uansett arena kan fagfellevurdering 

bidra til å heve kvaliteten på det som presenteres.

ETISKE VURDERINGER NÅR NY KUNNSKAP 
TAS I BRUK
Ved bruk av ny forskning og ved implementering av nye 

behandlinger, sykepleie og /eller retningslinjer, bør pasienter 

og brukere tas med i vurderingene. Etiske problemstill-

inger bør nøye vurderes ved innføring av nye metoder, 

utstyr eller tjenesteinnhold. Sykepleierne må bidra der 

beslutninger tas, enten det gjelder sykepleiefaget eller  

andre områder som kan ha betydning for brukere, 

pasienter og deres pårørende.

NSFS FORVENTNINGER:
� Det etableres stillinger for fag- og forskningssyke- 
 pleier i både kommune- og spesialisthelsetjenesten  
 for kvalitetsutvikling, å identifisere forskningsbehov  
 og for å ta i bruk ny kunnskap i helsetjenesten
� Økt pasient-, pårørende- og brukermedvirkning  
 når forskningsresultater skal tas i bruk
� Forskningsformidlingen fra sykepleieforskningen 
  økes (redaksjonell mediedekning, kronikker,  
 foredrag, og internt i praksisfelt). Offensiv  
 markedsføring av forskningsresultater  
� Flere møteplasser og nettverk som bidrar til dialog,  
 bedre prioriteringer og spredning av resultater
� Sykepleie som fag, og bidrag til gode  
 helsetjenester, blir mer synlig i offentligheten  

� Det er god dialog med helsemyndighetene for å få  
 forskningsresultater inn i retningslinjer  

� Det er en plan for formidling og bruk av forsknings- 
 resultatene som en del av forskningsprotokollen,  
 der dette er mulig 
� Beslutningstakere etterspør resultater fra  
 sykepleieforskningen
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