POLITISK PLATTFORM FOR

FORSKNING

Erfaring

Helsetjenesten

Utdanning

Tverrfaglig

Sykepleieforskere
Fagutvikling

Organisering

Forskning Vitenskap
Helse
			Kunnskap

Kompetanse
Sykepleiefaget

NORSK
SYKEPLEIERFORBUND

Praksis

Utvikling

2017 - 2020
NSFs PLATTFORM - FORSKNING

1

INNHOLD
Sykepleievitenskap......................................................................................................................................................................4
Sykepleieforskning.......................................................................................................................................................................4
NSFs mål for forskning...............................................................................................................................................................6
Drivkrefter for endring...............................................................................................................................................................7
Etikk.......................................................................................................................................................................................................8
Satsingsområde 1: Skape gode rammebetingelser for sykepleieforskningen.......................................9
Satsingsområde 2: Styrke forskningsmiljøer for sykepleiere og understøtte
sykepleiens bidrag i tverrfaglig forskning..................................................................................................................11
Satsingsområde 3: Forskning på sykepleierens kjerneområder...................................................................13
Satsingsområde 4: Forskningsformidling og økt bruk av sykepleieforskningen...............................14

2

NSFs PLATTFORM - FORSKNING

FORORD
Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil med denne politiske
plattformen for forskning løfte fram og gi en retning for
sykepleieforskningen i Norge. Plattformen formulerer og
presiserer NSFs politikk innenfor området forskning. Den
er et verktøy for å formidle NSFs politikk overfor politiske
myndigheter, samarbeidsparter og media. Den politiske
plattformen for forskning skal bidra til forståelse og engasjement for politikken i organisasjonen, hos tillitsvalgte og
medlemmer. Dette er en av syv politiske plattformer som
NSF har utviklet. De andre dekker temaene; Utdanning,
Innovasjon og tjenesteutvikling, Folkehelse, Psykisk helse
og rus, Ledelse og E-helse. Enkelte temaer i plattform for
forskning har berøringspunkter med de andre plattformer,
og vil henvises til der det er naturlig.
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. Sykepleieforskningen 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 rammevilkår 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

Dette er en revisjon av Plattform for forskning 2013-2016
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SYKEPLEIEVITENSKAP
Sykepleievitenskap består av teoretisk og empirisk kunnskap utviklet
gjennom vitenskapelig arbeid, og danner grunnlaget for hvordan vi
forstår og utøver sykepleie.
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Sykepleievitenskap er den
forskningsbaserte undervisningen
og fagutviklingen som drives ved
universiteter og høyskoler. Utvikling
av sykepleievitenskap har som mål å
gi en dypere innsikt i sykepleiefagets
teoretiske grunnlag og utvikle
forskningsbasert kunnskap av
relevans for klinisk sykepleiepraksis
og utdanningen innen sykepleiefaget.
(Marit Kirkevold, 2009)

En av de første til å utvikle en allmenn teori om sykepleie,
og den som har hatt størst innflytelse på vår forståelse
av sykepleie er 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 teoretiske arbeid. Det
overordnede målet skulle være å restituere pasientens
selvstendighet, og eventuelt bidra til en fredfull død.
Hendersons tanker ble lagt til grunn for sykepleiens
grunnprinsipper slik disse ble formulert av International
Council of Nurses (ICN), nemlig fremme helse, forebygge
sykdom, gjenopprette helse og redusere lidelse.
Det er imidlertid viktig å merke seg at sykepleieforskere
anvender ulike teorier, ikke bare teorier utviklet av og for
sykepleiere, men fra ulike fagområder som sosiologi og
psykologi. Dette henger sammen med at sykepleiefaget
er komplekst og omfatter mange av livets og samfunnets
generelle fenomener. Sykepleievitenskapen bygger
på sykepleiens grunnprinsipper og konsentrerer seg
om pasienter og pårørendes behov gjennom hele
livssyklusen, fra fødsel til død, samt sykepleiernes
kompetanse, arbeidsmetoder og arbeidsbetingelser. Dette
danner igjen grunnlaget for områder sykepleierne trenger
mer kunnskap om, og gir dermed retning for forskningen
innen sykepleie. Flere og flere sykepleiere forsker, og de
forsker innen mange og ulike områder i helsetjenestene
våre.

SYKEPLEIEFORSKNING
Forskning spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen,
samtidig som kravet til og behovet for kunnskapsinformerte helsetjenester øker. Forskning med formål å produsere kunnskap som
underbygger, utvikler og forbedrer organisering og utøvelse av sykepleie kan defineres som sykepleieforskning. Hovedpoenget er altså
ikke at det er en sykepleier som forsker, men at det en forsker på har
betydning for sykepleie. Sykepleieforskning skal bidra til å underbygge
sykepleiepraksis basert på kunnskap, som fremmer helse og sikkerhet
for individer og lokalsamfunn. Sykepleieforskning bidrar til å utvikle
helsetjenester og helsepolitikk, lokalt og nasjonalt.

6

NSFs PLATTFORM - FORSKNING

Forskning kan defineres som en
systematisk undersøkelse hvor
forskeren benytter seg av strukturerte
metoder for å gi svar på spørsmål
eller løse problemer. Målet med
forskning er å utvikle, videreutvikle
og utvide kunnskap (Polit & Beck, 2012).

NSF mener at sykepleieforskning er avgjørende for
kvaliteten i sykepleie til pasienter, pårørende og brukere,
for helsetjenesten og for utvikling av faglig kompetanse.
Forskningen skal være pålitelig og gyldig, og den skal
være etterprøvbar. Den skal bygge på eksisterende
kunnskap – empirisk og/eller teoretisk - bruke metoder
som er vitenskapelig anerkjent og følge etablerte forskningsetiske retningslinjer. Den nye kunnskapen, kunnskapsgrunnlaget for og nødvendigheten av forskningen,
samt gjennomføringen og resultatene av denne skal
gjøres kjent, oftest gjennom publisering i vitenskapelige
tidsskrifter. For å møte kravene til publisering i et vitenskapelig tidsskrift, må arbeidet vurderes av andre og uhildete
forskere gjennom en såkalt fagfellevurdering.
Innen sykepleie nevnes ofte begrepene forskning og
fagutvikling sammen, men her er det en viktig forskjell.
Fagutvikling er systematisk virksomhet som anvender
kunnskap som er utviklet gjennom forskning, praktisk
kunnskap og 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.

sykepleien som utøves. Forskning innen sykepleie må ta
innover seg kompleksiteten og være i stand til å beskrive,
informere og utvikle sykepleieutøvelsen og fenomener
knyttet til denne.
Metodisk har sykepleieforskningen tradisjonelt blitt forbundet med utstrakt bruk av kvalitative metoder som har
til hensikt å utforske og/ eller beskrive opplevde fenomener i sykepleie. Kunnskap om pasienters opplevelser
ved sykdom og behandling, og hva pasienten opplever
som nyttig er viktig kunnskap om pasientens ønsker,
behov og mestring som påvirker utøvelsen av sykepleie.
Sykepleieres og lederes erfaringer og syn på arbeidsvilkår,
sykepleieutøvelse og faglige forutsetninger likeså. Men
sykepleieforskningen er like bred som sykepleiefaget
er komplekst. Selv om det totalt sett er en overvekt av
kvalitative forskningsstudier innen sykepleie, finner man et
mangfold av metodebruk i publikasjoner fra sykepleiere,
fra relativt enkle metoder til veldig kompliserte. De siste
årene har fokuset innen sykepleieforskningen vært mer
rettet mot utvikling av sykepleiepraksis og tjenester. Det
stilles større krav til å produsere kunnskap som kan bidra
direkte til utvikling av sykepleiepraksis. Fremveksten av
kunnskapsbasert praksis er et godt eksempel på dette.
Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige
avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens
ønsker og behov i en gitt situasjon.

Kunnskap kan altså utvikles på flere måter, gjennom
forskning, praktisk kunnskap og erfaring. Dette betyr at
forskning ikke bør være et mål i seg selv. Målet bør være å
utvikle og anvende kunnskap til det beste for mottakere
av helsetjenester og deres pårørende, utøvere av helsetjenester og samfunnet for øvrig. Sykepleie er et komplekst
fag som utøves i en kompleks virkelighet, og et bredt
kunnskapsgrunnlag er derfor avgjørende for kvaliteten på
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Dette har påvirket metodevalgene. Blant annet er
kvantitative forskningsdesign som intervensjonsstudier,
randomiserte og ikke-randomiserte, kliniske forsøk blitt
introdusert i sykepleieforskningen som bidrag til å legge
til rette for å utøve sykepleie som beviselig har effekt. I
økende grad er MRC-rammeverket (Medical Research
Council) for utvikling, testing, evaluering og implementering av komplekse intervensjoner tatt i bruk i forskningsprosjekter innen sykepleie. Det synes samtidig å være en
utvikling mot en mer pragmatisk tilnærming til valg av
metode, som er begrunnet i sykepleiens kompleksitet og
behov for å utvikle nyttig kunnskap for praksis. Pragmatisk
betyr i denne sammenhengen at spørsmålet bestemmer
metoden, og at forskeren tar i bruk den metoden som er
mest relevant å bruke for å svare på forskningsspørsmål
eller løse et problem. Dette krever at sykepleieforskere
har bred metodekunnskap og er i stand til å bruke både
kvalitative og kvantitative metoder og en kombinasjon av
disse.
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Et betydelig antall doktorgrader avlegges i dag av sykepleiere i Norge, antallet publikasjoner av norsk sykepleieforskning er omfattende, og flere norske sykepleieforskere
er anerkjent internasjonalt. Norske sykepleiere forsker
innen ulike felt; klinisk og forebyggende, i kommuner
eller spesialisthelsetjenester, tverrfaglig eller fagspesifikt,
utøvelse av sykepleie og pasient- og pårørendeopplevelser. Men fortsatt er det slik at sykepleieforskningen har
vanskelig for å nå opp i konkurransen om forskningsfinansiering. Det er derfor behov for fortsatt utvikling av
sykepleieforskeres metodiske ferdigheter, men også evne
til å initiere, finansiere og lede større forskningsprosjekter
om man skal møte samfunnets behov for kunnskapsbaserte sykepleietjenester.
NSF har som mål å bidra til å styrke norsk sykepleieforskning og slik styrke sykepleiepraksis. NSFs politiske plattform
for forskning beskriver og begrunner vedtak, strategier og
tiltak for å nå disse målene.

NSFs mål for

FORSKNING
 Rammer og vilkår for sykepleieforskningen må forbedres slik at både sykepleierutdanningene og sykepleiepraksis blir
tydelig forskningsbasert og treffer behovene i befolkningen.

 Forskning i sykepleie må skje i både spesialist- og kommunehelsetjeneste, og den må være av høy kvalitet.
 Dimensjoneringen av ph.d.- og postdoktorstipender må ivareta både behovet for tilstrekkelig antall
undervisningspersonell i sykepleierutdanningene, og for å utvikle og forbedre sykepleiepraksis.

I sak 4c) fra NSFs Landsmøte 2015; Sykepleiernes kompetanse gjennom utdanning og forskning, står det at
”Forskning med fokus på sykepleiens kjerneområder skal
prioriteres”. Ett av NSFs innsatsområder, Sykepleierutdanning og forskning, for samme periode er hovedmålet at:
Utdanning og forskning skal gi sykepleierne kunnskap og
kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter, pårørende
og brukere trygge og gode helse- og omsorgstjenester.
Viktige elementer for å nå målet for forskning er at:

 Antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt





stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie må
økes for å bidra til utvikling og forbedring av
utdanning og helsetjenesten
Finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig
forskning der sykepleie inngår må økes, og det må
etableres gode karriereveier for sykepleiere innen
forskning
Universitet og høyskoler må ha en struktur og
organisering som fremmer videre utvikling av sykepleierutdanning og forskning, og sikrer medbestemmelse for ansatte og studenter

I NSFs prinsipprogram for perioden 2015-2019 er forskning sentralt under flere områder:
Utdanning, fagutvikling og forskning

 Det er behov for økte ressurser og økt kompetanse for



å utvikle sykepleievitenskapelig kunnskap gjennom
forskning og fagutvikling, også innen organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten
Alle sykepleiere må kunne ta del i kunnskaps- og

kompetanseutvikling i helsetjenesten så vel som
i utdannings- og forskningsinstitusjoner for å sikre en
kunnskapsbasert praksis
Sykepleietjenesten

 Sykepleiepraksis skal bygge på forskning, erfarings

basert kunnskap, og pasientens/brukerens behov og
ønsker
Sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang til og
tid til å anvende nødvendig helseinformasjon, fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å kunne utøve
god praksis

Helsefremmende og forebyggende sykepleie

 Utvikling av en helhetlig strategi for folkehelsearbeid,
med spesiell vekt på sykepleiekompetanse og
forskning, ressurser og bemanning og rammer for
avansert klinisk praksis
Mål for NSFs innsats i landsmøteperioden 2016-2020
er følgende:
 Det må etableres sykepleievitenskapelige mastergrader
av relevans for utvikling av sykepleiefagets og sykepleieutøvelsens teoretiske, kliniske og erfaringsbaserte
fundament
 Finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig
forskning der sykepleie inngår må økes, og det må
etableres gode karriereveier for sykepleiere innen
forskning
 Universiteter og høyskoler må ha en struktur og
organisering som fremmer videre utvikling av sykepleierutdanning og forskning, og sikrer med-

NSFs PLATTFORM - FORSKNING

9

DRIVKREFTER FOR ENDRING
Demografi- og sykdomsutviklingen i befolkningen viser at dagens og framtidens helsetjeneste står foran store utfordringer som krever sykepleieforskning av høy kvalitet. Dette er viktig for å kunne utvikle innovative og
tilpassede helsetjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Både ”Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
2015-2024”( Meld. St. 7 (2014-2015), og den nasjonale
forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg,
”Helseomsorg21”, legger ambisiøse føringer for forskning,
utvikling og innovasjon i helsetjenesten og peker på
viktige satsingsområder i årene fremover. Økt brukermedvirkning i forskningen slik at nye løsninger og ny kunnskap
treffer behovene, økt forskningssatsing på kommunehelsetjenesten og bedre klinisk behandling, er noen av
områdene som er vektlagt. God forskning som fokuserer
på å skape nye effektive behandlinger, metoder, teknologier og tjenester, og som bidrar til kvalitet og innovasjon
i sykepleiefaget kan medføre store samfunnsgevinster.
En slik kunnskapsutvikling vil ha stor betydning for den
enkelte pasient. Det er også viktig å ta høyde for at denne
utviklingen kan føre til nye ressurskrevende behov og
etiske dilemmaer.
Forventningene til forskningens nytteverdi på alle områder øker, både fordi det offentlige bruker betydelige
ressurser på forskning, og fordi resultatene kan legge
viktige premisser for helsetjenestens organisering og
innhold, samt utførelsen av tjenestene.
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Forskerskoler for sykepleiere
(The Norwegian Research School for Research and
Development of Municipal Health and Care (MUNIHealth-CARE)
Fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, Høgskulen på
Vestlandet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nord
Universitet, Universitetet i Tromsø og NTNU Gjøvik har
gått sammen og opprettet en ny forskerskole med
fokus på kommunale helse- og omsorgstjenester.
Forskerskolen er et supplement til eksisterende
ph.d.- utdanninger ved universiteter og høyskoler.
Nettside: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/
forskerskoler/muni-health-care/index.html
EANS Summer School
Flere norske sykepleieforskere har fullført den
europeiske forskerskolen for ph.d.-kandidater
i sykepleie ved European Academy of Nursing
Science (EANS). EANS Summer School er en treårig
supplerende utdannelse som finner sted i en utvalgt
europeisk by hver sommer. Studentene må være
sykepleiere og være statsborger av et europeisk land,
og være tatt opp som ph.d.-kandidat ved et universitet
eller høyskole. Sommerskolens varighet er to uker for
studenter i første år og én uke for studenter i andre og
tredje år.
Nettside: http://european-academy-of-nursingscience.com/events/summer-schools/

ETIKK
For sykepleieforskning vil etiske retningslinjer både være nedfelt i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og i forskningsetiske retningslinjer.
Sykepleieforskning på pasienter, pårørende og brukere skal godkjennes
av regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning.

Selve forskningen og anvendelsen av resultatene må være
i tråd med NSFs yrkesetiske retningslinjer (2016). I retningslinjene 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 fagområde, 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 styringsverktøy.
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 Helsinkideklarasjonen. Deklarasjonen slår fast at forskningen
må følge aksepterte vitenskapelige prinsipper, utføres av
vitenskapelig 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
forskningsresultatene kan påvirkes av hvem som betaler
for forskningen. Videre framheves plikten til å publisere,
uavhengig av positive eller negative resultater.

De regionale etiske komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskning
De finnes i alt sju regionale etiske komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskning (REK), fire i Helse
Sør-Øst, én i Helse Midt, én i Helse Vest og én i Helse
Nord. Det oppnevnes 2 sykepleiere etter forslag
fra Norsk Sykepleierforbund, ett medlem og ett
varamedlem til hver REK for fire år av gangen. Fra 2017
har alle de foreslåtte medlemmene doktorgrad. REKs
nettsider er informative og nyttige og inneholder
informasjon om frister og skjemaer, regler og rutiner,
komiteer og møter og prosjekter. Forskere kan
blant annet laste ned maler for informasjons- og
samtykkeskriv. Forskningsprosjekter legges frem for
REK via en «Min side»-portal.
Nettside: https://helseforskning.etikkom.no/
science.com/events/summer-schools/

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.
NSFs PLATTFORM - FORSKNING
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SATSINGSOMRÅDE 1
Skape gode rammebetingelser for sykepleieforskningen
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 forskernettverk og forskningsmiljøer med sykepleieforskere, og samspill mellom
sykepleieforskning-, utdanning- og praksis både nasjonalt og internasjonalt.
REKRUTTERING OG KARRIEREUTVIKLING FOR DE
VITENSKAPELIGE ANSATTE

Grunnlaget for rekruttering ligger i gode og attraktive
utdanninger, tydelige karriereveier, solide fagmiljø og
deltagelse i kunnskapsutvikling. Bruk av midlertidig ansettelser i UH-sektoren er høy. Dagens finansiering fører til at
utdanningsinstitusjonene opplever mindre forutsigbarhet. Stadig mer av finansieringen knyttes til tidsavgrensede prosjekter og det økonomiske handlingsrommet blir
mindre. Flere tidsavgrensede prosjekter betyr at det blir
vanskeligere å tilby de ansatte faste stillinger, dyrke frem
gode forskningsmiljøer og investere i kvalitet i utdanningene. De ansattes betydning må vektlegges i større grad.
De er utdanningssektorens viktigste ressurs og må sikres
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gode arbeids- og rammevilkår. Dette innebærer tiltak
allerede fra rekruttering, til stillingsstruktur, og systematisk
kompetanseutvikling og karriereplaner for de ansatte.
FINANSIERING AV SYKEPLEIEFORSKNING

Finansiering er et helt sentralt rammevilkår, og et viktig
virkemiddel for å realisere både forskningspolitiske og
utdanningspolitiske målsettinger. Langsiktig og forutsigbar finansiering er avgjørende for at institusjonene
kan benytte seg av sitt strategiske handlingsrom. Det er
behov for en finansieringsordning som sikrer tilstrekkelige
ressurser både til forskning, innovasjon og pedagogisk
virksomhet. Utenlandsopphold for forskere er også svært
nødvendig og i dag for svakt finansiert. Dette kan svekke

forskningskvaliteten. Forskere må få tilfredsstillende finansiering av forskningsopphold i utlandet og deltakelse
på internasjonale konferanser og møter. Det må etableres
ordninger som gjør det mulig for forskere å få støtte til
utenlandsopphold, og som sikrer forskernes rettigheter
ved internasjonal mobilitet.
NSF har tradisjon for å bidra økonomisk til forskning og
fagutvikling innen sykepleie, og utlyste i 2016 strategiske forskningsmidler for første gang. NSFs strategiske
forskningsmidler har til formål å stimulere til at flere
sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend,
samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk
betydning for NSF. NSF bevilger fra 2016 rundt 5 millioner
kroner hvert år til forskning i sykepleie. For 2017 utlyses
ett ph.d.-stipend og ett postdoktorstipend. NSF utlyser
midlene ut fra fastsatte tematiske områder. Prosjektene
skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle
sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen i tråd med
brukernes/pasientenes, pårørende og samfunnets behov.
Prosjektene vil blant annet bli vurdert ut fra hvilken nytte
resultatene fra prosjektene forventes å ha for utvikling av
sykepleietjenesten. I tillegg utlyses stipend til utenlandsopphold eller til innhenting av registerdata. Medlemmer
av NSF som ønsker rom for å arbeide konsentrert med
forskningsaktiviteter kan søke om opphold i én til to uker ved
Xristos Forskningssenter på den greske øya Lesvos. Bruk av
leilighet og fasiliteter er gratis for medlemmer av NSF.

NSFS FORVENTNINGER:

 Finansiering av sykepleieforskning og tverrfaglig
forskning der sykepleie inngår må økes
 Det må etableres gode karriereveier for sykepleiere
innen forskning.
 Det er behov for økte ressurser og økt kompetanse
for å utvikle sykepleievitenskapelig kunnskap
gjennom forskning og fagutvikling, også innen
organisasjonsutvikling og ledelse i helsetjenesten.
 Antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt
stillinger til forskning og fagutvikling i sykepleie må
økes for å bidra til utvikling og forbedring av
utdanning og helsetjenesten

Et utvalg relevante finansieringskilder
for sykepleieforskere











Norges Forskningsråd
Norsk Sykepleierforbund
De regionale helseforetakene (RHF)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norske kvinners sanitetsforening
Extrastiftelsen
EU
NordForsk
Regionale forskningsfond (RFF)
Intern finansiering ved universiteter og høyskoler

INTEGRERE STUDENTER I DET AKADEMISKE
FELLESSKAP

Forskningsbasert undervisning må innebære at studentene skal introduseres for, og gis mulighet til å involveres i
forskningsaktiviteter underveis i studiene. Dette gjenspeiles også i kravene til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Forskningsbasert undervisning er ikke utelukkende
undervisning som trekker på forskningens resultater, men
også undervisning hvor forskning inngår som læringsaktivitet. For bachelorstudenter kan dette være deltakelse
i et samarbeidsprosjekt mellom høyskole og kommune,
eller deltakelse i innsamling av data. For masterstudenter kan
det være aktuelt å gjøre sitt mastergradsarbeid innenfor
et eksisterende forskningsprosjekt, ofte med en publisert
vitenskapelig artikkel som resultat.
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SATSINGSOMRÅDE 2

Styrke forskningsmiljøer for sykepleiere og understøtte
sykepleiens bidrag i tverrfaglig forskning
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 sykepleieutøvelsen. 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.
Evalueringer av kvalitet på forskning og forskningsmiljøer
hvor sykepleiere driver forskning har vist store forskjeller,
fra svært høy kvalitet til lav kvalitet. På grunn av relativt
kort historie med sykepleieforskning i Norge, er det
fortsatt behov for satsning på oppbygging av forskningsmiljøer.
14
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Forskningsrådets strategiske høgskoleprogram har vært
svært vellykket og bør videreføres. Det bør være et 10-års
mål å bygge et Senter for Fremragende Forsking innen
sykepleie i Norge.

Store bevilgninger til
sykepleieforskning i 2016, et eksempel
Senter for kunnskapsbasert praksis i Bergen mottok i
2016 alt 28 millioner kroner fra Norges Forskningsråds
HELSEVEL-program til to forskningsprosjekter rettet
mot sykehjem.

1. Prosjektet Implementation and Action for Knowledge
Translation (IMPAKT) in practice and education
har til hensikt å bidra til å tilrettelegge for
implementering og tilpasning av ny kunnskap i
sykehjemspraksis gjennom utdanning og praksis
og involverer brukere og partnere gjennom hele
forskningsprosessen. Prosjektet ledes av sykepleier,
førsteamanuensis og senterleder Birgitte Graverholt.
2. Prosjektet Det mangekulturelle stabsfellesskap
i sykehjem: muligheter og utfordringer ledes av
sykepleier og professor Frode Fadnes Jacobsen
og handler om multikulturelle arbeidsmiljøer
i sykehjem og skal blant annet teste ut et
læringsprogram om ledelse av multikulturelle
stabsfellesskap.
Nettside: http://www.hib.no/om-hogskolen/senterfor-kunnskapsbasert-praksis/nytt-fra-senteret/
milliontildeling/

ØKT FORSKNINGSKOMPETANSE PÅ ULIKE NIVÅ

Universitet- og høgskoleloven har krav til forskningsbasert
undervisning. Etter endt bachelor- og masterutdanning
bør sykepleierne ha 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. NSFs landsmøte
vedtok i 2015 at fremtidens spesialsykepleiere skal ha
en mastergrad. Dette vil øke andelen sykepleiere med
kjennskap til, og med en grunnleggende kompetanse
knyttet til fagutvikling og forskning. På masternivå stilles
det større krav til forskningskompetanse 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 være flere aktive forskere
i undervisning på alle nivåer, det vil si bachelor-, masterog ph.d.-nivå i høyskoler og universiteter.
ØKE KVALITETEN PÅ FORSKNINGSPROTOKOLLER
OG SØKNADER OM FINANSIERING

Kvalifiserte sykepleiere som ønsker å forske trenger kompetanse og veiledning til å skrive gode forskningssøknader med spissede problemstillinger og solide metodevalg.
NSF har arrangert, og vil fortsette å arrangere kurs og
seminarer knyttet til å søke om forskningsmidler. Forskningsrådet holder jevnlig seminarer med tips og råd
for gode forskningssøknader, og har et godt system for
tilbakemelding på søknader som er vurdert av de ulike
vitenskapelige komiteene.
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. Det er for tiden stort fokus på tverrfaglighet i
forskningen, hvor det stilles krav til at forskningsteamet
er satt sammen av ulike fag- og forskningsgrupper. Det er
i tillegg en fordel med internasjonalt samarbeid. Søkere
må inkludere brukere i utvikling av protokoll og i gjennomføring av forskning for å sikre at brukerperspektivet
blir tatt hensyn til. Brukere kan være helsepersonell,
men også pasienter og pårørende. Begrepet Public
Patient Involvement (PPI) er i økende grad presentert og
beskrevet i forskningslitteratur og i forskningssøknader
og viser til slik brukerinvolvering. Dette innebærer direkte
involvering i forskningen, ikke bare gjennom styrings- eller ressursgrupper, men som deltaker i forskning. Større
involvering av personer som representerer målgruppen
for forskningsprosjektet vil styrke resultatenes gyldighet i
tillegg til å i større grad sikre nytteverdien av forskningen.
FORSKNINGSMILJØ OG ØKT SAMARBEID

Det er fortsatt en del små og sårbare forskningsmiljøer
i sykepleie, og spredte små utdanningstilbud med sviktende rekruttering. Dette medfører kvalitetsutfordringer.
Skal vi tilby utdanning og forskning av høy kvalitet, kreves
robuste fagmiljøer. Det er avgjørende at styringsstrukturen
vurderes nøye slik at faglige og resursmessige forhold
ikke settes under ytterligere press. Strukturmeldingen
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Konsentrasjon for kvalitet (Meld.st.18 2014-2015) viser til at
hensikten med høyskolefusjoner er å styrke kvaliteten på
utdanning og forskning.
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. 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, gjerne tverrfaglig. Slike grupper driver
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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 livskvalitet. Slike miljøer kan bidra til å synliggjøre sykepleiens
og forskningens betydning. Skal man tilstrebe fremragende sykepleieforskning må det satses på kvalitet framfor å
øke antall kandidater med forskningskompetanse.
Sykepleiere bør også trekke andre yrkesgrupper inn i sin

NSFS FORVENTNINGER:

Tverrfaglig forskningssenter ledet av
sykepleier
CHARM (Research Centre for Habilitation and
Rehabilitation Models & Services) er et tverrfaglig
senter for forskning på habilitering og rehabilitering
som ledes av sykepleier og professor Marit Kirkevold
ved Universitetet i Oslo. Senteret består av et
konsortium med en rekke sentrale aktører, som
Oslo Universitetssykehus, Oslo kommune, Sunnaas
Sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Institutt for
Helse og samfunn og Institutt for Klinisk medisin
ved Universitetet i Oslo har prosjektansvaret.
Senterets forskningsaktiviteter er finansiert av Norges
Forskningsråd, og i tillegg bidrar Universitetet i Oslo og
konsortiedeltakerne med midler. En rekke professorer,
førsteamanuensiser, postdoktorer og stipendiater fra
ulike miljøer er tilknyttet senteret.
Nettside: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/
grupper/charm/

forskning og gi dem formaliserte roller. Ved å etablere
forskningsprogrammer og invitere forskere fra alle medisinske og helsefaglige grupper til å delta rundt de samme
problemstillingene, vil vi få mer kunnskap til beste for
pasienter og pårørende.

 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, flere sykepleiere med mastergrad vil styrke fagutvikling og 		
forskning i praksis
 Større tilfang av aktive forskere i undervisning på 		
alle nivåer; bachelor, master og ph.d.
 Økt kompetanse i å skrive forskningssøknader og 		
forskningsprotokoller
 Ledere for den enkelte enhet/avdeling i sykehus
eller kommunal tjeneste inngår i en forskningsstruktur/nettverk med sykepleiere som har
kompetanse til å drive forskning og til å ta
resultatene i bruk
 Flere forskningsgrupper på tvers av utdanningsinstitusjoner, klinikker og profesjoner
 Etablering av Senter for fremragende forskning på
sykepleie

NSF arrangerer årlig en professorsamling hvor alle professorer i sykepleie i Norge inviteres til å møtes i et seminar.
Per 2016 har vi i overkant 100 professorer. Formålet med
samlingen er å diskutere relevante og aktuelle temaer
innen sykepleieforskning. Slik blir også professorene kjent
med hverandre og kan etablere kontakt og/ eller samarbeid på tvers av miljøer.

Det er nødvendig at sykepleiefaglige forskere samarbeider
med både 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 IKT.

NSFs PLATTFORM - FORSKNING
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SATSINGSOMRÅDE 3

Forskning på sykepleiens kjerneområder

Forskningsinnsatsen i sykepleie står ikke i forhold til det omfattende fagfeltet og tjenestetilbudet som sykepleie utgjør i helsetjenesten.

FORSKNING FOR PRAKSIS

Det er behov for økt satsning på sykepleieforskning og
implementering av forskningsresultater i praksis. Forskning
på sykepleieres observasjoner, vurderinger og behandling av
pasienter bidrar til kvalitetsforbedring av helsetjenesten og
økt pasientsikkerhet. I dag er det et gap mellom kunnskap
som finnes og kunnskap som anvendes. For å lukke gapet
trenger sykepleiere å oppdatere seg på ny kunnskap. Ph.d.utdanning er avgjørende for å frembringe forskningsbasert
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kunnskap, og for å utvikle og forbedre sykepleiepraksis.
Sykepleiere med masterutdanning har en viktig funksjon i
praksis for å bidra til å aktivt bruke forskningsbasert kunnskap
i utviklingen av fagutøvelsen til det beste for pasienter og
pårørende. Gode rammer og vilkår for sykepleieforskning er
avgjørende for å utvikle forskningsbasert utdanning og praksis, og for å møte befolkningens behov for sykepleie. Svært
få sykehus og kommuner har sykepleiere med forskerkompetanse (ph.d.-grad).

NSFS FORVENTNINGER:

Forskergruppe med fokus på pasient,
praksis og forskningssamarbeid
DiaBEST – Diabetes forskergruppe for beste praksis
ved Høgskulen på Vestlandet ledes av sykepleier
og professor Marit Graue og består av fire
forskningsprosjekter. Forskergruppen har som
mål å bidra til kunnskapsutvikling om behandling
av diabetes og hvordan personer med diabetes
opplever sin hverdag. Gruppen arbeider med
modeller for brukerinvolvering, implementering
av kunnskapsbaserte retningslinjer, samarbeid
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og
samarbeid på tjenesteområder på tvers av helse- og
velferdssektoren.
Fem førsteamanuensiser, fem stipendiater og
sju masterstudenter er tilknyttet DiaBEST, og det
er etablert et internasjonalt nettverk for å styrke
samarbeid innen diabetesforskning.
Prosjektene i DiaBEST er finansiert av ulike kilder, blant
annet Norges Forskningsråd.

 Sykepleiepraksis skal bygge på forskning,
erfaringsbasert kunnskap, og pasientens/
brukerens behov og ønsker
 Det er behov for mer forskning på effekten av
sykepleie, fra kliniske og økonomiske perspektiver,
og fra pasient- og pårørendeperspektivet
 Vi trenger flere sykepleiere med vitenskapelig
kompetanse, minimum på mastergradsnivå i det
kliniske felt som har kompetanse til å kritisk
vurdere ny kunnskap og bidra til utvikling av ny
kunnskap og implementering av forskningsresultater
 Sykepleiere skal delta i utviklingen av, ha tilgang
til og tid til å anvende nødvendig helseinformasjon,
fagstøtte, kunnskapskilder og teknologi for å
kunne utøve god praksis. Delte stillinger mellom
akademia og det kliniske felt må etableres

Nettside: http://www.hib.no/forskning/forskergrupper/
diabest/
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SATSINGSOMRÅDE 4

Forskningsformidling og økt bruk
av sykepleieforskningen

For å gi pasienter, pårørende og brukere kvalitetssikret og god sykepleie
og imøtekomme kravet om forskningsbasert praksis og utdanning i sykepleie og jordmorfag, må det utvikles robuste strukturer som sikrer at
forskningsresultater fra kliniske studier overføres og anvendes i praksis.

NASJONAL UTNYTTELSE AV SYKEPLEIEFAGLIG
FORSKNING

Resultater fra sykepleieforskning må gjenspeiles i nasjonale retningslinjer for behandling. Det er nødvendig at Helsedirektoratet lar resultater av tung sykepleievitenskapelig
forskning ligge til grunn for de nasjonale retningslinjene,
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på samme måte som resultater av den medisinske forskningen. Flere norske sykepleieforskere er i dag medlemmer av ekspertgrupper for utvikling av faglige retningslinjer og bidrar slik med sin kunnskap og kompetanse i den
direkte utviklingen av pasientbehandling og – omsorg i
en tverrfaglig helsetjeneste.

LOKAL ANVENDELSE AV FORSKNINGEN

Den sykepleiefaglige forskningen skal danne grunnlag for
å 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 systematisk brukermedvirkning og innsats fra
ledere, klinikere og forskere i felleskap. Studier fra primærhelsetjenesten i Norge har vist at sykepleierne fortsatt
jobber mye erfaringsbasert og lite kunnskapsbasert. 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.

Forskning, utvikling og formidling i
nettverk
Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og
omsorgsdepartementet og har som mandat å samle,
produsere, og formidle kunnskap om omsorg og
omsorgsarbeid. Senteret består av ett nettverk av fem
regionale sentre som er etablert ved Universitetet
i Tromsø, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen
i Bergen, Universitetet i Agder/Høgskolen i SørøstNorge og NTNU i Gjøvik. Forskerne ved senteret
har tverrfaglig kompetanse, blant annet sykepleie,
sosiologi og medisin. Senter for omsorgsforskning har
som visjon å være landets ledende fagmiljø på sitt felt,
både når det gjelder forskning, kunnskapsoversikt,
og formidling og skal være en internasjonal aktør
innenfor sitt område. Senteret driver praksisnær,
tverrfaglig, og uavhengig forskning på, og for, helseog omsorgssektoren. Senteret koordineres av NTNU i
Gjøvik.
Nettside: http://omsorgsforskning.no/

Uansett arena kan fagfellevurdering bidra til å heve
kvaliteten på det som presenteres. NSFs faggrupper har
potensial til å bidra til at ny kunnskap og utvikling innen fagområdet de representerer, blir gjort kjent og slik
stimulere til praksisendring.
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 problemstillinger 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 forskningssykepleier i både kommune- og spesialisthelsetjenesten for kvalitetsutvikling, å identifisere
forskningsbehov og for å ta i bruk ny kunnskap i
helsetjenesten
 Fag- og forskningssykepleier skal ha kompetanse på minimum mastergradsnivå og skal få
lønnskompensasjon tilsvarende kompetansen
 Økt pasient-, pårørende- og brukermedvirkning
når forskningsresultater skal tas i bruk.
 Forskningsformidlingen fra sykepleieforskningen
økes (redaksjonell mediedekning, kronikker,
foredrag, og internt i klinikk) og bidrar til en
offensiv markedsføring av forskningsresultater
 Flere møteplasser og nettverk som bidrar til dialog,
bedre prioriteringer og spredning av resultater
 Sykepleie som fag, og sykepleiens 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 bruk av forskningsresultatene
som en del av forskningsprotokollen
 Beslutningstakere etterspør resultater fra
sykepleieforskningen
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FORSKNINGSPROSESSEN
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