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• Hva er sammenhengen mellom 
forskningsbasert viten og 
sykepleiepraksis?

• Hvordan setter den vitenskapelige 
tilnærming sitt preg på praksis?

• Har ting endret seg de siste årene?

• Hva skal til for at vi fremover skal 
lykkes i å koble vitenskap og 
praksis?

•Hvordan skal vi konkret jobbe med 
dette i daglig praksis?

• Hvilke nye utfordringer  står 
sykepleien overfor og hvordan 
håndterer  vi dem ? 
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Sykepleievitenskapens bidrag til praksis

� Et redskap til å sette ord på praksis

� Belyse konkrete kliniske problemstillinger

� Finne løsninger på konkrete problemer eller spørsmål

� Utvikle redskaper som kan bedre eller lette praksis

� Sette sykepleiepraksis inn i en idé- og verdimessig 
sammenheng

� Sette sykepleiepraksis inn i en samfunnsmessig, filosofisk 
eller kulturell sammenheng

(Kirkevold 1996, kapittel 4)



Does nursing represent a unique
angle of vision? If so, what is it? (Thorne 2015)

“It seems fair to point out that, due to a number of forces at 
play in the delivery and management of health services 
these days, the distinctive contribution of professional 
nursing has become less and less visible”.
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“we struggle to delineate what that distinctive 
expertise actually constitutes in the context of 
an expanding momentum toward ‘diversifying’ 
(and deskilling) the nursing workforce, and 
dismantling the coordinating systems within 
which nursing historically expressed its 
collective institutional voice (Thorne et al. 
2012)”.
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«Handlingsrommets evidens» (Inger J. Danielsen)

En studie av den kunnskapen som erfarne spesialsykepleiere i 
nyfødtintensiv-avdelinger stoler på og regner som gyldig i sitt 
daglige arbeid.
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Hva dreier sykepleie seg om her?

• Håndtere sitasjonen til det enkelte barnet 
(monitorering, dekke grunnleggende behov, medisinsk 
behandling, holde barnet stabilt)

• Mestre egne oppgaver, men også kunne 
jobbe i sykepleieteam («hvem er på vakt i dag?»)

• Kunne skape et «handlingsrom» for alle 
aktører (seg selv, legene, de andre sykepleierne, mor/far ….)

– Alle bruker sin kunnskap/kompetanse best mulig
– Skape ro/fjerne ting som kan true pasienten/føre til feil
– Ha nødvendig utstyr tilgjengelig og kunne mestre det
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Hva dreier sykepleie seg om her? (2)

• Et særtrekk er at tilstanden til de innlagte 
barna kan forverre seg drastisk i løpet av kort 
tid

• Må håndtere kritiske situasjoner (mottak og 
akuttbehandling)

• Derfor er «oppgaver i forhold til det som 
ennå ikke skjedd» et hovedansvar for de 
erfarne spesialistsykepleiernes hovedansvar
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• Ved å studere, beskrive og fortolke sykepleie 
gjennom etnografiske studier som denne, 
kan kompleksiteten i sykepleiefaget som 
praktisk virksomhet og som kunnskapsfelt 
dokumentes. Det blir stadig viktigere 
ettersom sykepleie «rutiniseres», 
standardiseres og algoritmiseres stadig mer 
og oppgavene og kunnskapen dermed 
fragmenteres.
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Ernæring av intensivpasienten

I hvilken grad kan en ernæringsprotokoll bidra 
til at intensivpasienten får dekket sitt behov for 
ernæring?

Hilde Wøien, spl. og PhD
Rikshospitalet,
(Mastergrad og doktorgrad fra 
Avdeling for sykepleievitenskap, UiO) 







Hvorfor ernære intensivpasienten?

• Unngå malnutrisjon Griffiths 1997,2000; Heyland et al 1998; Pingleton 2001

• Forkorte liggetid på respirator/ liggedager på sykehuset 
generelt

• Ivareta mage-tarmtractus; tidlig ernæring/ enteral 
ernæring

Intensivpasienten ernæres inadekvat

De Jonghe et al 2001; Garvin, Brown 2001; 

Spain et al 1999; Jolliet et al 1998



Mange intensivpasienter får ikke den 
ernæringen de har behov for. Hvorfor?

• Treg oppstart
• For lave ordinasjoner
• Problemer med gjennomføringen

Spain et al 1999; McClave et al 1999; Adam og Batson 1997



                        ERNÆRINGSALGORITME ©

Sett ned aspiratet. Øk
enteral ernæring med
20 ml/t.

Sett tilbake 200 ml av
aspiratet. Fortsett å gi
enteral ernæring 20 ml/t.

Ønsket mengde er
nådd.
Redusere PEE

Sett tilbake 200 ml av
aspiratet. Hvis dette
skjer igjen:
Reduser til 10 ml/ t og
vurder jejenumtilgang
eller TPE

Aspirer hver 6.t x 2
hver 8.t x 2
hver 12t x 2

Deretter:
Er det mer enn 200 ml
aspirat?

Fortsett med
aspirering hver 12. t

Start med enteral ernæring 20 ml/t

Aspirer etter 4 timer – hvis
mengden blir mer enn 200 ml:

JA
NEI

Aspirer etter
nye 4 timer –
hvis mengden
blir mer enn
200 ml:

JA

JA

NEI

NEI Øk med 20
ml/t hver 4.t

JA



Effektmål

De tre første døgnene etter innleggelse:

• Ordinert - og tilført mengde ernæring målt i kcal/kg/døgn

• Tidspunkt for oppstart og form for administrasjon av ernæring
• Aspireringsrutiner
• Opphold i ernæringstilførselen



Fordeling av pasienter mellom de to gruppene

Eksperiment-gruppen Sammenlignings-
gruppen

p-verdi

Total 21 21

Kjønn:    Kvinner 10 8 0,533*

Menn 11 13

Diagnose:  

Nevrokirurgi
12 12 0,645**

Gastrokirurgi 3 5

Medisinske 
sykdommer

6 4

*   χ2
= 0,389  df =1 

** χ2
=0,900  df =2 

Eksperiment-
gruppen

Sammenlignin
gsgruppen

Alder: 52,90 (SD 14,3) 53,81 (SD 13,1)



Ernæringstilførsel tre første døgn
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To mål: tidlig oppstart  og en viss 
mengde enteral ernæring

1. 16 pasienter vs 14 pasienter startet med ernæring 1.døgn

2. Etter 2 døgn fikk alle pasientene i E-gruppen enteral 
ernæring

3. Signifikant forhold mellom variablene type ernæring og 
gruppe både på de tre første døgnene totalt og for 3.døgn 
spesifikt



KONKLUSJON

1) Ved å følge ernæringsalgoritmen økte tilført mengde 
ernæring til intensivpasienten de tre første døgn etter 
innleggelse.

2) Effekten var størst i forhold til enteral ernæring





Hva ser du, søster, i din stue? 
En gammel, sur og besværlig 
frue,
skjelven på hånden og fjern i 
blikket,
litt skitt og litt rot der hun har 
sittet.
Du snakker høyt, men hun 
hører deg ikke,
hun sikler og hoster, har snue 
og hikke.
Hun takker deg ikke for alt det 
du gjør,
men klager og syter, er i 
dårlig humør.

Hva ser du, søster ?*

* Har du hørt historien om den gamle damen som hadde lagt et brev i nattbordsskuffen, 
som pleierne fant etter at hun døde? Historien er såkalt vandrehistorie og finnes i 
mange varianter.



Er det hva du tenker? Er det hva 
du ser?
Åpne dine øyne og se – det er 
mer.
Nå skal jeg fortelle deg hvem 
hun er,
den gamle damen som ligger 
her.

En pike på 10 i et lykkelig hjem,
med foreldre og søsken – jeg 
elsker dem!

En jente på 16 med et hjerte 
som banker
av håp og drømmer og 
romantiske tanker.



En brud på 20 med blussende kinn,
i mitt eget hjem går jeg lykkelig inn

En mor med små barn som bygger 
et hjem,
mot alt som er vondt, vil hun verne 
dem.
Og barna vokser med gråt og med 
latter,
så blir de store, og så er vi atter
to voksne som nyter freden,
som trøster hverandre og deler 
gleden
når vi blir femti og barnebarn 
kommer,
som bringer uro og latter hver 
eneste sommer.



Hva ser du, søster? En tung, 
trett og senil gammel skrott?
– Nei, prøv en gang til, se 
bedre etter. Se om du kan 
finne
et barn, en brud, en mor –
en kvinne!
Se meg som sitter der, 
innerst inne!
Det er MEG du må prøve å 
se – og finne!



Kunnskapsgrunnlag for 
personsentrert sykepleie

• Kvalitative studier som dokumenterer 
pasienterfaringer, pasient preferanser og 
som utvikler metoder for å sikre individuelt 
tilpassede tjenester er en av 
sykepleievitenskapens viktige bidrag.

• I hvilken grad klarer vi å nyttiggjøre oss 
denne kunnskapen for å utvikle gode 
sykepleie-/helsetjenester?
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Charlotte Myhre Jensen:

Hvordan styrke pasientens 
empowerment og egenomsorg 
etter hoftebrudd?



Resultater

• Et hoftebrudd fører til en krise-lignende 
situasjon for pasientene

• Pasientene opplever ikke å få tilstrekkelig 
informasjon og støtte til å kunne klare seg 
hjemme, noe de gjerne ønsker

• De husker ikke noe av informasjonen de 
mottok på sykehuset

29
(Charlotte Myhre Jensen m. fl. 2017 og 2018)



Resultater (2)

• Helsepersonell, inkl. sykepleierne, ser på 
hoftebruddsforløpet primært fra et 
biomedisinsk perspektiv, pasientene fra et 
livsverden perspektiv

• Det er utviklet en App som kan gi pasienter 
og pårørende større grad av tilpasset 
informasjon, tilgjengelig når de er klar for å 
nyttiggjøre seg informasjonen

• Samtidig kan den hjelpe helsepersonell til å 
yte mer tilpasset støtte til den enkelte. 
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Hva er det studien IKKE ser 
nærmere på?
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Hva er det studien IKKE ser 
nærmere på?

Er korttidsbehandling i sykehus for 
hoftbrudd, med tidlig utskrivning, et 
godt behandlingstilbud for denne 
gruppen sårbare pasienter?



Forskning som setter sykepleiefaget 
inn i en større samfunnsmessig og 
idemessig sammenheng

• Jeg er bekymret for 
– pasientenes tilgang til god sykepleie
– for nødvendige rammebetingelser til å kunne yte 

god sykepleie
– For fragmenteringen av sykepleie og av 

sykepleiekollegafellesskap

• Vi trenger mer kritisk forskning fra et 
samfunnskritisk og filosofisk perspektiv 
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Sykepleievitenskapens bidrag til praksis

� Et redskap til å sette ord på praksis

� Belyse konkrete kliniske problemstillinger

� Finne løsninger på konkrete problemer eller spørsmål

� Utvikle redskaper som kan bedre eller lette praksis

� Sette sykepleiepraksis inn i en idé- og verdimessig 
sammenheng

� Sette sykepleiepraksis inn i en kritisk samfunnsmessig, 
filosofisk eller kulturell sammenheng

(Kirkevold 1996, kapittel 4)




