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Resumé
Baggrund
Denne rapport tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt alle regionalt ansatte sygeplejersker
i Region Sjælland. De resultater, der præsenteres, indbefatter svarene fra de respondenter, som har
gennemført spørgeskemaet på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR).
Spørgeskemaet blev udsendt d. 1. marts 2022. En lignende undersøgelse er foretaget i 2017 og 2019. Hvor det
er muligt, indgår resultater fra alle tre undersøgelser i rapporten. Undersøgelsen er en del af
forskningsprogrammet CAPAN (CAPAcity building in clinical Nursing)1 under ledelse af sygeplejerske,
forskningsleder og professor Bibi Hølge-Hazelton, Sjællands Universitetshospital (SUH).

Resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
Rapporten er inddelt i fire dele:
Del I fokuserer på baggrundsoplysninger. På Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er besvarelsesgraden 22
procent (2019: 36 procent, 2017: 40 procent). 88 procent af respondenterne er ansat i en stilling som basissygeplejerske, 12 procent som afdelings- eller oversygeplejerske og 10 procent indenfor forskning og udvikling.
4 procent har ansættelser uden for disse overordnede kategorier.
Adspurgt hvorvidt der eksisterer en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i deres respektive afdelinger
svarer 39 procent Ja, 23 procent svarer Nej og 38 procent svarer Ved ikke. I den samlede respondentgruppe
svarer 43 procent Ja, 21 procent svarer Nej og 36 procent svarer Ved ikke. Ud af de 39 procent på Næstved,
Slagelse og Ringsted Sygehuse, som angiver, at der eksisterer en strategi, mener langt størstedelen (76
procent), at denne er relevant for deres arbejde. I 2019 var dette tal 84 procent.
Del II fokuserer på udviklings- og forbedringsaktivitet. På Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
tilkendegiver 43 procent af respondenterne, at den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet er øget
i deres respektive afdelinger indenfor det seneste år. Ud af disse er næsten alle (93 procent) helt eller
overvejende enige i, at den øgede aktivitet er relevant for deres sygeplejefaglige praksis. Knap halvdelen (43
procent) af respondenterne angiver, at de har været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og
forbedringsaktivitet i deres afdeling indenfor det seneste år. Langt størstedelen (93 procent) af
respondenterne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er helt eller overvejende enige i, at de
sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter forbedrer plejen til patienterne.
Del III har fokus på forskning i sygepleje. På Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er 42 procent af
respondenterne helt eller overvejende enige i, at den generelle forskningsaktivitet er øget i deres respektive
afdelinger inden for det seneste år (2019: 35 procent, 2017: 34 procent). Knap en tredjedel (29 procent) af
Læs mere om CAPAN på hjemmesiden:
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/suh/Om/Forskning/Forskningsstoetteenheden/Sider/CAPAN.aspx
1
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respondenterne tilkendegiver, at der er én eller flere sygeplejersker på deres afdeling, som har udført
forskning i sygepleje indenfor det seneste år. Ud af disse mener 67 procent (2019: 78 procent, 2017: 73
procent), at de ved hvad der forskes i, og 78 procent svarer, at de er helt eller overvejende enige i at
forskningen relevant for deres daglige sygeplejefaglige praksis.
På spørgsmålene om, hvorvidt ny viden inden for respondenternes faglige område er let tilgængeligt og let at
forstå, er henholdsvis 64 procent (2019: 64 procent, 2017: 63 procent) og 75 procent (2019: 73 procent, 2017:
72 procent) af respondenterne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse helt eller overvejende enige.
Derimod er det kun 34 procent (2019: 34 procent, 2017: 33 procent), som er helt eller overvejende enige i, at
ny viden indenfor deres faglige område er let at implementere. Afslutningsvist er 94 procent (2019: 92 procent,
2017: 92 procent) af respondenterne helt eller overvejende enige i, at alle sygeplejersker har et selvstændigt
ansvar for at tage initiativ til at holde sig fagligt opdaterede, herunder opsøge ny forskningsbaseret viden.
Del IV er tilføjet CAPAN-undersøgelsen i 2022. Her besvarer respondenterne spørgsmål om deres eventuelle
overvejelser om jobskifte samt deres oplevelser med at udnytte deres potentiale i deres nuværende job. 80
procent af respondenterne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse angiver, at de er helt eller overvejende
enige i, at de har mulighed for at udnytte deres fulde faglige potentiale i deres arbejde. I 2019 var dette tal 78
procent. 24 procent af respondenterne på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse har inden for det seneste
år ofte eller altid overvejet at stoppe med at arbejde på et sygehus. 27 procent har ofte (og 0 procent altid)
inden for det seneste år overvejet at forlade deres nuværende stilling. 87 procent svarer, at det er sandsynligt
eller meget sandsynligt, at de om et år stadig arbejder på et sygehus. 81 procent svarer, at det er sandsynligt
eller meget sandsynligt, at de om et år stadig er ansat i deres nuværende stilling.

Hvad kan rapporten anvendes til?
Resultaterne bygger på en besvarelsesgrad på 22 procent. Dermed er der en stor gruppe sygeplejersker på
NSR, som har valgt ikke at besvare spørgsmålene. Rapporten kan derfor med fordel anvendes til at drøfte,
hvorvidt resultaterne er repræsentative for den generelle viden og holdning blandt alle sygeplejersker på NSR
i det tidsrum hvor undersøgelsen fandt sted. Uanset om det er tilfældet eller ej, kan resultaterne anvendes
som afsæt til drøftelser om udviklings- og forbedringsarbejde, forskning og rammer for at arbejde
personcentreret på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.
Rapporten er tænkt som et redskab, der kan anvendes til udvikling af praksis. Vi håber, at I kan bruge den som
sådan.

Baggrund
Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget strategien Region Sjælland på forkant - 2018-2021, med fire
overordnede visioner for Region Sjællands udvikling (1):
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Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgernes behov i centrum



Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle



Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø



En region i vækst og udvikling

En konsekvens af strategien har været udviklingen af Regionens nye forskningspolitik, Forskning på forkant
(2019-2022) – herunder at der fremover skal forskes i alle specialer, at der er behov for styrkelse af
tværfaglig og tværsektoriel forskning, og at der skal gøres en særlig indsats for at fremme forskning inden for
de mellemlange videregående uddannelsesgrupper/MVU-området (2).
På ovenstående baggrund blev der på Sjællands Universitetshospital i 2017 iværksat et forskningsprogram i
kapacitetsopbygning i sygepleje: CAPAN (CAPAcity building in clinical Nursing). Formålet med CAPAN er at
styrke en nysgerrigheds- og eftertænksomhedskultur blandt sygeplejersker med henblik på at fremme en
personcentreret sygepleje tilpasset den lokale kontekst. I forskningsprogrammet udvikles en sådan kultur ud
fra to perspektiver: På den ene side understøttes mulighederne for at uddanne og fastholde forskere med en
sygeplejerske- eller anden MVU-baggrund med interesse for anvendelsesorienteret forskning. På den anden
side understøttes mulighederne for – i tæt samarbejde med sygeplejersker, patienter og pårørende og ledere
- at udvikle og implementere tiltag, der gør det nemmere for alle sygeplejersker at få adgang til og anvende
nødvendig og relevant viden, når de træffer kliniske beslutninger og yder personcentreret sygepleje. Et af
tiltagene er udviklingen af den spørgeskemaundersøgelse, som denne rapport bygger på. Undersøgelsen
gennemføres i alt tre gange, i 2017, i 2019 og sidste gang i 2022 efter forsinkelser relateret til COVID-19
pandemien.

Formål
Formålet med CAPAN III-undersøgelsen, som denne rapport bygger på, er




At få indblik i sygeplejerskernes holdninger til og viden om udvikling og forbedringsarbejde og
forskning.
At få indblik i sygeplejerskernes opfattelse af hvordan den kontekst de arbejder i understøtter en
personcentreret tilgang til praksis.
At tilbyde den enkelte afdeling mulighed for at bruge resultaterne til faglige drøftelser og udvikling.

Der er med andre ord både tale om indsamling af data til en videnskabelig undersøgelse og samtidig data til
sygehus- og afdelingsspecifikke rapporter udviklet til brug i praksis. Disse rapporter er tænkt som redskaber,
der kan anvendes til refleksion omkring udvikling af praksis. Herunder er formålet, at denne rapport vil bidrage
til at:


Skabe viden om rammerne for at arbejde personcentreret på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.



Skabe viden om hvordan sygeplejersker på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse bedst finder frem
til, udvikler og bruger ny viden.



Pege på væsentlige faglige indsatsområder for sygeplejen på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.
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Metode
Udvikling af spørgeskema
Spørgeskemaets tre første dele er udviklet af forskere på Sjællands Universitetshospital i samarbejde med
sygeplejersker med på alle niveauer. Det er blevet justeret undervejs, således at der både er tilføjet og fjernet
spørgsmål afhængig af relevans. Herudover indgår et oversat og valideret spørgeskema (4).
Forskerne der har bidraget til udformning af spørgeskemaet er:




Thora Grothe Thomsen, Lektor og sygeplejefaglig leder af udvikling & forskning, Øre-, Næse-, Hals- og
Kæbekirurgisk Afdeling, Køge
Mette Kjerholt, Forskningsleder, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde
Elizabeth Emilie Rosted, Lektor, Onkologi og Palliative Enheder, Roskilde & Næstved



Kirsten Specht, Post doc. sygeplejerske, tidligere Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge



Marian Christin Petersen, Lektor og klinisk sygeplejespecialist, Kirurgisk Afdeling, Køge



Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør, Sjællands Universitetshospital



Bibi Hølge-Hazelton, Professor og forskningsleder (rettighedsindehaver)

Spørgeskemaet er godkendt af Datatilsynet, og sygehusledelserne på de fem hospitaler i regionen har
godkendt deltagelse i undersøgelsen.

Dataindsamling
De to første spørgeskemaer blev udsendt i 2017 og i 2019. Den sidste spørgeskemaundersøgelse skulle have
været udsendt i 2021, da intentionen var at indsamle data med faste intervaller á to år. Men grundet COVID19 pandemien blev det sidste spørgeskema udskudt til foråret 2022.
Baggrundsdata på deltagerne er indhentet hos Koncern HR Analyse i Region Sjælland. Dataudtrækket er
gældende for d. 1. februar 2022, og inkluderer basisansatte og ledende sygeplejersker. Medarbejdere med
stillingsbetegnelserne: Radiograf, Uddannelsesansvarlig radiograf, Afdelingsradiograf og Ledende
overradiograf er frasorteret. Således indgår hospitalsansatte sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i
Region Sjælland. En del respondenter fremgik flere gange af dataudtrækket på grund af dobbeltansættelser,
hvoraf flere ved nærmere undersøgelse var relateret til COVID-19 opgaver (eksempelvis vaccinations- eller
testindsatsen). I disse tilfælde er dubletten, i form af den sekundære ansættelse, slettet for at undgå, at disse
sygeplejersker skulle modtage flere identiske spørgeskemaer. Den primære ansættelse betragtes som den
ansættelse, der kommer frem ved manuel søgning i Region Sjællands Intranet. Ansatte i Region Sjællands
vikarkorps er ligeledes fjernet fra dataudtrækket grundet utilstrækkelige baggrundsoplysninger.
Spørgeskemaerne er udsendt elektronisk via personlig arbejds-email ved brug af analyseværktøjet SurveyXact
udviklet af Rambøll. I distributionsmailene fremgår en beskrivelse af projektets formål, indhold, etiske
overvejelser, tekniske foranstaltninger, samt et unikt online link til undersøgelsen for hver enkelt respondent.
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Respondenterne modtog efter 7, 14 og 21 dage en rykkermail med opfordring om at udføre hele eller
resterende dele af undersøgelsen, afhængigt af besvarelsesstatus hos den pågældende respondent.
Med samme intervaller modtog hospitalernes sygeplejefaglige vicedirektør og forskningsleder en mail med en
opgørelse af den aktuelle svarprocent samt en opfordring til at sikre højst mulig besvarelsesgrad blandt
sygeplejerskerne.

Formidling
Analyser af data er udført i SurveyXact og SPSS. Resultaterne fra alle spørgeskemaer er anonyme, og
arbejdsgrupper, samarbejdspartnere, ledere eller andre interessenter vil aldrig have adgang til data andet end
i opsummeret form (eksempelvis opgjort på afdelings-, hospitals- eller stillingsniveau). Der er udarbejdet en
rapport for hvert af regionens fem hospitaler, og rapporterne er udsendt til hospitalernes sygeplejefaglige
vicedirektør og forskningsleder som herefter er ansvarlige for at distribuere dem.
Den form for evaluering, der ligger bag denne undersøgelse er proces- og udviklingsorienteret (5). Det betyder,
at resultaterne ikke søger at give svar på, om der er afdelinger eller sygehuse, der er ”bedre” end andre. Ej
heller er der svar eller resultater, der er mere rigtige end andre. Det, der er væsentligt er, at resultaterne
fremstår meningsfyldte og kan bruges konstruktivt og fremadrettet til at styrke nysgerrigheds- og
eftertænksomhedskultur blandt sygeplejersker.

Læsevejledning
Rapporten beror på svarene fra de sygeplejersker på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, der har udfyldt
hele spørgeskemaet. Der er således tale om en stikprøve, og der må derfor tages højde for en statistisk
usikkerhed i resultaterne, der ikke nødvendigvis er repræsentative for alle sygeplejersker på Næstved, Slagelse
og Ringsted Sygehuse.
Det er vigtigt, at resultaterne forstås og læses med netop jeres hospital som baggrund. Resultater fra én
afdeling, hospital eller matrikel kan således ikke direkte sammenlignes med resultater fra andre afdelinger,
hospitaler eller matrikler. I henhold til baggrundsgruppens anbefalinger er resultaterne fra de andre sygehuse
i Region Sjælland indsat som reference til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses resultater, hvor det er
skønnet relevant. Herudover er resultaterne fra 2017 og 2019 indsat hvor muligt og relevant, således at
udviklingen kan følges over tid.
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Del I: Baggrundsoplysninger
Besvarelsesgrad
Tabel 1: Procentvis andel af sygeplejersker der har gennemført hele spørgeundersøgelsen. Vises både samlet
for Region Sjælland og de fem sygehuse i 2017, 2019 og 2022.
Besvarelsesgrad

Besvarelsesgrad, antal (%)

Total antal sygeplejersker

Sygehus

2017

2019

2022

2017

2019

2022

Holbæk

291 (45)

280 (46)

173 (25)

650

607

686

NSR

393 (40)

352 (36)

208 (22)

990

976

944

Nykøbing F.

235 (46)

197 (44)

145 (32)

517

451

451

Psykiatriområdet

257 (47)

280 (52)

225 (35)

547

538

658

SUH

958 (58)

707 (45)

563 (29)

1662

1559

1921

Total

2134 (49)

1816 (44)

1314 (28)

4366

4131

4660

Det fremgår af tabel 1, at der både på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og regionens øvrige hospitaler
er procentvis færre, som har deltaget i undersøgelsen i 2022 i forhold til 2019 og 2017. Jeres svarprocent ligger
i 2022 lavere end gennemsnittet for undersøgelsen i sin helhed (28 procent).
Billedet med faldende svarprocenter ses på tværs af afdelinger og matrikler, og kan skyldes en række faktorer,
heriblandt tidsmæssigt sammenfald med APV-spørgeskemaet i 2022, ekstraordinær travlhed i klinikken
forbindelse med pukkelafvikling efter COVID-19 pandemien samt eventuelt bekymringer relateret til
informationssikkerhed, idet der kort inden spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt en regional anbefaling
om at udvise særdeles stor varsomhed med at åbne links, der ikke kommer fra en Region Sjælland mailadresse.

Stillingskategori
Tabel 2: Stillingskategori for alle respondenter. Resultaterne vises både samlet for Region Sjælland og de fem
sygehuse i 2017, 2019 og 2022.
Stillingskategori
Survey nr.
Sygeplejersker, antal
(%)
Afdelings- og
oversyge-

Holbæk

NSR

Nykøbing F.

Psykiatriområdet

SUH

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

261
(90)

245
(87)

147
(85)

365
(93)

308
(88)

183
(88)

216
(92)

177
(90)

126
(86)

228
(90)

233
(83)

189
(83)

830
(87)

592
(84)

412
(78)

22
(7)

22
(8)

16
(10)

19
(5)

28
(8)

12
(5)

16
(7)

12
(6)

16
(11)

26
(9)

32
(12)

27
(12)

77
(8)

60
(8)

46
(8)
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plejersker,
antal (%)
Forskning &
udvikling2,
antal (%)
Andet3, antal
(%)
Total, antal

7
(3)

8
(3)

7
(4)

5
(1)

11
(3)

10
(5)

2
(1)

7
(3)

1
(1)

0
(0)

6
(2)

7
(3)

44
(4)

49
(7)

61
(12)

1
(0)
291

5
(2)
280

3
(2)
173

3
(1)
392

5
(1)
352

4
(2)
209

1
(0)
235

1
(1)
197

3
(2)
146

1
(0)
255

9
(3)
280

4
(2)
227

6
(1)
957

6
(1)
707

8
(2)
527

1

: Projektsygeplejerske, klinisk udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejerspecialist og forskere, ph.d.-studerende o.lign.
Klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker, kliniske undervisere, konsulenter, kvalitetskoordinatorer o.lign.

2:

Uddannelse
Respondenternes højeste gennemførte, ETCS-givende sygeplejerelaterede uddannelsesniveau, kategoriseres
som sygeplejerskeuddannelse, postgraduat uddannelse og forskeruddannelse. Disse resultater er selvvurderet
og indgår som en del af spørgeskemaet. Resultaterne fremgår af tabel 3.
Tabel 3: Fordeling af respondenternes højeste uddannelsesniveau. Resultaterne vises både samlet for Region
Sjælland og de fem sygehuse i 2017, 2019 og 2022.
Højeste
uddannelsesniveau
Årstal
Sygeplejeuddannelse1
, antal (%)
Postgraduat
uddannelse2, antal
(%)
Forskeruddannelse3,
antal (%)
Anden uddannelse4,
antal (%)
Total, antal (%)

Holbæk

NSR

Nykøbing F.

Psykiatriområdet

SUH

2019
185
(66)
53
(19)

2022
88
(51)
41
(24)

2019
230
(65)
78
(22)

2022
121
(58)
40
(19)

2019
136
(69)
30
(15)

2022
78
(54)
31
(21)

2019
136
(48)
61
(22)

2022
92
(41)
53
(24)

2019
460
(65)
130
(18)

2022
301
(54)
133
(24)

3 (1)

2 (1)

2 (1)

3 (1)

0 (0)

0 (0)

2 (1)

2 (1)

7 (1)

9 (2)

39
(14)
280
(100)

42
(24)
173
(100)

42
(12)
352
(100)

44
(21)
208
(100)

31
(16)
197
(100)

36
(25)
145
(100)

81
(29)
280
(100)

78
(35)
225
(100)

110
(16)
707
(100)

120
(21)
563
(100)

1:

Sygeplejerskeelevuddannelse eller professionsbachelor i sygepleje
Fuld diplomuddannelse, masteruddannelse/MHP eller kandidatuddannelse
3: Ph.d.-uddannelse
4: Anden fuldført, ETCS-givende og sygeplejerelateret uddannelse
2:

Respondenter som angav ”Anden fuldført, ETCS-givende og sygeplejerelateret uddannelse” havde mulighed
for at uddybe hvilken uddannelse de har. Disse besvarelser spændte over en række forskellige
svarmuligheder, blandt andet diverse specialuddannelser.
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Strategi for forskning og udvikling i sygepleje
Afslutningsvist blev der i spørgeskemaets Del I, spurgt hvorvidt der findes en strategi for forskning og
udvikling i sygepleje i respondentens afdeling (figur 1). Under halvdelen (39 procent) af respondenterne fra
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse mente, at der findes en strategi for forskning og udvikling i
sygepleje i deres respektive afdelinger, se nedenstående figur 1. Et næsten tilsvarende antal (38 procent)
svarede Ved ikke.
Figur 1: Findes der en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i din afdeling?

De respondenter som svarede Ja til at der findes en strategi i afdelingen, fik mulighed for at uddybe hvorvidt
de finder strategien relevant for deres arbejde. Langt størstedelen (76 procent) af respondenterne angiver at
finde strategien relevant for deres arbejde. Dette er en lille tilbagegang fra 2019, hvor 84 procent oplevede
strategien som relevant. Se nedenstående figur 2.
Figur 2: Finder du strategien relevant for dit arbejde?

2022

2019
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Respondenterne havde i 2022 mulighed for at uddybe deres besvarelser. Eksempler på besvarelser fremgår i
tabel 4.
Tabel 4: Uddybelse af svar på hvorvidt afdelingens strategi for forskning og udvikling af sygepleje, er relevant
for respondentens arbejde.
Hvis Ja

Hvis Nej



vi udvikler os alle og faget er i
rivende udvikling, vi er nødt til
at flytte os og udvikle os



Primært anæ og jeg er
OP-sygepl.





Jeg kender den ikke

Generel forskning er relevant i
forhold til evidens og udvikling
af sygepleje og behandling.



der er ikke tid til alle de
nye tiltag, spild af penge



ja. Hvis der er en strategi, er der
også et mål for den strategi.



Faglig udvikling og vidensdeling



Så så mine kompetencer
udvikles



Medfører opmærksomhed på
tilegnelse og anvendelse af ny
viden



Ift. Uddannelsessøgende



jeg ved hvad retning afdelingen
ønsker at arbejde med så jeg
ved hvad ressourcer jeg skal
sørge for



for derved at sikre
patientsikkerhed og forebygge
UTH



Skills, kompetenceudvikling ved
kompetencemapper
undervisning og mentor, fast
undervisning



Vigtigt at følge med udviklingen
og nyeste viden+procedurer



Patient sikkehed



ja motivation til at forbedre
forløbet for patienterne



For at dygtiggøre afdelingen

12

Hvis Ved ikke


Har ikke sat mig ind i
det, og arbejder
primært nat



har ikke kendskab til
hvad der sker i
øjeblikket pga stor
ressource mangel



Har ikke sat mig ind i
strategien i detaljer,
synes der er mange
andre ting i
hverdagen



Jeg kan ikke huske
detaljer, da jeg læste
den lød det relevant
og fremtidssikret

Rapport med resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

13

Rapport med resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Del II: Forbedrings- og udviklingsaktivitet
Denne del af undersøgelsen blev tilføjet i 2019 på baggrund af feedback om behovet for afdækning af
sygeplejerskers holdninger og viden om udviklings- og forbedringsaktivitet med henblik på at forstå, hvordan
en nysgerrig og udviklende kultur kan understøttes. Spørgsmålene gik igen undersøgelsen i 2022. Hvor
muligt er resultater fra 2019 inddraget til sammenligning.
Respondenterne blev bedt om at forholde sig til deres egen opfattelse og erfaringer med sygeplejefaglige
udviklings- og forbedringsaktiviteter i deres afdeling, og krydse af ved den svarmulighed, som de mente
passede bedst. Nedenstående definition af udviklings- og forbedringsaktivitet fremgik i undersøgelsen.

Med udviklings- og forbedringsaktivitet menes aktiviteter og processer,
som ved hjælp af forskellige metoder har til formål systematisk at forbedre
den sygeplejefaglige indsats baseret på eksisterende viden. Aktiviteterne
dokumenteres primært gennem rapporter, faglige oplæg og faglige artikler.
Dermed repræsenterer de en professionel/faglig viden. Eksempelvis kan de
omhandle: Patientovergange, pårørendeinddragelse og tværfagligt
samarbejde.

Spørgsmål 1.0: Er den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet øget i din afdeling indenfor det
seneste år?

2022

2019

De respondenter, der svarede ja til, at den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet var øget i
afdelingen, fik mulighed for i fritekst at uddybe, hvad denne udviklings- og forbedringsaktivitet omhandler.
De fleste fritekstbesvarelser kredsede om følgende temaer:



Uddannelse af kvalitetspersonale
Større ledelsesfokus på projekter, sygeplejefaglig dokumentation, kompetenceløft og ressourcer til
forskning og udvikling.
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Flere tiltag – undervisning, skills stations, faglige minutter

Dertil kommer, at en del respondenter har peget på eksempler på konkrete udviklings- og
forbedringsprojekter, der har pågået inden for det seneste år.
Til de følgende to spørgsmål blev respondenterne, som havde svaret Ja til spørgsmål 1.0, bedt om at angive
på hvor enige de er i udsagn vedrørende den øgede sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet i
deres afdelinger.
Spørgsmål 1.1: Den øgede aktivitet er relevant for min sygeplejefaglige praksis.

2022

2019

Spørgsmål 1.2: Den øgede aktivitet vil tiltrække flere sygeplejersker med interesse for praksisudvikling.

2022
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2019

Respondenterne som havde svaret Ja til spørgsmål 1.0, blev desuden spurgt hvorvidt stigningen i udviklingsog forbedringaktiviteterne det seneste år havde påvirket deres funktion på afdelingen.
Spørgsmål 1.3: Har den øgede sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet påvirket din funktion på
afdelingen?

Respondenter, der svarede Ja eller Nej til ovenstående spørgsmål, fik mulighed for i fritekst at uddybe deres
besvarelse. Eksempler på besvarelser ses i nedenstående Tabel 5.
Hvis Ja


jeg har desværre fået en øget mængde
dokumentation



øge ens kompetencer



ja, den er del af min ansættelses formål



Jeg sparer jævnligt med
udviklingssygeplejersken



jeg blev kursist



Prioriteres i høj grad.



vi er færre til at dække vagterne det gør
det hårdere at være mening sygeplejeske



Bedre forberedt da fødeafd. og børneafd.
kom tilbage til Slagelse.



Jeg er blevet faglig ekspert på skills



Er blevet ansat i en speciale funktion mhp
udvikling

Hvis Nej
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Jeg har ikke været på det endu



der er generalt alt for lidt ressourcer til
kurser uden for afdelingen



vi har selv klaret det tidligere



Det har primært været projekt og
udviklings spl som har stået for opgaven



Men det påvirker mit engagement positivt
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Vi har skills og vi handler mere efter
retningslinier. Vi prøver at ensarte plejen



Ja, da jeg søger frikøb til at skrive protokol



Der er mulighed for at deltage i nye
forbedringstiltag, hvilket jeg håber at
komme til. Og jeg er vejleder for de
studerendes udviklingsprojekter



Ja, vi underviser patienterne mere inden
for fokusområdet.



der er mange tiltag der skal holdes igang
og følges op.



Ja, da det er mig der er ansvarlig for
undervisningen af vores elever og
studerende. De ting de udvikler eller
arbejder med, i samarbejde med
udviklingssygeplejersken, er ting jeg
bruger i undervisningen af nye elever og
studerende. Samt til oplæring af nyt
personale.



Er i stilling for at være med at udvikle og
forbedre kompetence udviklingnen blandt
personale og introducere ny ansatte i afd.



Jeg har initieret og står til rådighed for de
medarbejdere, der har opstartet
kvalitetsforbedring



opmærksomhed og udvikling af tiltag



Flere projekter og undervisning



Fokus på forbedrings- og kvalitetsarbejde

I de følgende to spørgsmål blev alle respondenter spurgt til hvorvidt de er involveret i den sygeplejefaglige
udviklings- og forbedringsaktivitet i afdelingen. Besvarelserne er sammenlignet med de tilsvarende
besvarelser fra 2019.
Spørgsmål 2.0: Har du indenfor det seneste år været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og
forbedringsaktivitet i din afdeling?
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2022

2019

Spørgsmål 3.0: Ønsker du fremover at blive involveret i sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter i
din afdeling?

2022

2019

I spørgsmål 2.0: Har du indenfor det seneste år været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og
forbedringsaktivitet i din afdeling? fik respondenterne mulighed for i fritekst at uddybe deres besvarelse.
Respondenter, der svarede ’ja’, beskrev i høj grad karakteren af de aktiviteter, de har været involveret i –
eksempelvis konkrete projekter. Respondenter, der svarede ’nej’, angav hyppigst variationer af følgende
årsager:


Nyansat/ny i afdelingen



Manglende tid/manglende ressourcer



Der er personer ansat, hvis funktion det er at beskæftige sig med disse områder



Covid og Covid-relaterede årsager (udlån mv.) har sat udviklingsarbejde på standby



Manglende kendskab til mulighederne/er ikke blevet inviteret.
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Ved de efterfølgende fire spørgsmål på næste side, blev respondenterne bedt om at svare på, hvor enige de
er i udsagn vedrørende holdninger til sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter. Svarene vises for
både 2019 og 2022.
Spørgsmål 4.0: Aktiviteterne styrker sygeplejefagets omdømme.

2022

2019

Spørgsmål 5.0: Aktiviteterne styrker det tværfaglige samarbejde.

2022

2019
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Spørgsmål 6.0: Aktiviteterne styrker grundlaget for at træffe kliniske beslutninger i praksis.

2022

2019

Spørgsmål 7.0: Aktiviteterne forbedrer plejen til patienterne.

2022

2019
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Alle respondenter blev desuden spurgt til hvorfra de henter støtte og sparring i forhold til udviklings- og
forbedringsaktiviteter.
Spørgsmål 8.0: Hvis du har ideer til sygeplejefaglig udviklings- og forbedringsaktiviteter i din afdeling, hvorfra
henter du da støtte og sparring? (Muligt at angive flere svarmuligheder)

12 procent af respondenterne svarede, at hvis de havde ideer til sygeplejefaglig udviklings- og
forbedringsaktiviteter i deres afdeling, så ville de hente støtte og sparring fra andre end de ovenfor nævnte
kategorier. Dette omfatter blandt andet: firmarepræsentanter, læger, udviklings- og uddannelsesansvarlige
sygeplejersker, naboafdelinger, øvrige sundhedsfaglige netværk bl.a. via DSR, fagblade.
Respondenterne havde mulighed for at uddybe deres svar vedrørende udviklings- og forbedringsaktiviteter.
Dette benyttede et stort antal respondenter sig af, og eksempler på besvarelser fremgår i punktform
nedenfor (spørgsmål 9.0).
Spørgsmål 9.0: Uddyb gerne dine svar vedrørende udviklings- og forbedringsaktiviteter, og udpeg eventuelt
sygeplejefaglige indsatsområder som du mener med fordel kan styrkes:
Her var generelt stor spredning på besvarelserne og mange unikke besvarelser, hvorfor de er vanskelige at
opsummere i punktform. Blandt andet omfatter besvarelserne række specialespecifikke forslag til udviklingsog forbedringsaktiviteter. En liste kan rekvireres via mvu-forskning@regionsjaelland.dk . De fleste besvarelser
af mere generel karakter omhandlede følgende temaer:


Mere tid dedikeret til udviklings- og forskningsarbejde – en del respondenter beskriver, at
udviklingsarbejde nedprioriteres pga. arbejdspres.



Optimering af tværfagligt samarbejde internt og eksternt og sammenhængende patientforløb.



Oplæring/undervisning af nye kolleger og nyansatte.
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Del III: Forskningsaktivitet
Forskning angives fra flere steder, som en nøgleaktivitet med henblik på at sikre pleje og behandling er
tidssvarende og sikker. I Regions Sjælland er forskningen blevet prioriteret og oprustet. I denne del af
spørgeskemaet undersøges sygeplejerskernes holdninger til forskning generelt og til forskning i sygepleje i den
lokale kontekst. De fleste spørgsmål er de samme som indgik i undersøgelsen i 2017 og 2019, mens enkelte er
tilføjet, justeret eller udgået.
Respondenterne blev bedt om at forholde sig til deres egen opfattelse og erfaringer med forskning i deres
afdeling, og krydse af ved den svarmulighed som de mente passede bedst. Nedenstående definitioner af
forskning og generel forskningsaktivitet fremgik i undersøgelsen.

Med forskning menes ny dokumenteret viden som er anerkendt og bedømt
af forskere. For eksempel forskning om betydning af søvn, sårpleje eller
kommunikation.

Med generel forskningsaktivitet menes forskning udført af alle faggrupper.

Generel forskningsaktivitet
Herunder følger et udsagn vedrørende den generelle forskningsaktivitet. Resultaterne er opgivet for seneste
undersøgelse (2022), mens tidligere besvarelser fra 2017 og 2019 er lagt ind nedenfor til sammenligning.
Spørgsmål 1.0: Forskningsaktiviteten er øget i min afdeling indenfor det seneste år.
Forskningsaktiviteten
er øget indenfor det
seneste år

Helt eller overvejende
enige, %

Helt eller overvejende
uenige, %

Sygehus

2017

2019

2022

2017

2019

2022

2017

2019

2022

Holbæk

43

32

30

43

41

38

14

27

21

NSR

34

35

42

52

37

37

14

27

23

Nykøbing F.

33

31

29

56

42

47

11

27

23

Psykiatriområdet

28

30

35

59

43

41

13

28

24

SUH

54

39

49

30

36

25

15

26

25

Gennemsnit

44

35

40

42

39

35

14

27

24

23

Ved ikke, %

Rapport med resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

De efterfølgende to udsagn på næste side, vedrør den øgede generelle forskningsaktivitet, indenfor det
seneste år. Spørgsmålene besvares kun af de, som har svaret Helt enig eller Overvejende enig til spørgsmål
1.0. Her er resultaterne ligeledes angivet for 2022, mens tidligere besvarelser fra 2017 og 2019 er lagt ind til
sammenligning.
Bemærk at det er vanskeligt at sammenligne nedenstående resultater på tværs af år, idet respondenttallet
afviger markant, fordi andelen der svarer, at forskningen er øget inden for det seneste år, har varieret
markant. Sammenligningen skal derfor læses med forbehold for dette.
Spørgsmål 1.1: Den øgede forskningsaktivitet vil tiltrække flere højt kvalificerede sygeplejersker.

Spørgsmål 1.2: Den øgede forskningsaktivitet har påvirket min funktion på afdelingen.

Forskning i sygepleje
Nedenstående definition af forskning i sygepleje fremgik i spørgeskemaundersøgelsen.
Med forskning i sygepleje menes forskning i sygepleje som er udført af
sygeplejersker.
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Resultaterne er opgivet for seneste undersøgelse (2022), mens tidligere besvarelser fra 2017 og 2019 er lagt
ind nedenfor til sammenligning.
Spørgsmål 2.0: Er der én eller flere sygeplejersker, som har udført forskning i sygepleje i din afdeling, indenfor
det seneste år?

Spørgsmål 2.1: Ved du hvad de forsker i? (Besvares kun af de, som har svaret Ja til spørgsmål 2.0)

Modsat i tidligere år blev respondenter, der svarede Ja til spørgsmål 2.1 bedt om i fritekst at uddybe, hvad
sygeplejerskerne i deres afdeling forsker i. Det er ikke dog ikke meningsfuldt at opsummere disse data på
hospitalsniveau.
Herunder følger et udsagn vedrørende forskning i sygepleje i respondenternes afdeling indenfor det seneste
år.
Spørgsmål 2.2: Den forskning, som er blevet udført af sygeplejersker på min afdeling, er relevant for min
sygeplejefaglige praksis. (Besvares kun af de, som har svaret Ja til spørgsmål 2.0).
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De følgende to spørgsmål er tilføjet undersøgelsen i 2019. Resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med
2017, og fremgår kun for 2019 og 2022.
Spørgsmål 3.0: Har du været involveret i forskning i sygepleje i din afdeling indenfor det seneste år?

2022

2019

I 2022 fik sygeplejersker, der svarede Ja til spørgsmål 3.0, mulighed for at uddybe, hvad de havde været
involveret i. Det er ikke dog ikke meningsfuldt at opsummere disse data på hospitalsniveau.
Spørgsmål 4.0: Ønsker du fremover at blive involveret i forskning i sygepleje i din afdeling?

2022

2019
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Herunder følger fem udsagn vedrørende forskning i sygepleje. Resultaterne er opgivet for seneste
undersøgelse (2022), mens tidligere besvarelser fra 2017 og 2019 er lagt ind nedenfor til sammenligning.

Spørgsmål 5.0: Forskning anvendes som en del af den daglige sygeplejepraksis.

Spørgsmål 6.0: Forskning i sygepleje styrker sygeplejefagets omdømme.

Spørgsmål 7.0: Forskning i sygepleje styrker det tværfaglige samarbejde.

Spørgsmål 8.0: Forskning i sygepleje styrker grundlaget for at træffe kliniske beslutninger i praksis.
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Spørgsmål 9.0: Forskning i sygepleje forbedrer plejen til patienterne.

Holdninger til ny viden

Nedenstående definition af viden/evidens fremgik i spørgeskemaundersøgelsen.

Med viden/evidens menes viden der stammer fra flere kilder: Patient- og
pårørendes viden, professionel viden og kliniske erfaringer, viden baseret på
lokale data og forskningsbaseret viden.

Herunder følger seks udsagn vedrørende holdninger til ny viden/evidens. Resultaterne sammenlignes med
resultater fra både 2017 og 2019, hvor det har været muligt.
Spørgsmål 10.0: Sygeplejersker, uanset funktion og uddannelsesbaggrund, har et selvstændigt ansvar for at
holde sig fagligt opdaterede, herunder opsøge ny viden baseret på forskning.

De følgende to spørgsmål er tilføjet undersøgelsen i 2019. Derfor fremgår udelukkende resultater fra 2022
og 2019.
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Spørgsmål 11.0: Jeg opsøger selv ny viden i min arbejdstid.

2022

2019

Spørgsmål 12.0: Jeg opsøger selv ny viden i min fritid.

2022

2019
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Herunder følger tre udsagn vedrørende holdninger til ny viden/evidens. Resultaterne angives for 2022, med
resultater fra både 2017 og 2019 nedenfor til sammenligning.

Spørgsmål 13.0: Ny viden inden for mit faglige område er let tilgængeligt.

Spørgsmål 14.0: Ny viden inden for mit faglige område er let at forstå.

Spørgsmål 15.0: Ny viden inden for mit faglige område er let at implementere.

Ved de følgende tre spørgsmål havde respondenterne mulighed for at besvare med fritekst, for at give
uddybende kommentarer vedrørende ny viden/evidens, personcentreret pleje og behandling, samt forskning.
Opsummering af respondenternes svar på står angivet i punktform.
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Spørgsmål 16.0: Uddyb gerne hvis du oplever konkrete barrierer for implementering af ny viden/evidens i din
afdeling:


Forskning foregår for langt fra klinikken hvilket hæmmer anvendeligheden i praksis



”Plejer-kultur”, modstand mod forandringer



Mangende ledelsesfokus og –opbakning



Ressource- og personalemangel



Utilstrækkelig tid til at tilegne sig ny viden i arbejdstiden

Spørgsmål 17.0: Beskriv gerne hvis du har forslag til, hvordan der i din hverdag kan skabes bedre rammer for,
at du kan finde frem til og bruge den viden, der er nødvendig for at yde personcentreret pleje og behandling:


Bedre personalenormering ville give bedre tid til at finde og særligt anvende den relevante viden.



Mere tilgængelig viden – IT-rammer, der understøtter at det bliver nemt at tilgå information
(Cinahl, D4, ønske om nyt særskilt website)



Mere dedikeret tid til refleksion, videndeling og udviklingsarbejde, både mono- og tværfagligt.

Spørgsmål 18.0: Uddyb gerne dine svar vedrørende forskning, og udpeg eventuelt sygeplejefaglige
forskningsområder, som du mener med fordel kan styrkes i din afdeling:


Patientkommunikation



Særskilt sygeplejefokus frem for at bidrage til lægefaglige forskningsprojekter vil skabe større
interesse i forskning



Patienternes grundlæggende behov – smertedækning, søvn mv.

Dertil kommer en række specialespecifikke forslag til konkrete forskningsprojekter, som ikke meningsfuldt kan
opsummeres på hospitalsniveau.
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Del IV: Overvejelser om fremtid i nuværende job
Dette afsnit er indført i 2022 i forlængelse af længere tids udfordringer med rekruttering og fastholdelse af
sygeplejersker med henblik på at undersøge, hvilke overvejelser sygeplejersker gør sig omkring deres
eventuelle fremtid i deres jobs.
I afsnittets første spørgsmål (19.0) blev respondenterne bedt om at svare på, hvor enige eller uenige, de er i
følgende udtalelse vedrørende deres faglige potentiale. Besvarelsen er opgivet for 2019 og 2022.
Spørgsmål 19.0: Jeg har mulighed for at udnytte mit fulde faglige potentiale i mit arbejde.

2022

2019

De resterende spørgsmål i dette afsnit har kun været omfattet af survey III i 2022. Derfor er der ikke opgivet
tidligere besvarelser til sammenligning.
Spørgsmål 20.1: Hvor ofte har du inden for det sidste år overvejet at stoppe med at arbejde på et sygehus?
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Spørgsmål 20.2: Hvor ofte har du inden for det sidste år overvejet at stoppe med at arbejde i din nuværende
stilling?

Det samme mønster, der gør sig gældende for jeres afdeling, ses samlet for alle besvarelser: At en større
andel af respondenter ofte eller altid har overvejet at forlade hospitalssektoren, end anddelen der ofte eller
altid har overvejet at forlade deres nuværende stilling.
Spørgsmål 21.1: Hvor sandsynligt er det, at du om et år stadig er ansat på et sygehus?

Spørgsmål 21.2: Hvor sandsynligt er det, at du om et år stadig er ansat i din nuværende stilling?

For spørgsmål 21.1 og særligt 21.2 skal det bemærkes, at det også kan dække over medarbejdere, der
forventer at gå på pension, skifte stilling og andre årsager, og derfor ikke nødvendigvis refererer
udelukkende til almindelige opsigelser.

34

Rapport med resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Afrunding
Denne rapport er baseret på en undersøgelse, som er gentaget tre gange: i 2017, i 2019 og i 2022. Det giver
mulighed for over tid at få indblik i sygeplejerskers holdninger til og viden om:
1) Udvikling, forbedringsarbejde og forskning
2) Hvordan den kontekst, de arbejder i, understøtter en personcentreret tilgang til praksis
Endelig, og måske vigtigst, er formålet med rapporten at tilbyde den enkelte afdeling mulighed for at bruge
resultaterne til faglige drøftelser og udvikling, eventuelt med udgangspunkt i de forslag til refleksive
spørgsmål, der følger efter hvert afsnit.
Der er udarbejdet rapporter for hvert sygehus, og på Sjællands Universitetshospital er der mulighed for at få
udarbejdet afdelingsspecifikke rapporter for de større afdelinger der måtte have ønske herom. Henvendelser
vedrørende rapporten kan ske til Forskningsstøtteenheden for MVU-området på MVUforskning@regionsjaelland.dk
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