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Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og 

forskning innen sykepleie

• Nasjonalt organ innenfor UHR

• Representert i i NFE-HS (Nasjonal fagstrategisk 

enhet for helse- og sosialfagene)

• Ett av 14 profesjonsråd innen helse og 

sosialfagene

• Eksistert i snart fire år

• To representanter fra hver av de opprinnelige 

universiteter og høgskoler

• Konsensusbasert

• Strukturen er i ferd med å endres i UHR 3



4

NPR
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Hvordan bidra til kvalitet og relevans i 

utdanning og forskning i sykepleie?

• Nasjonal samordning og samarbeid

• Bidra til forpliktende forankring i alle 

institusjoner

• Utveksling av erfaringer og læring på tvers
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Eksempel 1: Nasjonal deleksamen i 

anatomi, fysiologi og biokjemi

• Nasjonal samordning og samarbeid

– Nasjonal arbeidsgruppe av faglærere 

instrumentell i gjennomføringen

• Bidra til forpliktende forankring i alle 

institusjoner

– NPR var organet som sikret dette gjennom å 

være involvert i hele prosessen

• Utveksling av erfaringer og læring på tvers

– Arbeidsgruppen og NPR involvert i diskusjonene 

om hvordan tolke og bruke resultatene 6



Eksempel 2: Utdanningsforskning på 

dagsorden

• Miniseminar i NPR om behovet for 

utdanningsforskning i sykepleie

• Oversikt over av utdanningsforskningen og behovet 

for videreutvikling av denne

• Mulighet for å utvikle en omforent nasjonal 

forskningsagenda for utdanningsforskning i 

sykepleie

• Etablere forskningssamarbeid på tvers for å få mer 

kunnskap om og bedre utdanningene
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Hva vet vi om kvalitet og relevans i 

sykepleierutdanningen?

• Det menes mye om sykepleierutdanningen fra 

mange hold

• Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom 

medieoppslag og grunnlaget for vurderingene

• Vi trenger mer systematisk evaluering og forskning 

på sykepleierutdanningen

• Vi har få sterke forskningsmiljøer som driver 

utdanningsforskning
8



Hva vet vi om kvalitet og relevans i 

sykepleierutdanningen?

• Omfang på forskning om utdanning meget 

begrenset:

– 2 PhD-avhandlinger av 33 i 2016 (9%)

– 5 av 110 siste 10 årene (3,4%)

– 4,6% av publikasjonspoengene i 

utdanningstidsskrifter

• Kvalitet

– PhD-nivå lovende, men trenger forskningsmiljøer 

som bygger kumulativ forskning over tid 9

(I.T. Bjørk 2016)



Hva vet vi om kvalitet og relevans i 

sykepleierutdanningen?

• Fokus

– Spenner vidt og lite konsentrasjon

– Unntak: 

a). forskning på praktiske ferdigheter i sykepleie (Professor 

Ida Torunn Bjørk og kolleger)

b). Simulering og IKT i undervisningen
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Kirkpatrick’s four levels of training evaluation

11

Student 

tilfredshet

Kunnskap 

og 

ferdigheter

Adferdsendring
(omsette kunnskap 

til handling)

Utfall i praksis 
(pasient resultater, 

spl utøvelse)

Kirkpatrick, D. (1996). Revisiting Kirkpatrick’s four-level-model. Training & Development, 1, 54-57.

Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs: the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler.



Forskning om sykepleierutdanning
Bør vi ikke være opptatt av å utvikle vår 

egen utdanning?

Undervisning 
og læring i den 
akademiske 
settingen

Det tredje læringsrom:
undervisning og læring i 
simuleringsavdelingen
(Laursen 2015)

Undervisning og 
læring i klinisk 
praksis

Vi trenger forskning om hva som foregår (læreprosesser), hvilke 
strukturer som på virker læreprosessene og hva resultatene av 
læringsprosessene er (effekt av læring). Vi trenger utprøving og 

sammenligning av pedagogiske modeller. 

Professor em Ida Torunn Bjørk, 

NPR møte vår 2016



Hva vet vi om kvalitet og relevans i 

sykepleieforskningen?
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Slakt av norsk sykepleieforskning

• I en evaluering av norsk forskning er sykepleieforskningen 

rangert på bunn (sammen med miljøer innen psykologi).

• Noen store miljøer tilknyttet universiteter gjør det bra, mens 

andre, spesielt de små miljøene ved høyskolene, er svakere.

• Denne forventningen (at alle skal forske) er politisk skapt. Den 

innebærer at ansatte ved høyskoler skal forske like mye som 

ansatte ved universiteter og undervise på bakgrunn av egen 

forskning. 

(NFR – Evaluering av forskning innen biologi, medisin og helsefag 2011)
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Slakt av norsk sykepleieforskning (2)

• Ifølge ekspertene skyldes det de små miljøene, mangel på 

klare problemstillinger, metodiske problem og valg av 

overflatiske forskningstemaer. 

• Panelet har også notert seg at man forsker på mye av det 

samme, det er stor overlapping i valg av temaer. 

• Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådet, 

fremhever at sykepleieforskningen kommer dårlig ut i 

evalueringen fordi den foregår i et miljø som er i ferd med å 

bygge seg opp, og som er relativt ungt. 

(NFR – Evaluering av forskning innen biologi, medisin og helsefag 2011) 15



How to increase value and reduce waste when 
research priorities are set
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Figure 1

SThe Lancet 2014; 383:156-165 (DOI:10.1016/S0140-6736(13)62229-1)

Chalmers et al, based on

Stokes

Research relevance
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Steps for research groups to improve setting of priorities:

• Include objectives in research groups' strategic plans and define the 
stakeholders whose opinions and priorities will be considered

• Draw on an existing summary of previous priority-setting exercises 
in the specialty before undertaking own exercise

• Use available methodological reviews of research priority setting as 
guidance about how to meet priority-setting objectives

• Ensure that the priority-setting team has the necessary data, 
information about context, and skill set for their exercise

• Pilot, assess, revise, and update the priority-setting exercise at 
intervals

• Participate in discussions within the community of interest to share 
findings and experiences

Reproduced from Nasser et al,31 by permission of Elsevier.
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Hvordan styrke forskningsinnsatsen?

• Forskningsprogrammer – fra basal forskning til 

intervensjonsstudier bygget på bred, solid 

forskningskunnskap

• Konsentrert fokus – sentrale faglige problemstillinger

• Forskning i større grupper

• Mer tverrfaglig forskning

• Mer kritisk forskning – nyttig vs. unyttig forskning

• Samarbeid med «stakeholders» for å sette 

fremtidens forskningsagenda

• Strategisk institusjonelt samarbeid for 

arbeidsfordeling og kritisk masse

• Mer strategisk forskningsledelse 20


