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Resumé
Baggrund
Denne rapport tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt alle sygeplejersker på de fem
sygehuse i Region Sjælland. De resultater der præsenteres indbefatter svarene fra de respondenter fra
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse (NSR), som har gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev
udsendt d. 20. august 2019. En lignende undersøgelse er foretaget i 2017 og vil blive gentaget 2021. For at
kunne vurdere ændring over tid, inkluderer denne rapport i overvejende grad resultaterne fra 2019
sammenlignet med resultaterne fra 2017.
Undersøgelsen er en del af forskningsprogrammet CAPAN (CAPAcity building in clinical Nursing)1 under ledelse
af sygeplejerske, forskningsleder og professor med særlige opgaver (MSO) Bibi Hølge-Hazelton, SUH.

Resultater for NSR
Rapporten er inddelt i fire dele:
Del I fokuserer på baggrundsoplysninger. På NSR er besvarelsesgraden 36 procent (2017: 40 procent). 88
procent af respondenterne er ansat i en stilling som basis-sygeplejerske, 6 procent som afdelingssygeplejerske,
2 procent som oversygeplejerske, 3 procent indenfor forskning og udvikling, samt 1 procent som andet. Over
en tredjedel (37 procent) af respondenterne mener, at der findes en strategi for forskning og udvikling på
deres afdeling, hvoraf 84 procent finder denne relevant for deres arbejde.
Del II er en nyudviklet del med fokus på udviklings- og forbedringsaktivitet. 48 procent af respondenterne fra
NSR tilkendegiver, at den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet er øget i deres afdeling indenfor
det seneste år. Ud af disse, er hovedparten af respondenterne (98 procent) helt eller overvejende enige i, at
den øgede aktivitet er relevant for deres sygeplejefaglige praksis. Yderligere mener 55 procent af
respondenterne fra NSR, at de har været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet i
deres afdeling indenfor det seneste år. Samtidig er størstedelen (93 procent) af respondenterne fra NSR helt
eller overvejende enige i, at de sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktiviteter forbedrer plejen til
patienterne. Afslutningsvist angiver 78 procent af respondenterne, at de er helt eller overvejende enige i, at
de har mulighed for at udnytte deres fulde faglige potentiale i deres arbejde.
Del III har fokus på forskning i sygepleje. Fra NSR er 35 procent (2017: 34 procent) af respondenterne helt eller
overvejende enige i, at den generelle forskningsaktivitet er øget i deres afdeling inden for det seneste år. Ud
af dem der mener at forskningsaktiviteten er øget, tilkendegiver 66 procent de er helt eller overvejende enige
i, at den øgede generelle forskningsaktivitet, har påvirket deres funktion på deres afdeling i en overvejende
positiv retning.
Størstedelen (77 procent) af respondenterne tilkendegiver, at der er én eller flere sygeplejersker på deres
afdeling, som har udført forskning i sygepleje indenfor det seneste år. I 2017 angav 83 procent af
1
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respondenterne, at dette var tilfældet. Ud af disse mener 78 procent (2017: 73 procent), at de ved hvad der
forskes i, og 82 procent (2017: 79 procent) svarer, at de er helt eller overvejende enige i at forskningen er
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 (2017: 63 procent) og 73 procent (2017: 72 procent) af respondenterne fra
NSR helt eller overvejende enige. Derimod er det kun 34 procent (2017: 30 procent), som er helt eller
overvejende enige i, at ny viden indenfor deres faglige område er let at implementere. Afslutningsvist er 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 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 (se s. 31). Derfor fremgår resultaterne af
CAI ikke i denne sygehusspecifikke rapport.

Hvad kan rapporten anvendes til?
Resultaterne bygger på en besvarelsesgrad på 36 procent. Dermed er det langt over halvdelen af
sygeplejerskerne fra NSR, som har valgt ikke at forholde sig til spørgsmålene i undersøgelsen. Rapporten kan
derfor med fordel anvendes til at drøfte, hvorvidt resultaterne er repræsentative for den generelle viden og
holdning blandt alle sygeplejersker fra 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 som sygeplejerske på NSR. Det er vigtigt, at resultaterne
forstås og læses med netop NSR som baggrund. Derfor kan resultaterne fra det ene sygehus i Region Sjælland
ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra et andet sygehus.
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):





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
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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). 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 2021.

Formål
Formålet med CAPAN-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 NSR.


Skabe viden om hvordan sygeplejersker fra NSR bedst finder frem til, udvikler og bruger ny viden.



Pege på væsentlige faglige indsatsområder for sygeplejen på NSR.

Metode
Udvikling af spørgeskema
Spørgeskemaet der består af et skema der er udviklet af forskere med sygeplejebaggrund tilknyttet CAPAN op
Sjællands Universitetshospital, kombineret med et oversat internationalt valideret spørgeskema CAI (5), der
blev udsendt til alle sygeplejersker på de fem sygehuse i Region Sjælland for første gang den 31. maj 2017.
Skemaet er efterfølgende blevet justeret og suppleret på baggrund af feedback fra sygeplejersker og forskere.
Væsentligste ændringer i spørgeskemaet indbefatter tilføjelse af spørgsmål vedrørende udviklings- og
forbedringsarbejde.
Forskerne der har bidraget til udformning af spørgeskemaet er:
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Thora Grothe Thomsen, Lektor og sygeplejefaglig leder af udvikling & forskning, Øre-, Næse-, Hals- og
Kæbekirurgi, Køge




Mette Kjerholt, Forskningsleder, Hæmatologi, Roskilde
Elizabeth Emilie Rosted, Post doc. sygeplejerske, Onkologi, Roskilde



Kirsten Specht, Post doc. sygeplejerske, Ortopædkirurgi, Køge



Marian Christin Petersen, Adjunkt og klinisk sygeplejespecialist, Kirurgi, Køge



Bibi Hølge-Hazelton, Professor MSO og forskningsleder (rettighedsindehaver)

Herudover har forskningsmedarbejder Louise Scheel Hjorth Thomsen Forskningsstøtteenheden SUH, bidraget
til opbygningen og udformningen af spørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsen er godkendt af Datatilsynet,
og sygehusledelserne på de fem hospitaler i regionen har godkendt deltagelse i undersøgelsen.

Dataindsamling
Baggrundsdata på deltagerne er indhentet hos Koncern HR Styring og Analyse i Region Sjælland.
Dataudtrækket er gældende for d. 1. august 2019, 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 NSR
sygehuse i Region Sjælland.
Spørgeskemaerne er udsendt elektronisk via personlig arbejds-email ved brug af analyseværktøjet SurveyXact
udviklet af Rambøll. I distributionsmailene fremgår en beskrivelse af formål, indhold, etiske overvejelser,
tekniske foranstaltninger, samt et unikt online link til undersøgelsen for hver enkelt respondent.
Respondenterne modtog efter syv, fjorten og 21 dage en rykkermail, med opfordring om at udføre hele eller
resterende dele af undersøgelsen, afhængigt af situationen hos den pågældende respondent.

Formidling
Analyser af data er udført i SurveyXact. 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 pr. afdeling, pr. hospital eller pr. stillingskategori). Der er ikke udarbejdet rapporter
gældende for afdelinger med ti respondenter eller færre, som har gennemført undersøgelsen.
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 (6). 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. Louise Scheel Hjorth Thomsen, Forskningsstøtteenheden
SUH, har bidraget til opbygningen og udformningen af rapporten. For at sikre at rapporten og den
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efterfølgende proces får de bedste muligheder for at fungere på netop den måde, har der været nedsat
følgende arbejdsgruppe, som har givet feedback:
















Birgitte Mortensen, oversygeplejerske, Neurologi, Roskilde
Britta Louise Schack, afdelingssygeplejerske, Hæmatologi, Roskilde
Helle Gert Christensen, ledende oversygeplejerske, Onkologi, Roskilde og Næstved
Jytte Hykelbjerg Bruhn, oversygeplejerske, Kardiologi, Roskilde
Kirsten Shæfer, patientrepræsentant
Lajla Alsted, patientrepræsentant
Lene Pia Mundt, oversygeplejerske, Øjenafdelingen, Roskilde
Lis Dueholm, oversygeplejerske, Pædiatri, Roskilde
Marian Christin Petersen, klinisk sygeplejespecialist, Kirurgi, Køge
Mette Kjerholt, forskningsleder, Hæmatologi, Roskilde
Ole Toftdahl Sørensen, oversygeplejerske, Kirurgi, Køge/Roskilde
Patricia Lindhardt, afdelingssygeplejerske, Medicin, Køge
Tina Lanther, oversygeplejerske, Hæmatologi, Roskilde
Trine Nordstrøm Alstrup, oversygeplejerske, Ortopædkirurgi, Køge
Bibi Hølge-Hazelton forskningsleder og professor MSO (rettighedsindehaver)

Læsevejledning
Rapporten beror på svarene fra de sygeplejersker fra NSR, som har gennemført hele spørgeskemaet. Der er
således tale om en stikprøve, da ikke alle har besvaret hele spørgeskemaet. Der må derfor tages højde for en
statistisk usikkerhed i resultaterne, og at de dermed ikke nødvendigvis er repræsentative for alle
sygeplejersker fra NSR.
I henhold til baggrundsgruppens anbefalinger er resultaterne fra de andre sygehuse i Region Sjælland, indsat
som reference til NSRs resultater, hvor det er skønnet relevant. Herudover er resultaterne fra 2017 indsat,
hvor der er et sammenligningsgrundlag. Samtidig indeholder rapporten forslag til refleksive spørgsmål, som
bruges til drøftelser af de fokusområder, der skønnes relevante.
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Del I
Baggrundsoplysninger

Del I beskriver besvarelsesgraden, stillingskategorier, højeste
uddannelsesniveau, samt respondenternes kendskab til deres afdelings strategi
for forskning og udvikling i sygepleje på NSR
og de resterende sygehuse i Region Sjælland.
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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 og 2019.
Besvarelsesgrad

Besvarelsesgrad, antal (%)

Total antal sygeplejersker

Sygehus

2017

2019

2017

2019

Holbæk

291 (45)

280 (46)

650

607

NSR

393 (40)

352 (36)

990

976

Nykøbing F.

235 (46)

197 (44)

517

451

Psykiatriområdet

257 (47)

280 (52)

547

538

SUH

958 (58)

707 (45)

1662

1559

Total

2134 (49)

1816 (44)

4366

4131

I 2019 er besvarelsesgraden for NSR 36 procent (2017: 40 procent) og samlet i hele Region Sjælland 44 procent
(2017: 49 procent). Det fremgår af tabel 1, at andelen der har deltaget i undersøgelsen på alle sygehuse, med
undtagelse af Holbæk sygehus og psykiatriområdet, er mindre i 2019 end i 2017. På samtlige sygehuse er der
færre ansatte i 2019 (n=4131) sammenlignet med 2017 (n=4366). Derved er spørgeskemaundersøgelsen
udsendt til i alt 235 færre sygeplejersker i Region Sjælland i 2019.
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Stillingskategori
Tabel 2: Stillingskategori for alle respondenter. Resultaterne vises både samlet for NSR og de resterende
sygehuse i Region Sjælland i 2017 og 2019.
Stillingskategori

Holbæk

NSR

Nykøbing F.

Psykiatriområdet

SUH

Årstal

2017

2019

2017

2019

2017

2019

2017

2019

2017

2019

Sygeplejersker, antal
(%)
Afdelingssygeplejersker, antal
(%)
Oversygeplejerkser1, antal
(%)
Forskning & udvikling2, antal
(%)
Andet3, antal
(%)
Total, antal
(%)

261
(90)

245
(87)

365
(93)

308
(88)

216
(91)

177
(90)

228
(90)

233
(83)

830
(87)

592
(84)

18
(6)
4
(1)
7
(3)
1
(0)
291
(100)

16
(6)
6
(2)
8
(3)
5
(2)
280
(100)

15
(4)
4
(1)
5
(1)
3
(1)
392
(100)

22
(6)
6
(2)
11
(3)
5
(1)
352
(100)

11
(5)
5
(2)
2
(1)
1
(1)
235
(100)

10
(5)
2
(1)
7
(3)
1
(1)
197
(100)

23
(9)
3
(1)
0
(0)
1
(0)
255
(100)

26
(10)
6
(2)
6
(2)
9
(3)
280
(100)

59
(6)
18
(2)
44
(4)
6
(1)
957
(100)

43
(6)
17
(2)
49
(7)
6
(1)
707
(100)

1. Ledende oversygeplejerske og klinisk oversygeplejerske, 2. Projektsygeplejerske, klinisk udviklingssygeplejerske, klinisk sygeplejerspecialist og forskere,
3. Klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejersker, kliniske undervisere, konsulenter, kvalitetskoordinatorer o. lign.

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 nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Fordeling af respondenternes højeste sygeplejerelateret uddannelsesniveau. Resultaterne vises både
for NSR og de resterende sygehuse i 2019.
Højeste uddannelsesniveau

Holbæk

NSR

Nykøbing F.

Psykiatriområdet

SUH

2019

2019

2019

2019

2019

Sygeplejeuddannelse1, antal (%)

185 (66)

230 (65)

136 (69)

136 (48)

460 (65)

Postgraduat uddannelse2, antal
(%)
Forskeruddannelse3, antal (%)

53 (19)

78 (22)

30 (15)

61 (22)

130 (18)

3 (1)

2 (1)

0 (0)

2 (1)

7 (1)

Anden uddannelse4, antal (%)

39 (14)

42 (12)

31 (16)

81 (29)

110 (16)

280 (100)

352 (100)

197 (100)

280 (100)

707 (100)

Årstal

Total, antal (%)

1. Sygeplejerskeelevuddannelse eller professionsbachelor i sygepleje, 2. Fuld diplomuddannelse, masteruddannelse/MHP eller kandidatuddannelse,
3. Ph.d.-uddannelse, 4. Anden fuldført, ETCS-givende og sygeplejerelateret uddannelse
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Respondenter (n=42) som angav ”Anden fuldført, ETCS-givende og sygeplejerelateret uddannelse”, havde
mulighed for at uddybe hvilken uddannelse de har. Eksempler på svar inkluderer: Diplommoduler,
specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske, sundhedsplejerskeuddannelse, specialuddannelse til
anæstesisygeplejerske, specialuddannelse i intensiv sygepleje, stråleterapiuddannelsen, specialuddannelse til
sårsygeplejerske, akutuddannelse, MSc in Public Health, uddannelse til kontinenssygeplejerske, røntgen
efteruddannelse, efteruddannelse i sygepleje til den gastroenterologiske patient, klinisk vejlederuddannelse,
ammerådgiver BLCLC uddannelse og kardiologisk efteruddannelse.

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. Fra NSR mente 37 procent af respondenterne, at der findes en strategi
for forskning og udvikling i sygepleje deres afdeling. Resultaterne vises for NSR og de resterende sygehuse i
Region Sjælland. Se nedenstående spørgsmål 1.0.
Spørgsmål 1.0: Findes der en strategi for forskning og udvikling i sygepleje i din afdeling?

De respondenter fra NSR som svarede Ja til at der findes en strategi i deres afdeling, fik mulighed for at uddybe
hvorvidt de finder strategien relevant for deres arbejde. Størstedelen (84 procent) mente at strategien er
relevant for deres arbejde. Se spørgsmål 1.1 nedenfor, hvor resultaterne for NSR præsenteres.
Spørgsmål 1.1: Finder du strategien relevant for dit arbejde?

Respondenterne havde mulighed for at uddybe deres svar. Eksempler herpå inkluderer at respondenterne fra
NSR finder strategien relevant for deres arbejde, fordi strategien er meget håndgribelig, inddragende,
krævende og tilpasset sygeplejen og patientkategorien på afdelingen, ensretter arbejdstilgang og metode, gør
det lettere at planlægge og sætte mål for det daglige arbejde, sætter fokus på den enkelte patient, er
kompetenceudviklende og højner kvaliteten af sygeplejen, har betydning for patientsikkerheden, sikrer
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kontinuerlig faglig udvikling i sygeplejen på afdelingen, er styrende for klinisk udviklingsansvarliges arbejde, er
afsæt for temadage, fastholder fokus på relevante problemområder, skaber fællesskab i personalegruppen,
er relevant i forbindelse med ledelsesuddannelse og bidrager til øget viden om ny forskning.
Omvendt var der én respondent fra NSR, som ikke finder strategien direkte relevant for sit arbejde.
Ligeledes uddyber de der har angivet Ved ikke, at de eksempelvis ved at strategien findes, men har ikke sat sig
ind i indholdet, at de ikke har fokuseret på strategien som nyansat, eller at de mener strategien er relevant for
udviklingssygeplejersker, men ikke for dem selv.
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Del II
Udviklings- og forbedringsaktivitet

Del II indeholder respondenternes svar om deres viden og holdninger til
udviklings- og forbedringsaktiviteter i deres afdeling, og til den faglige betydning
af forbedring og udvikling af pleje og behandling.
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Del II: Forbedrings- og udviklingsaktivitet
Denne del af undersøgelsen er 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.
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?

Til de følgende to spørgsmål blev respondenterne, som havde svaret at de var helt eller overvejende enige i
spørgsmål 1.0, bedt om at angive hvor enige de er i udsagn vedrørende den øgede sygeplejefaglige udviklingsog forbedringsaktivitet i deres afdeling.
Spørgsmål 1.1: Den øgede aktivitet er relevant for min sygeplejefaglige praksis.
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Spørgsmål 1.2: Den øgede aktivitet vil tiltrække flere sygeplejersker med interesse for praksisudvikling.

Respondenterne som havde svaret at de var helt eller overvejende enige i spørgsmål 1.0, blev spurgt hvorvidt
udviklings- og forbedringsaktiviteterne havde påvirket deres funktion på afdelingen.
Spørgsmål 1.3: Har den øgede sygeplejefaglige udviklings- og forbedringsaktivitet påvirket din funktion på
afdelingen?

I de følgende to spørgsmål blev alle respondenter spurgt til hvorvidt de er involveret i den sygeplejefaglige
udviklings- og forbedringsaktivitet i deres afdelinger.
Spørgsmål 2.0: Har du indenfor det seneste år været involveret i den sygeplejefaglige udviklings- og
forbedringsaktivitet i din afdeling?

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

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.
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Spørgsmål 4.0: Aktiviteterne styrker sygeplejefagets omdømme.

Spørgsmål 5.0: Aktiviteterne styrker det tværfaglige samarbejde.

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

Spørgsmål 7.0: Aktiviteterne forbedrer plejen til patienterne.

Alle respondenter blev spurgt til hvorfra de henter støtte og sparring i forhold til udviklings- og
forbedringsaktiviteter. Se spørgsmål 8.0 på næste side.
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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)

43 respondenter 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 uddybes med
følgende eksempler:
 Udviklingssygeplejersker og klinisk ansvarlige sygeplejersker, uddannelsesansvarlige, fysio- og
ergoterapeut kollegaer og lægekollegaer
 Souschefer og afdelingssygeplejersker
 Sygehusledelse
 Løbende ændringer/udvikling til D4 retningslinjer
 Konferencer, artikler i fagblade, kurser
 Professionshøjskolerne, universiteterne
 Uddannelse og medstuderende
 Undervisning af specialister på området
 Kollegaer fra andre lignende ambulatorier
 Post.doc i anden afdeling
 Andre afdelinger med samme speciale
 Specialesygeplejersker i regionen
 Faglige sammenslutninger/netværk
 Mentor
 Projektmedarbejdere i regionshuset
 Projekter og enheder fra andre regioner
 Forskere lokalt, nationalt og internationalt
 Patienter
 Klinikken
På næste side følger et udsagn vedrørende respondenternes faglige potentiale. Resultaterne vises for alle
sygehuse.
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Spørgsmål 9.0: Jeg har mulighed for at udnytte mit fulde faglige potentiale i mit arbejde.

Det fremgår af ovenstående diagram, at 78 procent af respondenterne fra NSR er helt eller overvejende enige
i, at de har mulighed for at udnytte deres fulde faglige potentiale i deres arbejde. Dette svarer overens med
holdningen blandt alle respondenter i hele Region Sjælland.
Respondenterne havde mulighed for at uddybe deres svar vedrørende udviklings- og forbedringsaktiviteter,
samt udpege sygeplejefaglige indsatsområder, som de mente med fordel kan styrkes. 65 respondenter
benyttede sig heraf. Opsummering af respondenternes kommentarer fremgår i punkform under spørgsmål 10
og 11 nedenfor.
Spørgsmål 10.0: Uddyb gerne dine svar vedrørende udviklings- og forbedringsaktiviteter:
 Det pointeres at der fortsat er plads til mange forbedringer af sundhedsplatformen. Herunder
undervisning i udvikling og brug af sundhedsplatformen, så vi kan styrke samarbejdet og hjælpe
hinanden i de forskellige vagtlag, tværfagligt og tværsektorielt.


Der efterspørges mulighed for øget kompetenceudvikling, herunder systematisering og strukturering
af undervisning, mere klinisk sparring, bedre tværfagligt samarbejde på tværs af specialer og
overgangene mellem disse, fokus på oplæring af nyt personale i forhold til fagspecifik viden, samt
indførelse af makkerskaber, case arbejde og skills stations.



Der efterlyses bedre kontakt med patienten og dennes pårørende, for derved at opnå bedre
viden/forståelse for egen sygdom. Herunder indførelse af brugergruppe/patient skoler.



Der efterspørges et styrket samarbejde med primærsektoren, og dermed bedre overgang fra
sygehus til eget hjem. Herunder et bedre samarbejde med egen læge. Desuden pointeres
vigtigheden af at styrke samarbejdet med kommunerne i forbindelse med udskrivning.

Spørgsmål 11.0: Udpeg eventuelt sygeplejefaglige indsatsområder, som du mener med fordel kan styrkes:
 Sygeplejefaglige kompetencer på sterilcentraler.


Pleje af patienter med risiko for udvikling af delir.



Fokus på børn i respirator og i cpap behandling på intensiv afdelingen.



Optimering af pleje til tracheostomi.
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Udarbejdelse af tværfaglige patientforløb på operationsafdelingen.



Fokus på patienters blufærdighed.



Sygepleje til den palliative patient, herunder hjertepatienter.



Fortsat styrkelse af arbejdet med deeskalering.



Forebyggelse af smittespredning.
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Del III
Forskningsaktivitet

Del III indeholder respondenternes svar om deres viden og holdninger til
forskningsaktiviteter i deres afdeling, og til den faglige betydning af forskning i
sygepleje.
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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, 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 for NSR og de
resterende sygehuse i Region Sjælland fremgår for både 2017 og 2019.
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, %

Ved ikke, %

Sygehus

2017

2019

2017

2019

2017

2019

Holbæk

43

32

43

41

14

27

NSR

34

35

52

37

14

27

Nykøbing F.

33

31

56

42

11

27

Psykiatriområdet

28

30

59

43

13

28

SUH

54

39

30

36

15

26

Gennemsnit

44

35

42

39

14

27

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 eller overvejende enig til spørgsmål 1.0.
Resultaterne fra både 2017 og 2019 fremgår.
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Spørgsmål 1.1: Den øgede forskningsaktivitet vil tiltrække flere højt kvalificerede sygeplejersker.

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

Nedenfor følger spørgsmål 1.3, som er tilføjet undersøgelsen i 2019. Resultaterne kan derfor ikke
sammenlignes med 2017, og fremgår kun for 2019. Spørgsmålet besvares kun af de, som har svaret helt eller
Overvejende enig til spørgsmål 1.2.
Spørgsmål 1.3: I hvilken retning har den øgede generelle forskningsaktivitet påvirket din funktion?

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.
Spørgsmål 2.0: Er der én eller flere sygeplejersker, som har udført forskning i sygepleje i din afdeling, indenfor
det seneste år?
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Spørgsmål 2.1: Ved du hvad de forsker i? (Besvares kun af de, som har svaret Ja til spørgsmål 2.0)

Herunder følger et udsagn vedrørende forskning i sygepleje i respondenternes afdeling, indenfor det seneste
år. Resultaterne fra både 2017 og 2019 fremgår.
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)

De følgende to spørgsmål er tilføjet undersøgelsen i 2019. Resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med
2017, og fremgår kun for 2019.
Spørgsmål 3.0: Har du været involveret i forskning i sygepleje i din afdeling, indenfor det seneste år? (Besvares
kun af de, som har svaret Ja til spørgsmål 2.0)

Spørgsmål 4.0: Ønsker du fremover at blive involveret i forskning i sygepleje i din afdeling?

De følgende fem udsagn på næste side vedrør forskning i sygepleje. Resultater fra både 2017 og 2019 fremgår.
Spørgsmål 5.0: Forskning anvendes som en del af den daglige sygeplejepraksis.

23

Rapport med resultater for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

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.

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.

På næste side følger udsagn vedrørende holdninger til ny viden/evidens. Resultaterne fra både 2017 og 2019
fremgår hvor det har været muligt.
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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 2019.
Spørgsmål 11.0: Jeg opsøger selv ny viden i min arbejdstid.

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

De næste tre udsagn vedrør holdninger til ny viden/evidens med resultater fra både 2017 og 2019.
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 (n=79)
 Begrænsede vilkår/ressourcer (økonomi, tid, rum og kompetencer) til regelmæssigt at facilitere
implementeringsprocesser, formidle, vidensdele, foretage faglige diskussioner og opfølgning.
 Driftspres, opgavepres, skiftende vagter og personalesituationen hvor mange vikarer og nye personaler
skal introduceres til specialet.
 Udfordrende at opsøge ny evidensbaseret viden.
 Manglende udviklingskultur (interesse, viden, overskud).
 Fravær af tværfaglig samarbejde.
 Manglende enighed i personalegruppen og modstand fra kollegaer, som ønsker at gøre som de plejer.
 Gamle vaner og fastforankrede arbejdsgange, som er svære at bryde.
 Fysiske begrænsninger. Eksempelvis intensivafdelingens opbygning med intensive patienter på 2-sengs
stuer.
 Mange interessenter, herunder overlæger og samarbejdspartnere.
 Sundhedsplatformen og søgefunktionen i D4, som er uoverskuelige og tidskrævende. Desuden er det
tidskrævende når D4 dokumenter ændres ved implementering af nye tiltag.
 Sprogmæssige barrierer (engelsk).
 Manglende økonomi til anskaffelse af nyt udstyr.
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 Svært omsættelig sundhedsjura.
 Manglende ledelse (afdelingssygeplejerske), prioritering af tilegnelse af ny viden og tovholder for at få
gennemført tiltag.
 Forældede guidelines.
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
(n=99)
 Bedre normering og anden fordeling af faggrupper i fremmøde. Herunder opkvalificering af socialog sundhedsassistenter og mindre brug af ufaglært timelønnet personale.


Afsættelse af tid, rammer og opbakning.



Tovholder/nøglepersoner som sørger for at der regelmæssigt afsættes tid i arbejdstiden til at drøfte
ny viden, eks. fra deltagelse i kurser.



Bedre muligheder for at søge ny viden om forskning og udvikling i forskellige databaser, både
regionalt, nationalt og internationalt.



Koordinering af fast undervisning af passioneret underviser, faglig fordybelse, temadage, journal
clubs, skills stations, refleksion, faglig sparring og/eller tværfaglig vidensdeling.



Ansættelse af klinisk sygeplejespecialist, der har det som en del af jobbet at litteratursøge og finde
ny evidens samt formidle viden i strukturerede rammer.



Involvering af sygeplejersker i udviklings og forskningstiltag.



Bedre søgefunktion i D4 databasen.



Mere plads og tid til oplæring.



Mere efteruddannelse og flere trænings- eller hands-on kurser.



Fokus på at skrabe rammer som gør at patienten føler sig ventet og velkommen, samt oplever at der
er ro.



Enkel og nem afgang til info, så man hurtigt kan få et overblik over ny viden, og kan klikke sig videre,
såfremt det er noget der er relevant for egen afdeling.



Tildelt patientpleje.



Udsendelse af information om aktuel ny evidensbaseret vide. Eksempelvis via et nyhedsbrev.



Undervisning i hvordan man bruger søgefunktioner til faglitteratur.



Bedre helhed i patient forløbet, ville gavne den personcentreret pleje.
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Ledelsesmæssigt fokus.



En internet platform, hvor der lægges korte letlæselige artikler op.



Enestuer til patienterne for at skabe fortrolighed.

Respondenterne havde mulighed for at uddybe deres svar vedrørende forskning, samt udpege
sygeplejefaglige forskningsområder, som de mente med fordel kan styrkes. 47 respondenter benyttede sig
heraf. Opsummering af respondenternes kommentarer fremgår i spørgsmål 18 og 19 nedenfor.
Spørgsmål 18.0: Uddyb gerne dine svar vedrørende forskning
 Oversættelse af eksisterende forskning til dansk, særligt den ikke-instrumentelle til anvendelse i
praksis.


Undervisning hvor der drøftes den særlige form for sygepleje som arbejdes med. Herunder
diskussion af forbedringsaktiviteter. Eksempelvis kortidskontakt, afspritning og hvordan vi
genbehandler instrumenter for at det bliver bedst muligt for patienterne.



Forskningsmøder hvor ny viden drøftes og løsningsmuligheder diskuteres.



Opbygning af sygeplejedatabaser for at understøtte det daglige arbejde, samt styrkelse af allerede
opstartede sygeplejedatabaser, eksempelvis ved at kunne trække data. Herunder mulighed for at
udvikle nationale databaser.



Bedre muligheder for at søge ny viden om forskning og udvikling i forskellige databaser, både
regionalt, nationalt og internationalt.



Tydeliggørelse og inddragelse i implementering af nye tiltag.



Ændring i dokumentationsform, således at der måles på patienttilfredshed.



Udvidelse af behandlersygeplejerskernes kompetenceområde.



Højere prioritering af patienternes basale behov som tandbørstning, bad, mobilisering, samtale,
søvn, ernæring og indeklima.

Spørgsmål 19.0: Udpeg eventuelt sygeplejefaglige forskningsområder, som du mener med fordel kan styrkes i
din afdeling
Smertelindring, forebyggelse af patientens kognitive svækkelse, forbedring af søvnkvalitet, lys i forhold til søvn
og hvile, sansestimulering i sygeplejen (musik, farver, dufte mv.), sufficient ernæring og laxantia, udskrevne
kræftpatienter, elektive patienters indlæggelsestid, ernæring i forhold til sårheling, medicinsk sårpleje
postoperativ regime, patientinddragelse, sygepleje til den kroniske svært syge lungepatient, simulations
træning, abstinensbehandling og alkoholrehabilitering, levercirrose, anvendelse af øgnrytmelys til
forebyggelse af delir, behandling af delirøse patienter, sygepleje til den urolige demente patient, trachestomi,
sectiopatienten, kræftpakkeforløb, mestring af mor/far/barn relationen i den helt nye forældrerolle, det sen
præmature barn og trivsel, amning af det neonatale barn, amning med brystimplantater, det udfordrende
forældresamarbejde i et familiecentreret perspektiv, når Dr. Google bestemmer, pleje og behandling af
rygge/nakke patienter, forebyggelse af tryksår ved korrekt brug af hjælpemidler, rehabiliterende sygepleje i
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forhold til blæredysfunktioner, patientuddannelse og netværk, kommunikation, brug af digitale
patientplatforme.
Respondenterne rejste desuden følgende forskningsspørgsmål:
 Amputation og livskvalitet: Hvordan påvirker amputation patientens livskvalitet? Hvad kan
sygeplejersker gøre til at forbedre disse patienters livskvalitet?


Familiesygepleje: Hvad er sygeplejerskens, patientens og de pårørendes tilgang til familiesygepleje?



Sammenhængende forløb: Hvad er effekten af et sammenhængende forløb, hvor patienter følges af
en sygeplejersker fra mammografi til ambulant opfølgning efter operation? Hvordan er patienternes
oplevelse af deres sammenhængende forløb af det nuværende hjerterehabilitering?



Patientfokus: Hvad der er vigtigt for patienterne, og hvordan kan patienternes dagsorden komme
mere til syne under deres indlæggelse?
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Del IV
Kontekst

Del IV omhandler den kontekst, der eksisterer for personcentreret sygepleje på
sygehuset. Afsnittet er inddelt i tre fokusområder: Kultur, Ledelse og
Evaluering.
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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 (4). 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).

CAI (Context Assessment Index)
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.
Nedenstående definition af personcentreret pleje og behandling 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. CAI består af 37 spørgsmål, som
hver måles på et indeks fra svag (0) til stærk kontekst (100) inddelt i de tre fokusområder kultur, ledelse og
evaluering. CAI er oversat og valideret af forskergruppen bag undersøgelsen (5).
Det er meget væsentligt, at resultaterne ses i sammenhæng med konkrete udviklingsaktiviteter, evalueringseller dokumentationspraksis, samt personalets sammensætning (erfaring, kompetencer etc.). Således kan et
område, der har en 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 i undersøgelsens Del IV, 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. Følgende definition af viden/evidens fremgik i spørgeskemaet.
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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.
For at frasortere respondenter, for hvem CAI-spørgsmålene ikke vil være relevante, blev respondenterne
indledningsvist spurgt til, hvorvidt de havde patientkontakt. De respondenter 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 (7).
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.

Spørgsmålene, der indgår i fokusområdet kultur, er listet i tabel 5. Til hvert spørgsmål havde respondenterne
mulighed for at angive hvorvidt de var Helt uenig, overvejende uenig, overvejende enig eller helt enig i
udsagnet.
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Tabel 5: 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, som en forandringsskabende (transformativ) aktivitet
(7). 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



Forståelse af magt og autoritet

Svage ledelsesmæssige indikatorer er:


Traditionel kommando- og kontrolledelse
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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 6 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 6: 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 menes, 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
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
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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 7 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 7: 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
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Afrunding
Målene med denne rapport 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 sygehusledelsen mulighed for at bruge resultaterne til faglige drøftelser og udvikling.

Spørgsmål vedrørende rapportens indhold er velkomne og kan stilles til:
Forskningsmedarbejder Louise Scheel Hjorth Thomsen, lotho@regionsjaelland.dk, Forskningsstøtteenheden,
Sjællands Universitetshospital.
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