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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 Sjællands Universitetshospital (SUH).
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 Sjællands Universitetshospital
Rapporten er inddelt i fem dele:
Del I fokuserer på baggrundsoplysninger. På SUH er besvarelsesgraden 29 procent (2019: 45 procent, 2017:
58 procent). 78 procent af respondenterne er ansat i en stilling som basis-sygeplejerske, 8 procent som
afdelings- eller oversygeplejerske og 12 procent indenfor forskning og udvikling. 2 procent har ansættelser
uden for disse overordnede kategorier. Denne fordeling svarer nogenlunde overens med den generelle
fordeling af stillingskategorier blandt alle undersøgelsens respondenter.
Adspurgt hvorvidt der eksisterer en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i deres respektive afdelinger
svarer 52 Ja, 15 procent svarer Nej og 33 procent svarer Ved ikke. Andelen af respondenter, der svarer Ja på
dette spørgsmål, er højere på SUH end regionens øvrige sygehuse. I den samlede respondentgruppe svarer 43
procent Ja, 21 procent svarer Nej og 36 procent svarer Ved ikke. Ud af de 75 procent på SUH, som angiver, at
der eksisterer en strategi, mener langt størstedelen (75 procent), at denne er relevant for deres arbejde. I
2019 var dette tal 72 procent.
Del II fokuserer på udviklings- og forbedringsaktivitet. På SUH tilkendegiver 45 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 (98 procent) helt eller overvejende enige i, at den øgede aktivitet er
relevant for deres sygeplejefaglige praksis. Godt halvdelen (51 procent) af respondenterne angiver, at de har
været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet i deres afdeling indenfor det seneste
år. Langt størstedelen (92 procent) af respondenterne på SUH 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 SUH er 49 procent af respondenterne helt eller overvejende enige
i, at den generelle forskningsaktivitet er øget i deres respektive afdelinger inden for det seneste år. Knap
Læs mere om CAPAN på hjemmesiden:
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/suh/Om/Forskning/Forskningsstoetteenheden/Sider/CAPAN.aspx
1
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halvdelen (48 procent) af 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 69 procent (2019: 57
procent, 2017: 56 procent), at de ved hvad der forskes i, og 77 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 65 procent (2019: 58 procent, 2017: 59 procent) og 73 procent (2019: 73 procent, 2017:
72 procent) af respondenterne i jeres afdeling helt eller overvejende enige. Derimod er det kun 34 procent
(2019: 30 procent, 2017: 36 procent), som er helt eller overvejende enige i, at ny viden indenfor deres faglige
område er let at implementere. Afslutningsvist er 92 procent (2019: 92 procent, 2017: 91 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. 83
procent af respondenterne på SUH 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 75 procent. 22 procent af
respondenterne på SUH har inden for det seneste år ofte eller altid overvejet at stoppe med at arbejde på et
sygehus. 17 procent har ofte eller 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.
82 procent svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de om et år stadig er ansat i deres
nuværende stilling.
Del V beskriver hvordan undersøgelsen anvender et valideret spørgeskema, Context Assessment Index (CAI),
som er et redskab til at skabe mulighed for refleksion i de enkelte afdelinger, samt mulighed for at udvikle
tiltag der kan medvirke til at styrke konteksten på afdelingsniveau. Derfor fremgår resultaterne af CAI ikke i
denne rapport med de samlede resultater for SUH.

Hvad kan rapporten anvendes til?
Resultaterne bygger på en besvarelsesgrad på 29 procent. Dermed er der en stor gruppe sygeplejersker på
SUH, 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 SUH
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 Sjællands Universitetshospital.
Rapporten er tænkt som et redskab, der kan anvendes til udvikling af praksis. Vi håber, at I kan bruge den som
sådan.
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Baggrund
Sjællands Universitetshospital ønsker, at ”MVU-området skal bygge på den bedst dokumenterede og
tilgængelige viden der kommer fra forskning og udvikling, klinisk erfaring, patienter og pårørende og derefter
tilpasses den lokale kontekst, således at denne viden bliver relevant og anvendelsesorienteret” (1). Det vil sige
at evidensbegrebet er bredt og trækker på viden fra flere kilder (2). Med en personcentreret pleje og
behandling menes, at fagprofessionelle handler ud fra både faglighed og ud fra patienters og pårørendes
behov og værdier. Det betyder også at den kontekst, sygeplejen finder sted i, er genstand for kontinuerlig
opmærksomhed og udvikling (3).
I 2017 blev der på Sjællands Universitetshospital således iværksat et forskningsprogram i kapacitetsopbygning
i sygepleje: CAPAN (CAPAcity building in clinical Nursing). Formålet med CAPAN er at styrke en nysgerrighedsog 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 initiativerne i
CAPAN har været udviklingen og gennemførslen af den spørgeskemaundersøgelse, som denne rapport bygger
på. Undersøgelsen er gennemført 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 SUH.



Skabe viden om hvordan sygeplejersker på SUH bedst finder frem til, udvikler og bruger ny viden.



Pege på væsentlige faglige indsatsområder for sygeplejen på SUH.

5

Rapport med resultater for Sjællands Universitetshospital

Metode
Udvikling af spørgeskema
Spørgeskemaets tre første dele er udviklet af forskere på SUH 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 en gruppe af kontaktpersoner i de enkelte afdelinger – bestående af
sygeplejefaglige ledere og medlemmer af Netværk for Uddannelse, Udvikling og Forskning (NUUF) – en mail
med en opgørelse af den aktuelle svarprocent samt en opfordring til at sikre højst mulig besvarelsesgrad
blandt afdelingens sygeplejersker.

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 ikke udarbejdet
rapporter gældende for afdelinger med ti respondenter eller færre, som har gennemført undersøgelsen.
Ligeledes er der ikke udarbejdet rapporter til afdelinger med en besvarelsesgrad på under 20 %. Dette skyldes,
at der for disse afdelinger ikke vurderes at være tale om en rapport der har reel anvendelsesmulighed.
Rapporterne er udsendt til sygeplejefaglige ledere, udviklings- og forskningsansvarlige, 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 SUH, 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 SUH.
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 SUHs 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 SUH 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 marginalt højere end
gennemsnittet for undersøgelsen i sin helhed (28 %).
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.
Af tabel 2 nedenfor fremgår de afdelingsspecifikke besvarelsesgrader på SUH i 2017, 2019 og 2022
Tabel 2: Besvarelsesgrad for alle afdelinger på SUH. Resultaterne vises for både 2017, 2019 og 2022.
Afdelinger med mindre end 10 besvarelser i 2022 er ikke medtaget.
Besvarelsesgrad
Afdeling

Besvarelsesgrad, antal (%)
2017

2019

2022

Akutafdelingen

30 (51)

37 (36)

36 (27)

Anæstesiologisk Afdeling

89 (48)

125 (40)

110 (33)

Hæmatologisk Afdeling

47 (57)

46 (60)

32 (34)

Kardiologisk Afdeling

79 (51)

55 (41)

55 (33)
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Kirurgisk Afdeling

70 (68)

47 (47)

41 (34)

Medicinsk Afdeling Roskilde

91 (53)

59 (44)

53 (26)

Medicinsk Afdeling Køge

55 (53)

32 (34)

21 (23)

Neurologisk Afdeling

40 (58)

29 (44)

25 (27)

Øjenafdelingen

31 (76)

29 (73)

20 (48)

Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk
Afdeling
Onkologisk Afdeling

52 (66)

30 (46)

31 (40)

95 (57)

75 (48)

45 (25)

Ortopædkirurgisk Afdeling

46 (61)

30 (56)

16 (25)

Pædiatrisk Afdeling

37 (54)

34 (53)

17 (22)

Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling

30 (77)

26 (74)

14 (37)

Urologisk Afdeling

40 (53)

27 (43)

16 (27)

Stillingskategori
Tabel 3: 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
oversygeplejersker,
antal (%)
Forskning &
udvikling2,
antal (%)
Andet3, antal
(%)
Total, antal

1:
2:

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)

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

Projektsygeplejerske, klinisk udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejerspecialist og forskere, ph.d.-studerende o.lign.
Klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker, kliniske undervisere, konsulenter, kvalitetskoordinatorer o.lign.
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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 4: Fordeling af respondenternes højeste uddannelsesniveau. Resultaterne vises både samlet for Region
Sjælland og de fem sygehuse i 2017, 2019 og 2022.
Højeste
uddannelsesniveau

Holbæk

Årstal
Sygeplejeuddannelse
, antal (%)
Postgraduat
uddannelse2, antal
(%)
Forskeruddannelse3,
antal (%)
Anden uddannelse4,
antal (%)
Total, antal (%)

1

NSR

Nykøbing F.

Psykiatriområdet

SUH

2019

2022

2019

2022

2019

2022

2019

2022

2019

2022

185
(66)
53
(19)

88
(51)
41
(24)

230
(65)
78
(22)

121
(58)
40
(19)

136
(69)
30
(15)

78
(54)
31
(21)

136
(48)
61
(22)

92
(41)
53
(24)

460
(65)
130
(18)

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.

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). Hovedparten (52 procent) af respondenterne mente,
at der findes en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i deres respektive afdelinger, se nedenstående
figur 1. Dette tal er højst blandt regionernes sygehuse, lige som andelen af respondenter, der svarede ja, er
steget siden 2019.
Figur 1: Findes der en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i din afdeling?
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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 (75 procent) af respondenterne angiver at
finde strategien relevant for deres arbejde. Dette er en lille stigning fra 2019, hvor 72 procent oplevede
strategien som relevant. Se nedenstående figur 2.
Figur 2: Finder du strategien relevant for dit arbejde?

2022

2019

Respondenterne havde i 2022 mulighed for at uddybe deres besvarelser. Eksempler på besvarelser fremgår i
tabel 5.
Tabel 5: Uddybelse af svar på hvorvidt afdelingens strategi for forskning og udvikling af sygepleje, er relevant
for respondentens arbejde.




Hvis Ja
For at fremme specialet
Øger den faglige viden i den
daglige kliniske beslutning, samt
ofte unge læger med



Hvis Nej
Den er jo relevant for
den samlede befolkning
men jeg oplever
sjældent den er relevant
for os der arbejder med

12



Hvis Ved ikke
Afdelingen været
presset i produktion
hvorfor det kniber
med udvikling af
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manglende erfaring og viden


Mange interessante projekter,
kunne dog godt tænke mig
nogle flere sygplejerelaterede
projekter



Det gør sygeplejen for den
enkelte patient bedre.



fremmer arbejdsglæden



Vigtig med kontinuerlig
udvikling af sygeplejen,
kontinuerlig faglig udvikling af
sygeplejersken

patienten i det daglige


Basissygeplejersker
involveres sjældent



mål og samarbejde er
noget højtravende - har
ikke noget ejerskab for
det



Den bor aktuelt i en
skuffe, Er ikke kendt af
alle, den lever ikke.



Ofte meget langt fra en
travl hverdag. Mangler
mere tilknytning til
forskningssygeplejerske



Der er for langt fra
forskning til praksis.



Vi har klinisk udviklingsprojekter
der inddrager kolleger.



Den giver en god rettesnor for
hvor vi er på vej hen med
forskning og udviklingen hos os



Den er retningsgivende,
inkluderende og medvirker til
nysgerrighed.

Jeg sidder udelukkende
med
lægemiddelforskning



Strategien virker
umiddelbart kun
relevant for de
faggrupper der er ansat
decideret indenfor
forskning. Plejen "på
gulvet" virker ikke til at
have de samme
muligheder.





Det giver en mulighed for at se
at man kan udvikle/forske, hvis
det er det man går og har lyst til.



Det forskningsarbejde vi laver
kan med hjælp af strategien
blive overført til klinikken.
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sygeplejen


Har ikke tid til at
sætte mig ind i det
og det er ikke
relevant for mig



Der er ikke nok
opmærksomhed på
strategien i
hverdagen, så det
bliver glemt



Jeg ved der er en
strategi, men
grundet det store
arbejdspres bliver
det ikke brugt i
dagligdagen



Jeg vil tro, strategien
er relevant, men vi
hører i
sengeafdelingen ikke
meget om det. Skal
selv være
opsøgende. Måske
ville vi heller ikke
finde det så
relevant, taget i
betragtning af
travlhed og
ressourcer i praksis
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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

I 2022 svarede 45 procent ja til, at den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet var øget i deres
respektive afdelinger indenfor det seneste år, mens 28 procent svarede nej. De resterende 27 procent
svarede ved ikke.
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:
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COVID – både som hæmsko/en forsinkende faktor, men også som katalysator for forskning og
udvikling
Ansættelse af flere personer med dedikeret forskningsfokus – kliniske sygeplejespecialister, ph.d.uddannede, forskningsledere, projektsygeplejersker og ledere/souschefer med fokus på forskning og
udvikling
Flere tiltag, eksempelvis faglige minutter, skillstræning, journal clubs, mere undervisning

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 6.
Hvis Ja




Tiltagende meget undervisning og
udvikling af undervisningsplaner og
uddannelser
Stiller flere krav til mig, om at jeg kan stille
op med nødvendige sparring og stille de
nødvendige rammer til rådighed, som skal
passes ind i driften



Det øgede fokus gør, at sygeplejerskernes
arbejdsområde og fag bliver tydeligere
eller skal blive tydeligere.



Ja, der er kommet større fokus på den
teoretiske del af sygeplejen hvilket jeg
synes vi har manglet



Hvis Nej

det er bare sjovere at gå på arbejde, når
der er undervisnings- og udviklingstilbud
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Vi bliver ikke inddraget



De kliniske sygeplejespecialister er stadig
ved at finde deres ståsted i afdelingen og
der er indtil videre ikke noget der påvirker
min hverdag.



den bidrager (minimalt) for bed-side
oplæring af pt'er. hvis vi altså formår at
læse og gå i dialog omkring de forskellige
emner. ellers er svaret nej.Der savnes
mere fokus på udvikling af specialet og at
tilføre spl'er flere kompetencer/
undervisning



nej det synes jeg ikke. Vi har i lang tid
arbejdet person-centreret og synes at vi
ser patienten som den person han/hun
er.
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Er med til at fastholde nogle
medarbejdere, der ønsker at læse vidrere



der er ikke tid eller ressourcer til at
anvende det til dagligt.



ja det giver en større faglig interesse og
motiverer til at følge med





ja det gav mig endnu mere arbejde



øget viden, nogle gange stress over infooverload i travl dag.





Jeg er i langt højere grad end tidligere
tilknyttet de pt. hvor det giver mening,
således at jeg udnytter mit kompetance
område, og øger udvikling af området

Min funktion er stadig ''basis''
sygeplejerske. Men jeg har mulighed for
at indgå i interessegrupper i givent emne,
som gør at vi har mulighed for
specialisere os lidt indenfor ex. ernæring,
dialyse osv.
Ikke endnu. Kender ikke til
implementeringsprocessen. Denne proces
besluttes af afd.ledelsen





Jeg er blevet mere bevidst om bedre
forhold for mig selv og mine kollegaers
muligheder for videreudvikling og
vigtigheden for både personale og
patienter at der er fokus på udvikling og
forskning



Jeg er blevet støttet i at deltage i
forskningprojekter.



Vi har fået voldsomt mere travlt, uden der
er tilført flere ressourcer



D4 retningslinjer forbedres konstant, det
gør mig mere tryg i mit arbejde.

Nej, idet jeg bilder mig ind at have
deltaget i, og givet sparring og
forhåbentlig også plads til udvikling og
forbedringstiltag i adskillige år- Det er
noget af det der giver mig (og
forhåbentlig også andre) arbejdsglæde.

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?

18

Rapport med resultater for Sjællands Universitetshospital

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:


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 kun været kortvarigt i afdelingen



Manglende interesse/primær interesse andetsteds



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, udviklingssygeplejersker,
naboafdelinger, øvrige sundhedsfaglige netværk, fagblade, patienterne, NUUF, afdelingens lektorer/ph.d.studerende.
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, som vil fremgå af rapporterne til de enkelte afdelinger. De fleste besvarelser af mere
generel karakter omhandlede følgende temaer:


Onboarding og rekruttering



Sikre klinisk anvendelse og anvendelighed af den viden, der produceres



Mere tid dedikeret til udviklings- og forskningsarbejde – en del respondenter beskriver, at de ofte må
indgå i klinikken på bekostning af udviklingsarbejdet



Fokus på basal sygepleje og patientens grundlæggende behov
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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, og på SUH i særdeleshed, 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

24

Ved ikke, %

Rapport med resultater for Sjællands Universitetshospital

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 2017 og 2019 blev sygeplejerskerne i 2022 bedt om at i fritekst at angive, hvad de sygeplejersker,
der forsker i afdelingen, forsker i. Det er ikke meningsfuldt at opsummere disse data på hospitalsniveau, men
besvarelser vil fremgå af de afdelingsspecifikke rapporter.
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 igen ikke meningsfuldt at opsummere disse data på hospitalsniveau, men besvarelser
vil fremgå af de afdelingsspecifikke rapporter.
Spørgsmål 4.0: Ønsker du fremover at blive involveret i forskning i sygepleje i din afdeling?

2022
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2019

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.
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Spørgsmål 8.0: Forskning i sygepleje styrker grundlaget for at træffe kliniske beslutninger i praksis.

Spørgsmål 9.0: Forskning i sygepleje forbedrer plejen til patienterne.

Spørgsmål 5.0 Forskning anvendes som en del af den daglige sygeplejepraksis viser på tværs af matrikler en
markant udvikling over den tid, CAPAN-undersøgelsen har forløbet. Resultaterne fra alle matrikler er indført
i tabellen nedenfor.
Tabel 7: Fordeling af besvarelser på udsagnet ”Forskning anvendes som en del af den daglige
sygeplejepraksis”. Resultaterne vises for de fem sygehuse i 2017, 2019 og 2022. Respondenter der har svaret
ved ikke er ikke medtaget i tabellen.

Besvarelsesgrad

Helt eller overvejende enig (%)

Helt eller overvejende uenig (%)

Sygehus

2017

2019

2022

2017

2019

2022

Holbæk

41

65

60

48

22

27

NSR

42

57

68

48

21

22

Nykøbing F.

41

70

70

52

20

21

Psykiatriområdet

44

65

63

51

24

27

SUH

44

63

68

46

24

21
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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.
Spørgsmål 11.0: Jeg opsøger selv ny viden i min arbejdstid.

2022
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2019

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

2022

2019

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.
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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.
Spørgsmål 16.0: Uddyb gerne hvis du oplever konkrete barrierer for implementering af ny viden/evidens i din
afdeling:


Utilstrækkelige ressourcer: Det er vanskeligt at afse tid til tilegnelse og implementering af ny
viden pga. travlhed i driften, vacante stillinger mv. Der mangler både tid til faglig fordybelse,
vidensproduktion og –deling samt implementering.



Kultur/modenhed: Modstand mod forandringer, ”vi plejer”-kultur, ny viden ses som kritik af
eksisterende viden, og erfaringsbaseret viden vejer tungest.



Tværfagligt samarbejde tager tid, men er nødvendigt for ændringer. En del beskriver manglende
opbakning fra andre faggrupper.



Lederne går ikke i tilstrækkelig høj grad forest for udviklingsarbejdet.



Manglende rammer for tilegnelse af ny viden: Fysiske rammer i form af pc-arbejdspladser til
ro/fordybelse, litteraturen er sproligt svært tilgængelig.
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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:


Beskyttet tid til faglig sparring, journal clubs, uddannelse mv.



Øget bemanding vil gøre det lettere at yde den pleje og behandling, som man godt ved er
hensigtsmæssig, men som nogle gange tilsidesættes grundet travlhed i hverdagen.



Større opbakning fra tværfaglige samarbejdspartnere.



Opprioritering af kvalitetsarbejde – opdaterede instrukser mv.



Flere PC-arbejdspladser og bedre systemer til instrukser (D4 – bør være mere intuitivt og
brugervenligt) og dokumentation (SP).



Tydelig ledelsesmæssig og organisatorisk opbakning til – og let tilgængelig viden om –
personcentreret pleje og behandling.

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


Større ledelsesmæssig opbakning fra alle niveauer til at udøve forskning



Forskning kan med fordel være mere kliniknær



Kommunikation med patienten, inddragelse af patienter og pårørende



Tværfaglige overgange



Forebyggelse og sygeplejerskens rolle i denne



End-of-life care/palliativ behandling



Forskning med fokus på fastholdelse, at gøre sygeplejen mere attraktiv

Hertil kommer en lang række mere eller mindre specialespecifikke forslag til konkrete forskningsområder, som
vil fremgå af rapporterne til de enkelte afdelinger.
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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.
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Del IV: Kontekst
Begrebet kontekst skal forstås som sygeplejerskernes opfattelse af de rammer, hvorunder de yder sygepleje.
Inspirationen kommer fra sygeplejerske og professor Brendan McCormack fra Irland, som har forsket i
personcentreret sygepleje i mange år (3). Tre fokusområder er i den sammenhæng væsentligt at indkredse,
når konteksten skal forstås: Kultur (herunder værdier, holdninger, opfattelse af sammenhæng), Ledelse
(herunder roller, teamwork, tilgang til læring) og Evaluering (herunder feedback, informationssøgning,
organisations struktur og anvendelse af forskellige kilder/metoder).
Til at undersøge konteksten for personcentreret sygepleje har McCormack udviklet spørgeskemaet Context
Assessment Index (CAI), som er brugt i denne undersøgelse (6). Hensigten med CAI er:
At skabe mulighed for refleksion i den enkelte afdeling og mulighed for at
udvikle tiltag, der kan medvirke til at styrke konteksten.
CAI er med andre ord ikke et spørgeskema, der er udviklet til at måle på konteksten på et helt sygehus, og kan
derfor kan alene anvendes som udgangspunkt til overordnede drøftelser af kontekstens betydning for
udøvelse af personcentreret pleje og behandling. Nedenstående definition af fremgik i spørgeskemaet.

Med personcentreret pleje og behandling menes en tilgang til praksis som
etableres gennem pleje- og behandlingsmæssige relationer mellem alle sundhedsprofessionelle, patienter/borgere og pårørende. Personcentreret pleje og
behandling understøttes af værdier som: Gensidig respekt og forståelse, respekt
for det enkelte individ og rettigheden til selvbestemmelse.

CAI kan ifølge McCormack benyttes som et redskab til udvikling af praksis. Det er dog meget væsentligt, at den
score, der angives, ses i sammenhæng med konkrete udviklingsaktiviteter, evaluerings- eller
dokumentationspraksis, samt personalets sammensætning (erfaring, kompetencer etc.). Således kan et
område, der har lav score, være mere klar til forandring end et område, der opnår høj score, da en lavere score
kan afspejle en højere grad af refleksion over eksisterende praksis.
Indledningsvis blev respondenterne bedt om at forholde sig til sin egen opfattelse af de rammer, der
eksisterer for, at respondenten kan finde frem til og bruge den viden/evidens, som er nødvendig for at yde
den optimale sygepleje. Nedenstående definition af viden/evidens fremgik i spørgeskemaet.
Med viden/evidens menes anvendelsesorienteret viden, der stammer fra
flere kilder: Patient- og pårørendes viden, professionel viden og kliniske
erfaringer, viden baseret på lokale data og forskningsbaseret viden.

CAI er oversat og valideret af forskergruppen bag undersøgelsen (4). Da undersøgelsen også blev gennemført
i 2017 og 2019, er der skabt mulighed for at sammenligne resultaterne over tid.
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Context Assessment Index
Alle Context Assessment Index (CAI)-scores angives i et indeks fra svag (0) til stærk kontekst (100). Resultaterne
fremstilles individuelt for de i alt 37 CAI spørgsmål, opdelt i scores for henholdsvis Kultur, Ledelse og
Evaluering, samt en overordnet gennemsnitlig kontekst-score.
For at frasortere respondenter, for hvem CAI-spørgsmålene ikke vil være relevante, blev respondenterne
indledningsvist spurgt til, hvorvidt de havde patientkontakt. De som angav ikke at have patientkontakt fik ikke
stillet CAI-spørgsmålene.

Kultur
I denne sammenhæng er kultur forstået som ”måden vi gør ting på her”. Kultur kan ikke ses, men er baseret
på værdier, holdninger og opfattelse af sammenhæng. Kulturen i praksis skal være meningsfuld for den
enkelte, hvis personcentreret praksis skal finde sted (6).
Stærke kultur-indikatorer er:


At grænser (fysiske, sociale, kulturelle og strukturelle) er tydeligt defineret



At fremherskende værdier kan defineres



At der sættes pris på såvel professionelle som patienter



At den lærende organisation anerkendes



At der er konsistens i forventninger til individuelle roller



At der er anerkendelse af relationer og teamsamarbejde



At der er åbenhed om magt og autoritet



At der er åbenhed for forandringer

Svage kultur-indikatorer er:


At grænser er uklare



At værdier er uklare



At der ikke tages individuelle hensyn



En drift orienteret organisation



At der er manglende sammenhæng



At der er ringe åbenhed for forandring
Stærke kultur-indikatorer er med til at styrke konteksten, herunder afdelingens
værdier, holdninger, opfattelse af sammenhæng med mere.
Svage kultur-indikatorer er udtryk for det modsatte.
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Spørgsmålene, der indgår i fokusområdet kultur, er listet i tabel 8 på næste side. Til hvert spørgsmål havde
respondenterne mulighed for at angive hvorvidt de var Helt uenig, overvejende uenig, overvejende enig eller
helt enig i udsagnet.
Tabel 8: CAI-spørgsmål om kultur
CAI-spørgsmål om kultur
Personlige og faglige grænser mellem sundhedspersonalet respekteres
Sundhedspersonalet arbejder opsøgende og fremadrettet
Videreuddannelse af sundhedspersonale prioriteres
Sundhedspersonalet får tilbagemelding om udfaldet af klagesager
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) gennemføres regelmæssigt, hvilket giver sundhedspersonalet
mulighed for at sætte mål og at reflektere over deres egen praksis
Der er stor respekt for patienternes privatliv og værdighed
Sundhedspersonalet og øvrige faggrupper har forståelse for hinandens roller
Relevant informationsmateriale er tilgængeligt for patienter (eks. andre sprog, stor skrift, apps).
Ledende sygeplejersker støtter og opfordrer personalet til at forholde sig kritisk til klinisk praksis
Ledende sygeplejersker prioriterer personalets kompetenceudvikling
Personalet anvender reflekterende tilgange for at evaluere og udvikle praksis (eks. aktionslæring eller
klinisk supervision)
Patienter har mulighed for at deltage i vurdering, planlægning og evaluering af deres pleje og behandling
Ledende sygeplejersker skaber et miljø, der fremmer udvikling og udveksling af ideer
Patienter opfordres til at give feedback på pleje og behandling samt på afdelingskultur
Der er afsat ressourcer til at udføre evidensbaseret pleje og behandling
Sundhedspersonalet har fælles målsætning for patientpleje og -behandling

Ledelse
Med udgangspunkt i McCormacks definition ses ledelse her som en forandringsskabende (transformativ),
aktivitet (6). Ledere skaber i denne forståelse rammerne for en anerkendende kultur. En transformativ leder
er en, der kan medvirke til at ændre kulturen i retning af en lærende og innovativ kultur, som understøtter
personcentreret sygeplejepraksis.
Stærke ledelsesmæssige indikatorer er:


Transformationel ledelse



Rolleklarhed



Effektivt teamwork



Empowerment tilgang til læring, uddannelse og ledelse



Passende og gennemsigtige beslutningsprocesser
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Forståelse af magt og autoritet

Svage ledelsesmæssige indikatorer er:


Traditionel kommando- og kontrolledelse



Manglende klar rollefordeling



Mangel på teamwork



Didaktisk tilgang til undervisning/læring/styring



Top-down beslutningsprocesser



Manglende hensigtsmæssighed og gennemsigtighed



Mangel på magt og autoritet
Stærke ledelses-indikatorer er med til at styrke konteksten,
herunder roller, teamwork og tilgang til læring i afdelingen.
Svage ledelses-indikatorer, er udtryk for det modsatte.

Spørgsmålene, der indgår i fokusområdet ledelse er listet i tabel 9 nedenfor. Til hvert spørgsmål havde
respondenterne mulighed for at angive hvorvidt de var Helt uenig, overvejende uenig, overvejende enig eller
helt enig i udsagnet.
Tabel 9: CAI-spørgsmål om ledelse
CAI-spørgsmål om ledelse
Beslutninger vedrørende pleje og behandling dokumenteres tydeligt af alle medarbejdere
Sundhedspersonalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende deres egen pleje
og behandling
Sundhedspersonale i et tværfagligt team har lige autoritet i klinisk beslutningstagning
Ledelsesstrukturen er demokratisk og inkluderende
Der planlægges feedback-møder mellem sundhedspersonale og patienter
Sundhedspersonalet har let adgang til evidensbaseret viden
Sundhedspersonalet har mulighed for at rådføre sig med specialister

Evaluering
Med evaluering forstås her, hvordan viden anvendes, anerkendes og forstås i en bred betydning. Fokus er på
refleksion, feedback, informationssøgning, beslutningstagning og brugerinddragelse (7).
Stærke evalueringsmæssige indikatorer er:



At der gives feedback til individer, grupper og systemer
At der bruges flere kilder til information om resultater og præstationer
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At der bruges flere metoder i evaluering (klinisk, ydeevne og erfaring)
At organisationsstrukturen er effektiv

Svage evalueringsmæssige indikatorer er:


At der er fravær af feedback og information



At der er begrænset brug af kilder til information om resultater og præstationer



At evalueringer baseres på enkelte fremfor flere metoder



At organisationsstruktur er ringe
Stærke evaluerings-indikatorer er med til at styrke konteksten,
herunder afdelingens feedback, informationssøgning og anvendelse af
forskellige kilder/metoder.
Svage evaluerings-indikatorer er udtryk for det modsatte.

Spørgsmålene, der indgår i fokusområdet evaluering, er listet i tabel 10 nedenfor. Til hvert spørgsmål havde
respondenterne mulighed for at angive hvorvidt de var Helt uenig, overvejende uenig, overvejende enig eller
helt enig i udsagnet.
Tabel 10: CAI-spørgsmål om evaluering
CAI-spørgsmål om evaluering
Alle aspekter af pleje og behandling er baseret på bedste tilgængelige viden/evidens
Ledende sygeplejersker er rollemodeller for god klinisk praksis
Der er et godt samarbejde mellem sundhedspersonalet og de øvrige faggrupper (eks. sekretærer,
portører, rengøring)
Resultater fra audits og/eller forskning anvendes til udvikling af klinisk praksis
Personalet har klare holdninger til, hvordan de udøver pleje og behandling
Patienter tilskyndes til at deltage aktivt i deres egen pleje og behandling
Sundhedspersonalet og patienter samarbejder om at tilrettelægge individuelt tilpasset pleje og behandling
Pleje og behandling baseres på grundig vurdering
Organisationens ledelse har stor respekt for medarbejdernes selvbestemmelse/autonomi
Kulturel mangfoldighed bliver accepteret og hilst velkommen af personalet
Sundhedspersonalet føler sig rustet til at udvikle klinisk praksis
Evidensbaserede kliniske retningslinjer baseret på patienters erfaring, klinisk erfaring og forskning er
tilgængelige
Organisationen er ikke-hierarkisk
Strukturerede uddannelsesprogrammer er tilgængelige for alt sundhedspersonale

42

Rapport med resultater for Sjællands Universitetshospital

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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