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fÖrord
svensk sjuksköterskeförening och dess Vetenskapliga råd anordnade i maj 2008 
den femte konferensen med temat Omvårdnad som akademiskt ämne. konfe-
rensen var en av flera i denna serie som svensk sjuksköterskeförening anordnat 
under 2000-talet. 

konferensen kan ses som en fortsättning på den första konferensen Omvård-
nad som akademiskt ämne som genomfördes år 2000. intresset för och behovet 
av fördjupade diskussioner om utvecklingen av sjuksköterskeutbildningens hu-
vudområde kvarstår och har delvis ökat under den senaste två-årsperioden. det 
så kallade Bolognaprocessarbetet, som resulterade i en ny högskolereform från 
1 juli 2007 och som bidrog till omfattande omarbetningar av landets akademiska 
utbildningars styrdokument, aktualiserade också behovet av en förnyad nationell 
diskussion om den vetenskapliga grunden för sjuksköterskans professionella yr-
kesutövning och kunskapsområdets fortsatta utveckling. 

den arbetande konferensen enades inte om en gemensam benämning av 
huvudområdet och dess innehåll. Vår förhoppning är att föreliggande rapport ska 
stimulera till fortsatt diskussion och utveckling av huvudområdet. 

För Svensk sjuksköterskeförening och projektgruppen 
för konferensen

ania Willman, legitimerad sjuksköterska, docent, 
Blekinge tekniska högskola, ordförande, svensk sjuksköterskeförening 
och sjuksköterskornas vetenskapliga råd

siv söderberg, legitimerad sjuksköterska, professor, 
Luleå tekniska universitet

Joakim Öhlén, legitimerad sjuksköterska, professor, 
sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Gerthrud Östlinder, legitimerad sjuksköterska, fouu-sakkunnig, 
svensk sjuksköterskeförening

monica Beijer melander, administratör, svensk sjuksköterskeförening
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svensk sjuksköterskeförening och dess Vetenskapliga råd an-
ordnade år 2000 en första konferens med temat Omvårdnad 
som akademiskt ämne. konferensens syfte var att på ett struk-
turerat sätt uttala hur vi sverige vid den tiden såg på omvård-
nad som ett akademiskt ämne, det vill säga den vetenskapliga 
grunden för sjuksköterskeutbildningens teoretiska och verk-
samhetsförlagda delar.

konferensen genomfördes under konsensusliknande for-
mer vad gäller metodik med expert- och paneluttalande, dock 
utan målsättningen att nå konsensus i alla frågor som diskute-
rades. Vetenskapliga rådet bedömde att det fortfarande var för 
tidigt att nå konsensus om karaktärsämnets benämning, inne-
håll etcetera. det skulle kunna hämma en fortsatt utveckling av 
en disciplin under uppbyggnad. 

konferensen belyste bland annat följande frågeställningar: 
Hur avgränsas omvårdnadsämnet gentemot andra akade-

miska ämnen?
Vilka distinktioner finns mellan omvårdnad och vård eller 

omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap?
Vad krävs för att den kliniska utbildningen i omvårdnad ska 

anses vara akademisk?
Vilka är huvudområdena i omvårdnadsämnet? Vilket är det 

konkreta innehållet ( kärnområden ) i omvårdnadsämnet? 
uttalanden från experter och panel finns i rapporten Om-

vårdnad som akademiskt ämne. svensk sjuksköterskeförening. 
2001. (1) den är tillgänglig på  www.swenurse.se

Varför en ny konferens år 2008 kring  
Omvårdnad som akademiskt ämne?
den främsta anledningen till att anordna den nu aktuella konfe-
rensen var att benämningen på liksom innehåll och omfattning 
av huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen på olika nivåer 
har fått ökad aktualitet i samband med det så kallade Bologna-
processarbetet och Högskolereformen 1 juli 2007. 

reformen innebar att vi fick en ny utbildnings- och examens-
struktur med tre nivåer. dessa är grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå med sjuksköterskeprogrammet på grundnivå 
och specialistsjuksköterskeutbildningen på avancerad nivå.  

den tidigare benämningen huvudämne för olika utbildning-
ars vetenskapliga bas ändrades i samband med refor men till 
huvudområde. det bidrog till att en fördjupad diskussion kring 
huvudområdets fortsatta benämning och innehåll påbörjades 
vid landets lärosäten med sjuksköterskeutbildning på olika ni-
våer. Huvudämnet hade hittills benämnts olika vid olika läro-
säten. det skulle bland annat kunna innebära att sjuksköter-
skestudenter får olika kunskapsbas för sin professionella 
yrkesutövning beroende på vid vilket lärosäte studierna har 
bedrivets. regering och riksdag anger inte heller något huvud-
område i Examensordningen för sjuksköterskeprogrammet och 
specialistsjuk sköterskeprogrammet till skillnad från vad som är 
fallet med flertalet andra utbildningsprogram. 

Ytterligare ett skäl för en samlad nationell diskussion kring 
huvudområdet var den utvärdering som Högskoleverket ge-
nomförde av landets sjuksköterskeutbildningar under år 2006 
och som resulterade i att ett antal lärosätena inte ansågs upp-
fylla examensmålen. Högskoleverket konstaterade bland annat 
att huvudområdet vara otydligt både i utbildningens teoretiska 
och verksamhetsförlagda kurser. 

svensk sjuksköterskeförening och dess Vetenskapliga råd 
såg allvarligt på det faktum att den vetenskapliga grunden och 
dess integrering och tillämpning i sjuksköterskeutbildningarna 
bedömdes svag vid flera lärosäten. Behovet av gemensamma 
satsningar och samarbete mellan lärosätena bedömdes vara 
stort för fortsatt utveckling av huvudområdet. flera lärosäten 
hade också framfört önskemål om samarbete med svensk sjuk-
sköterskeförening för nationella, gemensamma diskussioner 
kring huvudområdets benämning, innehåll och progression.  

svensk sjuksköterskeförening inbjöd därför, genom sitt 

oMVÅRdnad som akademiskt ämne

tidigare konferenser och rapporter

Gerthrud östlinder, siv söderberg, Joakim öhlén
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Vetenskapliga råd, till en arbetande konferens och en öppen 
konferens i maj 2008.

det övergripande syftet med den arbetande konferensen 
var att utifrån ett antal kunskapssammanställningar och fö-
redrag, fördjupa diskussionen kring begreppen omvårdnads-
vetenskap, vårdvetenskap och hälsovetenskap som benämning 
på huvudområdet samt huruvida den vetenskapliga grunden 
och innehållet i utbildningen skiljer sig åt beroende på hur hu-
vudområdet benämns vid olika lärosäten. 

arbetsprocess    
en arbetsgrupp utsedd av sjuksköterskornas vetenskapliga 
råd ansvarade för planeringsarbete och konferensens innehåll. 
i arbetsgruppen ingick siv söderberg, professor vid Luleå tek-
niska universitet och ledamot av sjuksköterskornas vetenskap-
liga råd, Joakim Öhlén, professor, Göteborgs universitet, Gert-
h rud Östlinder, fouu-sakkunnig svensk sjuksköterskeförening 
och monica Beijer melander, svensk sjuksköterskeförening 
som administrativ resurs. 

Projektet omfattade fyra delar: kunskapssammanställning-
ar, arbetande konferens, öppen konferens och föreliggande 
rapport som utgör ett slutdokument med kunskapssamman-
ställningar och uttalanden från den arbetande konferensen. 

arbetsgruppen inhämtade fem kunskapssammanställning-
ar som underlag för diskussionerna. teman för dessa texter 
var:
•	 Huvudområdets	epistemologi		
•	 Omvårdnadsvetenskap	som	huvudområde	–	
 beskrivning och innehåll i sjuksköterskeutbildningen 
 på olika nivåer
•	 Vårdvetenskap	som	huvudområde	–	beskrivning	och		 	
 innehåll i sjuksköterskeutbildningen på olika nivåer
•	 Hälsovetenskap	som	huvudområde	–	beskrivning	och		 	
 innehåll i sjuksköterskeutbildningen på olika nivåer
•	 Huvudområdets	benämning,	beskrivning,	progression		 	
 och innehåll i landets sjuksköterske- och specialistsjuk-  
 sköterskeutbildningar efter högskolereformen 2007 

kunskapssammanställningar
forskare med forskningsansats mot omvårdnadens epistemo-
logi, omvårdnadsvetenskap respektive vårdvetenskap bjöds in 
att utifrån litteraturen och egna forskningserfarenheter sam-
manställa skriftliga dokument som underlag för den arbetande 
konferensen. eftersom hälsovetenskap ibland omnämns som 

ett samlingsbegrepp för forskning inom vårdområdet inbjöds 
företrädare för ett lärosäte där denna benämning används att 
sammanställa underlag som beskriver hälsovetenskap som en 
möjlig benämning på huvudområdet.

marit kirkevold, professor vid oslo universitet presenterar 
i rapporten två kunskapsunderlag nämligen Sykepleievitenskap 
– epistemologiske overveielser som hon presenterade i form 
av fördrag vid den arbetande konferensen och på den öppna 
konferensen. föredraget och artikeln är en utveckling av en 
tidigare av marit kirkevold publicerad artikel i fokus för syge-
pleijevidenskap Hva slags vitenskap er sykepleievitenskap?

för att få en samlad bild av hur huvudområdet benämndes 
och beskrevs i utbildningsplaner och kursplaner med anledning 
av högskolereformen 2007 gavs uppdrag till en arbetsgrupp 
vid Göteborgs universitet att göra en analys av dessa lokala 
styrdokument. samtliga lärosätens utbildnings- och kursplaner 
samlades in i början av år 2008 och analyserades vad gäller 
huvudområdets benämning och omfattning. 

arbetande konferens  
till den arbetande konferensen, som genomfördes som en 
endagskonferens, inbjöds ett trettiotal forskare och lärare en-
gagerade i sjuksköterskeutbildningen på olika nivåer. förfat-
tarna till kunskapssammanställningarna deltog i gruppdiskus-
sionerna. 

deltagarna arbetade i fyra grupper utifrån följande fråge-
ställningar:

Hur avgränsas huvudområdet gentemot andra ämnen på 
grund- och avancerad nivå?

Diskutera och beskriv förhållandet mellan profession och 
huvudområde på grund- och avancerad nivå

Hur definieras och vad innehåller begreppet Verksamhets-
förlagd utbildning ? Vad styr innehållet i den verksamhetsförlag-
da utbildningen? Hur kan vi arbeta vidare för att nå koncensus 
kring begrepp och innehåll?

Diskutera och beskriv skillnader i förekommande huvudom-
råden för sjuksköterske- respektive specialistsjuksköterskepro-
grammets olika inriktningar.

arbetsgruppernas arbete leddes av en gruppledare som 
också hade ansvar för att, tillsamman med gruppens övriga 
deltagare, skriftligen sammanfatta gruppens arbete. samman-
fattningarna presenteras i denna rapport.
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öppen konferens
intresset för konferensen visade sig tidigt mycket stort varför 
arbetsgruppen beslöt att anordna dag två som en öppen kon-
ferens. i denna deltog cirka 200 personer. 

den innehöll föredrag av författarna till kunskapssamman-
ställningarna samt en paneldiskussion med representanter från 
den arbetande konferensens grupper och planeringsgruppen. 
auditoriet deltog med diskussionsinlägg. den öppna konferen-
sen dokumenterades inte.

slutrapport
föreliggande rapport är en sammanställning av kunskapssam-
manställningarna samt gruppernas sammanfattningar från den 
arbetande konferensen. rapporten har sammanställts av pla-
neringsgruppen.

några slutsatser från konferensen    
Behov av enighet om huvudområdets kärna

det fanns en stor samstämmighet hos deltagarna om be-
hovet av en nationell samsyn vad gäller benämning, beskriv-
ning, innehåll och progression i huvudområdet i sjuksköterske-
programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet. det bör 
finnas en kärna som är gemensam för hela landets utbildningar 
och som utgör grund för såväl den teoretiska delen som den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen.  

Huvudområdets benämning 
analysen av hur huvudområdet benämns i utbildnings- och 
kursplaner vid landets lärosäten visar att ett antal benäm-
ningar förekommer. Vanligast förekommande är omvårdnad 
och omvårdnadsvetenskap, som förefaller användas mer eller 
mindre identiskt, samt vårdvetenskap och vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad. Vårdvetenskap beskrivs vid vissa 
lärosäten  som autonom och att ha egna teorier, modeller och 
begrepp medan omvårdnad och omvårdnadsvetenskap vid 
vissa lärosäten beskrivs med en flervetenskaplig grund vilket 
exempelvis får som konsekvens att samhälls- och beteende-
vetenskap inte studeras i särskilda kurser utan integreras i 
huvudområdet. 

det faktum att omvårdnad och omvårdnadsvetenskap ofta 
används som identiska begrepp i styrdokumenten innebär att 
lärosäten inte skiljer på forskningsämnet och omvårdnad som 
verksamhet i den professionella yrkesutövningen. också under 
konferensen användes begreppen i vissa fall parallellt liksom 

omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap ibland användes 
som parallella begrepp.  det behövs en fortsatt klargörande 
diskussion om huruvida det som beskrivs som huvudområde 
sammanfaller med forskningsområdet och om innehållet i 
huvud området skiljer sig åt beroende på vilken benämning som 
används. 

Huvudområdet i verksamhetsförlagd  
utbildning 
det akademiska ämnet ska under den verksamhetsförlagda 
utbildningen transformeras till professionskunskap. den verk-
samhetsförlagda utbildningen omfattar både teoretiska studier 
och praktisk träning i att, under handledning, kunna planera, ge-
nomföra och utvärdera omvårdnadsinterventioner som stärker 
och stödjer människan med sjukdom att bibehålla och uppleva 
hälsa i dagligt liv. det innebär att i de verksamhetensförlagda 
kurserna tillämpas teoretiska kunskaper och reflekterad erfa-
renhetsbaserad kunskap i det praktiska handlandet.

omfattningen av verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) va-
rierar stort mellan landets sjuksköterske- och specialistsjuk-
sköterskeprogram. skillnaderna handlar även om Vfu enbart 
ingår i huvudområdet eller i kurser inom andra ämnesområden 
( t ill exempel medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendeve-
tenskap). synen på professionens kunskapsgrund i förhållande 
till huvudområdet framträder här som central. 

Högskoleverket påtalade vid den nationella utvärderingen 
av utbildningarna 2007 kvalitetsbrister och variationer avseen-
de kvaliteten inom Vfu. Betydelsen av detta blir än mer central 
i ljuset av de stora variationerna i omfattningen och ämnesan-
knytningen av Vfu. 

Vid konferensen konstaterades särskilt att akademiska 
tjänster i vården är nödvändigt, inte enbart för att öka kvali-
teten inom Vfu utan också för att få en tillämpad förankring 
av huvudområdet. den verksamhetsförlagda utbildningen ska 
hjälpa studenten att förstå komplexa fenomen i vården i rela-
tion till det akademiska ämnet.

Planeringsgruppen anser avslutningsvis att det finns ett 
starkt behov av fortsatt arbete för att nå nationell samsyn kring 
huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen och i specialist sjuk-
sköterskeutbildningen. den tydliga heterogeniteten som finns 
nationellt i dag försvagar utbildningarna och därmed också 
professionen. 

samsyn kring huvudområdet är också en förutsättning för 
framtida utvärderingar av utbildningarna. 
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Er sykepleivitenskap en vitenskap og i tilfelle hva slags? Med 
utgangspunkt i en drøfting av dette spørsmålet presenteres tre 
ulike måter å forstå sykepleievitenskapen på. Styrker og svak-
heter ved de tre modellene drøftes og det pekes på utfordinger 
for framtiden.

Søkeord: vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, beskri-
vende sykepleievitenskap, normativ sykepleievitenskap, kritisk-
normativ sykepleivitenskap.

spørsmålet om sykepleie er en (egen) vitenskapelig disiplin og 
i tilfelle hva slags har vært diskutert siden opprettelsen av de 
første	institutter	for	sykepleievitenskap	på	50-tallet	(	1	–	4	).	En	
skulle tro att spørsmålet ar avklart og lagt bort etter femti års 
aktiv forskningsvirksomhet innen sykepleiefaget. så er imid-
lertid ikke tilfelle. Hver gang sykepleievitenskap formelt skal 
etableres som forskningsfelt i et nytt land, reises spørsmålet 
igjen	 (	5	–	7	).	Dette	er	 i	seg	selv	 interessant,	spesielt	 i	en	 tid	
da vitenskapelig virksomhet i økende grad betraktes som en 
internasjonal virksomhet som ikke bindes av landegrenser.

men også i land hvor sykepleievitenskap er etablert ved 
en lang rekke universiteter, diskuteres spørsmålet fortsatt. 
fawcett ( 8 ) og Parse ( 9 ), som er aktive i den metateoretiske 
debatten i usa, hever begge at sykepleievitenskapen står i 
fare, fordi sykepleieforskningen ikke bidrar til å utvikle syke-
pleievitenskapen til en egen vitenskap.

en må reise spørsmålet: Hva er det som gjør at sykepleie-
vitenskapens berettigelse som vitenskap i så stor grad gjøres 
til gjenstand for diskusjon? reflekterer spørsmålet primært et 
filosofisk eller et politisk anliggende? 

i denne artikkelen ser vi nærmere på dette spørsmålet, før 
vi går videre og prøver å belyse hvordan det kan være fruktbart 
å forstå sykepleievitenskapen og dens utfordringer.

sykepleie en vitenskap? – en rekapitulering  
av den opprinnelige diskusjonen
da sykepleievitenskapen var ved å bli etablert ved amerikanske 
universiteter på 50-tallet, var det betydelig debatt om hvorvidt 
sykepleie kunne være en egen vitenskap. med utgangspunkt i 
eksisterende vitenskaper og rådende vitenskapsfilosofiske an-
tagelser, ble det formulert kriterier som måtte være tilstede 
for at sykepleie skulle kunne kalle seg en vitenskap. spørsmå-
let om hva slags vitenskap syke pleievitenskapen kunne være, 
ble også reist. alternativene som ble diskutert var sykeplei-
evitenskap som basal vitenskap, anvendt vitenskap og, etter 
hvert,	sykepleie	som	praktisk	vitenskap	(	1–4,	10	–	11	).	

det vokste fram en enighet om at sykepleievitenskapen var 
en praktisk vitenskap i den betydning at oppgaven primært var 
å utvikle kunnskap som kunne bidra til bedret omsorg og pleie 
for personer som trenger det. sykepleievitenskapen skulle bi-
dra til at sykepleieutøvelsen var forskningsbasert, ved å sikre 
det kunnskapsmessige fundament for sykepleie som praksis 
( 12 ). 

etter noen år med betydelig diskusjon og stort engasje-
ment i debatten, rettet sykepleieforskerne seg gradvis mer 
mot empirisk orientert forskning. den metateoretiske debat-
ten la seg til fordel for konkret og i stadig økende grad klinisk 
orientert sykepleieforskning. en tilsvarende prosess synes å 
avtegne seg i land etter land når spørsmålet om å etablere 
sykepleievitenskap ved universitetet kommer opp.

HVa sLaGs VitenskaP 
er sykePLeieVitenskaPen?
Marit kirkevold
sykepleier, professor
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sykepleievitenskapen    
–  filosofisk ikke-eksisterende?
fra et tradisjonelt vitenskapsfilosofisk perspektiv difineres en 
vitenskapelig disiplin som et særegent kunnskapsområde med 
utgangspunkt i bestemte kriterier. for sykepleievitenskapens 
vedkommende har følgende vært lagt til grunn ( 13 ):

 1. Gjenstandsområdet (de fenomener, problem -  
  stillinger og tema en studerer) må kunne skilles   
  klart fra andre tilgrensende fag,
 2. forskning tar utgangspunkt i et særegent   
  perspektiv (teorier og begreper) som bestemmer  
  hvordan en tilnærmer seg fenomenene og   
  problem stillingene,
 3. disiplinen må utvikle en sammenhengende   
  kunnskapsstruktur som gjør det mulig å   
  katalogisere og ordne kunnskapen og identifisere  
  områder hvor kunnskapsbrist eksisterer,
 4. kunnskapsutviklingen må være kumulativ, ny   
  forskning må bygge på tidligere forsknings -  
  resultater.

Hvis en analyserer sykepleievitenskapen ut fra disse krite-
riene, vil en måtte hevde at den kommer til kort på flere om-
råder. det er vanskelig å argumentere på en overbevisende 
måte for at sykepleievitenskapen studerer fenomener, sam-
menhenger, spørsmål som ikke også studeres av flere andre, 
ofte mer veletablerte, disipliner. sykepleievitenskapens gjen-
standsområde, den delen av virkeligheten som gjøres til gjen-
stad for studier, studeres av en rekke andre vitenskaper, ikke 
minst sosiologi, psykologi, pedagogikk, antropologi, medisin 
og andre helsefag. nå har det vært hevdet at det ikke er feno-
menene som atskiller sykepleievitenskapen fra andre vitenska-
per, men at det er det valgte perspektivet som representerer 
det særegne. 

også dette argumentet er vanskelig å fastholde, all den 
tid sykepleieforskere i utstrakt grad anvender teorier og me-
toder utviklet innenfor andre disipliner. flere meta-analyser av 
sykepleievitenskapelig forskning har vist at empirisk forskning 
innenfor sykepleiefaget i stor grad mangler et eksplisitt teo-
retisk grunnlag eller henter den teoretiske rammen fra andre 
disipliner	(	14	–15	).	

det er også stor enighet om at sykepleievitenskapen 
mangler et overordnet perspektiv eller paradigme som gir 
forskningen sammenheng og som bidrar til kumulativ kunn-
skapsutvikling. Blir de enkelte forskningsprosjektene for spri-
kende tematisk eller teoretisk, blir det vanskelig å se funnene i 
sammenheng på en meningsfull måte.

i den senere tid har flere toneangivende sykepleieforskere 
advart mot disse manglene og argumentert for at det må set-
tes inn en offensiv for å sikre sykepleievitenskapens fremtid 
(	5,	 8	–	9	)	.	 Det	 viktigste	 virkemiddelet,	 slik	 disse	 forfatterne	
ser det, et å forankre sykepleieforskningen i sykepleieteori, 
som de mener representerer det særegne perspektivet for di-
siplinen. uten dette vil sykepleievitenskapen forvitre og gå til 
grunne. fawcett ( 8 ) formulerer det på denne måten:

”If nursing is to be regarded as a discipline, then there 
must, by definition, be a distinctive body of knowledge. A dis-
tinctive body of knowledge is the only ( I believe ) justification 
for schools of nursing and doctoral programs in nursing. Thus, 
even if one does not believe that knowledge belongs to a parti-
cular discipline, one must recognize that claims of the existen-
ce of at distinctive body of knowledge are necessary for poitical 
and pragmatic reasons, that is, for the justification of education 
programs in nursing in institutions of higher education ( four-
year colleges and universities ). I agree with Rosemarie Parse 
(see her editorial in the July 2001 issue of Nursing Science 
Quarterly) that nursing knowledge is embedded in the extant 
nursing frameworks ( conceptual models ) and theories. Those 
frameworks and theories should, I believe, be the subject mat-
ter that is taught in nursing education programs and should be 
the guides for all practical activities.” 
( www.jiscmail.ac.uk/lists/nurse-philosophy.html ).

andre inntar et mer pragmatisk perspektiv. de hevder at 
det viktigste ikke er hvorvidt det eksisterer en ( egen)  syke-
pleievitenskap, men at det utvikles kunnskap som er relevant 
for å forstå sykepelepraksis bedre og som kan bidra til å løse 
de utfordringer som praksis står overfor. enkelte favoriserer 
vitenskapsbegrepet om denne forskningen, fordi det signalise-
rer vitenskapelig virksomhet på sykepleiefagets område (16 ). 
andre argumenterer for at det er bedre å unngå å bruke viten-
skapsbegrepet siden sykepleieforskningen ikke møter de krite-
rier som det er bred enighet om i vitenskapssamfunnet (17).

skal en rekapitulere diskusjonen om hvorvidt sykepleie er 
en vitenskap, må en konstatere at både forkjempere for og 
kritikere av sykepleievitenskap synes å være enige om at ut 
fra det dominerende synet av hva som kjennetegner en viten-
skap, kvalifiserer sykepleieforskningen foreløpig ikke som vi-
tenskap.

dermot strides det om hvorvidt det er et mål å utvikle sy-
kepleieforskningen slik at den kan kvalifisere som en vitenska-
pelig disiplin.
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sykepleievitenskapen    
– et sosiologisk faktum
isteden for å fortsette den endeløse ”akademiske diskusjonen” 
om hvorvidt sykepleie er en vitenskapelig disiplin, vil mange 
hevde at det er like fruktbart å innta et mer pragmatisk per-
spektiv. fra et sosiologisk ståsted er sykepleievitenskapen et 
faktum i og med institusjonaliseringen av faget ved universite-
ter i mange land. Politisk sett skjer opprettelsen av vitenska-
pelige disipliner gjennom etablering av formelt anerkjente og 
faglig selvstendige akademiske miljøer. de ledes faglig gjen-
nom opprettelse av professorat ( er ), er som regel organisato-
risk plassert i egne avdelinger ( institutter eller lignende ), og de 
forvalter ofte egne undervisningsprogrammer som gir rett til 
akademiske grader ( 8 ). retten til å få status som vitenskapelig 
disiplin gis, i det minste ut fra en rasjonell førståelseramme, på 
bakgrunn av en vurdering av den samfunnsmessige betydning 
av fagområdet, behovet for forskning og høyere utdanning på 
feltet og at det foregår lovende forskning som det er ønskelig 
å videreutvikle sett fra et samfunnsmessig ståsted.

nå er det grunn til å stille spørsmål ved om en rasjonal 
beslutning, i betydningen en åpen og demokratisk vurdering 
av alle relevante argumenter for og imot etablering av en bes-
temt vitenskap, er den mest sakssvarende forklaringen på eta-
blering av vitenskapelige disipliner. foucalt har i sine arbeider 
argumentert for at kunnskap og kunnskapsutvikling må forstås 
i	et	maktperspektiv	(	18	–	19	).	Det	er	ikke	tilfeldig	hvem	som	er	
premissleverandører i samfunnet og som derigjennom kontrol-
lerer diskursen om hva som skal gjelde som gyldig og ikke-
gyldig, verdig og ikke-verdig, vitenskapelig og uvitenskapelig 
kunnskap. det kan være nyttig å se etableringen av sykepleie 
som vitenskapelig disiplin fra et slikt perspektiv.

stengers ( 20 ) stikker på elegant vis hull på myten om at 
vitenskapelig rasjonalitet er styrende i utviklingen av vitenska-
pene og samfunnet. Hun løfter fram talende eksempler som 
viser hvordan all vitenskapelig virksomhet er preget av men-
neskelige interesser, følelser og engasjement. Hennes analy-
ser	underbygger	det	poeng	som	både	Foucalt	(	18	–	19	)	og	fe-
ministiske forskere ( 21 ) har artikulert i mange av sine arbeider, 
nemlig at de som har makten, bestemmer hva som gjelder 
som kunnskap i en bestemt historisk epoke. samtidig illustre-
res det at dette endrer seg over tid, blant ennet gjennom en 
kamp om hvem som har ”sannheten” på sin side. i en slik konti-
nuerlig prosess endres også kriteriene for hva som skal gjelde 
som sant og visst, riktig og galt, høyverdig og mindreverdig, 
vitenskapelig og uvitenskapelig.

i lys av en slik diskursiv forståelse av kunnskapsutvikling, 

blir det interessant å se nærmere på argumentasjonen om at 
sykepleievitenskap ikke er en vitenskap, fordi den ikke møter 
de etablerte kravene til vitenskaper. Hvis en velger å betrakte 
de dominerende kriteriene for vitenskaper som forsøk fra den 
vitenskapelige maktelite på å kontrollere den vitenskapelige 
diskursen gjennom å regulere hvem som kan delta, blir det 
straks mindre åpenbart at en skal akseptere de rådende kri-
terier ukritisk. 

Hvis en aksepterer foucalt’s påstand om at ”de store vi-
tenskapelige omveltningene kan kanskje til tider leses som 
resultatene av en oppdagelse, men de kan også leses som 
oppkomsten av nye former for vilje til sannhet” ( 18:12 ), blir 
den kontekstuelle, historiske og kulturelle forankringen av rå-
dende kriterier for vitenskap og sannhet åpenbar. da blir det 
ikke nødvendigvis rimelig å akseptere edward’s ( 17 ) argument 
om at en utvidelse av vitenskapsbegrepet i retning av det klas-
sisk greske, for å innpasse sykepleievitenskapen, utgjør et 
desperat forsøk fra sykepleieforskeres side på å kvalifisere 
som vitenskap. snarere kan det være grunn til å minne om at 
de områder av livet og samfunnet som i hovedsak har vært 
ivaretatt av kvinner og av kvinners kunnskap og innsikt, i stor 
grad gjøres taus og usynlig hvis en tvinges til å fange og synlig-
gjøre denne praksis og innsikt ved hjelp av det maskuline makt-
språk som vitenskap og politikk preges av ( 21 ). faktisk kan 
det nettopp være en nødvendighet å utvide eller omdefinere 
vitenskapsbegrepet hvis en skal få frem dimensjoner ved men-
neskers liv og virke som forblir skjult innenfor den rådende 
vitenskapelige og politiske diskurs ( 22 ). 

ut fra ovenstående, vil jeg hevde at sykepleievitenskap eksi-
sterer som egen vitenskap, men at den utfordrer tradisjonelle 
forestillinger om hva vitenskap er. det blir en viktig oppgave 
fremover å nettopp drøfte grundligere hva slags vitenskap sy-
kepleievitenskapen er og/eller bør være i årene som kommer.
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sykepleievitenskap –  ulike modeller
som vi var inne på tidligere, ble det tidlig drøftet hvorvidt 
syke pleievitenskapen var å forstå som basalvitenskap eller an-
vendt vitenskap. dette med utgangspunkt i tradisjonelle skil-
ler mellom ulike typer vitenskap. det var vanskelig å finne seg 
til rette innenfor dette skjemaet, som i hovedsak omhandler 
tradisjonelle vitenskapelige disipliner. for å få fram den nære 
tilknytningen til sykepleie som praktisk fag, ble begrepet prak-
sisvitenskap	 eller	 praksisdisiplin	 lansert	 (	10	–	11	).	Men	 dette	
begrepet er lang fra klart og entydig.

Jeg har tidligere, på bakgrunn av en gjennomgang av nord-
isk sykepleievitenskap, foreslått at sykepleievitenskapen har 
vært praktisert ut fra tre ulike oppfatninger av vitenskap i de 
nordiske land. disse har jeg omtalt som en ”objektiv” eller be-
skrivende vitenskap, som en normativ vitenskap eller som en 
kritisk-normativ vitenskap. i det følgende skal vi se nærmere 
på disse.1

Sykepleievitenskapen som en objektivt   
beskrivende disiplin
forståelsen av sykepleievitenskapen som en objektivt beskri-
vende vitenskap innebærer at den primært har som oppgave 
å empirisk utforske, beskrive, fortolke, forklare og kritisk vur-
dere fenomener av relevans til sykepleie. dette skal den gjøre 
uten å ta normativ stilling til det den finner. sykepleievitenska-
pen skal vinne kunnskap gjennom å betrakte ”på avstand” det 
vil si uten at kunnskapsutviklingen direkte skal kunne anven-
des i utøvelsen av praksis. kunnskapsproduksjon heller enn 
kunnskaps anvendelse er vitenskapens anliggende. kunnska-
pen skal være tro mot virkeligheten slik den eksisterer, men 
skal ikke beskjeftige seg med spørsmål om hvordan virkelighe-
ten burde være. i den grad vitenskapen gir retning for handling, 
peker den på mulige løsninger eller endringer, gitt et bestemt 
mål, uten å gjøre målet selv til gjenstand for normativ analyse 
og vurdering. det siste faller utenfor vitenskapelig virksomhet, 
men er en oppgave for filosofien og for praksis.

ser vi på nordisk sykepleievitenskap, har dette perspekti-
vet på vitenskapelig virksomhet vært nokså dominerende, noe 
som ikke er særlig overraskende, gitt den sterke positivistiske 
innflytelsen på faget. de objektivt beskrivende idealene er lett 
å føre tilbake til det som har vært en dominerende ideologi 
innenfor naturvitenskapene i dette århundret, men som også 
i stor grad har preget samfunnsvitenskapene. i og med at sy-

kepleiefaget i stor grad har hentet inspirasjon fra vitenskaper 
som har vært sterkt preget av dette tankegodset, er det natur-
lig at dette har vært en toneangivende retning, særlig i ameri-
kansk sykepleie, som utviklet seg da de positivistiske idealene 
var på sitt sterkeste.

mer interessant er det at dette perespektivet er frem-
tredende også innenfor nyere tenkning og vitenskapelige tren-
der. tre trender peker seg ut her. en av de mest markante 
og toneangivende forfattere på dette felter i norden er kari 
martinsen ( 24 ). denne produktive norske sykepleier og filosof 
tar eksplisitt utgangspunkt i ovennevnte syn på sykepleieviten-
skapen. Hennes utgangspunkt er, som kjent, at hun stiller seg 
svært kritisk til sykepleievitenskapen slik den hittil vært utfor-
met, basert på positivistiske idealer. samtidig forfekter hun 
et syn på sammenhengen mellom filosofi og vitenskap som 
er i tråd med dette. Hun oppfatter sykepleievitenskapen som 
en empirisk vitenskap, hvis oppgave er å beskrive sykepleien 
og de forhold som påvirker sykepleieutøvelsen. samtidig un-
derstreker hun den fundamentale betydningen av normative 
overveielser for utøvelsen av sykepleie. disse plasserer hun 
imidlertid utenfor sykepleievitenskapen og innenfor filosofi, 
eller metafysikk, som hun betegner det. På denne måten 
opprettholder hun et sterkt skille og en klar arbeidsfordeling 
mellom vitenskap og filosofi.

en tilsvarende posisjon kan man gjenfinne innenfor store 
deler av den kvalitative forskningen i norden, som har vokst 
frem i løpet av de siste ti årene. det meste av denne er rent 
beskrivende og fortolkende. man tar utgangspunkt i et besemt 
fenomen eller problemstilling og studerer denne ved hjelp av 
for eksempel en fenomenologisk eller en etnografisk metode. 
På bakgrunn av kvalitative intervju, feltobservasjoner og lig-
nende, kommer man frem til en virkelighetsbeskrivelse av 
hvordan ”ting er”. formidlingen av innsikten er endepunktet for 
det vitenskapelige arbeidet. i den grad funnene settes inn i 
en teoretisk sammenheng, hentes teorigrunnlaget gjerne fra 
psykologi, sosiologi og pedagogikk, som i det store og hele er 
beskrivende vitenskaper.

diskusjonen om hvorvidt sykepleieforskningen skal være 
beskrivende eller normativ var, etter det jeg har kunnet forstå, 
sentral i danmark på begynnelsen av 90-tallet, der man ved 
danmarks sygeplejerskehøjskole i Århus prøvde å utforme en 
sykepleievitenskap på basis av martinsens ideer, samtidig som 
flere av de toneangivende sykepleieforskerne hadde skole-

1 de neste avsnittene bygger i stor grad på et foredrag jeg holdt på en konferanse om teoriutvikling arrangert av nordisk akademi for 

sykepleievitenskap i november 1999.
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ring innenfor beskrivende fag som sosiologi, antropologi og 
pedagogikk. martinsens normative, filosofiske teorier lot seg 
vanskelig forene med de tradisjonelle beskrivende ( ”objek-
tive” ) studiene av kulturer, praksiser og institusjoner som man 
finner innenfor de tradisjonelle samfunnsvitenskapene. ( for en 
kommentar relatert til dette, se 24:39-46, særlig s 46 ).

Sykepleievitenskapen som normativ vitenskap
diametralt motsatt den objektive vitenskapsforståelsen står 
den normative. mens den objektivt beskrivende sykepleievi-
tenskapen ikke tar utgangspunkt i en bestemt normativ posi-
sjon2, ligger det ut fra en normativ forståelse av sykepleie-
vitenskapen, eksplisitte verdimessige valg av menneskesyn, 
virkelighetssyn, sykepleiesyn og kunnskapssyn til grunn for all 
empirisk vitenskapelig virksomhet. disse filosofiske overveiel-
sene og valgene trekker opp rammene for den vitenskapelige 
virksomheten og peker på målene for den. de filosofiske be-
traktningene er således primære og overordnet den empiriske 
forskningen.

ugangspunktet for en normativ sykepleievitenskap er den 
nære tilknytningen til sykepleie som klinisk praksis. man søker 
å ta konsekvensen av at sykepleie som praksis er grunnleggen-
de normativ og at sykepleievitenskapens primære oppgave er 
å utvikle kunnskap som skal underbygge sykepleiepraksis. an-
tagelsen er at praksis og det vitenskapelige kunnskapsgrunn-
laget må være bygget på det samme verdimessige grunnlag 
og at den sykepleievitenskapelige kunnskapen danner utgang-
spunkt for sykepleieutøvelsen.

den klart mest toneangivende nordiske represenant for 
dette synet finner vi i ”Vasa-tradisjonen”, ved Åbo akademi. Her 
har man bygget opp en vitenskapelig tradisjon med utgangs-
punkt i spesifikke ontologiske, normative og epistemologiske 
valg, utformet under ledelse av katie eriksson ( 5 ). de filoso-
fiske overveielsene har ført til en klart avgrenset vitenskape-
lig virksomhet med utgangspunkt i bestemte grunnleggende 
begreper og teorier. det normative teoretiske grunnlaget 
bestemmer hvilke spørsmål som stilles, hvilke konkrete pro-
blemstillinger som utforskes og hvilke metoder som anvendes. 
samtidig tolkes de empiriske funnene inn i den valgte teore-
tiske rammen.

et annet eksempel er den forskning som foregikk under 
ledelse av martinsen ved danmarks sygeplejerskehøjskole 
ved Århus universitet fra 1992 til 1996. Her prøvde enkelte 

2 det er selvsagt ikke riktig å hevde at det ikke ligger et normativt kunnskapssyn til grunn. men synet gjøres sjelden til gjenstand for kritisk, 

filosofisk drøfting innen denne tradisjonen.

av hennes mer empirisk orienterte studenter ( 25 ) å utforme 
empiriske vitenskapelige prosjekter med utgangspunkt i mar-
tinsens normative fenomenologiske omsorgsetiske teori. mens 
utgangspunktet gjerne var en klinisk problemstilling, ble denne 
utformet ut fra martinsens teoretiske grunnlag, og en feno-
menologisk metodisk tilnærming ble anvendt. i motsetning til 
beskrivende fenomenologisk forskning, ble imidlertid funnene 
tolket inn i martinsens normative teori.

Sykepleievitenskap som kritisk-normativ vitenskap
sykepleievitenskap som kritisk-normativ vitenskap inkorpo-
rerer både normative og kritiske elementer, men det gjøres 
et tydelig skille mellom normative og kritisk-analytiske betrakt-
ninger. i motsetning til normativ vitenskap, hvor de filosofiske 
betraktningene ender opp i et styrende normativt grunnlag 
som utgjør forutsetningene og rammene for empirisk viten-
skapelig aktivitet, skiller dette perspektivet på en mer kritisk 
og objektiv tilnærming og normative betraktninger. mens be-
gge er vesentlige og tilhører vitenskapelig aktivitet, er de ikke 
hierar kisk ordnet, slik en finner det innenfor en normativ tradi-
sjon. de fungerer relativt selvstendig, men er samtidig gjen-
sidig påvirkende.

antagelsen for denne vitenskapelilge forståelsen er at 
filo sofiske refleksjoner og empirisk arbeid må møte forskjel-
lige metodologiske og kunnskapsmessige gyldighetskriterier 
og således ikke kan integreres. filosofisk analyse og argu-
mentasjon vurderes med utgangspunkt i logiske kriterier og 
overbevisende argumentasjon. empirisk forskning vurderes ut 
fra hvilken grad funnene har støtte i empiriske data (det vil si i 
”virkeligheten”). denne vurderingen gjøres gjerne ved å vurde-
re om allment aksepterte metodiske gyldighetskrav, formulert 
for å sikre at vitenskapelige konklusjoner er fundert på solid 
”evidens” er møtt. Hvilke konkrete metodologiske gyldighets-
krav som gjelder og hva som teller som ”evidens” avhenger av 
hvilken vitenskapsteoretisk tradisjon en tilhører. forskjellene 
er som kjent store mellom tradisjonell kvantitativ forskning og 
ulike kvalitative tradisjoner. disse kravene finner vi også i den 
tradisjonelle objektivt beskrivende vitenskapen. 

imidlertid tar den kritiske-normative tradisjonen innover seg 
det forhold at vitenskapelig virksomhet ikke kan være objektiv. 
den kan ikke la være å ta stilling til hva som er vesentlig og uve-
sentlig, hva som er godt og hva som er vondt, når det endelige 
siktemålet er kunnskap som skal bidra til bedret praksis.
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tidligere erfaringer har vist at en objektiv vitenskap lett kan 
bli konserverende av gamle forestillinger og maktkonstellasjo-
ner, ved at normative overveielser ikke gis tilstrekkelig rom 
innenfor vitenskapelig virksomhet. en kritisk-normativ viten-
skapsforståelse er inspirert av ulike kritiske trender innenfor 
samfunnsvitenskapen, slik som feministisk vitenskap og kritisk 
teori, som nettopp har påvist denne svakheten ved tradisjonell 
empirisk vitenskap. samtidig tar den innover seg at en norma-
tiv tradisjon lett kan føre til den tilsvarende utarting i motsatt 
retning. den kritiske-normative sykepleievitenskapen prøver å 
finne en balanse mellom disse to ytterpunktene, der styrkene 
ved hver av dem ivaretas, samtidig som ulempene begrenses.

den kritisk-normative vitenskapen inkorporerer handlings-
perspektivet mer direkte inn i forskningen. Praksisendring gjen-
nom forskning blir et direkte mål. imidlertid fortås ikke dette 
fra et rasjonalistisk og teknologisk perspektiv, slik som innen-
for tradisjonell vitenskap, eller som en direkte følge av relevant 
kunnskap, som i normativ vitenskap. sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praksis betraktes som komplisert og 
den er innvevd i en kommunikativ og maktpreget kontekst. en 
etisk forsvarlig og faglig god praksisendring innebærer både 
normative, deskriptive og forklarede elementer. derfor må 
teori-utviklingen inngå i et kontinuerlig dialektisk forhold, der 
normative og deskriptive betraktninger settes opp mot hveran-
dre og kritisk utfordrer hverandre.

innenfor nordisk sykepleievitenskap ser en anstrøk til den-
ne tradisjonen, men den er ikke så tydelig etablert som de to 
foregående.	Flere	forfattere	(	26	–	27	)	har	tatt	til	orde	for	en	sy-
kepleieforskning tuftet på disse idealene. det finnes også kon-
krete eksempler på forskning hvor denne tenkningen legges til 
grunn	(	28	–	29	),	men	det	er	vanskelig	å	identifisere	forsknings-
miljøer hvor dette vitenskapsidealet er dominerende. denne 
tenkningen ligger til grunn for et omfattende nasjonalt, norsk 
samarbejdsprosjekt om etablering av undervisningssykehjem, 
hvor flere miljøer inngår ( 30 ). denne tradisjonen har også vært 
pregende på en del av forskningen i tromsø-miljøet i norge.

styrker og svakheter ved de ulike modellene
Hovedstyrken ved den objektivt beskrivende sykepleievitenska-
pen er den selvstendige og likestilte posisjonen mellom filoso-
fisk og empirisk kunnskapsutvikling, som i prinsippet anerkjen-
ner de to erkjennelseområdene som likeverdige. det må dog 
presiseres at i dette århundret har empirisk vitenskap vært 
tillagt stadig større verdi på bekostning av filosofiske overvei-
elser. dette er hovedelementet i martinsens positivisme kritikk 
mot vitenskap generelt og sykepleievitenskapen spesielt. den-

ne trenden er imidlertid i ferd med å snu seg både generelt 
og innenfor sykepleievitenskapen. Ved å fungere uavhengig, 
kan de to kunnskapsområdene videreutvikle seg på sine egne 
premisser. det kreves ikke at normativ kunnskap nødvendigvis 
skal forholde seg til empirisk virksomhet og måles opp mot 
denne. ei heller må empirisk kunnskap integreres i et normativt 
system.

Hovedsvakheten er at kunnskapene som utvikles innenfor 
de to sfærene er svært forskjellige og ikke nødvendigvis kan 
forenes eller integreres. dette skaper store utfordringer når 
kunnskapen skal bidra konstruktivt i den praktiske sykepleie-
virksomheten, som i sin karakter er normativ. Ved at dette 
problemet ikke tas opp i selve kunnskapsutviklingsprosessen, 
overføres problemet til utøvelseprosessen. det blir den enkelte 
praktiker eller kollegafellesskap som får i oppgave å integrere 
de to ulike kunnskapsformene i sin praktiske utøvelse. dette 
er uten tvil en meget krevende oppgave. Lærerne får en nøk-
kelrolle i å hjelpe studentene i denne prosessen.

samtidig gjør uavhengigheten at den empiriske forskningen 
og de filosofiske og normative refleksjonene ikke nødvendigvis 
er på linje med hensyn til hva som vektlegges som essensielt 
fokus for kunnskapsutviklingen. kunnaskapsutviklingen i hver 
sfære kan bli sprikende og lite sammenhengende. det finnes 
ikke ett samlende fokus som sikrer at kunnskapsutviklingen 
blir målrettet og kumulativ.

innen den nordiske sykepleieforskningen har denne tradisjo-
nen som nevnt vært dominerende. de ulike forskningsprogram-
mene og og enkeltstudiene ved de forskjellige nordiske univer-
sitetene står nokså isolert og bygger på ulike oppfatninger av 
hva som er sentrale fenomener og problemstillinger innenfor 
sykepleiefaget. når det gjelder pasientrelaterte fenomener, va-
rier dette fra fokus på medisinske symptomer og sykdommer, 
til en funksjons-orientert forskning og til opplevelseaspektet i 
sykdom og helse. oppfatningene av hva som karakteriserer 
sykepleie praksis og hvordan en skal få kunnskap om denne er 
langt fra entydige. 

det samme gjelder hvilke resultater en velger som rele-
vante for å vurdere sykepleieutøvelsen, hvor fokus varierer fra 
livskvalitet, til opplevelse av omsorg eller til bedret funksjon-
sevne etc. fordi forståelsen av sykepleiefaget innenfor denne 
tradisjonen er så sprikende, blir kunnskapsgrunnlaget lite sam-
menhengende. På samme måte som temavalg og sykepleie-
forståelsen er forskjellig, mangler også et samlende teoretisk 
perspektiv som gjør det mulig å integrere den spredte forsk-
ningen. 

i stor grad hentes teorigrunnlaget til den enkelte studie el-
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ler forskningsprogram fra disipliner utenfor sykepleievitenska-
pen, og da i særlig grad fra samfunnsvitenskapene. studiene 
fremstår i varierende grad som klinisk relevante, men det er 
vanskelig å identifisere et spesifikt sykepleie vitenskapelig per-
spektiv. dette er nettopp, som vi så tidligere, fawcett’s og 
hennes meningsfellers bekymring.

Hovedstyrken med en normativ sykepleievitenskap er at 
filosofisk og empirisk kunnskap integreres i selve kunnskapsut-
viklingsprosessen. dermed oppstår det ikke på samme måte 
sprik med tanke på hva som er vesentlige fonomener og begre-
per. dette sikrer en fokusert og konsistent kunnskapsutvikling. 
det sykepleievitenskapelige perspektivet gjøres eksplisitt i den 
filosofiske analysen, som er premiss-leverandør for den empi-
riske forskningen. 

derimot er den manglende uavhengigheten mellom empi-
riske funn og normativ teori et problem. filosofiens domineren-
de plass i forhold til empirisk forskning, underordner empirien 
under teorien. derigjennom mister den empiriske forskningen 
sin frihet. den kan ikke utfordre den teoretiske og normative 
forståelsen på samme måte som når de to erkjennelsesfor-
mene fungerer selvstendig. dette kan true anerkjente gyldig-
hetskriterier for empirisk vitenskapelig virksomhet ved at den 
normative teorien får for stor makt. 

et godt eksempel på dette finner vi etter min mening i ol-
sens ( 25 ) studie av morgenstell i sykehjem blant aldersdemen-
te. etter å ha gjennomført en rekke deltagende observasjo-
ner, tolker hun alle observasjoner ut fra martinsens teorier om 
persepsjon og erfaringsbasert kunnskap og trekker bastante 
konklusjoner om praksis på basis av dette. det positive i dette 
er at teorien brukes systematisk og at den derigjennom un-
derbygges gjennom empirisk forskning. Problemet er at ingen 
alternative tolkningsmuligheter av observasjonsmaterialet tas 
i betraktning, selv der de opplagt er tilstede. studien fremstår 
dermed som ideologisk. den bekrefter den valgte normative 
teorien uten noen kritiske refleksjoner.

noe av det samme ser en hos nåden ( 31 ), når han tidlig i 
sin studie velger bort deler av den empiriske forskningen om-
kring kunstutøvelse i sykepleie uten nærmere vurdering, fordi 
den etter hans mening ikke synes forenlig med hans paradig-
matiske ståsted. igjen fungerer det normative utgangspunktet 
ideologisk og kommer dermed på kollisjonskurs med et viktig 
gyldighetskriterium innenfor empirisk forskning ( kvalitativ så 
vel som kvantitativ ), nemlig uavhengige observasjoner og en 
kritisk vurdering av eksisterende empirisk dokumentasjon, 
belyst ved, men ikke underordnet, det valgte teoretiske per-
spektivet.

fordi den kritisk-normative tradisjonen i liten grad har blitt 
etablert og derfor heller ikke har noen vitenskapelig produksjon 
å vise til, blir det vanskeligere å vurdere styrker og svakheter 
med den. imidlertid er det klart at det sterke fokus på praksis-
endring og en kontinuerlig kritisk utfordring av både norma-
tive og deskriptive kunnskapselementer kan bidra til å true en 
generell teoriutvikling. den kritisk-normative tradisjonen kan 
stå i fare for å bli for mye opptatt av lokal og tidsavgrenset 
kunnskap og praktisk endringsarbeid, på bekostning av mer 
generelle teoretiske innsikter.

sykepleievitenskapens utvikling   
–   veien videre
foucaults åpnet sin tiltredelsesforelesning vec Collège de fran-
ce i 1970 på følgende vis:

”Jeg skulle gjerne ha glidd umerkelig inn i den diskursen jeg 
må føre i dag, og i de diskursene jeg kanskje i flere år må føre 
her. I stedet for å ta ordet, skulle jeg gjerne heller ha blitt omhyl-
let av det og ført bort langt hinsides enhver mulig begynnelse. 
Jeg skulle ønske at jeg oppdaget en navnløs stemme mens jeg 
talte, en stemme som allerede lenge hadde vært der før meg: 
da ville det ha vært nok for meg å henge meg på, fortsette set-
ningen og installere meg i dens pauser uten at det merkes, som 
om den hadde gitt meg et tegn ved å nøle et øyeblikk. Dermed 
ville det ikke finnes en begynnelse, og i stedet for å være den 
som diskursen kommer fra, ville jeg snarere være et lite hulrom 
som utsettes for dens tilfeldige forløp, det punkt hvor den kan 
forsvinne.” (s 18:7)

med disse åpningsordene vipper foucault tilhørerne av pin-
nen. Gjennom systematisk å bringe sammen umulige motset-
ninger	–	skli	inn	i	en	løpende	diskurs	versus	være	opphavsmann	
til diskursen, deltagelse av den navngitte, personlige taler ver-
sus	tale	fra	den	navnløse	upersonlige	taler	–	får	Foucault	frem	
kompleksiteten og de ulike nivåene som eksisterer i enhver 
diskurs. en diskurs, vitenskapelig eller på andre områder, er 
på samme tid en løpende språklig utveksling preget av nav-
nløse stemmer og ideer og av navngitte personlige aktører. 
aktørene må delta i diskursen ved å innpasse seg, ved å følge 
spillereglene, ved å mestre språket og det er som regel umulig 
å føre en diskurs tilbake til et bestemt startpunkt, selv om sen-
trale pregende aktører kan identifiseres.

foucault’s eksplisitte ønske om å ikke være den som initie-
rer og fører diskursen gir inntrykk av at det er mulig å finne et 
klart definert startpunkt for en diskurs. men dette strider mot 
fornuften, og mot foucault’s egne innsikter. en diskurs er net-
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topp noe som eksisterer utover den enkelte deltager. samtidig 
kommer en ikke utenom at en diskurs avhenger av de enkelte 
deltagerne. og videre, ønsker en å påvirke diskursen, kommer 
en ikke utenom deltagelse.

Hvis sykepleiere i forskersamfunnet ikke deltar i den vi-
tenskapelig diskurs, både på det meta-teoretiske og på det 
utøvende plan, vil sykepleievitenskap forbli definert og vurdert 
med utgangspunkt i en diskurs preget av tradisjonelle viten-
skaper og vitenskapsmenn. det nytter ikke å gli umerkelig inn 
i den pågående diskurs om vitenskapen. sykepleieforskere må 
nettopp	følge	i	Foucault’s	fotspor	og	”ta	ordet”	–	de	må	bringe	
inn nye momenter, nye perspektiver, kjempe for alternative for-
ståelsesmåter. de må utfordre begreper og perspektiver som 
virker unødvendig begrensende, som ikke tar innover seg og 
skaper rom for utforsking av de deler av virkeligheten som 
tradisjonelt faller utenfor den maskuline vitenskapelige rasjo-
nalitet (22).

de må utfordre en vitenskapsforståelse som opprettholder 
en uproduktiv distanse mellom vitenskap og praksis, mellom 
forskere og klinikere, mellom lærere og studenter. ser vi til-
bake på de ulike sykepleievitenskapsmodellene, fremgår det at 
vitenskapsbegrepet allerede rommer flera ulike forståelsefor-
mer. det er på tide å utforske mer systematisk og grundig om 
ikke en kristisk-normativ vitenskapsforståelse kan være frukt-
bar for å fange sykepleiefagets utfordringer når det gjelder 
kunnskapsutvikling og praksisendring. slik kan vi få frem om vi 
kanskje må tenke helt nytt og annerledes om legitim vitenska-
pelig virksomhet for å utvikle et kunnskapsgrunnlag som styr-
ker, videreutvikler og forvalter på en god måte den kunnskap 
som allerede finnes innenfor praktiske gag som sykepleie. 

Vi må bidra til en vitenskapsfilosofisk diskurs som åpner 
mulighetene	 for	 å	 utvikle	 gyldig,	 men	 relevant	 kunnskap	 –	
kunnskap som ivaretar fagfeltets spesielle utfordringer. Bare 
da kan sykepleieforskning og vitenskap ha mulighet for å gjøre 
en meningsfull forskjell i forhold til omsorg og pleie for syke 
og gamle, unge og sårbare, ja utsatte i alle aldersgrupper og 
innenfor alle de kontekster hvor sykepleie utøves i dag og i 
fremtiden.

Artikeln är tidigare publicerad i ”Fokus på sygepleje – videns-
kab og samfund” utgiven av Munksgaard Danmark, København 
2002. ISBN 87-628-0327-1

LitteRatUR

1. Johnson de. Theory in nursing: Borrowed and unique. 
nursing research 1968:17(3):206-9.

2. moore m. Nursing: A scientific disipline?   
nursing forum 1968:7(4):340-8.

3. schlotfeldt r. The significance of empirical research. 
nursing research 1971:20(2):140-2

4. Wald fs.Leonard rC. Towards development of nursing 
practice theory. nursing research 1964:13(4):309-13.

5. eriksson k. Pausen: En beskrivning av vårdveten skapens 
kunskapsobjekt. stockholm: almquist&Wiksell: 1987.

6. Lerheim k. Hvordan skape en ny vitenskap innenfor et 
etablert system? Sykepleien i utvikling. 
oslo: norsk syke pleierforbund: 1987.

7. Heyman i. Gånge hatt till ...: Omvårdnadsforskningens fram-
växt i Sverige. Göteborg: daidalos: 1995.

8. fawcett J. Analysis and evaluation of contemporary nursing 
knowledge: nursing models and theories.  
Philadelphia: f.a. davis: 1995.

9. Parse rr. red. Nursing science: major paradigms, theories 
and critique. Philadelphia: saunders: 1987.

10. dickoff J. James P. Wiedenbach e. Theory in a practice-
discipline: part I: practice oriented theory.  
nursing research 1968a:17(5):415-35.

11. dickoff J. James P. Wiedenbach e. Theory in a practice-
discipline: Part II: Practice oriented research. nursing 
research 1968b: 17(6):545-54.

12. Johnson de. Development of theory: A requisite for nur-
sing as a primary health profession. nursing research 1974, 
23, 372-77.

13. kirkevold m. Vitenskap for praksis? 
oslo: ad notam Gyldendal: 1996.



19

14. moody Le: Wilson me. smyth k. schwartz r. title m. van 
Cott mL. Analysis of a decade of nursing research: 1977-1986. 
nursing research, 37(6):374-9.

15. murphy e. freston ms. An analysis of the theory-research 
linkages in published gerontologic nursing studies, 
1983–1989. advances in nursing science, 13(4):1-13.

16. fjelland r. Gjengedal e. Vitenskap på egne premisser: 
Vitenskap og etikk for helsearbeidere. 
oslo: ad notam Gyldendal: 1995.

17. edwards sd. The nature of nursing (i): nursing as a sci-
ence. 1: edwards sd: Philosophy of Nursing. An introduction. 
Basingstoke: Palgrave: 2001.

18. foucault m. Diskursens orden. oslo: spartacus: 1999.

19. foucault m. Power. new York: the new Press: 2000.

20. stengers i. For en demokratisering av vitenskapene. 
oslo: spartacus: 1999.

21. Halsa B. Variasjoner over et tema: feminisme som teori. 1: 
H. Holter (ed), Hun og Han. Kjønn i forskning og politikk. 
oslo: Pax: 1996.

22. skramstad H. Adekvat representasjon av det stumme: 
problemer med representasjon av kvinners er faringer. norsk 
antropologisk tidskrift 1999, 10: 21-36.

23. kirkevold m. Teoriutvikling innenfor sykepleievitenskap 
– filosofisk tilnaerming. foredrag holdt ved nordisk akademi 
for sykepleievitenskap’s konfereanse, stockholm, november 
1999.

24. martinsen k. Fra Marx til Løgstrup. Om Etikk og sanselig-
het i sykepleien. oslo: tano: 1993.

25. olsen rH. Klok av erfaring? Om sansning og oppmerksom-
het, kunnskap og refleksjon i praktisk sykepleie. oslo: tano 
aschehoug: 1998.

26. Holter im. Critical theory: an introduction and an explora-
tion of its usefulness as a philosphical foundation for deve-
loping nursing theories and for guiding nursing practice and 
administration. oslo: institutt for sykepleie-vitenskap. 
universitetet i oslo: 1987.

27. scheel me. Interaktionel sygeplejepraksis: evidensgrund-
lag, etik og sygepleje. københavn: munksgaard: 1994.
29. nygård ak. Taushet er ikke gull: en bok om å begrunne 
sykepleiehandlinger og om sykepleieridentitet.  
oslo: forlaget sykepleien: 1995.

29. Jakobsen r. ”Det haindle om å leve ...” :en beskrivende 
studie av planlegging, oppstart og drift av en sykehjemsavde-
ling. oslo: institutt for sykepleievitenskap. 
universitetet i oslo: 1995.

30. kirkevold m. karikstad V. Undervisningssykehjem: nasjonal 
plan for etablering av resurssentra for undervisning, fagutvik-
ling og forskning i syekhjemmene i den kommunale helse- og 
sosialtjenesten. Bergen: nasjonalt formidlingssenter i geriatri: 
1999.

31. nåden d. Når sykepleie er kunstutøvelse: en undersøkelse 
av noen nødvendige forutsetninger for sykepleie som kunst. 
institutionen før vårdvetenskap. Vasa: Åbo akademi: 1998.



20



21

omvårdnad som akademisk emne er et høyst relevant og ikke 
ukomplisert tema i et fag med lange praktiske tradisjoner, men 
en relativt kort akademisk tradisjon. i det følgende diskuterer 
jeg noen sider av dette temaet med utgangspunkt i ulike opp-
fattelser av hva sykepleievitenskap er. Jeg bruker den norske 
betegnelsen ”sykepleievitenskap” ( eng. nursing science ), vel 
vitende om at en på svensk opererer med ulike begreper som 
delvis overlapper hverandre og delvis reflekterer ulike oppfat-
ninger om hva sykepleieutøvelsens særegne kunnskapsgrunn-
lag er og/eller bør være. mine refleksjoner tar utgangspunkt i 
artikkelen Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? (kir-
kevold 2002), som er gjengitt i foreliggende hefte. min hen-
sikt med dette ”postskriftet” er å videreutvikle og klargjøre 
premissene for de ideene jeg presenterte i denne publikasjo-
nen i lys av symposiets tema og dagens kunnskapsdiskusjon i 
sykepleie faget og relaterte fag. 

når man skal diskutere sykepleievitenskapens karakter og 
rolle i relasjon til opplæring i og praktisering av sykepleie, må 
en ta utgangspunkt i at sykepleievitenskapen grunnleggende 
forstås i relasjon til sykepleiepraksis. det vil si at sykepleie-
vitenskapen får mening og relevans primært med referanse til 
den praktiske og profesjonelle virksomheten som i vår kultur-
krets går under begrepet sykepleie. når det er sagt, er det like 
viktig å understreke at dette ikke innebærer at det er enighet 
om hvilken relasjon som eksisterer eller bør eksistere mellom 
sykepleievitenskap og sykepleiepraksis. i det følgende skal 
vi se nærmere på ulike oppfatninger av denne relasjonen og 
prøve å peke på mulige konsekvenser for spørsmålet om hva 
som karakteriserer ”omvårdnad som akademisk emne”.

mitt utgangspunkt for å diskutere dette spørsmålet kan 
anskueliggjøres i følgende modell, se figur 1, nästa sida.

det jeg ønsker å understreke her er at kunnskapsgrunn-
laget for utøvelse av sykepleiefaget, etter min mening, er bredt 
og sammensatt. som praksisfag er utøvelsen av sykepleie 

grunnleggende normativ i sin karakter. Vi vurderer uvegerlig 
sykepleie i termer som god, dårlig eller indifferent med utgang-
spunkt i et sett forestillinger, verdier og normer som vi deler. 
disse er hentet fra det kunnskapsgrunnlag vi samlet forvalter. 
et hovedpoeng for meg er at sykepleiens normative utgangs-
punkt har implikasjoner for hvordan vi forstår kunnskap i syke-
pleiefaget. sagt med andre ord, i den grad sykepleieutøvelsen 
er kunnskapsbasert, utgjør normativ kunnskap en vesentlig del 
av kunnskapsgrunnlaget. Hvilke implikasjoner har dette for for-
ståelsen av sykepleievitenskapen?  

i den vedlagte artikkelen ( kirkevold 2002 ), argumenterer 
jeg for at sykepleievitenskapen, slik den praktiseres gjennom 
ulike forsknings- og teoriutviklingstradisjoner i forskjellige in-
stitusjoner og miljøer, reflekterer tre forskjellige oppfatninger 
om hva sykepleievitenskap er og/eller bør være. disse omtaler 
jeg som:
•	 Beskrivende	vitenskap
•	 Normativ	vitenskap
•	 Kritisk-normativ	vitenskap

disse omtales kort i det følgende.
Sykepleievitenskap som beskrivende vitenskap
i tråd med det jeg har beskrevet i artikkelen (kirkevold 

2002), prøver jeg i følgende skisse å få frem at én grunnleg-
gende måte å forstå sykepleievitenskap på er å oppfatte viten-
skapens oppgave som å generere faktabasert, oftest genera-
liserbar kunnskap som beskriver, fortolker, forklarer og kritisk 
vurderer virkeligheten, i vårt tilfelle pasient-, sykepleier- og 
praksisfenomener, så nøytralt eller ”objektivt” som mulig. 

se figur 2, nästa sida.
en slik oppfatning av sykepleievitenskap forutsetter, hvis vi 

aksepterer premisset jeg la til grunn for diskusjonen, at kunn-
skapsgrunnlaget for sykepleieutøvelsen må suppleres av en 
annen type akademisk/teoretisk kunnskap, nemlig kunnskap 

sykePLeieVitenskaP      
	–	EpistEMOlOgisKE	OVErVEiElsEr
Marit kirkevold
sykepleier, professor
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som gir en normativ analyse og filosofisk diskusjon av grunnleg-
gende antagelser, verdier og normer. skissen prøver å under-
streke at begge disse typene kunnskap er erkjent som viktige i 
sykepleien, men at kunnskapene er så grunnleggende forskjel-
lig i sin karakter, at de forvaltes innen hver sin diskursive kon-
tekst. i akademia speiles en slik oppfatning i den tradisjonelle 
arbeidsfordelingen mellom natur- og samfunnsvitenskaper på 
den ene siden og humanistiske fag på den andre. 

med tanke på spørsmålet om sammenhengen mellom vi-
tenskap og praksis, prøver skissen å anskueliggjøre at begge 
typene kunnskap kan bidrar til utviklingen av kunnskapskapsba-
sert praksis, men at det må en form for ”brobygging” til for at 
kunnskapen skal bidra til god sykepleiepraksis. denne ”broen” 
går via utforming av prinsipper (normative så vel som prak-
tiske og/eller tekniske) for hvordan ulike situasjoner/kliniske 
problemer skal/ bør håndteres. i prinsippet er det utøveren 
eller utøverne selv som kollegafellesskap som utformer disse 
prinsippene. 

evidenstradisjonen, slik den forvaltes av Cochrane organis-
asjonen, bygger på en vitenskapsforståelse slik den er formu-
lert her. samtidig tar den innover seg at overgangen fra fakta-
basert, generell vitenskapelig kunnskap til konkrete kliniske 
retningslinjer er en kompleks prosess som fagfellesskapet i 

prinsippet må ta ansvar for. Cochrane tar imidlertid lite hensyn 
til de normative overveielsene i praksis og overlater dermed 
denne typen overveielser til den enkelt utøver. Jeg vil hevde at 
i den toneangivende, cochrane-inspirerte evidensdiskursen er 
det filosofiske og normative kunnskapsgrunnlaget for praksis 
undervurdert.

sykepleievitenskap som normativ vitenskap
som en kritikk av forståelsen av vitenskap som en nøytralt be-
skrivende virksomhet, utviklet det seg i løpet av 1980-tallet en 
oppfatning av sykepleievitenskap som en vitenskap som mer 
direkte skulle beskrive kunnskapsgrunnlaget som var nødven-
dig for å utføre god sykepleie/omsorg. denne forståelsen gav 
opphav til en normativ oppfatning av sykepleievitenskapen, i 
betydningen at en erkjente at kunnskap for en normativ praksis 
i sin karakter måtte ta utgangspunkt i noen grunnleggende nor-
mative antagelser ( kirkevold 2002 ). se figur 3 sidan 24.

skissen prøver å anskueliggjøre at denne vitenskapsoppfat-
ningen ikke prøver å holde den normative og den fakta baserte, 
”nøytrale” eller objektive kunnskapsutviklingen adskilt. tvert 
i mot hevdes det innen denne tradisjonen at det normative 
kunnskapsgrunnlaget må ha forrang og danne utgangspunkt 
for empirisk forskning. de normative teorier gir den empiriske 
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forskningen retning og verdimessig forankring. kunnskapen, 
også den empiriske, er og skal være normativ i sin forankring. 
den skal belyse hva god sykepleie og god omsorg er ”i sin na-
tur”, ikke primært hvordan virkeligheten ”her og nå” eventuelt 
måtte se ut.  

som grunnlag for handling har dette kunnskapssynet ap-
pell, fordi det løser problemet med å skape en enhet av em-
pirisk kunnskap og verdibasert, normativ kunnskap. På den 
måten er det lett å se sammenhengen mellom kunnskapen og 
anvendelsen i en norm- og verdibasert praksis. 

Problemet er imidlertid at denne tradisjonen ikke proble-
matiserer hva som er ”normative sannheter” og hva som er 
”empiriske sannheter.” På den måten mister de to typene kunn-
skap sin gjensidige kritiske funksjon i forhold til hverandre, 
hvor normative overveielser og faktabaserte beskrivelser og 
forklaringer må ”brynes” mot hverandre for på den måten å få 
en bredere og dypere forståelse av kompleksiteten i de prak-
tiske handlingsvalg en står overfor i fag som sykepleie.

sykepleievitenskap som kritisk-normativ 
vitenskap
et tredje alternativ er å betrakte sykepleievitenskap som en 
kritisk-normativ vitenskap. skissemessig kan denne forståel-
sen illustres slik, se figur 4 sidan 25.

den kritisk-normative sykepleievitenskapen reflekterer 
en erkjennelse av at både normativ og empirisk kunnskap er 
grunnleggende viktig for sykepleieutøvelsen og derfor må 
gjøres til gjenstand for systematisk forskning. samtidig un-
derstrekes det i denne tradisjonen at de to typene kunnskap 
er så forskjellige at kunnskapsutviklingen må baseres på ulike 
gyldighetskriterier. de må derfor prinsipielt holdes adskilt, 
samtidig som de gjensidig utfordrer hverandre. samtidig inn-
fører denne tradisjonen en ny dimensjon i kunnskapsdebatten, 
ved å understreke vitenskapens kritiske funksjon. implisitte 
maktstrukturer, maktkamp, konkurrerende ideologier og andre 
underliggende forhold påvirker i vesentlig grad både kunn-
skapsutviklingen, kunnskapsanvendelsen og den praktiske ut-

beskrive,
fortolke,
forklare,
kritisk
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Filosofi/
metafysikk

Vitenskap

normativ
analyse,
filosofisk
argumentasjon

Sykepleiens normative grunnlag

Sykepleie praksis

Prinsipper for praxis

Beskrivende sykepleievitenskapFigur 2.

Kirkevold 2002
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øvelsen. disse aspektene må derfor systematisk avdekkes og 
problematiseres, fremheves det i denne tradisjonen. uten slik 
kritisk forskning, risikerer både den normative og den empi-
riske forskningen å ”konservere” gamle, problematiske forhold 
som hindrer utformingen av god pleie og omsorg. 

sykepleievitenskapen i lys av nyere   
epistemologiske overveielser
i dette foredraget var hensikten som nevnt å presentere noen 
epistemologiske overveielser med tilknytning til sykepleievi-
tenskapen. i presentasjonen ovenfor ligger slike overveielser 
implisitt. før vi går videre, kan det være nyttig å mine om hva 
som ligger i begrepet ”epistemologi”. 

routledge encyclopedia of Philosophy online, omtaler 
epistemology på følgende måte:

•	 Epistemology	is	one	of	the	core	areas	of	philosophy.	
•	 it	is	concerned	with	the	nature,	sources	and	limits	of	
knowledge. 
•	 Epistemology	has	been	primarily	concerned	with	propo-
sitional knowledge, that is, knowledge that such-and-such 
is true, rather than other forms of knowledge, for example, 
knowledge about how to such-and-such. 
•	 there	is	a	vast	array	of	views	about	propositional	
knowledge, but one virtually universal presupposition is that 
knowledge is true belief, but not mere true belief. for ex-
ample, lucky guesses or true beliefs resulting from wishful 
thinking are not knowledge. 
•	 thus,	a	central	question	in	epistemology	is:	what	must	
be added to true beliefs to convert them into knowledge? 
(hentet ut den 19/5-08).

fortolke,
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Filosofiske/metateoretiske refleksjoner
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Sykepleie praksis
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som det fremgår av denne definisjonen, er spørsmålet om 
hva gyldig kunnskap er et hovedtema i epistemologien. og det 
er særlig hva gyldig ”propositional” kunnskap er som har stått 
i fokus, mens andre kunnskapsformers gyldighet (eksempelvis 
erfaringsbasert, praktisk kunnskap) har fått mindre oppmerk-
somhet. de ulike oppfattelsene av sykepleievitenskap som vi 
har omtalt gir nettopp ulike svar på spørsmålet om hva gyldig 
kunnskap er innen en sykepleiefaglig ramme. 

det som kanskje ikke er så åpenbart i den tidligere omtalen 
av sykepleievitenskapen, er at epistemologi også har å gjøre 
med synet på den praksis, det vil si ”virkeligheten”, som kunn-
skapen skal være relevant og gyldig i forhold til. med andre 
ord, kunnskap er ikke gyldig uavhengig av den virkelighet den 
søker å beskrive, forklare, fortolke eller kritisk vurdere. det har 
ekeland (2008) anskueliggjort i figur 5 nästa sida.

det er en grunnleggende sammenheng mellom kunnskap 
og	virkelighet	–	mellom	epistemologi	og	ontologi.	samtidig	er	
det viktig å skille disse nivåene. det trengs ulike typer ”kart” 
avhengig av hvilken del av virkeligheten man søker å forstå 
og avhengig hvorfor man søker denne kunnskapen. den me-
todiske tilnærmingen for å utvikle kunnskap avhenger av både 
av hvilken kunnskap man søker og av ”terrengets” karakter, 
hevder ekeland. 

i tråd med de tidligere beskrivelser av sykepleievitenskapen 
( ovenfor, samt kirkevold 2002 ), understreker ekeland (2007, 
2008) at vitenskapen generelt har tre funksjoner. Han omta-
ler disse som vitenskapens instrumentelle funksjon, kritiske 
funksjon og kulturelle funksjon. disse begrepene får frem noen 
nyanser som ikke er så synlige i mine begreper, nemlig at vi-
tenskapens oppgave delvis er å løse instrumentelle problemer, 
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delvis er å belyse forestillinger, antagelser og uhensiktsmes-
sige tanke- og handlingsmodeller i vårt samfunn og dessuten 
har til hensikt å opprettholde, kritisk utfordre og videreutvikle 
menneskeskapte kulturer, slik som ulike typer praksiser. 

samtidig er vitenskapen en del av vår kultur. det vil si at 
kulturelle verdier og normer påvirker og påvirkes av det viten-
skapssynet som til en hver tid er rådende. i følge ekeland er det 
”modernitetens epistemologi” som er rådende i vår tid og den 
har i stor grad påvirker oppfatningen av hva gyldig kunnskap 
er uavhengig av hvilken del av virkeligheten en har forsket på 
( ekeland 2007). ”modernitetens epistemologi” oppsummerer 
ekeland (2007) som troen på sannheten, troen på den vitenska-
pelige metode, troen på siste instanser, troen på avsløringen, 
troen på fremskrittet og troen på friheten.

disse grunnleggende antagelsene påvirker hva som an-
sees som gyldig kunnskap. det er den objektive, generelle 

sannhet den moderne vitenskapen søker. den er fremskaffet 
gjennom den vitenskapelige stringente metode, som gjennom 
stadig nye fremskritt avslører virkelighetens grunnleggende 
strukturer og mekanismer. den kumulative prosessen beve-
ger vitenskapen stadig nærmere den ”endelige” sannhet om 
vår verden. i en helsemessig kontekst er det rCt (randomized 
clinical trial) som er metoden med stor m. den antas å bringe 
oss nærmere de grunnleggende sannheter om sykdom, helse 
og effektiv behandling. 

ekeland ( 2007, 2008 ) minner oss imidlertid om at selv 
om denne ”modernitetens epistemologi” er sterkt til stede i 
vår kultur, og har hatt enorm suksess ikke minst innen medi-
sinen, så har den postmoderne kritikken av denne vitenskaps-
forståelsen fremskaffet nye innsikter.  karl Popper (Popper & 
miller 1997) har for eksempel vist at det ikke finnes ett sant 
”kart” og at vi prinsipielt aldri kan oppnå ”sann kunnskap.” 

Metode

”Kart” = epistemologi

”Terreng” = ontologi

Sammenheng mellom
epistemologi & ontologi

Figur 5.

Etter Ekeland 2007, 2008
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kunnskapsutvikling er altså en prosess som primært avdek-
ker det usanne snarere enn å finne frem til ( den endegyldige ) 
sann heten. dette er også i tråd med thomas kuhn’s (1996) 
grunnleggende innsikt. Gjennom sine analyser av vitenskapens 
utvikling har han synliggjort hvordan det som antas å være 
sanne ”kart” i en tidsepoke over tid sprekker og tvinger frem 
nye ”kart”. med andre ord; det som ansees som gyldig kunn-
skap innenfor én epistemologisk ramme, mister sin gyldighet 
når forståelsesrammen endres. Videre har Jürgen Habermas 
(Habermas 1988) demonstrert at ”kartene” vi har ikke er 
”nøytrale”, men avhenger av våre interesser. dette understre-
ker at antagelsen om at vitenskapelig kunnskap i prinsippet er 
objektiv og verdinøytral står for fall. Her har michel foucault 
også bidratt med viktige perspektiver , gjennom å vise at ”kart  
= makt” ( foucault 2006;  kelly, foucault, Habermas 1994 ). 
det vil si at de personer og institusjoner som forvalter makten 
til å definere hva som er gyldig kunnskap og hvilke kriterier og 
metoder som kan anerkjennes å gi gyldig kunnskap, legger 
premissene for hva som anerkjennes som ”sann” kunnskap in-
nen ulike kulturer og tidsepoker. 

disse postmoderne innsiktene har eksponert en rekke 
”epistemologiske feil” som er innebygget i ”modernitetens 
epistemologi” ( ekeland 2007, 2008 ). for det første, hevder 
han, at en har en tendens til å forveksle kartet med terrenget 
(altså en tror at de kunnskaper og teorier vi har er sannheten 
om virkeligheten). for det andre har vi en tendens til å anvende 
”en del av kartet som bilde på hele terrenget” ( ekeland 2007, 
2008 ). en antar, med andre ord, at de kunnskaper og teorier vi 
har forklarer hele virkeligheten og ikke bare de deler de opprin-
nelig ble utviklet for å beskrive og forklare. en tredje vanlig feil 
er at å se bort fra at ”terrenget er historisk, at vi selv er en del 
av terrenget, at kartet former terrenget og at vi aldri kommer 
på utsiden” (ekeland 2007, 2008). det vil si at måten vi forstår 
virkeligheten på, påvirker hvordan vi forholder oss til den, hvil-
ket kan endre virkeligheten selv. Virkeligheten skapes dermed 
av oss og endres over tid. som del av virkeligheten, kan vi 
heller aldri stå på utsiden og observere den. Vi observerer og 
deltar samtidig.

for å unngå å gjøre de skisserte ”epistemologiske feilene”, 
må vi revidere vårt bilde av sammenhengen mellom ”kartet” 
og ”terrenget” innen vitenskapen ( ekeland 2007, 2008 ). dette 
kan oppnås ved å operere med en mer nyansert og sammen-

satt bilde av de fenomenene ( den virkeligheten ) vi studerer 
og ved å ta konsekvensen av at ulike typer fenomener krever 
ulik type kunnskap om en ønsker å avdekke deres karakter. 
dermed må også den metodiske tilnærmingen tilpasses feno-
menenes karakter. 

ifølge ekeland, består virkeligheten av tre typer fenome-
ner som krever ulik kunnskap og metodisk tilnærming. fysiske 
feno mener, som er stabile, universelle, kausale, ahistoriske og 
som derved kan beskrives og predikeres med stor grad av 
sikkerhet, bygger på en objekt-ontologi. Vitenskapens mål er å 
beskrive og forklare disse så presist og sikkert som mulig. Bio-
logiske fenomener er derimot systemavhengige, funksjonelle 
og adaptive. de endrer seg og er derved ikke universelle. der-
med kan de ikke predikeres med like stor grad av sikkerhet. de 
befinner seg mellom en objekt-ontologi og en subjekt-ontologi. 
den siste gruppen fenomener omtaler ekeland som ”humane 
fenomener”. disse er menneskeskapte. de er avhengige av 
språket, de er fortolkende og intensjonelle og de søker å fange 
inn hvordan vi forstår den menneskelige virkeligheten og hand-
ler i denne, gitt den kulturelle og historiske ramme vi befinner 
oss innenfor. disse fenomenene er foranderlige og prediksjon 
er dermed usikker (og irrelevant ? ). 

ekeland hevder at en del av helsevesenets behandlingstil-
bud omhandler denne type fenomener.  i en interessant ana-
lyse av psykoterapi og placeboeffekter, argumenterer ekeland 
( 1999 ) for at den effektive ingrediensen i disse ”behandlings-
formene” nettopp er menneskets evne til å skape en ny virke-
lighet gjennom språklig formidlet mening og forståelse. dette 
er en radikalt forskjellig oppfatning av sykdomsfenomener enn 
det den moderne epistemologien, som dominerer helsevese-
net, står for. ekeland (2008) skisserer denne alternative epis-
temologiske forståelsen i figur6, nästa sida. 

etter min mening, er dette et nyttig perspektiv på sam-
menhengen mellom sykepleievitenskap og sykepleiepraksis, 
nettopp fordi den virkeligheten vi skal forholde oss til er så 
kompleks og mangfoldig. tar en utgangspunkt i en slik forstå-
else, vil diskusjonen om hvilken kunnskap vi trenger innenfor 
sykepleiefaget, og dermed hvilken kunnskapsutvikling som 
trengs, bli mer nyansert. slik blir det også mulig å skape rom 
for ulike typer sykepleievitenskapelig kunnskap som speiler de 
vesensforskjellige fenomener vi forholder til i møte med syke, 
pleietrengende mennesker.
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omvårdnad är huvudområde i utbildning till sjuksköterska. det 
bygger på vetenskap och  beprövad erfarenhet. omvårdnad 
som tillämpas i praktiskt sjukvårdsarbete integrerar annan 
kunskap som till exempel etik, medicin och psykologi. det är 
omöjligt att exakt avgöra var gränserna går mellan kärnan 
omvårdnad och andra kunskapsområden som integreras ( asp-
lund, 1994 ). omvårdnad som vetenskap handlar om caring och  
nursing. termen caring kan beteckna omvårdnad som förhåll-
ningssätt ( care about ) och termen nursing omvårdnad som 
handling, omvårdnadsåtgärder ( care for ). omvårdnad anpas-
sas till det specifika sammanhang som den utförs inom som till 
exempel barnsjukvård, geriatrisk vård eller palliativ vård.  

omvårdnad är ett akademiskt ämne vars inriktning är att 
främja människans hälsa utifrån ett livscykelperspektiv och när 
det inte är möjligt främja möjligheter till ett så ”gott” liv som 
möjligt och/eller till en värdig död. ämnets benämning varierar 
mellan olika lärosäten. Vanliga benämningar är vårdvetenskap, 
omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad. Vi har valt att benämna ämnet om-
vårdnad. i det praktiska arbetet syntetiseras omvårdnad med 
olika ämnen som till exempel medicinsk vetenskap, etik och 
samhälls- och beteendevetenskap samt empirisk, etisk, este-
tisk, personlig och emancipatorisk kunskap ( jmf Chinn & kra-
mer, 2008 ). 

inom ämnet omvårdnad finns det idag olika inriktningar 
som successivt har utvecklats vid olika lärosäten. det får 
konsekvenser för hur omvårdnad beskrivs (djup och bredd). 
exempel på olika inriktningar är livsvärldsperspektiv, kristet 
humanistiskt perspektiv, humanistiskt perspektiv och ett mer 
pluralistiskt synsätt.

om sättet att beskriva omvårdnad även får implikationer 
för hur omvårdnad utförs och upplevs är en empirisk fråga. 

oberoende av inriktning beskrivs ämnet i allmänhet bygga 
på en helhetssyn på människan. innebörden av begreppet hel-

oMVÅRdnad som HuVudomrÅde   
i sJukskÖterskeutBiLdninGen

hetssyn är dock inte given. Helhetssyn kan innebära att utifrån 
ett livsvärldsperspektiv beskriva kropp och själ som samman-
flätade till en odelbar helhet. människan har inte bara en kropp 
utan hon är också en kropp och när människan drabbas av 
sjukdom påverkas hennes relation till sin omgivning. människan 
står i en ständig interaktion med det sammanhang eller den 
miljö hon befinner sig i. sammantaget utgör kropp, själ och 
omgivning här ett sammanhang där det är svårt att göra en 
åtskillnad mellan de olika komponenterna. 

att olika inriktningar av ämnet omvårdnad växer fram vid 
landets olika lärosäten kan både ses som en styrka och en 
svaghet.  styrkan är att ämnets komplexitet belyses via olika 
perspektiv och svagheten att mångfalden av perspektiv kan bi-
dra till att ämnet blir svårt att kommunicera. Vi anser dock att 
mångfalden i perspektiv på sikt gagnar ämnets utveckling. 

Vi har valt att sätta in ämnets utveckling i ett samhällsper-
spektiv. forskning och omvårdnad sker alltid i ett visst sam-
hälle vid en viss tidpunkt. de värderingar som finns i samhället 
(makronivå) och som uttrycks i olika lagar och styrdokument 
för vården påverkar vårdens organisation ( mesonivå ) och mö-
tet på individnivå ( mikronivå ) mellan till exempel patient och 
sjuksköterska. den modell som tagits fram av umeåforskare 
( till exempel norberg & athlin, 1987; athlin,1989 ) något modi-
fierad, illustrerar detta nedan (se figur 1, nästa sida). 

synen på patienten har över tid förändrats från ett pater-
nalistiskt synsätt till att se patienten som självständig aktör 
med ”rätt” att bestämma över sitt eget liv. detta avspeglar 
i hög grad senmoderna värderingar. ett flertal dokument har 
under senare år tagits fram med sikte på att stärka patientens 
ställning i vården. Över tid har förändringar skett även när det 
gäller vårdens organisation. allt fler personer vårdas i hemmet 
vilket innebär att närstående ofta får nya uppgifter och erfa-
renheter i samband med en familjemedlems svåra sjukdom, 
döende och död ( andershed, 1998; James m.fl., 2007; James 

astrid norberg  legitimerad sjuksköterska, professor
britt-Marie ternestedt  legitimerad sjuksköterska, professor
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figur 1. en modell 
för analyser av omvårdnad 
som ämne.

m.fl., 2009 ) tidigare invanda mönster inom familjen förändras 
och nya beroendekonstellationer skapas ( ternestedt, 1998 ). 
Hemmet påverkas när det även blir en vårdplats. modeller för 
stöd till hela familjen har utvecklats, till exempel familjefokuse-
rade omvårdnad ( Benzein m.fl., 2008 ).

en viktig utgångspunkt för ämnet omvårdnad är att om-
vårdnad som praktik är en förutsättning för livet. den ”natur-
liga omvårdnaden” den som föräldrar ger sina barn och den 
omvårdnad vi som vuxna ger till oss själva kan ses som en 
prototyp för den professionella omvårdnaden. Genom omvård-
nad tillgodoses grundläggande mänskliga behov, något som 
Virginia Hendersson tidigt har beskrivit. den professionella 
omvårdnaden träder in när den naturliga omvårdnaden av olika 
skäl inte längre är tillräcklig. omvårdnad som praktik och som 
akademiskt ämne blir sålunda en angelägenhet för hela sam-
hället. 

samhällets normer och Värdegrund
Värdegrunden för omvårdnad bygger på övergripande värde-
deklarationer som fn:s deklaration om mänskliga rättigheter 
( www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.pdf ), eu:s konstitution och 
stadga (www.eu2004.se) och sveriges regeringsform (rf 1 
kap, 2 §). i socialtjänstlagen ( 2001: 453 ) betonas respekt 
för människornas självbestämmelserätt och integritet, social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. insatserna ska utformas och genomföras till-
sammans med den enskilde. Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, Lss ( 1993:387 ), betonar jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, möjligheter 
för den enskilde att leva som andra samt  på respekt för den 
enskildes självbestämmelserätt och integritet. Hälso- och sjuk-
vårdslagen ( 1982:763 ) betonar respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. den som har 
det största behovet av sjukvård ska ges företräde till vården. 
Vården ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet, tillgodose patientens behov 
av kontinuitet och säkerhet. Vården och behandlingen utformas 
och genomförs så långt möjligt  i samråd med patienten.

riksdagen beslutade år 1997 om en etisk plattform för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården.  den är baserad på 
tre grundläggande principer med följande rangordning:

Människovärdesprincipen: ”att alla människor har samma 
värde är det samma som att alla människor har samma rät-
tigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen 
människa i detta avseende är förmer än någon annan.” män-
niskovärdet är knutet till människans existens.

Behovs-solidaritetsprincipen: ”resurserna bör satsas på 
de områden ( verksamheter, individer ) där behoven är störst” 

HSL

Patient Vårdare

Nästående Vårdteamet
Relation
Uppgift

Vetenskap och beprövad erfarenhet SOL
Vårdfilosofi

Etik

Miljö
Organisation

Samhälle
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och att ”man bör beakta behoven hos de grupper som inte är 
medvetna om sitt människovärde, att de har mindre möjlig-
heter än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina 
rättigheter”.

Kostnadseffektivitetsprincipen: ”Vid val mellan olika verk-
samhetsområden eller åtgärder bör man satsa på det som är 
mest kostnadseffektivt, om allt övrigt är lika”. 

transitioner
under sitt liv genomgår människan flera transitioner det vill 
säga övergångar från ett tillstånd till ett annat. man brukar 
skilja mellan utvecklingsrelaterade, situations-relaterade och 
hälso- och sjukdomsrelaterade förändringar ( transitioner ). ett 
exempel på en utvecklingsrelaterad transition är övergången 
från vuxen till åldring. exempel på situationsrelaterade transi-
tioner är pensionering och en familjemedlems död. en hälso- 
eller sjukdomsrelaterad transition kan vara en övergång från 
frisk till sjuk och från sjuk till frisk. att immigrera till en ny kul-
tur är också en transition. den slutliga transitionen är döden. 
transitioner kan påverka personers sociala status och identitet 
( meleis m.fl., 2000 ), vardagsliv ( ekwall m.fl., 2007 ) och ofta 
påverkas hela familjen ( elmberger, 2004).  

Upplevelse av svår kroppslig sjukdom
kroppen är en viktig aspekt av vår identitet. andra känner igen 
våra ansikten, vårt sätt att röra oss, vår röst och de beskriver 
oss ofta utifrån vårt utseende och vårt beteende. det är tydligt 
att vi är våra kroppar i den meningen att vi är där våra kroppar 
är. men stora delar av vår kropp har vi inte någon medveten 
upplevelse	av	när	kroppen	fungerar	väl	–	kroppen	är	tyst.	

när vi har problem i vår kropp har vi ofta svårt att identi-
fiera lokalisationen av våra upplevelser och att verbalisera dem 
( Leder, 1990 ). det finns tillfällen då vi kan uppleva oss som 
ett med vår kropp, till och med som vår kropp. i situationer 
då kroppen inte fungerar väl, till exempel under sjukdom och 
ålderdom upplever vi en klyvning, kroppen är vår mask och 
det egentliga självet finns någon annanstans, inom oss ( Clarke, 
2001 ). när vi drabbas av en sjukdom kan vi först uppleva att 
kroppen beter sig konstigt, vi har ovanliga upplevelser som vi 
försöker hitta förklaringar till. de kroppsliga förändringarna ut-
gör ett hot mot vår identitet ( dwyer, 2008, källström-karlsson, 
2009 ). 

när vi får en diagnos får vi hjälp att tolka, vi uppfattar nu 
ovanliga upplevelser som symtom utifrån en medicinsk dis-
kurs. det kan ge en upplevelse av trygghet genom att upple-
velserna blir begripliga men det kan också innebära en konflikt 

mellan upplevelsen av mig som en person med symtom och 
mig som en lidande människa. sjuksköterskan behöver kunna 
samtala utifrån det medicinska språket och också utifrån var-
dagsspråket. Patienten måste kunna känna att han eller hon är 
välkommen att beskriva upplevelser som inte stämmer med 
sjukdomsbilden.

Upplevelse av att insjukna i en demens sjukdom
demenssjukdom beskrivs som ett hot mot patientens upp-
levelse av att vara/ha ett själv. Patienter med demenssjukdom 
kan få problem med att hålla samman sin narrativa identitet 
främst på grund av svårigheter att minnas sin historia och sina 
egenskaper ( addis & tippett, 2004 ). 

när de tydligast minns sitt tidiga liv, kan de ha lättast att ut-
trycka sina upplevelser genom att referera till barndomen. det 
finns en stor risk att dessa patienter behandlas nedlåtande av 
andra vilket ytter ligare hotar deras upplevelse av identitet. 

Friskhet och hälsa 
omvårdnad syftar ytterst till att hjälpa patienten att uppnå 
friskhet och hälsa. med friskhet menar vi frånvaro av sjukdom.  
det är ett självklart mål men ofta är det inte möjligt att uppnå. 
då är målet att uppnå hälsa trots sjukdom. det finns olika sätt 
att förstå hälsa. Vi anknyter till synen att hälsa är ”ett tillstånd 
i vilket vi varken lider ont eller är förhindrade från det dagliga 
livets funktioner” ( nordenfelt, 1991, s 81 ) vilket innebär att 
patienten har möjlighet att arbeta för eller förverkliga ”vitala 
mål” ( nordenfelt, 1991, s 89 ). sarvimäki ( 1984 ) beskriver 
hälsa som ett adekvat förhållande mellan individens mål eller 
intentioner och kapacitet, vilket gör det möjligt att eftersträva 
och uppnå uppställda mål samt förverkliga intentioner. 

denna syn på hälsa innebär att hälsa inte ses som motsats 
till sjukdom. Patienten kan vara sjuk men ändå ha eller vara 
hälsa och ha eller vara ohälsa utan att vara sjuk. det är också 
möjligt att patienten kan vara frisk men ändå lida av ohälsa. 
utifrån ett motsvarande resonemang kan även döendet vara 
förenligt med hälsa ( fryback, 1993 )

Patienten
Vi vill alla veta vem vi är. Begreppet narrativ identitet är identi-
tet som den framträder i en persons berättelse om sitt liv ( mc 
adams, 2001 ). Vi utgår från att vissa aspekter av vår upple-
velse av identitet är socialt konstruerade medan andra inte är 
det ( Hacking, 2000 ). det är ett faktum att det finns nyfödda 
människor, som vi kallar spädbarn. Hur vi ser på spädbarn är 
däremot en social konstruktion som kan variera. Begreppet 
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själv används ofta för att beskriva en persons upplevelse av 
sig själv (Harré, 1998). kärnan i självet är en känsla av att leva 
och vara aktiv, vilken kommer till uttryck genom att jag säger: 
”Jag upplever”, ”Jag vill”. upplevelsen är en djup känsla som är 
konstant över tid ( santamäki fischer, 2007 ). 

Jag har kunskap om mig själv, dels min personliga historia 
och dels vilka egenskaper jag har. Jag vet var jag växte upp, 
mitt yrke, hur många barn jag har. Jag vet också hur jag är, 
om jag älskar teater, om jag är blyg, begåvad eller händig. Jag 
minns händelser ur mitt liv, hur det var när min lillebror fyllde 
tio år, när jag tog sjuksköterskeexamen och liknande. denna 
aspekt av mig är beroende av att jag minns. min upplevelse av 
mig själv hänger också samman med hur jag blir behandlad. 
om jag blir föraktad och hånad kan jag skämmas och uppleva 
hur jag krymper. om jag blir bekräftad som en viktig person 
kan jag uppleva att jag växer. Hur känslig jag är för andras 
reaktioner har samband med min inre styrka (nygren 2007). 
det finns skäl att tro att många patienter är mycket känsliga 
för hur de blir behandlade. de är i en främmande och många 
gånger skrämmande miljö, de är i underläge och deras identi-
tet kan redan vara hotad av  händelser som är skäl till att de 
är patienter.

min livsberättelse handlar om mitt liv. Livsberättelser kan  
berättas inom ramen för samhälleliga övergripande berät-
telser, som tillhandahåller ett språk som gör det lättare att 
förmedla livsberättelsen till andra som förfogar över samma 
språk. i dag finns det flera övergripande berättelser samtidigt 
i vårt mångkulturella samhälle vilket skapar behov av kulturan-
passad omvårdnad ( Heikkilä m. fl., 2007 ). 

en viktig ingrediens i en utvecklad livsberättelse är förkla-
ringar till varför saker har utvecklats som de har. Livsberättel-
ser berättas inte bara, utan de påverkar också vårt handlande. 
de uttrycker ett moraliskt perspektiv. en del livsberättelser har 
mer positivt inflytande på berättaren, på andra och på sam-
hället. andra livsberättelser påverkar destruktivt. en sjukskö-
terska som arbetar med personer med psykiska problem kan  
hjälpa patienten att hitta en mer konstruktiv livsberättelse. när 
vi drabbas av svåra livshändelser kan vår livsberättelse bli kao-
tisk. då kan sjuksköterskan genom samtal hjälpa oss att se 
en ny mening trots det som skett, det vill säga rekonstruera 
livsberättelsen.

Mötet mellan patient och vårdare
omvårdnad kan förstås utifrån två aspekter, relationsaspekten 
och sakaspekten ( Griffin, 1980; norberg m.fl., 1992 ). Vårdare 
genomför omvårdnadsåtgärder (”caring for”) inom ramen för 

relationen till patienten (”caring about”). sakaspekten omfattar 
de omvårdnadsåtgärder som vårdaren utför. sättet att utföra 
omvårdnadsåtgärderna får en stor betydelse för patientens 
självrespekt och upplevelse av identitet. också vårdaren på-
verkas.

omvårdnad ses som en helhet där relations- och sakaspekt 
är sammanflätade till en odelbar helhet. den modell för om-
vårdnad som vi beskrivit kan användas på olika sätt (se figur 1, 
sid 32 ). den visar på viktiga aspekter för omvårdnad, aspekter 
som kan fyllas med olika innehåll. etik är en integrerad aspekt 
av omvårdnad och kan beskrivas som relationsetik och hand-
lingsetik ( Lindseth, 1991). Här presenterar vi relationsetik un-
der beskrivningen av omvårdnadens relationsaspekt och hand-
lingsetik under beskrivningen av omvårdnadens sakaspekt.

Relationsaspekten
omvårdnad sker inom ramen för en relation mellan vårdare och 
patient. Här förenklar vi och beskriver bara två parter. Begrep-
pet patient kan också innefatta närstående. Givetvis kan en 
vårdare ge omvårdnad till flera patienter och en patient kan 
få omvårdnad av flera vårdare. detta är således en förenklad 
bild. 

relationsetik syftar till goda relationer. om etiken fungerar 
innebär det att den goda omvårdnaden kännetecknas av föl-
jande. Patienter och vårdare respekterar varandras värdighet 
och ett konstruktivt ömsesidigt beroende uppstår. de har en 
positiv och realistisk bild av varandra och kan kommunicera.  
Patienter betraktas som subjekt. Vårdare utgår från att de upp-
lever känslor som smärta, sorg, förtvivlan, omsorg och glädje. 
Patienters upplevelser av sig själva beaktas. Patienter betrak-
tas som personer med mänskliga rättigheter som respekteras, 
deras värdighet och autonomi värnas. de får sanningsenlig in-
formation anpassad till deras förmåga för att kunna handla så 
konstruktivt och adekvat som möjligt och deras uppfattningar 
respekteras. information om deras personliga liv behandlas 
konfidentiellt.  

Vi ingår i sociala och kulturella sammanhang och vårt be-
roende av andra skiftar under olika faser av livet. även när 
vi upplever oss vara som mest självständiga är vi ömsesidigt 
beroende av andra. att en person blir beroende av omvårdnad 
påverkar hela familjen ( Paul & rattray, 2008 ). invanda mönster 
och maktförhållanden förändras. 

även i utpräglade beroendesituationer kan patienter bevara 
känsla av frihet och självbestämmande in i det sista ( sahlberg 
Blom, 2001). Hur beroende upplevs har samband med hur pa-
tienten bemöts ( eriksson & andershed, 2008 ). när patienten 
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inte längre orkar eller kan utöva sitt självbestämmande fattar 
närstående eller vårdare beslut utifrån vad de tror att patienten 
skulle ha velat och vad de uppfattar vara i patientens bästa 
intresse. Patienten kan i en känsla av tillit och förtroende, ge 
vårdaren fullmakt att vårda ( rundqvist, 2004 ). 

det finns patienter som beskriver att de har det bra i sin 
sjukdom men det finns också patienter som upplever ett stort 
lidande. Lidande kan förstås som en känsla av att ha hamnat 
utanför meningsfulla sammanhang, att ha tappat upplevelse av 
förbundenhet ( Younger,1995 ), med andra, med avlidna, med 
ting, aktiviteter, naturen och en andlig dimension, det vill säga 
hemmastaddhet ( norberg, 2001 ). när vi lider behöver vi tröst. 
relationen mellan vårdare och patienter kan präglas av godhet 
och kärlek ( norberg m.fl., 2001 ). den fysiska miljön kan vara 
tröstande i sig genom att ge upplevelser av skönhet genom 
konst, musik och vackra saker. kontakt med familjen, vänner, 
kyrkan, små barn, djur, musik, dans och natur är andra exem-
pel på möjligheter att finna tröst.

flera teoretiker beskriver det som ett moraliskt krav eller 
ideal att vårdaren har moralisk känslighet. det tydligt asym-
metriska ansvaret i patient-vårdarrelationen har gjort att en 
del omvårdnadsforskare anknutit till Lévinas etik ( till exempel 
Greenwood, 2007 ). Lévinas beskriver ansvaret i alla mänskliga 
möten som asymmetriskt ansvar ( engster, 2005 ). Vi drabbas 
av den andres sårbarhet ( den andres ansikte ) och känner att vi 
har ansvar för att inte skada honom eller henne. detta ansvar 
kan vi inte välja att acceptera eller förkasta. det är ovillkorligt 
och oundvikligt. Jag är ansvarig för den andre men kan inte 
kräva att han eller hon tar ansvar för mig. redan när vi hälsar 
på en annan svarar vi på hans eller hennes existens och riske-
rar att såras. kontakten med den andres sårbarhet gör också 
oss sårbara. Lévinas menar att ansvar betyder förmåga att 
svara: ”respons-ability” ( manderson, 2006 ). Jag accepterar 
inte ansvar utan finner mig själv ”i ansvar”, ansvarig. 

omvårdnad kan ha olika fokus. Här beskriver vi en iden-
titetsbefrämjande omvårdnad vilken innebär att omvårdnaden 
anknyter till patientens identitet, det vill säga upplevelse av 
själv och livsberättelse ( jfr. ternestedt, 2009 ). 

när patienter berättar om sitt liv för vårdare berättar de 
inte hela sin livsberättelse utan det som de anser relevant för 
att vårdare ska kunna förstå dem. Vårdaren är med och kon-
struerar den aktuella berättelsen genom sina reaktioner. de 
berättar inte saker som de ser att den de samtalar med inte 
förstår, inte orkar höra eller visar förakt för. 

kunskapen om omvårdnad som förhållningssätt och rela-
tioner bygger på kunskap från ämnen som etik, psykologi och 

pedagogik och handlar om hur man kommunicerar med och re-
laterar till den friska människan under olika utvecklingsstadier 
av livet. omvårdnad som förhållningssätt (relationsaspekten) 
kan behöva anpassas om patienten till exempel lider av Par-
kinsons sjukdom ( norberg & athlin, 1987 ), demenssjukdom 
( normann, 2001 ) eller schizofreni ( Pejlert, 2000 ).

i en identitetsbefrämjande omvårdnad är den enskilda pa-
tientens livsberättelse en central utgångspunkt. Vårdaren strä-
var efter att sätta sig in i patientens situation och på ett med-
vetet sätt utgå från patientens upplevelser. Vad betyder den 
här situationen för patienten? Vad har situationen för laddning? 
att förstå sig själv och andra innebär att inta olika epistemolo-
giska positioner. Jag kan förstå mig själv inifrån och behöver 
komplettera denna förståelse med min kunskap om hur andra 
förstår mig. det är emellertid omöjligt att helt förena de båda 
typerna av förståelse. när jag hör hur andra uppfattar mig gör 
jag det ändå alltid utifrån mitt eget perspektiv. 

På analogt sätt kan vårdare aldrig förstå patienters själv-
förståelse, men de kan höra hur de beskriver sin självförstå-
else, lägga till sin utifrånförståelse av dem och sina tankar om 
hur patienterna upplever sig själva inifrån. de kan fylla i med 
hjälp av mer eller mindre välgrundade fantasier. 

sakaspekten
Handlingsetik beskriver hur vi kan göra gott och rätt. när vi 
inte är säkra på vad som är gott och/eller rätt står vi antingen 
inför ett etiskt problem eller ett etiskt dilemma. etiska problem 
kan lösas men inte etiska dilemman. man måste förhålla sig på 
bästa möjliga sätt i en omöjlig situation. 

Handlingsetiska problem kan diskuteras utifrån etiska 
principer som de presenteras av Beauchamp och Childress 
( 2001 ): respektera livets okränkbarhet, respektera andras 
autonomi, göra gott och inte skada samt handla rättvist.  att 
respektera livets okränkbarhet innebär att inte förkorta eller 
förlänga livet på ett ”onaturligt” sätt. att respektera patienters 
autonomi handlar om att kunna kommunicera med patienten 
så att man kan förstå vad han eller hon upplever, tänker, vill, 
föredrar, inte vill, tycker illa om etcetera. att göra gott och inte 
skada handlar om att känna till alternativa handlingar, exem-
pelvis vad forskning har visat, vad beprövad erfarenhet pekar 
på. att handla på ett rättvist sätt innebär bland annat att inte 
diskriminera någon på grund av social ställning eller ålder.

inom ramen för patient-vårdarrelationen utförs olika om-
vårdnadsåtgärder. det kan gälla promotion, prevention, bot, 
lindring och tröst. Promotion handlar om att befrämja friskhet 
och god hälsa. det kan handla om att stödja och råda en per-
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son att äta sundare, motionera, koppla av och vila. Promotion 
av hälsa är ofta nära förknippad med prevention av ohälsa och 
sjukdom. Preventionen är mer riktad mot riskfaktorer för en 
viss sjukdom, till exempel att undvika stress som höjer blod-
trycket för att förebygga slaganfall, använda stödstrumpor 
för att undvika blodpropp. omvårdnad kan vara inriktad på att 
bota en viss sjukdom, återställa och bevara friskhet och hälsa.  
Vanligen kombineras då behandling ( ”cure”, bot ) med omvård-
nad ( ”care” ) ( d’aunno, 2001 ). sjuksköterskor, läkare och an-
nan personal samverkar idealt för en optimal vård. 

när sjukdom inte kan botas syftar omvårdnaden till att 
hjälpa patienten att leva med sjukdomen. omvårdnadsåtgär-
derna  kan innebära att undervisa, råda, hjälpa till att utforma 
eller tillhandahålla en stödjande miljö, ge stöd, ge hjälp att ut-
föra handlingar eller att utföra handlingar åt patienten, som 
inte kan  utföra dem själv. Vanligen integrerar sjuksköterskan 
då kunskaper från ämnena omvårdnad, medicinsk vetenskap 
och etik. omvårdnadsåtgärderna kan lindra symtom och göra 
det möjligt för den sjuke att leva med så god livskvalitet som 
möjligt ( Henoch, 2007 ). 

dessa insatser kräver att vårdaren har god kunskap om 
sjukdomen och om hur den sjuke kan anpassa sitt dagliga liv så 
att hälsa kan uppnås trots sjukdomen ( Hörnsten, 2004 ). det 
kan handla om så konkreta saker som att öka färgkontrasterna 
när man dukar för måltid åt en person med alzheimers sjukdom 
(Wijk m. fl., 1999). det kan handla om mer subtila ting som att 
samtala med en patient om dennes upplevelse av meningslös-
het och hjälpa honom eller henne att finna nya vägar till ett 
meningsfullt liv (talseth, 2001). 

den palliativa vården syftar framför allt till att lindra lidande 
och hjälpa patienten att finna tröst eller på annat sätt uthärda 
situationen (jmf Cronfalk, 2008).

betydelsen av ett diagnostiskt och prognos-
tiskt tänkande.
det diagnostiska tänkandet innebär att fastställa patientens 
hälsotillstånd som kan vara  nära relaterat till sjukdomstillstån-
det men behöver inte vara det. det handlar om att förstå hur  
det aktuella hälsotillståndet påverkar och påverkas av  patien-
tens dagliga liv. risker för komplikationer och möjligheter till 
förbättringar uppmärksammas. Vårdaren använder sig alltid av 
samtal (med patienten när det är möjligt och med närstående) 
samt observation av patienten och i bästa fall också av valide-
rade instrument, till exempel intervjuer, enkäter, observationer, 
speciella test.

när vi väljer omvårdnadsåtgärder tar vi hänsyn till vilka ef-

fekter vi antar att åtgärden har och vilka effekterna blir om 
vi avstår från att genomföra åtgärden. det kan hända att de 
förväntade positiva effekterna av en åtgärd inte är stora men 
de negativa effekterna av att avstå är katastrofala. i så fall 
genomför vi givetvis åtgärden. Prognosen blir med andra ord 
en uppskattning av effekterna av att genomföra åtgärden i rela-
tion till effekterna av att avstå från åtgärden. det prognostiska 
resonemanget är en viktig förutsättning för adekvata priorite-
ringar.

den medicinska prognosen och omvårdnadsprognosen 
behöver inte alltid följas åt. det kan vara så att sjukdomen pro-
gredierar men patienten uppnår mer och mer hälsa genom att 
han eller hon finner ett konstruktivt sätt att förhålla sig till sin 
situation.

Patient och vårdare har olika kunskap
omvårdnadsåtgärderna ska väljas och utföras utifrån bästa 
tillgängliga vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som 
man beaktar etik och lokala förhållanden (sackett m.fl., 1996; 
Willman & stoltz, 2006). evidensbaserad kunskap kombineras 
med erfarenhetsbaserad kunskap, till exempel vårdares erfa-
renheter från vårdarbete, och med intellektuella och moraliska 
dygder (svensk sjuksköterskeförening, 2006). all erfarenhets-
baserad kunskap är inte god (Herbig m.fl., 2001). i en dålig 
vårdmiljö kan förödande sätt att se på patienter utvecklas. 
Genom begreppet beprövad erfarenhet betonas att den erfa-
renhetsbaserade kunskapen måste utvärderas. (svensk sjuk-
sköterskeförening 2006). 

Patienten har en erfarenhetsbaserad kunskap om sina upp-
levelser som vårdaren inte har (se norberg, svensk sjukskö-
terskeförening 2006, jfr.James m.fl., 2009). ford m.fl., (2003) 
beskriver eBPC ( evidence-based patient choice ), det vill säga 
patienten informeras om relevant evidensbaserad kunskap och 
patient och vårdaren har respekt för patientens preferenser 
och erfarenhetsbaserade kunskap i det gemensamma besluts-
fattandet. 

 kunskapen om omvårdnadsåtgärder bygger på kunskap 
om hur man lever sunt under olika utvecklingsstadier, vad och 
hur man äter, hur man motionerar, hur man sköter sin hud et-
cetera. detta bör vara grunden, det som socialstyrelsen tidi-
gare benämnde allmän omvårdnad. den specifika omvårdna-
den ställer krav på att sjuksköterskan kan integrera kunskap 
om vanligen sjukdomar med kunskapen om den allmänna 
omvårdnaden. omvårdnadsåtgärder behöver också anpassas 
till patientens förmågor. Vi exemplifierar med omvårdnad av 
personer med demenssjukdom. en sjuksköterska kan inte ge 
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adekvat omvårdnad till en person med demenssjukdom utan 
kunskap om vad symtom som agnosi och apraxi innebär liksom 
hur patientens minne fungerar och hur förmågan till kommuni-
kation är störd. sjuksköterskan behöver inte djup kunskap om 
hur patienten är skadad på cellnivå men hon eller han behöver 
djup insikt i hur sjukdomen påverkar patientens dagliga liv och 
hur hon eller han kan anpassa omvårdnaden till patientens för-
mågor ( Zingmark, 2000 ). motsvarande sak gäller givetvis om 
sjuksköterskan vårdar en patient med hjärtinsufficiens ( Bränn-
ström ,2007 ) eller diabetes ( Hörnsten, 2004 ).

Miljö och vårdkultur 
omvårdnad sker i en vårdmiljö. det kan vara den sjukes hem, 
en skola, en vårdcentral, ett sjukhus, ett särskilt boende etce-
tera. det är en viktig omvårdnadsuppgift att anpassa miljön så 
att den blir så ändamålsenlig som möjlig. det kan handla om 
att i samråd med arbetsterapeut genomföra förändringar som 
gör det lättare för den sjuke att klara av sitt dagliga liv, som att 
bredda dörrar så att rullstol kan passera. det handlar också 
om att göra vårdmiljön sådan att den sjuke kan uppleva hem-
känsla (Zingmark, 2000 ), till exempel inreda ett patientrum på 
ett särskilt boende så att den sjukes livshistoria speglas. 

Vårdenheter genomsyras av värderingar och normer vilka 
ofta visar sig i personalens förhållningssätt till patienter, när-
stående och varandra. som patient, närstående eller nyanställd 
sjuksköterska på en avdelning känner man av atmosfären eller 
stämningen. man känner fort om atmosfären är tillåtande el-
ler icke-tillåtande (ternestedt, 1998; andershed, 1998; sahl-
berg Blom, 2001; Jackson, 2005; edvardsson, 2007;  dwyer, 
2008).

eftersom det alltid finns större behov inom vården än det 
finns resurser så kommer personal att tvingas prioritera och 
komma överens om vad värdegrunden och etiken konkret be-
tyder på den egna vårdenheten. för att ge en god omvårdnad 
krävs en hållning i etiska frågor som är förankrad i värdegrun-
den och där personal har pågående diskussioner om hur den 
kan tillämpas i den egna verksamheten. det behövs både en re-
lationsetik och en handlingsetik: relationsetiken handlar om hur 
man upprättar och vidmakthåller goda relationer, handlingseti-
ken vägleder främst i val mellan olika möjliga handlingar.

Våra djupast integrerade värderingar kan vi uppleva som 
vårt samvete. när vi går mot vårt samvete får vi dåligt samve-
te. om det händer ofta kan vi uppleva samvetsstress. studier 
har visat att samvetsstress hos personalen har samband med 
risk för utbrändhet ( Glasberg, 2007; Juthberg, 2008 ). ett sätt 
att minska risken för utbrändhet på en arbetsplats är att ge 

personal utrymme att samtala om sina värderingar, sin upp-
levelse av samvetsstress. i bästa fall kan man komma fram till 
gemensamma ståndpunkter och annars kan man åtminstone 
klargöra på vilka punkter man inte är överens och bestämma 
hur man ska förhålla sig till detta. 

omvårdnad som ämne i akademisk grund- 
och forskarutbildning
som akademiskt ämne är det viktigt att omvårdnad framställs 
utifrån ett kritiskt perspektiv. studenter behöver hjälp att för-
stå vår tids och vårt samhälles syn på omvårdnad inte bara 
utifrån forskning, beprövad erfarenhet och etik utan också i 
den aktuella sociala och  politiska kontexten, vilket innefattar 
förståelse för den historiska framväxten av ämnet. man kan 
till exempel undra över varför evidensbaserad vård har blivit 
ett så viktigt begrepp just nu. är det en reaktion mot post-
modernismen? eller är det ett uttryck för ekonomism eller en 
kombination av olika skäl? Vilka grupper i samhället gynnas av 
att vi  uppfattar omvårdnad som vi gör? är den individualistiska 
synen en konsekvens av individualismen i samhället? Borde vi 
anlägga mer strukturella perspektiv? 

tankar om framtiden
det västerländska samhället idag karaktäriseras av snabbhet, 
pluralism och ekonomism. Behovet av evidensbaserad praktik 
betonas. i ett sådant klimat är det lätt att eftertanke och vär-
den som inte enkelt låter sig mätas osynliggörs. Vi kan se så-
dana trender när det gäller rationaliseringar inom vården. den 
utmaning som sjuksköterskor står inför är att synliggöra äm-
nets innehåll och hur god omvårdnad kan främja patienters och 
närståendes livskvalitet och upplevelser av hälsa under livets 
olika faser. det gäller inte minst den kroppsliga aspekten av 
omvårdnad och den syntetisering som då sker av olika ämnen 
inom ramen för den relation som utvecklas mellan patient och 
sjuksköterska. Här behövs interventionsstudier som studerar 
om och hur omvårdnad kan göra skillnad på individ-, organisa-
tions- och samhällsnivå.  
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I detta kapitel ges exempel på hur forskning och utbildning 
inom Omvårdnadsvetenskap bedrivs vid ett lärosäte i Sverige 
med sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad nivå.

omvårdnad (nursing) har sin bas i humanismen. omvård-
nadens fokus är människan i sitt unika livssammanhang från 
födelse till död, frisk eller sjuk, i hälsa eller i ohälsa, som vill 
eller behöver arbeta med sin hälsa. Varje människa befinner 
sig i ett socialt sammanhang och har oftast närstående som 
är involverade i hans eller hennes livssituation. omvårdnad för-
utsätter att andra än den som är i fokus är involverade. inom 
hälso- och sjukvården krävs att de som utför professionellt 
omvårdnadsarbete har kunnande, utöver de närståendes kun-
nande och förmåga, som gör dem till professionella aktörer. i 
denna framställning fokuseras på sjuksköterskor som profes-
sionella aktörer. 

Hälsoperspektiv
syftet med omvårdnad är hälsa. Genomförande av omvårdnad 
(nursing practice) innefattar förutom konkreta omvårdnads-
åtgärder även att möta den som är i fokus för omvårdnad, 
samtala, vara närvarande och skapa förutsättningar för detta. 
Hälsan är del i människans varande och är inte i varje stund 
medveten. människans hälsoarbete är ofta integrerat i det dag-
liga livet. under perioder i livet blir arbetet med den egna häl-
san tydligare och medveten. i samband med sjukdom blir detta 
speciellt tydligt och då finns utökat behov av hjälp för att finna 
sätt att förbättra hälsan. 

Forskning inom omvårdnad
forskning inom omvårdnad (nursing science) ska utöka kunska-
pen om att bibehålla, stödja, förbättra och återskapa hälsa, 
att undvika, lindra och uthärda lidande samt att skapa förut-
sättningar för en fridfull död. forskningen inom omvårdnad kan 
utgå från något av omvårdnadens grundkoncept det vill säga 

människa, hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. 
forskning inom omvårdnad innefattar även ledarskap, adminis-
tration och organisation av omvårdnad samt upplevelser och 
erfarenheter av omvårdnadsarbete.

Honnörsordet helhetssyn i omvårdnad kan förstås genom 
att personen ses som aktör i sin livsberättelse, i vilken närstå-
ende är involverade. en sådan helhetssyn anmodar professio-
nell omvårdnadspersonal till att sträva efter att kompensera för 
funktionsbortfall, så att en svårt sjuk person kan fortsätta vara 
aktör i sin egen livsberättelse och att inkludera närstående i 
planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsarbe-
te. Helhetssynen kan guida professionell omvårdnadspersonal 
i strävan att förstå vilka känslor och erfarenheter som kan lig-
ga bakom reaktioner och beteenden. detta kan uppfattas olika 
beroende på i vilken kulturell kontext personen befinner sig. till 
exempel upplevde personer i sverige att deras livsberättelse 
blev avbruten i samband med insjuknandet i stroke och i en 
vietnamesisk kontext innebar att leva med stroke att uppleva 
sig som en svag länk i ett familjenätverk (Häggström, 2004). 
Personalens livsberättelse påverkar deras syn på omvårdnad 
samtidigt som deras egen livsberättelse förändras genom att 
arbeta med omvårdnad. närstående ingår i personens livsbe-
rättelse och på det sättet ingår vi alla i och påverkar varandras 
livsberättelser.

innebörden i att leva med funktionsnedsättningar och för-
ändrad hälsa varierar utifrån funktionsnedsättningens art och i 
vilken grad hälsan är påverkad samt i vilken social kontext indi-
viden befinner sig ( Öhman 2003, Jumisko 2007, olsson 2007). 
i omvårdnadsarbetet är kunskapen om vad det innebär att leva 
med en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning viktig 
men kan inte självklart betraktas som generell kunskap. det 
innebär att eftersom varje individ är unik så finns alltid indivi-
duella variationer. Genom djup förståelse för personens behov 
och den specifika innebörden i att leva med funktionsnedsätt-

oMVÅRdnadsVetenskaP 
som HuVudomrÅde– exeMPeL FRÅn ett LÄRosÄte

karin axelsson leg. sjuksköterska, professor



44

ning och förändrad hälsa skapas förutsättningar för att om-
vårdnad kan utformas utifrån personen och personens behov.

Bemötande inom hälso- och sjukvården på ett acceptabelt 
och trevligt sätt är en förutsättning för god och professionell 
omvårdnad. Bemötandet har även betydelse för resultat av 
vård- och behandlingsinsatser, oavsett vilken vårdform eller 
vilka personalkategorier som är involverade. ett gott bemötan-
de är många gånger avgörande för upplevelsen av god vård. 
att eftersträva goda möten inom hälso- och sjukvården visar 
på att etiska kvaliteter behövs för att åstadkomma en positiv 
relation till de vårdsökande. Bra bemötande omfattar bland an-
nat att i varje situation ge relevant information och bemöta 
personen med respekt. kunskaper om kommunikation och om 
förutsättningar för att kommunikationen ska fungera är bas för 
bra bemötande.

den som är sjuk eller har funktionsnedsättning påverkar 
sina närstående och deras liv. det kan för den närstående inne-
bära minskad frihet, krympande liv och ett etiskt krav att en-
sam bära ansvaret för den som är sjuk (Öhman 2003). ansva-
ret för den som är sjuk kan bli en stor börda och leda till ett 
eget lidande samtidigt som att bibehålla hoppet kan ge mod 
och styrka (Jumisko 2007). 

närståendes roll vid livshotande tillstånd som kräver vård 
inom intensivvård innebär bland annat att de närstående ge-
nom sin närvaro inger trygghet hos den som är sjuk. de när-
stående är även betydelsefulla för personalen för att de ska 
få hjälp med berättelser om den sjuke och på det sättet får 
personalen en djupare förståelse för den som är sjuk och den-
nes reaktioner (engström 2008).

Vård på institution är nödvändigt vid svåra, speciellt akuta, 
tillstånd. Vissa miljöer på institution kan uppfattas mer främ-
mande än andra. miljön på en intensivvårdsavdelning är ett så-
dant exempel. den som är svårt sjuk och vårdas inom intensiv-
vård kanske inte kan till fullo uppfatta omgivningen på grund av 
sjukdom eller skada. efter tillfrisknande kan kanske närstående 
som också befunnit sig vid sjukbädden förklara och fylla i luck-
or i minnet samtidigt som ett återbesök på avdelningen kan 
vara betydelsefull för att gå vidare i livet (engström 2008).

Vård i hemmet är självklart i många kulturer och i sverige 
kommer allt mer av vården att förläggas till hemmet. Hemmet 
som miljö kan påtagligt bidra till upplevelse av trygghet för den 
som är sjuk, samtidigt som det finns risk att hemmet förändras 
till en arbetsplats för vårdande, som leder till att de som bor 
där inte känner igen hemmet som hem längre. teknikutveck-
lingen skapar nya förutsättningar för att ge vård i hemmet. 
samtidigt som teknik utvecklas så behöver kunskap tas fram 

om hur teknik som används vid vård i hemmet uppfattas.
äldres och närståendes perspektiv har studerats utifrån 

friska äldres föreställningar om vad god vård är i en situation 
med allvarliga hälsoproblem och hur de tänker om att använda 
teknik i dessa sammanhang. studierna lyfter fram att beva-
rande av självet och att bli behandlad med värdighet är centralt 
i värderingar av och syn på god vård ( Harrefors m.fl. 2008 ).

användning av informations- och kommunikationsteknologi 
( ikt) vid vård i hemmet skapar helt nya förutsättningar för vår-
den och kommer att påverka omvårdnadsarbetet i flera olika 
avseenden i framtiden. idag finns ett antal försök och kunskap 
håller på att byggas upp kring förutsättningar och konsekven-
ser av användning av ikt. 

äldres syn på användning av olika ikt tillämpningar vid 
vård i hemmet har studerats i olika försök. studierna fokuserar 
på de äldres och närståendes erfarenhet av och föreställningar 
om att använda ikt tillämpningar vid vård i hemmet. utgångs-
punkten för denna forskningsinriktning inom omvårdnad är att 
beskriva och förstå betydelse av och förutsättningar för stödet 
som förmedlas via tillämpningar av ikt och att bygga upp en 
kunskap om hur personer i högre grad själva kan hantera sina 
hälsoproblem. om utvecklingen av ikt-tillämpningar utvecklas 
utifrån människors behov kan detta i framtiden leda till att den 
som har funktionsnedsättning eller förändrad hälsa på ett på-
tagligt sätt i större utsträckning kan påverka den egna vården 
och få stöd i att arbeta med den egna hälsan utformad utifrån 
upplevda behov.

textkommunikation har prövats till ett par personer med 
svåra funktionsnedsättningar som hade svårt att prata. dessa 
personer stärktes i att ta ansvar för hur den egna vården skulle 
genomföras och tog över kontakten med distriktssköterskan 
som tidigare hade skötts av närstående eller personlig assis-
tent. även distriktssköterskorna som hade ansvaret för vården 
av dessa personer var mycket nöjda med den prövade tekniken 
och kontakten de fick med personerna som de hade vårdan-
svar för ( nilsson 2007 ).

Personalens värderingar och föreställningar om använd-
ning av ikt inom vård av äldre visar att personalen har en dub-
belhet i sin inställning till att använda ikt och rädslan att bidra 
till en inhuman vård gör dem avvaktande (savenstedt m.fl. 
2006). sjuksköterskors roll och ansvar kommer säkerligen att 
påverkas av införandet av ikt vid vård i hemmet.

ett område där flera studier gjorts är användandet av 
ikt som stöd till föräldrar. som exempel kan nämnas att ikt 
har använts för att ge stöd till föräldrar i att vara föräldrar 
( nyström 2004 ). nyblivna föräldrar som gick hem tidigt ef-
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ter förlossningen fick stöd via ljud och bildkommunikation av 
barnmorskor. resultaten visar att barnmorskor och föräldrar 
upplevde mötet nästan som ett rumsligt möte och föräldrarna 
kunde få sina frågor besvarade. Både föräldrar och barnmor-
skor upplevde ikt som ett funktionellt komplement. 

Barnmorskor beskrev att den begränsade tid de har haft 
för att vårda mamma och barn blev ytterligare begränsad vid 
tidig hemgång och de upplevde sig inte längre värderade som 
experter i eftervården på BB-avdelningen. de ville få ett utökat 
ansvar för barnafödandet i sin helhet samt såg möjligheter att 
fortsätta att utveckla yrkesrollen i postpartum perioden (Lind-
berg 2007).

studier inom e-hälsa ger kunskaper om förställningar, re-
sonemang, erfarenheter och den levda erfarenheten. dessa 
perspektiv är viktiga att belysa i utbildning till sjuksköterska 
och i specialist utbildning ar för sjuksköterskor.

Utbildning i omvårdnad 
sjuksköterskeutbildning, röntgensjuksköterskeutbildning och 
specialistutbildningar för sjuksköterskor genomförs på institu-
tionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. insti-
tutionen består av tre ämnesavdelningar; avdelningen för om-
vårdnad, avdelningen för medicinsk vetenskap och avdelningen 
för hälsa och rehabilitering. kurserna i programmen genomförs 
av de avdelningar som har ämneskompetensen i ämnet. 

Högskoleutbildning är både fokuserad på lärande inom för 
utbildningen specifika områden och på personlig utveckling. 
den personliga utvecklingen kan ses som en mognad för att 
öka beredskapen för att ta det professionella ansvaret i olika 
situationer i arbetet och även att i kritiska situationer göra 
snabba och korrekta prioriteringar. utveckling av personlig 
mognad sker bland annat genom reflektion och kritisk gransk-
ning av det egna arbetet och händelseutvecklingen i specifika 
situationer. Värderingar och etik är grundkomponenter i arbete 
med människor, därför utgör dessa områden viktiga kompo-
nenter både i lärandet inom faktaområdet för utbildningen och 
även i utvecklingen av personlig mognad.

forskning integreras i utbildningens alla kurser. kursernas 
innehåll och genomförande har sin utgångspunkt i aktuell forsk-
ning inom respektive ämne. Vetenskaplig skolning ingår i varje 
kurs i omvårdnad. till exempel kan studenter i teorikurser stu-
dera observations- och intervjumetodik, vilka sedan tillämpas i 
verksamhetsförlagda kurser. kvantitativ metod finns i termin 1 
i form av urval, design och grundläggande statistik, i termin 2 
är fortsättningen deskriptiv statistik, tabeller och diagram och 
i termin 4 är det fokus på evidens. den kvalitativa metodiken 

startar också under termin 1 med förståelse av forskningspro-
cessen, granskning av vetenskapliga artiklar och tillämpning 
sker i form av miljöobservation. under termin 1 tränas även 
intervjumetodik i form av en intervju i miljöprevention. i termin 
5 görs en forskningsintervju under den tillämpade delen. den 
rena metodkursen är blandad med både kvalitativ och kvanti-
tativ metodik.

för att utöka studenternas kunskaper om aktuell forsk-
ning på institutionen föreläser lärare med aktiv forskning och 
presenterar sin forskning. detta är placerat i de kurser där 
forskningen är relevant. forskningen har varit och är betydel-
sefull för utvecklingen av kurserna och valet av kurslitteratur. 
därutöver stimuleras studenterna att delta vid avdelningens 
licentiatseminerier och disputationer.

även studenternas examensarbeten präglas av forskning-
en inom omvårdnad som bedrivs på institutionen. På grundnivå 
rekommenderas studenterna att göra litteraturstudier. exa-
mensarbeten på grundnivå genomförs oftast av två studenter. 
Handledaren är tillsammans med examinatorn ansvarig för att 
bedöma den individuella insatsen. i examinationsseminarium 
uppmärksammas den individuella insatsen ytterligare och i 
bedömningskriterier för godkänd uppsats framgår tydligt att 
studenten bedöms individuellt. studenterna stimuleras till att 
värdera ett vetenskapligt arbetssätt och att utveckla färdighe-
ter för att kunna handla utifrån vetenskaplig kunskap. kritiskt 
och självständigt tänkande är centralt i diskussioner, gruppar-
beten och seminarier. strävan är att kritiskt tänkande ska vara 
synligt i kursplaner och att under kursernas genomförande sti-
mulera studenterna att självständigt söka kunskap.

inom universitetet har en matris utarbetats för att beskriva 
progression och kumulation av ämnen inom ett program. i alla 
kurser används en tregradig betygsskala. Vad som krävs för 
respektive nivå framgår i studiehandledningen. till alla kurser 
har studenterna tillgång till en studiehandledning som beskri-
ver kursen mer detaljerat än kursplanen. 

i sjuksköterskeprogrammet och programmen för specia-
listutbildningar för sjuksköterskor är omvårdnad inrättat som 
huvudområde för kandidatexamen respektive magisterexa-
men. samma gäller röntgensjuksköterskeprogrammet. efter-
som det pågår en nationell diskussion om röntgensjuksköter-
skeprogrammet så ingår det inte i denna genomgång.

Beskrivning av omvårdnad har diskuterats och lärarna har 
enats om denna formulering:

”Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, 
hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till 
att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det 
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dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och 
sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar 
även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, 
samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsned-
sättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.”

denna beskrivning av omvårdnad utgör grunden för utbild-
ningsplanen och presenteras för studenterna i första kursen 
och den återkommer och förklaringar fördjupas i flera kurser 
under utbildningen. Vid start av utbildningen används beskriv-
ning av omvårdnad som del i presentationen av hela utbild-
ningen. Beskrivningen finns även i flera studiehandledningar. 
Beskrivningen av omvårdnad kopplas till den aktuella kursens 
innehåll och utgör en viktig del i introduktionen av kursen. Be-
skrivning av omvårdnad utgör strukturen mot vilken varje kurs-
plan i omvårdnad passas in i vid fastställande av kursplaner i 
omvårdnad.

Grundsynen som präglar utbildningen i omvårdnad är för-
utom den humanistiska människosynen det fenomenologiska 
synsättet. det fenomenologiska synsättet finns i viss mån 
från den första kursen men blir ordentligt fördjupat i termin 5 
i kursen som fokuserar på att leva med sjukdom. med dessa 
synsätt som grund sätts människan i fokus i alla kurser. det 
är en människa som har problem och människan är subjekt. 
utgångspunkten för omvårdnaden är människans behov. den 
sjukes och närståendes behov utgör perspektivet i hela utbild-
ningen. kurslitteraturen i etik har fokus i omvårdnadsarbetet, 
i professionen och i forskningen. Professionsetiken med fokus 
på relationen kommer in under det tredje året och i detta områ-

de är Lögstrup (1992) central litteratur. ambitionen är att om-
sätta det fenomenologiska synsättet i omvårdnadshandlingar. 
som stöd för det arbetet används kurslitteraturen Grundläg-
gande omvårdnad med redaktörerna kristoffersen, nortvedt 
och skaug ( del 1,3 2005,del 2,4 2006 ). 

i kurser med praktiska moment tränas utförande av uppgif-
ten och det ges även tid att reflektera över uppgiften, det egna 
agerandet och situationen för den som utsätts för handlingen.

under sista terminen ingår vägledning som obligatoriskt 
moment under den verksamhetsförlagda kursen. det innebär 
att varje student framför en berättelse som berört dem på nå-
got sätt under den verksamhetsförlagda kursen. Varje student 
lyssnar och tar aktiv del av cirka 4-5 medstudenters berät-
telser. 

Grundtankarna från omvårdnad på grundnivå finns även i 
kurser på avancerad nivå. Lärandemålen är utformade så att 
det sker en fördjupning i ämnet och detta framgår även i matri-
sen över programmen.

reflexionen över det egna agerandet och det egna kun-
nandet tränas bland annat genom att studenterna får skriva 
”loggbok” under en verksamhetsförlagd kurs. syftet med logg-
boken är att träna och praktisera ett professionellt tänkande. 
studenten uppmanas att reflektera över vissa händelser under 
den verksamhetsförlagda utbildningen. ett utdrag från den 
egna loggboken läggs in i ett specifikt rum på utbildningsplatt-
formen varje vecka. dessutom ska studenten ge kommentarer 
till andra studenters utdrag från sin loggbok.
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Vad är vårdvetenskap?
Vårdvetenskap har humanvetenskapliga rötter och är vetenska-
pen om människan i förhållande till hälsa, lidande och vårdande. 
inom vårdvetenskap utvecklas därför kunskaper om patienten 
och dennes värld. med dess uttalade fokus på patienten kan 
vårdvetenskapen förstås som en patientvetenskap. Vårdveten-
skapens syfte är att utveckla sådana kunskaper, att en djupare 
förståelse för patienten och dennes situation kan nås ( dahl-
berg, segesten, nyström, suserud & fagerberg, 2003; eriks-
son; 1987; Högskoleverket, 2007 ). 

målet är att utveckla den optimala vården för patienten. 
Vårdvetenskapen präglas av helhetssyn, i bemärkelsen att pa-
tienten alltid uppmärksammas och förstås i sitt sammanhang. 
Patienten kan därför inte separeras från sin levda värld, med allt 
vad den innefattar av egna erfarenheter och upplevelser samt 
tradition, kultur, närstående och övriga relationer, omgivning, 
miljön osv. ( jfr. Gadamar, 1989; merleau Ponty, 1964/2000 ). 

av detta följer att vårdvetenskapens patientperspektiv i 
grunden inte enbart är ett individperspektiv, utan perspektivet 
inbegriper såväl familjen och närstående, som aktuella grup-
per och samhället i sin helhet, men alltid utifrån patientens 
perspektiv. 

Vårdvetenskap är en autonom vetenskap som är professi-
onsneutral och dess engelska benämning är ”caring science”. 
med dess betoning på patientens värld utgör den en kunskaps-
bas för alla professioner inom vårdande och hjälpande discipli-
ner. när kunskaper inom vårdvetenskap integreras med speci-
fika yrkeskunskaper kan de på så sätt utövas av sjuksköterskor 
och undersköterskor i omvårdnad, av läkare i medicinsk läke-
konst, av sjukgymnaster i fysioterapi osv. 

Vårdvetenskapens fokus på patientens värld anger en 
hållning, som speglar en etik, kännetecknad av respekt, inte-
gritet och värdighet ( eriksson, 1987, dahlberg, et al, 2003 ). 
Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande, eller den 

som tålmodigt uthärdar lidandet (eriksson, 1994). Patient som 
begrepp är därför inte knutet till speciella vårdområden, utan 
används för att benämna den person som befinner sig i någon 
kontakt med vårdsystemet i vid bemärkelse, vilket innefattar 
såväl sluten som öppen vård, exempelvis hemvård av olika 
slag och även inom olika former av förebyggande vård, hälso-
vård och social omsorg ( dahlberg, et al, 2003 ). följaktligen 
är begreppet patient ett generellt begrepp för personer som 
söker hjälp hos eller kommer i kontakt med den professionella 
vården.

Begreppet kan kontextualiseras inom olika vårdområden 
och anta annan benämning (exempelvis, kvinnan inom förloss-
ningsvård, den boende inom äldrevård, barnet inom pediatrisk 
vård, klienten, osv.), men kärnan är densamma avseende grund-
läggande perspektiv och förståelse av begreppet. en tänkbar 
kunskapsteoretisk grund för vårdvetenskap är livsvärldsteori 
( jfr. Husserl, 1970, 1989; marleau-Ponty, 1945/1995 ). med en 
livsvärldsteoretisk grund kan en fördjupad förståelse utvecklas 
av innebörden av patientperspektivet. med hjälp av begrepp, 
så som livsvärld, lidande, välbefinnande/hälsa, subjektiv kropp 
samt vårdrelationen kan en generell struktur för vårdvetenskap 
beskrivas ( jfr. dahlberg, et el, 2003 ). 

i följande text kommer dessa begrepp att utvecklas, vilket 
är ett sätt att tydliggöra patientperspektivet och vårdvetenska-
pens innehåll. därefter följer en beskrivning av hur detta inne-
håll kan omsättas och tillämpas i sjuksköterskeprofessionen 
och sjuksköterskeutbildningen. 

begreppslig utveckling av vårdvetenskap
med livsvärlden som ansats betonas människans upplevelser 
och erfarenheter, vilket kräver ett förhållningssätt i vårdandet 
som bejakar verkligheten, såsom patienten ser den, särskilt 
avseende lidande och välbefinnande. följaktligen läggs här vikt 
vid att uppmärksamma patientens vardagsvärld och dagliga 
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tillvaro och att problematisera medicinska fakta och ställnings-
taganden ur patientens perspektiv. konkret i vårdandet innebär 
ett livsvärldsperspektiv att vårdare visar intresse för patien-
tens egen berättelse och livshistoria. Patienten betraktas som 
den främste experten på sig själv och sin livssituation. Varje 
patients individualitet prioriteras högre än gruppen med sina 
likheter, eftersom varje erfarenhet av lidande och välbefinnan-
de är unik ( dahlberg, et el, 2003 ). 

Lidande och välbefinnande är två uttrycksformer av hälsa, 
mellan vilka ett spänningsförhållande skapar en rörelse (jfr. ar-
man & rehnsfeldt, 2006). följaktligen kan hälsa förstås som 
en rörelse mellan välbefinnande och lidande. det finns därmed 
ingen motsättning mellan hälsa och lidande, utan de står i ett 
dynamiskt förhållande till varandra. att kunna möta och hante-
ra lidande är en del av hälsoprocesserna. målet med vårdandet 
är att lindra patientens lidande och möjliggöra välbefinnande. 
konsten att lindra lidande utvecklas genom att vårdare når 
en djupare förståelse av lidandefenomenet, där bekräftelse 
framträder som en central aspekt. konkret innebär det att 
vara lyhörd för patientens upplevelser och visa intresse för att 
försöka förstå patientens erfarenheter av sitt lidande. det rör 
sig också om att ge lidandet tid och rum, att låta patienten få 
”lida ut” (eriksson, 1993, 1994). eriksson (1993) menar att den 
lidandeupplevelse, som patienten befinner sig i handlar om att 
pendla mellan lidande och lust mellan hopp och hopplöshet. 

Här behöver vårdaren finnas till hands och kunna lyssna, 
vilket ger patienten en tillförsikt och tröst i att någon visar 
respekt och försöker förstå. att bortförklara, ytligt trösta el-
ler ignorerar patientens upplevelser, är att kränka patientens 
värdighet. utmaningen i att lindra lidande är att kunna delta 
och ”lida med” i patientens lidande, genom lyhördhet och käns-
lighet för lidandets uttrycksformer samt ge bekräftelse på pa-
tientens värdighet som människa. detta för att patienten skall 
kunna uthärda lidandet och bejaka lidandet som en naturlig och 
oundviklig del av livet ( ibid. ). 

Lidandet kan anta olika former, livslidande, sjukdoms-
lidande och vårdlidande ( eriksson, 1993, 1994 ). Livs lidande 
uppkommer under livets naturliga gång beroende på livets 
innehåll, som inbegriper svårigheter av olika slag, medan sjuk-
domslidande uppstår i samband med sjukdom. dessa båda 
lidandeformer, som är oundvikliga och hör till människans exi-
stens, är förenade i det avseendet att sjukdomslidande också 
innebär ett livslidande. Vårdlidandet är emellertid ett onödigt li-
dande, beroende på att det är orsakat av själva vården, genom 
att vårdares förhållningssätt och handlingar åsamkar patienten 
lidande. exempelvis kan patienten uppleva sig utlämnad, sårad 

och kränkt av vårdares beteenden och uttalanden ( dahlberg, 
2002 ). förmågan att se och bekräfta patientens lidande har 
avgörande betydelse för att kunna lindra lidande och möjlig-
göra välbefinnande. 

att kunna beskriva välbefinnandet och dess villkor spelar 
en betydelsefull roll för vårdandet. inom vårdvetenskapen til-
lämpas begreppen välbefinnande och hälsa ofta som synony-
ma begrepp, varför båda begreppen används i följande text. 
fenomenet välbefinnande måste förstås ur ett helhetsperspek-
tiv. Välbefinnandet är subjektivt samt personligt och kommer 
till uttryck i människans sätt att vara i världen. Välbefinnande 
kan förstås som att befinna sig i meningsfulla sammanhang till-
sammans med andra människor eller som ett jämviktstillstånd, 
en balans i vår existens ( jfr. Gadamer, 1996 ). det innebär att 
välbefinnandet inte kan delas in i fysiskt eller psykiskt välbe-
finnande, eftersom det är ett helhetstillstånd, där var och en 
finner sin egen balans i samklang med den tillvaro i vilken indi-
viden lever. 

Gadamer ( 2003 ) beskriver hälsa som en rytmisk erfaren-
het hos människan, något som bär upp livet på ett omärkbart 
sätt, dold och tyst, varav upprinnelsen till uttrycket ”hälsan ti-
ger still” härstammar. följaktligen är hälsa eller välbefinnande 
inte något vi lägger märke till, utan en upplevelse, där allt flyter 
på, utan att vi närmare tänker på det. Välbefinnande är därmed 
något som människan lever. först när sjukdom drabbar oss blir 
vi medvetna om välbefinnandet som något åtråvärt i tillvaron. 
sjukdomen stör och hindrar det naturliga dagliga livet, vilket 
vi vill undkomma och försöker därför återfå välbefinnande och 
återgå till det goda livet ( svenaeus, 2003 ). Gadamer ( 1996, 
2003 ) menar att vårdares strävan just bör vara att hjälpa pa-
tienter till att återfinna hälsa, vilket innebär att hjälpa patienten 
tillrätta i livet och göra hennes liv till det goda livet. Hälsa eller 
välbefinnande är individens egen upplevelse och vårdare kan 
därför endast hjälpa patienten att återfinna balansen för ett 
gott liv. det kräver av vårdare att känna in och vara lyhörd för 
vad som är patientens meningsfulla sammanhang och därmed 
välbefinnande för patienten ( eriksson, 1984/1990 ). 

Välbefinnandet är något ständigt föränderligt och därmed 
relativt. Graden av välbefinnande speglar människans aktuella 
och totala livssituation (ibid.). Välbefinnande måste därmed för-
stås ur respektive patients perspektiv dvs. hur patientens liv 
ter sig i sin helhet. endast den enskilda patienten kan tala om 
vad välbefinnande är för denne. 

Begreppet subjektiv kropp, vilket också kan förstås som 
levd kropp, möjliggör ett förtydligande av helhetsperspektivet 
på patienten. en elementär idé med begreppet subjektiv kropp 
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är att människan är en odelbar enhet, i ständigt samspel med 
sin omvärld, med andra människor och med omgivningen. Be-
greppsliga aspekter av människan såsom, kroppslig, själslig, 
andlig, social och kulturell, innebär inte att människan växlar 
mellan olika dimensioner, utan är allt samtidigt. den subjektiva 
kroppen är fysisk, psykisk och existentiell på samma gång. 
den är fylld av minne, erfarenheter, upplevelser och visdom. 
människan är sin kropp och genom kroppen har hon tillgång 
till världen ( merleau-Ponty, 1942/1983, 1945/1995 ). följaktli-
gen är kroppen navet i människans existens, kring vilket allting 
kretsar. 

kroppen är ständigt närvarande, vi kan inte gå ifrån vår 
kropp, utan genom kroppen upplever vi både oss själva och 
omvärlden. Varje upplevelse är en helhet genom den levda 
kroppen. kroppen förstås därmed som ett subjekt, något le-
vande i motsats till att vara ett ting eller objekt. 

den mänskliga kroppen är förvisso fysisk till sin karaktär 
och existerar i tid och rum, men den är mer än så. den är 
bärare av människans livshistoria, mening och självbild ( dahl-
berg, et al, 2003 ). alltså är denna förståelse av kroppen något 
utöver den biologiska kunskapen om kroppen och det medicin-
ska perspektivet. den vårdvetenskapliga förståelsen av krop-
pen går bortom de biologiska utgångspunkterna, vilket innebär 
att den mänskliga biologin också förstås som levd, dvs. det är 
inte själva kroppsorganet som enbart är viktigt, utan hur det 
upplevs och erfars av människan, patienten. 

kroppen inrymmer känslor och är vårt medel för kontakt 
med omvärlden, alltså är den mer än en fysisk gestalt, vilket 
är av grundläggande betydelse för vårdandet. Varje förändring 
i den subjektiva kroppen medför en förändring av tillgången till 
livet, vilket blir tydligt i samband med ohälsa, sjukdom, skada 
eller annat lidande ( jfr. toombs, 1993 ).

en god vård är helt beroende av att det finns en form av 
mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. Vårdrela-
tionen kännetecknas av ett professionellt engagemang och ett 
reflekterande förhållningssätt hos vårdaren som skapar öppen-
het i relation till det som händer i vårdandet samt till patientens 
livsvärld ( dahlberg, et al, 2003 ). 

Vårdrelationen skapas i ett äkta möte, som kännetecknas 
av respekt, värdighet, integritet och närhet. detta möjliggörs 
genom ett livgivande möte mellan två subjekt, ”ett jag och ett 
du”. Bildligt bjuder vårdaren in till detta möte och med hjälp 
av sin personliga kunskap och erfarenheter erbjuder vårdaren 
en absolut närvaro, som en tillgång i detta vårdande möte 
( Carlsson, 2003 ). Vårdrelationen kan vara vårdande eller icke 
vårdande, beroende på i vilken grad patienten upplever bekräf-

telse och får kraft och möjligheter att växa mot hälsa och väl-
befinnande. 

den ”vårdande” vårdrelationen kännetecknas av att vårda-
ren låter sig beröras och kan dela och ta emot i kontakten 
med patienten. kasén ( 2002 ) menar att en vård relation är en 
ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit. i vårdrelationen är 
båda parter aktiva i någon mening, varför det på så sätt blir ett 
ömsesidigt utbyte mellan vårdaren och patienten. 

utmaningen för vårdaren är att kunna se, lyssna, känna 
med samt försöka förstå patienten, så att denne känner sig 
bekräftad och betydelsefull. förmår vårdaren ge patienten 
en upplevelse av vård och lindrat lidande, då har en vårdande 
gemenskap skapats mellan vårdare och patient, vilket gagnar 
patientens hälsoupplevelse ( sjögren, 2004 ).

sammanfattning och slutsatser
i beskrivningen av vårdvetenskapens innehåll framkommer att 
vårdvetenskapens kunskapsområde relaterar i stor utsträck-
ning till existentiella spörsmål avseende patientens värld, dvs. 
hur det är att leva med sjukdom, ohälsa, lidande och hur väl-
befinnandet kommer till uttryck. med andra ord hur påverkar 
hälsa/ohälsa, lidande/välbefinnande människans existens. 
Vårdvetenskapens intresse för patientens värld anger ett hel-
hetsperspektiv, som tar avstånd från dualism och polarisering. 
istället bejakas patienten som att levt subjekt, vilket inbegriper 
alla mänskliga aspekter.

det innebär exempelvis att biologiska och medicinska 
aspekter bejakas på samma sätt som allt annat i patientens 
värld. källerwald ( 2007 ), menar att det finns risk för en onödig 
strid mellan biologiska aspekter och existentiella frågor i vården 
om inte patienten förstås i ett helhetssammanhang, där det all-
tid är ”både och”, det vill säga en sammanflätning. denna sam-
manflätande idé ( jfr. merleau Ponty, 1945/1995, 1964/2000 ), 
speglar ett kännetecken för den vårdvetenskapliga kunskaps-
traditionen. exempel på vårdvetenskaplig forskning, som har 
utvecklat kunskaper om hur patienternas lidande ter sig samt 
om patienternas utsatthet och sårbarhet i vårdsammanhanget, 
är inom psykiatrisk vårdkontext, Carlsson ( 2003 ), rättspsykia-
triskt vårdkontext sjögren ( 2004 ) och Hörberg ( 2008 ), akut 
vård almerud ( 2007), och källerwald har studerat hur patienter 
med malignt lymfom erfar sin livssituation ( 2007 ). 

denna forskning har också gett implikationer för hur vår-
den kan utvecklas inom dessa kontexter och hur kunskapen är 
översättningsbar till andra kontexter. det yttersta syftet med 
vårdvetenskaplig forskning är just att skapa kunskap som på 
ett etiskt sätt kan utveckla och förbättra vårdandet genom att 
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lindra patienters lidande. med andra ord, att vårda vårdveten-
skapligt är att lindra människors lidande ( sjögren, 2008 ). 

systematisk och kontextuell  vårdvetenskap
Vårdvetenskapen kan indelas i en systematisk del och en kon-
textuell eller kliniska del ( eriksson & Lindstöm, 1999 ). inom 
den systematiska vårdvetenskapen utvecklas kunskaper som 
beskriver vårdandets grundstruktur och meningssammanhang. 
det är en allmän och abstrakt nivå av vårdvetenskapen, som 
framförallt besvarar frågorna, vad och varför, exempelvis vad 
är vårdande, varför vårdar vi. inom den kontextuella eller klinis-
ka vårdvetenskapen utvecklas kunskaper om vårdandet i olika 
vårdkontexter. denna del av vårdvetenskapen har mer fokus på 
”hur-frågor” och kan därför vara mer konkret och detaljerad. 
Här handlar det också om att tillämpa vårdvetenskap i klinisk 
praxis ( Wiklund, 2003 ). Gemensamt för dessa kunskapsformer 
är att de har utvecklats genom vetenskapliga studier och är ve-
tenskapligt förankrade kunskaper, vilket gör dem till generella 
kunskaper, som alltså inte är identiska med det mångfacet-
terade kunnandet i den konkreta och levda vårdverkligheten. 
Praxiskunnande kan förstås som variationer eller nyanser av 
vårdvetenskaplig kunskap, som har utvecklats, när teoretisk 
kunskap har omsatts och anpassats till konkret verklighet. 
men praxiskunskap kan också ha vuxit fram genom enskilda 
vårdares initiativ till att pröva handlingar eller förhållningssätt, 
som baseras på subjektiva bedömningar och slutsatser i vård-
situationer, exempelvis vid problemlösningar av olika slag. På 
så sätt utvecklas beprövad erfarenhet, som inte explicit har en 
teoretisk grund att gå tillbaka till ( jfr, Polanyi, 1966; rolf, 1995; 
schön, 1983/1995, molander, 1993/1996 ). det finns dock all-
tid möjlighet att studera och empiriskt begreppslägga dessa 
erfarenheter/handlingar, så att vetenskapligt belagd kunskap 
kan utvecklas och bli tillgänglig samt användbar för andra vår-
dare, vilket är en central uppgift inom vårdvetenskap.  

Vårdvetenskap i sjuksköterskeprofessionen 
i sjuksköterskans yrkesutövande tillämpas kunskaper från olika 
vetenskapliga områden, beroende på den aktuella vårdkontex-
ten. sjuksköterskeprofessionen är på så sätt tvärvetenskaplig, 
men genom att patienten är förgrundsgestalten i sjuksköter-
skans yrkesutövande och den vårdvetenskapliga kunskapens 
fokus är på patientens perspektiv, är just vårdvetenskapen 
tongivande för sjuksköterskans arbete. i omvårdnadsarbetet 
omsätts och anpassas vårdvetenskapen tillsammans med an-
nan vetenskap. 

inom flera vårdområden i dag, exempelvis inom äldrevård 

och psykiatrisk vård, visar sig nödvändigheten av att ha ett hel-
hetsperspektiv på patienten för att kvalitetssäkra vården. det 
handlar då om att kunna bejaka patientens värld och möjliggö-
ra patientens delaktighet i vården, vilket vårdvetenskapen kan 
utgöra stöd för. Vårdvetenskaplig kunskap kan tydliggöra och 
stärka sjuksköterskeprofessionen, genom att det är en veten-
skap som på allvar tar sig an det som ingår i sjuksköterskors 
yrkesansvar, att kunna uppmärksamma, förstå och svara an på 
patientens behov i komplexa vårdsammanhang. Vårdvetenska-
pen kan också hjälpa sjuksköterskor till att ta tillbaka områden 
inom vårdandet som har lämnats till andra professioner, exem-
pelvis det som berör de existentiella frågorna. alltså är vårdve-
tenskapen ett betydelsefullt redskap för sjuksköterskan, till att 
utveckla såväl yrket som vårdandet på en vetenskaplig grund. 

Vårdvetenskap i sjuksköterskeutbildningen
Vårdvetenskap som sjuksköterskeutbildningens huvudområd, 
innebär att vetenskapen transformeras till ett professionsin-
riktat ämne och används som kunskapsgrund i omvårdnadsar-
betet. det vårdvetenskapliga perspektivet som betonar helhet 
och patientperspektiv, kan omsätts i utbildningen genom att 
utbildningsinnehållet organiseras och struktureras i relation till 
patienters berättelser. Genom att utgångspunkten tas i ”pa-
tientens berättelse” antas en hållning som innebär att försöka 
förstå patientens situation och att tillägna sig sådana kunska-
per som är nödvändiga för att kunna hantera patientens totala 
ohälsoproblematik och för att kunna vårda patienten. för sjuk-
sköterskearbetet krävs olika kunskaper, men om vårdvetenska-
pen är den huvudsakliga kunskapskällan kan den utgöra det 
redskap, som bör leda fram till vilka kunskaper, som behöver 
tillägnas för att kunna åstadkomma en evident vård ur patien-
tens perspektiv. 

På detta sätt transformeras vårdvetenskapen till kunskaps-
bas för professionen och i den professionsinriktade ämnessub-
stansen integreras vårdvetenskapen med andra ämnen, såsom 
medicinsk vetenskap, i syfte att åstadkomma den samlade 
kunskapssubstans som krävs för att vårda patienten och utöva 
sjuksköterskeyrket. 

Progressionen av det vårdvetenskapliga innehållet i sjuk-
sköterskeutbildningen följer en successiv ökning av komplexi-
tet i patientsituationer. På respektive nivå i utbildningen ökar 
komplexiteten i de patientberättelser som används och där-
med krävs en fördjupning i ämneskunskaperna. Genom att svå-
righetsgraden successivt stegras i att kunna förstå och han-
tera patientens situation och att kunna förstå innebörden av 
att vårda under utbildningens gång sker fördjupningen mot en 
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allt mer avancerad kunskap. Ökningen av komplexitet handlar 
också om att nå allt större helhetsperspektiv på patientens si-
tuation och på vården. fördjupningen kan också handla om att 
generell vårdvetenskaplig kunskap omsätts i kontextuella sam-
manhang och där integreras med annan kunskap för att kunna 
förstå och möta specifika vårdproblem, exempelvis inom akut 
vård eller inom vårdområden relaterat till olika åldrar, olika 
sjukdomsformer osv. den vårdvetenskapliga kunskapen bör 
emellertid inte enbart uppfattas som inriktad på patientens 
situation i samband med sjukdom och ohälsa, utan är även 
kunskap som kan omsättas för att stödja människans hälso-
processer i olika livssammanhang, vilket inbegriper att stödja 
och utveckla välbefinnande för människor i allmänhet  

i sjuksköterskeutbildningen spelar didaktiken en central 
roll för att transformera vårdvetenskap till professionsinriktad 
kunskap. av didaktiken krävs en följsamhet till den vårdveten-
skapliga substansen så att denna kunskapsbas kan genomsy-
ra förståelseutvecklingen av patientens värld, vårdandet och 
sjuksköterskans yrkeskunskap. konkret kan det exempelvis 
innebära att vårdvetenskapliga begrepp utgör redskap för att 
tränga in i patientens berättelse och utveckla förståelse för 
patientens värld. 

Vårdvetenskapen kan även synliggöra behov av kunskap 
för att som sjuksköterska kunna möta patientens behov och 
utveckla en handlingsberedskap, som grundas i en fördjupad 

förståelse för den aktuella kontexten ur ett helhetsperspek-
tiv. Genom rätt val av didaktiska strategier kan studenterna 
tillägna sig adekvata kunskaper för yrket, samtidigt som en 
vårdande hållning, som baseras på ett vårdvetenskapligt per-
spektiv, utvecklas och kan förmå att genomsyrar såväl tanke, 
känsla som handling i lärandeprocessen. detta kan förstås 
som både en parallell process och en sammanflätad process, 
där patientens värld, omvårdnad, etik och specifikt yrkeskun-
nande är de centrala komponenterna. kunskapstillägnandet 
sker på patientperspektivets villkor. att detta är fullt möjligt 
har tre tunga didaktiska projekt i sjuksköterskeutbildningen vi-
sat ( ekebergh, Lepp & dahlberg, 2004; ekebergh & määttä, 
2005; ekebergh, 2007 ). 

det kärnfulla som har kommit ur dessa vårddidaktiska pro-
jekt är att vårdvetenskaplig kunskap utgör ett betydelsefullt 
redskap i den lärande reflexionen för att studenten skall kunna 
tillägna sig professionskunskaper, som kan åstadkomma en 
evident och kvalitativ god vård. en förutsättning är emeller-
tid att lärandestödet är av sådant slag att studentens livsvärld 
beaktas på motsvarande sätt som patientens livsvärld beaktas 
i vårdandet. alltså är lärandet och vårdandet parallellproces-
ser, vilket blir en kvali tets aspekt i utbildningen och samtidigt 
tydliggör hur vårdvetenskapen utgör kunskapsbasen för profes-
sionskunskapen.
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Hälsovetenskap – ett samlingsbegrepp
det finns idag ingen sjuksköterskeutbildning på grundnivå i 
sverige som har Hälsovetenskap som huvudområde. däremot 
finns några få kurser på avancerad nivå som benämns hälso-
vetenskap. dessa kurser riktar sig oftast till flera professioner. 
när hälsovetenskap analyseras i olika utbildningar och kurs-
utbud så framstår en mycket stor variation på innehåll; www.
studentum.se/masterutbildning_i_haelsovetenskap_omvaard-
nad_74394.

någon ”golden standard” står inte att finna. de ämnen och 
perspektiv som ingår verkar mera bygga på lokala, praktiska 
omständigheter än på någon genomtänkt epistemologi. 

i ett antal dokument poängteras att hälsovetenskap är ett 
tvärvetenskapligt alternativt mångvetenskapligt begrepp. det 
pågår diskussioner i olika forum kring vilka ämnen som kan 
ingå under hälsovetenskap som ett paraplybegrepp. det kan 
finnas en viss logik i detta med tanke på att ordet health här-
leds ur begreppet whole. Hälsa har beskrivits som ett tillstånd, 
en process, en diagnos, en uppgift, en respons, ett mål, ett 
medel och ett kapital. det finns också exempel på att hälso-
vetenskap	förväntas	täcka	in	hela	kontinuumet	hälsa	–	ohälsa.	
en näraliggande benämning är folkhälsovetenskap som finns 
som kurs vid till exempel nordiska hälsovårdhögskolan i Gö-
teborg. där ges kurser som riktar sig multi-professionellt till 
personer verksamma inom vård och omsorgsområdet.  

någon enhetlig definition på hälsovetenskap finns inte. det 
gäller såväl ute i verksamheter som i litteraturen. det är tydligt 
att det först och främst betraktas som ett samlingsnamn och 
omfattar flera andra ämnen eller perspektiv. detta stöds av att 
det oftast ingår som benämning, både nationellt och internatio-
nellt, på centrumbildningar, institutioner, fakultet, college och 
tidskriftsnamn. 

i flera dokument har hälsovetenskap översatts till engel-
ska med begreppet life science; www.sahlgrenska.gu.se/aka-
demin/vision/. det kan tyckas något tveksamt då life science 
internationellt framförallt är ett samlingsnamn på i huvudsak 
naturvetenskapliga ämnen.  

HÄLsoVetenskaP  som HuVudomrÅde

exempel på definitioner         
det kan vara en fördel att närmare exemplifiera beskrivningar, 
definitioner och kurser inom Hälsovetenskap för att få en kla-
rare bild.

På den nätbaserade encyklopedin Wikipedia http://en. 
wikipedia.org/wiki/Health_science kan man läsa att hälso-
vetenskap kan beskrivas utifrån två ansatser; å ena sidan stu-
dier och forskning om den mänskliga kroppen och den andra 
sidan hälsorelaterade frågor som hur människor fungerar och 
hur denna kunskap tillämpas för att förbättra och befrämja  
hälsa och bota sjukdomar. i den första betydelsen som kan 
översättas med grundforskning, bygger det på ämnen som bio-
logi, kemi och fysik men också på en kombination till exempel 
medicinsk sociologi, biokemi, epidemiologi och genetik.

till den mer tillämpade ansatsen räknas ”nursing” som mer 
är riktad mot att förstå och förbättra hälsan såväl på individuell 
nivå som för samhället i stort. dit räknas också bland annat 
folkhälsa, sjukgymnastik, psykologi och medicin. 

idrottshögskolan 
idrottshögskolan beskriver sitt ämne preventiv hälsovetenskap 
på följande sätt; ”Hälsovetenskap är kunskap om alla de fakto-
rer som bestämmer och påverkar hälsan, men också kunskap 
om hur hälsa upplevs, prioriteras och dess betydelse i olika 
kulturer. som en del av detta begrepp finns ”preventiv hälsove-
tenskap”	–	det	vill	säga	alla	de	insatser	som	omfattar	åtgärder	
som kan tänkas förhindra negativ och främja positiv utveck-
ling, och därmed påverka individens hälsa”. (http://www.ihs.
se/templates/ihsnormalPage.aspx?id=319) 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GiH) koncentrerar resur-
ser och forskning till den del av temaområdet preventiv hälso-
vetenskap som är relaterad till fysisk aktivitet. studier av hälsa 
och faktorer som påverkar denna måste vara särskilt grundligt 
förarbetade och genomtänkta. en mycket bra förutsättning för 
detta är den tvärvetenskapliga forskningsmiljö som finns på 
GiH.

kenneth asplund  legitimerad sjuksköterska, professor
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sahlgrenska akademin
sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet www.sahl-
grenska.gu.se/akademin/vision skriver att de är en målmed-
veten hälsovetenskaplig fakultet. ”men många typer av idéer 
ryms inom vår verksamhet, vi är ganska generösa i vår tolk-
ning av begreppet Hälsovetenskap (Life science). sahlgrenska 
akademin	 verkar	 i	 det	 allra	 viktigaste	av	 sammanhang	–	det	
som rör människors hälsa. den kunskap som genereras inom 
akademin är eftertraktad i forskarvärlden, vården, näringslivet 
och samhället i övrigt, och det är lika viktigt som självklart att 
akademin strävar mot excellens i all sin verksamhet.” 

styrelsen för sahlgrenska akademin har därför slagit fast 
följande vision och verksamhetsidé: 
sahlgrenska akademin – ledande i hälsovetenskap; 
”sahlgrenska	akademin	ska	–	med	helhetssyn	och	genom	sam-
verkan	–	bedriva	excellent	kunskapsbildning	inom	det	hälsove-
tenskapliga området för att ge bästa möjliga förutsättningar 
för att främja hälsa samt att förebygga, lindra och behandla 
sjukdom och ohälsa.

i detta sammanhang utgörs hälsovetenskap av medicinsk, 
odontologisk och farmaceutisk vetenskap samt av vårdveten-
skap och folkhälsovetenskap, men är också som helhet mer 
än dessa delar. de enskilda disciplinerna är av stort intresse. 
unikt för sahlgrenska akademin är möjligheten att utveckla en 
ny vetenskap präglad av disciplinär fördjupning och interdisci-
plinär synergi”.

Mittuniversitetet
mittuniversitetet har Hälsovetenskap som forskarutbildnings-
ämne; se www.miun.se/upload/institutioner/VHV/forskning/
stu die plan Hälsovetenskapfastställd.pdf 

anledningen var främst att skapa en tillräckligt stor och 
bärkraftig forskarmiljö men även det faktum att pågående 
forskning var tydligt gränsöverskridande både vad gäller forsk-
ningsfrågor och metodik. det ansågs också viktigt att olika 
ämnen kunde komplettera varandra. folkhälsa hade klart per-
spektiv mot prevention det vill säga hur förhindra sjukdomar 
och ohälsa att uppkomma. omvårdnad hade individperspektiv 
och upplevelser av att vara/ ha sjukdomar, symtom och ohälsa 
och fokus för rehabilitering var på tillstånd och åtgärder på 

grund av sjukdom och ohälsa. dessa ”före-under-efter” möjlig-
heter ville vi ta till vara och såg då hälsovetenskap som ett mer 
enhetligt begrepp än ämnena var för sig. inom forskarämnet 
hälsovetenskap på institutionen finns handledningsmöjligheter 
inom ämnen som omvårdnadsvetenskap, rehabiliteringsve-
tenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi/
rättspsykiatri. följande definition formulerades: ”Hälsoveten-
skap är ett brett forskarutbildningsämne som syftar till att få 
en fördjupad kunskap inom området hälsa och samhälle. för 
att vi skall kunna bibehålla en god fysisk och psykisk hälsa, 
både på individ- och samhällsnivå, krävs att forskningen har 
en bred bas inom många differentierade ämnen. det är av stor 
vikt att forskningen bedrivs både på djupet och på bredden i 
olika hälsorelaterande ämnen för att kunna se på hälsa ur så 
många perspektiv som möjligt. Hälsovetenskap är ett tvärve-
tenskapligt ämne som har beröringspunkter inom många olika 
områden då hälsa inte kan kategoriseras till något enskilt ämne 
utan är dynamiskt och förändras med den tid vi lever i”.

ett multiparadigm? 
Beskrivningarna av hälsovetenskap tycks befästa intrycket att 
benämningen är ett samlingsnamn och en övergripande äm-
nesgruppsbeskrivning. det kan till och med synas som att häl-
sovetenskap bygger på ett multiparadigm som försöker föra 
samman kunskaper från ibland motsägelsefulla paradigm för 
att på så sätt upptäcka något nytt. det har diskuterats om 
benämningarna omvårdnad respektive vårdvetenskap är ett ut-
tryck för olika paradigm. det som motsäger detta är att inne-
hållet när teorin och praktiken blir verksamhet inte skiljer sig 
nämnvärt åt. skillnaderna tycks framför allt vara semantiska. 

fördelarna med att ersätta huvudområdets benämning 
som omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap med hälsove-
tenskap, tycks idag inte överväga nackdelarna. risken är up-
penbar att ytterligare språkliga problem skulle leda till oklarhet, 
förvirring och i värsta fall motsättningar. däremot är det rim-
ligt att flera huvudområden som ingår under det övergripande 
kunskapsområdet hälsovetenskap har många beröringspunk-
ter och kan på ett fruktbartsätt vara berikande mellan flera 
huvudområden.



59

ReFeRenseR

Gymnastik- och idrottshögskolan (GiH)
www.ihs.se/templates/ihsnormalPage.aspx?id=319

Göteborgs universitet
www.sahlgrenska.gu.se/akademin/vision

definition Hälsovetenskap
http://en. wikipedia.org/wiki/Health_science

Lewis, m. W. & Grimes, a. J. (1999). metatriangulation: 
Build-ing theory from multiple paradigms. 
Academy	of	Management	review,	24,	672–690.

mittuniversitetet
www.miun.se/upload/institutioner/VHV/forskning/stu die plan 
Hälsovetenskapfastställd.pdf 

strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. 
svensk sjuksköterskeförening. 2008.



60



61

inom landets sjuksköterskeutbildningar märks en tilltagande 
diskussion om hur utbildningarnas innehåll, omfattning och ut-
formning balanserar mellan yrkets krav och akademiska krav. i 
dessa diskussioner har de skillnader som föreligger mellan pro-
grammen på de olika lärosätena blivit tydliga. utgångspunkten 
för detta projekt är en kritisk granskning av utbildningarnas 
lokala styrdokument; såsom utbildnings och kursplaner. resul-
tatet av denna undersökning kan utgöra underlag för fortsatta 
diskussioner om den fortsatta utvecklingen av sjuksköterske- 
och specialistsjuksköterskeutbildningarna.

bakgrund 
i samband med högskolereformen 1977 integrerades bland 
andra de då så kallade medellånga vårdutbildningarna i det hö-
gre utbildningssystemet däribland sjuksköterskeutbildningen 
och dess vidareutbildningar. sjuksköterskeutbildningen var 
tidigare en eftergymnasial utbildning som låg utanför högsko-
lan. sjuksköterskeutbildningen fick i och med reformen ett 
landstingskommunalt huvudmannaskap och reglerades enligt 
Högskoleförordningen och Högskolelagen ( sfs 1977:218, sfs 
1977:263 ). 

universitets- och Högskoleämbetet ansvarade för fram-
tagning av nationella utbildningsplaner, medan regionala linje-
nämnder fick ansvar för att bland annat fastställa lokala kurs-
planer. Centralt i denna utbildningsreform var utbildningarnas 
forskningsanknytning och internationalisering.

År 1982 genomfördes den så kallade Vård-77 reformen, 
som endast gällde de medellånga vårdutbildningarna och som 
bland annat innebar att sjuksköterskeutbildningen blev en  
80-poängsutbildning. före Vård-77-reformen varierade utbild-
ningslängden mellan 63 och 105 poäng. det var då fortfarande 
en likartad fördelning mellan teoretisk och klinisk utbildning, 
men ämnesinnehåll kunde variera mellan utbildningsorterna 
trots att karaktärsämnet i den centralt fastställda utbildnings-

planen angavs vara omvårdnad. utbildningen byggdes upp 
utifrån en integrationskod, det vill säga olika ämnen såsom 
omvårdnad, medicin, psykologi och sociologi sammanvävdes i 
en och samma kurs. 

Högskolereformen 1993 medförde en decentralisering 
med större frihet och ansvar för lärosätena att själva utforma 
utbildningarna i enlighet med examensbeskrivningen i den nya 
högskoleförordningen  ( 1993:100 ). samtidigt reformerades sjuk -
sköterskeutbildning genom att den förlängdes till tre år, gav 
allmän behörighet till forskarutbildning, ett huvudämne om 60 
poäng infördes och den blev en sammanhållen grundutbildning 
utan specialisering. 

specialistutbildningar anordnads utifrån tidigare benämnda 
vidareutbildningar fram till år 2000 då reformering av specia-
listutbildningarna med reglering i examensordningen och skyd-
dad yrkestitel infördes. Lärosätena blev därmed arena för for-
mulerandet av sina egna utbildningsplaner, med utgångspunkt 
i högskoleförordningens examensförordning som inkluderade 
vilka krav som gällde för specialistsjuksköterske examen. 

efter reformen 1993 har utbildningarnas huvudämne och 
andel verksamhetsförlagd utbildning (Vfu ) beslutats lokalt, vil-
ket medfört påtagliga variationer mellan lärosätena vad gäller 
utbildningarnas utformning och innehåll ( furåker, 2001 ). re-
formen skapade en struktur som utgick från en läroplanskod 
som för sjuksköterskeutbildningarnas del var ny: en samlings-
kod, det vill säga att varje ämne renodlades och studerades i 
skilda kurser. för att skapa möjligheter till generella examina 
medförde reformen även en styrning mot att i treåriga grundut-
bildningar avgränsa och utforma ett huvudämne om 60 poäng 
med möjlighet för examensarbete för kandidatnivå.

Lindberg-sand (1993) gjorde en analys av huvudämnets 
utformning efter reformen 1993 och identifierade fyra skilda 
ämnesprofiler i landets sjuksköterskeprogram: 

•		omvårdnad	som	relationsinriktad	caring

HUVUdoMRÅdet 
HUVUdoMRÅdet i Landets sJUksköteRske- ocH sPeciaListsJUksköteRskePRoGRaM 
eFteR HöGskoLeReFoRMen 1 JULi 2007

Joakim öhlén leg. sjuksköterska, professor carina Furåker leg. sjuksköterska, universitetslektor 
eva Jakobsson leg. sjuksköterska, universitetslektor Lydia idéhn leg. sjuksköterska, fil.kand.  
evelyn Hermansson leg. barnmorska, universitetslektor
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•		omvårdnad	som	uppgifts-/behovsinriktad	caring
•		omvårdnad	som	vetenskaplig	nursing
•		omvårdnad	som	traditionell	nursing
dessa skilda ämnesprofiler har inte enbart olika innehåll 

utan avgränsar också omvårdnadsämnet från andra ämnen på 
skilda sätt, vilket kan utgöra en förklaring till att huvudämnets 
omfattning i poäng varierade mellan läro sätena. analysen av 
dessa ämnesprofiler grundar Lindberg-sand i karaktärisering 
av hur omvårdnadsbegreppet används inom skilda områden 
inklusive forskning. furåker visade med sin studie ( 2001 ) att 
i utbildnings- och kursplaner fanns en stor variation i såväl val 
av huvudämne ( främst omvårdnad alternativt vårdvetenskap ) 
som innehåll, poäng och nivå. Vidare framgår att innehållet i 
huvudområdet hade fått en mer vetenskaplig inriktning samt 
att en förändring hade skett från ett naturvetenskapligt till hu-
manvetenskapligt utbildningsideal och från en integrations-  till 
en samlingskod. Variationerna i sjuksköterskeprogrammens 
utformning var stor.

Liksom i övriga norden finns en spännvidd mellan om-
vårdnad (svetenskap ) och vårdvetenskap, vilket återspeglas i 
exempelvis skilda vetenskapsfilosofiska utgångspunkter. om-
vårdnad kan utgå från aristoteliska utgångspunkter med fokus 
på omvårdnadens praxis ( kirkevold 1997 ) medan vårdveten-
skap kan föras till platonska utgångspunkter med fokus på vår-
dandets ideal ( eriksson 2001 ). den vetenskapliga grunden för 
utbildningarnas huvudområde har, och är, därmed långt ifrån 
given och blir en av flera ingredienser i den lokala förhandlings-
processen. 

Högskoleverket har genom återkommande utvärderingar 
av sjuksköterskeprogrammen 1996, 2000 och 2007 visat på 
stora kvalitetsskillnader vilket innebär att ett antal lärosäten 
fått sin examensrätt ifrågasatt ( Högskoleverket 2007 ). sista 
gången ingick även specialistutbildningarna i granskningen. 

den senaste högskolereformen från 1 juli 2007, som har 
sitt ursprung i Bolognamodellen ( sfs 2006, sfs 2006 ), har 
medfört stora förändringar för sjuksköterskeutbildningarna. 
utbildningsreformen, enligt Bologna, är en mellanstatlig inten-
tion att styra högre utbildning mot högre grad av likvärdighet 
mellan utbildningar vid skilda lärosäten nationellt och inom 
europa, i syfte att främja jämförbarhet inom europeisk högre 
utbildning. reformen kan också ses som ett pedagogiskt inrik-
tat projekt. utbildningarnas innehåll lyfts fram som studentens 
förväntade studieresultat, lärandemål, i såväl kurs- som utbild-
ningsplaner. detta betyder att utbildningsfokus skiftat från un-
dervisning till lärande. 

den föregående högskolereformens ”huvudämne” övergick 

i denna reform till ”huvudområde”. för sjuksköterskeprogram-
mets del leder den treåriga utbildningen både till yrkes- och 
kandidatexamen. däremot ger inte utbildningen längre allmän 
behörighet till forskarutbildning vilken var fallet mellan åren 
1993	–	2007.	Vidare	ger	reformen	exempelvis	möjligheter	att	
bygga upp utbildningarna utifrån en integrationskod. 

för sjuksköterskeutbildningen finns sedan tidigare ett eu-
ropeiskt samverkansavtal, eG-direktiv ( ds 1992.34 ). detta 
anger, till skillnad från högskoleförordningens examensbeskriv-
ning, standarden för sjuksköterskeutbildnin gen i termer av inne-
håll och omfattning: att hälften av inne hållet skall vara teori och 
hälften klinisk utbildning, praktik. 

Härigenom har utbildningsreformen enligt Bologna och 
sjuksköterskeutbildningens eG-direktiv skilda utgångspunkter 
för styrning av utbildning ( men gemensamt mål, öka jämförbar-
heten mellan europeiska utbildningar ), vilket är ytterligare en 
utmaning för de som vid lärosätena utformar utbildnings- och 
kursplaner.

specialistsjuksköterskeexamen förs i och med reformen till 
den	avancerade	utbildningsnivån	–	det	som	tidigare	benämnts	
”magisternivå”. den nya examensförordningen öppnar för tolk-
ningar som medför att lärosätena kan välja om specialistut-
bildningen skall motsvara kraven för magisterexamen eller ej 
beroende på om studenterna skriver ett examensarbete på 
magisternivå. diskussionen om vad sådana val handlar om har 
ofta formulerats i termer av yrkets krav i förhållande till aka-
demiska krav. inom samma diskussion har lärosätena valt att 
utforma behörighetskraven på skilda sätt, såsom möjligheter 
att från sjuksköterske examen kunna gå direkt till specialistut-
bildningen eller ställa krav på viss yrkeserfarenhet som sjuk-
sköterska. 

sammanfattningsvis har de två senaste högskolerefor-
merna medfört möjligheter till lokala lösningar och variationer 
i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammens ut-
formningar. de förändrade ramar som 2007 års högskolere-
form medfört gör det angeläget att granska hur programmen 
utformas i landet. resultat från sådan granskning kan utgöra 
grund i fortsatta diskussioner om ökad samstämmighet är 
önskvärd, eller ej. 

syfte och frågeställningar
syftet var att karaktärisera huvudområdet, dess relation till 
andra ämnen och professionen i sveriges sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeprogram utgående från lokala styrdo-
kument efter den senaste högskolereformen. 

Frågeställningar och indikatorer, se tabell 1 nästa sida. 
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Metod 
textanalys användes som metod ( Hermansson 2003 ). texter-
na som analyserats utgjordes av de officiella dokument som 
utarbetats vid och utgör styrdokument för utbildningarna vid 
de lokala lärosätena: utbildnings- och kursplaner. sådana do-
kument kan ses som resultat av tolkningar, förhandlingar och 
kompromisser mellan aktörer som har haft inflytande över pro-
grammens utformning vid de olika lärosätena. 

alla programansvariga vid de 26 lärosäten som anordnar 
sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeprogram tillskrevs i 
januari 2008 med önskan om hjälp att skicka in programmens 
aktuella styrdokument. då beskrivningar av programmens 
huvudområden i flera fall inte finns med i utbildningsplaner 
hämtades sådana från programmens webbsidor och genom 
personliga kontakter vid lärosätena. några lärosäten medde-
lade att de höll på att revidera och ville skicka preliminära ut-
bildnings- och kursplaner istället för de som då var fastställda. 
Beslut fattades om att enbart basera analysen på fastställda 
utbildningsplaner. en begränsning utgjordes dock av att alla 
kursplaner för pågående program ännu inte var fastställda vid 
landets lärosäten. i några fall fick dock preliminära kursplaner 
användas. i flera fall saknades uppgifter om omfattning av Vfu 
på vårdenheter eller i vilket område en kurs ges. i de flesta 
sådana fall kontaktades någon representant för programmet 
vid aktuellt lärosäte. detta har resulterat i att de uppgifter vi 
här presenterar i vissa fall avviker med dem som kan läsas ut 
i själva styrdokumenten. resultaten gör inte anspråk på att ge 

exakta bilder över varje lärosätes program. målet har varit att 
övergripande karaktärisera den nationella bilden. 

analysarbetet genomfördes stegvis. inledningsvis fokuse-
rades på huvudområdets benämningar i programmen. Vid ana-
lysen framkom skilda termer för huvudområdet. skillnader och 
likheter i beskrivningarna av dessa benämningar analyserades. 
därefter riktades fokus mot sjuksköterskeprogrammens ve-
tenskapliga bas genom analys av ämnen utöver huvudområdet 
och omfattningen av Vfu. med utgångspunkt i resultaten från 
denna analys analyserades kurslitteraturen i huvudområdets 
första kurs i sjuksköterskeprogrammet. Parallellt analyserades 
läroplanskoden i sjuksköterskeprogrammen. 

Resultat 
för sjuksköterskeprogrammet fanns 27 utbildningsplaner vid 
26 lärosäten (vid ett lärosäte fanns vintern 2008 skilda utbild-
ningsplaner för programmets två utbildningsorter). Lärosätena 
ger vardera mellan två och nio av specialistsjuksköterskeut-
bildningens 11 inriktningar. se tabell 2 nästa sida.

inriktningen medicinsk vård ges inte vid något lärosäte un-
der läsåret. 

utbildningsplanerna varierar i textomfång från 2 till 13 si-
dor, vilket innebär att de innehåller beskrivningar av olika ka-
raktär, som till viss del inte är jämförbara. exempelvis finns 
definitioner och beskrivningar av huvudområdet inte i alla ut-
bildningsplaner. 

 
Hur benämns och beskrivs huvudområdet? termer för huvudområdet
 Beskrivningar av huvudområdet

Vilken vetenskaplig bas vilar utbildningen på? Huvudområde och andra ( kunskaps- )områden 

Hur avgränsas huvudområdet från andra (kunskaps-)områden? Huvudområde och andra ( kunskaps- )områden 
 kurslitteratur

Vilken relation har huvudområdet till professionen? Huvudområde och andra (kunskaps-)områden 
 omfattning av verksamhetsförlagd utbildning

Hur profileras och struktureras utbildningen pedagogiskt? Läroplanskod i programmen
 explicit pedagogisk modell

Frågeställningar indikatorer

tabell 1.
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Huvudområdets benämning och beskrivning
i utbildningsplanerna för sjuksköterskeprogrammet förekom-
mer fem benämningar (engelska benämningar inom parentes) 
av huvudområdet:
•	 Omvårdnad	(	Nursing	)
•	 Omvårdnadsvetenskap	(	Nursing	)
•	 Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap	(Nursing)
•	 Vårdvetenskap	(	Caring	science	samt	Caring	science		 	
 with focus on nursing )
•	 Vårdvetenskap	med	inriktning	mot	omvårdnad	
 ( Caring science with specialization in nursing samt   
 Caring science nursing )

användningen av omvårdnad och omvårdnadsvetenskap vi-
sar sig vara närmast identiska i de utbildningsplaner där dessa 
benämningar förekommer. av de engelska översättningarna 
framgår att vårdvetenskap används som beteckning för ett 
och samma huvudområde det vill säga caring science men att 
några lärosäten anger att inriktningen (d.v.s. focus on, speciali-
zation in) är nursing.. ett lärosäte översätter vårdvetenskap till 
caring science nursing. 

i specialistsjuksköterskeutbildningarnas utbildningsplaner 
förekommer alla ovanstående benämningar av huvudområdet 
samt ytterligare sex benämningar: 

•	 Omvårdnad	inom	anestesisjukvård
•	 Omvårdnad	inom	intensivvård	
•	 Vård-	och	folkhälsovetenskap
•	 Vårdvetenskap	och	omvårdnad
•	 Vårdvetenskap	inriktning	gerontologisk	omvårdnad
•	 Vårdvetenskap	med	inriktning	omvårdnad	och	
 medicinsk vetenskap med fokus på hälso- och 
 sjukvård för barn och ungdomar

detta betyder till exempel att i distriktssköterske-
programmets utbildningsplaner benämns huvudområdet som 
omvårdnad ( svetenskap ), vårdvetenskap, vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad samt vård- och folkhälsovetenskap. 

i flera utbildningsplaner för sjuksköterskeprogrammet be-
skrivs både omvårdnad ( svetenskap ) och vårdvetenskap ( ev. 
med inriktning ) som tvärvetenskap. dock beskrivs vårdveten-
skap oftast som en autonom vetenskap. de beskrivningster-
mer som används för att karaktärisera omvårdnad och vårdve-
tenskap har stora likheter ( tabell 3). Bland skillnaderna märks 
att enbart omvårdnad beskrivs ha sin grund i samhälls- och 
beteendevetenskap, vilket betyder att dessa ämnesområden 
anges vara integrerade i huvudområdet och studeras därför 
inte i särskilda kurser. enbart vårdvetenskap beskrivs explicit 
ha sin grund i egna teorier, modeller och begrepp. för de be-
nämningar av huvudområdet som återfinns i vissa specialist-
sjuksköterskeprogram är beskrivningarna överlag kortfattade.

korta beskrivningar av sjuksköterskans arbetsuppgifter/
roll/område förekommer i vissa av utbildningsplanerna och då 
som del av beskrivningen av omvårdnad som huvudområde. 
dessa inkluderar:
•	 identifiera,	förstå/bedöma,	tillgodose,	
 stöd/handledning,
•	 information/undervisning/pedagogik
•	 Arbetsledare	
•	 planera,	genomföra,	utvärdera
•	 Forskning,	utveckling

i några beskrivningar av vårdvetenskap görs tydlig dis-
tinktion mellan vårdvetenskap och omvårdnad där det senare 
anges som ”tillämpad vårdvetenskap” eller ”sjuksköterskepro-
fessionen”. 

Utbildningarnas vetenskapliga grund  
och huvudområdets avgränsning
det finns en variation med avseende på vilka ( kunskaps-)om-
råden som utöver huvudområdet utgör programmens veten-
skapliga grund. till antal kan de variera mellan ett och fyra. 
i alla landets sjuksköterskeprogram ingår omvårdnad eller 

tabell 2. inriktningar inom specialistsjuksköterske-
utbildningen läsåret 2007-08. 

inriktning    antal lärosäten 
anestesisjukvård 15
ambulanssjukvård 12
Barn och ungdomar 9
distriktssköterska 19
intensivvård 16
kirurgisk vård 3
medicinsk vård 0
onkologisk vård 6
operationssjukvård 12
Psykiatrisk vård 12
Vård av äldre 13
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      omvårdnad(svetenskap )                   Vårdvetenskap ( med inriktning )

Vetenskaplig 
grund

Humanvetenskap; etik
existerande teorier/domäner

konsensusbegreppen, hälsobegrepp
samhälls- och beteendevetenskap

Humanvetenskap; etik, filosofi
existerande teorier/egna teorier, modeller, 
begrepp
konsensusbegreppen

begrepp Hälsa/ohälsa/sjukdom/funktionshinder
förebyggande/hälsofrämjande/
upprätthållande av hälsa
Bevara hälsa/välbefinnande/ hantera    
lidande/värdighet
miljö, möte/bemötande, relation, kommu-
nikation, interaktion, delaktighet, behov/
problem, balans, vårdandet,
subjektiva/individuella/unika erfaren-
heter, helhetsperspektiv
närstående/familj, personal/
andra professioner
	livscykel/	början	–	slut

Hälsa/ohälsa/sjukdom
förebyggande/hälsofrämjande/upprätthållande 
av hälsa
Bevara hälsa/välbefinnande/ hantera lidande/
värdighet
miljö, möte/bemötande, relation, kommunikation, 
interaktion, delaktighet, behov, balans, vårdandet,

subjektiva/individuella/unika erfarenheter, 
helhetsperspektiv

tabell 3.  ”omvårdnad( svetenskap )” och ”vårdvetenskap ( med inriktning mot omvårdnad )” som huvudområde: 
beskrivningar av vetenskaplig grund och begrepp i sjuksköterskeprogrammets 27 utbildningsplaner.

vård vetenskap och medicinsk vetenskap ( figur 1, nästa sida ). i 
specialistsjuksköterskeutbildningarna har alla lärosäten, utom 
ett, obligatoriska kurser i både huvudområdet och medicinsk 
vetenskap ( figur 2 - 4 ). Huvudområdets omfattning varierar i 
sjuksköterskeprogrammen från 90 till 145,5 högskolepoäng. 
omfånget av medicinsk vetenskap varierar från 30 till 67,5 
högskolepoäng. samhälls- och beteendevetenskap förekom-
mer som särskilt ämnesområde i drygt hälften av program-
men, omfattande från 7,5 till 37,5 högskolepoäng. 

Bland de program som har samhälls- och beteendeveten-
skap som särskilt ämnesområde har större andel ”omvårdnad” 
som huvudområde jämfört med ”vårdvetenskap”. folkhälsove-
tenskap förekommer i fem program och omfattar mellan 7,5 
och 30 högskolepoäng, medan etik/livsåskådningsvetenskap 
är explicit i ett program ( figur 1 ). i elva av programmen fö-
rekommer kurser som är valbara mellan huvudområdet och 
andra ( kunskaps-)områden. de åtta program med störst antal 

högskolepoäng i huvudområdet har inga sådana valbara kurser. 
se figur 1, 2, 3, 4 på nästa uppslag.
i specialistsjuksköterskeutbildningar omfattande 60 hög-

skolepoäng varierar huvudområdets obligatoriska kurser från 
22,5 till 55 högskolepoäng. i distriktssköterskeutbildningen 
( omfattande 75 högskolepoäng) varierar kurser i omvårdnad/
vårdvetenskap mellan 30 och 60 högskolepoäng. kurser i 
samhälls- och beteendevetenskap återfinns enbart i distrikts-
sköterskeprogrammet och i programmet för psykiatrisk vård. 
folkhälsovetenskap som särskilt ämne finns enbart i distrikts-
sköterskeprogrammet. ämneskombinationen inom alla inrikt-
ningar uppvisar stor variation, till exempel mellan 0 och 37,5 
högskolepoäng i medicinsk vetenskap i akutsjukvårdsinrikt-
ningarna ( figur 2 - 4 ). 

i styrdokumenten är det huvudsakligen implicita antagan-
den om huvudområdets innehåll som avgör dess omfattning 
och med vilka andra ämnesområden kurserna byggs upp. 
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Figur 1. Kombination av huvudområde och övriga kunskapsområden i sjuksköterskeprogrammen
(27 program vid 26 lärosäten).  
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Figur 2. Kombination av huvudområde och övriga kunskapsområden i specialistsjuksköterskeprogram 
med inriktning ambulanssjukvård (8 program), anestesisjukvård (12 program), intensivvård (10 program) 
och operationssjukvård (10 program) vid totalt 15 lärosäten.  
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Valbar kurs
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Figur 4. Kombination av huvudområde och övriga kunskapsområden i specialistsjuksköterskeprogram med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdom (5 program), kirurgisk vård (3 program), onkologisk vård (4 program), 
psykiatrisk vård (7 program) och vård av äldre (3 program vid totalt 12 lärosäten.
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Figur 3. Kombination av huvudområde och övriga kunskapsområden i specialistsjuksköterskeprogram 
med inriktning distriktssköterska (13 program/lärosäten). 
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utgångspunkter och avgränsning av huvudområdet hör i sin 
tur rimligen samman med antaganden om professionens kun-
skapsgrund. ämnesinnehåll om ledarskap och organisation 
utgör tydligt exempel på hur ett område kan föras till olika äm-
nesområden. det återfinns i sjuksköterskeprogrammen inom 
huvudområdet, i samhälls- och beteendevetenskaplig såväl 
som i folkhälsovetenskaplig kurs, vilket till del kan förklara äm-
nenas olika omfång vid lärosätena. den betydande variationen 
av	hur	utbildningarna	byggs	upp	(	Figur	1	–		4	)	hör	bland	annat	
samman med skilda synsätt på huvudområdets avgränsning 
till andra områden. 

Huvudområdets inriktning och avgränsning framträder 
också i kurslitteraturen och analysen av denna har begränsats 
till första huvudområdeskursen i sjuksköterskeprogrammen 
(tabell 4 , nästa sida). 

den kursen är vid flera lärosäten den allra första kursen i 
utbildningen, men huvudområdets första kurs ges även som 
andra kurs eller först under andra terminen. Hur huvudom-
rådet introduceras och presenteras i programmet kan ses 
som betydelsefullt för vilken bild studenten får av huvudom-
rådet och därmed även av yrkets kunskapsbas. i de 18 äm-
nesinriktningar som kurslitteraturen kategoriserats i, kombi-
nerar varje program litteratur med tre till tolv ( medelvärde 6 
och median 5 ) ämnesinriktningar. Vissa lärosäten inkluderar 
enbart omvårdnads- och/eller vårdvetenskaplig litteratur 
medan andra inkluderar litteratur från flera ämnesområden. 
det kan exempelvis vara en kombination av litteratur om 
etik, omvårdnad med sjuksköterskefokus och omvårdnad 
med både sjuksköterske- och patientfokus. 

det förekommer även kombination av exempelvis omvård-
nad med sjuksköterskefokus, omvårdnadsteori, vetenskaplig 
metod, omvårdnadsteori, vårdvetenskaplig teori, psykologi, 
folkhälsa och hälsa samt organisationsteori. detta ger bilden 
av att huvudområdets särart kan beskrivas såväl utifrån vissa 
omvårdnadsperspektiv som utifrån en tvärvetenskapligt sam-
mansatt kunskapsgrund. 

se tabell 4, på nästa uppslag.

Huvudområdets relation till professionen
skillnader och likheter i syn på förhållandet mellan huvudom-
rådet och professionen framträder framförallt i beskrivningar 
eller definitioner av huvudområdet (se ovan) och i vilken omfatt-
ning samt inom vilka områden verksamhetsförlagd utbildning 
finns. 

i de flesta utbildningsplaner, anges omfattningen av verk-
samhetsförlagd utbildning. i vissa utbildningsplaner för sjuk-

sköterskeprogrammet hänvisas explicit till eG-direktivens krav 
på fördelning mellan teoretisk och klinisk utbildning. i flera 
av planerna anges, i enlighet med dessa direktiv, att hälften 
av utbildningen utgörs av kliniska studier. i enstaka planer är 
detta specificerat som exempelvis att ett visst antal högskole-
poäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning eller av att ”la-
borationer, fallstudier, fältstudier, observationsövningar samt 
handledning i omvårdnad” ingår. i vissa program anges att 
andelen verksamhetsförlagd utbildning utgör 50 procent eller 
90 högskolepoäng. Genom de kontakter vi haft med program-
representanter från lärosätena har vi emellertid fått informa-
tion om att verksamhetsförlagd utbildning vid en del lärosäten 
inkluderar exempelvis övningar i metodrum och ”teorianknuten 
praktik”. denna efterforskning visade emeller tid att inte något 
lärosäte har hälften av sjuksköterskeprogrammet förlagd till 
vårdenheter.

Vid 14 sjuksköterskeprogram ingår verksamhetsförlagd 
utbildning i alla ingående ( kunskaps- ) områden ( oberoende av 
om det är två, tre eller fyra som kombineras ). Vid åtta program 
utgör all verksamhetsförlagd utbildning del av huvudområdet. 
i fem program ingår verksamhetsförlagd utbildning i huvudom-
rådet och ett annat ( kunskaps-) område, men där det också 
ingår ytterligare ( kunskaps-) område utan verksamhetsförlagd 
utbildning. det är vanligast att verksamhetsförlagd utbildning 
ingår i både huvudområdet och i fler ( kunskaps- )områden då 
det är fler ( kunskaps-) områden än huvudområdet och medi-
cinsk vetenskap som ingår. omfattningen av verksamhetsför-
lagd utbildning varierar i sjuksköterske programmen från 36 till 
75 högskolepoäng ( medelvärde 49,9 och median 45,5 ). 

omfattningen av verksamhetsförlagd utbildning varierar 
även i specialistsjuksköterskeprogrammen. i akutsjukvårdsin-
riktningarna (ambulans-, anestesi-, intensivvårds- och opera-
tionssjukvård) är spännvidden från 15 till 27 högskolepoäng 
(medelvärde 19,4 och median 19,5). i distriktssköterskeutbild-
ningen är andelen verksamhetsförlagd utbildning från 13,5 till 
24,5 högskolepoäng (medelvärde 17,1 och median 16,5). i de 
övriga inriktningarna är variationen från 7,5 till 30 högskolepo-
äng (medelvärde 13,9 och median 15). 

Vid några få sjuksköterskeprogram avgränsas klinisk ut-
bildning genom att allt utbildningsinnehåll som inkluderar verk-
samhetsförlagd utbildning, laborationer, metodövningar med 
mera förs till ett särskilt block, som är mer eller mindre avskiljt 
från huvudområdet. i ett program är detta placerat i ett så kal-
lad. ”professionsblock”. i detta ingår inte någon verksamhets-
förlagd utbildning i programmets kurser i vårdvetenskap. med 
denna uppbyggnad framträder huvudområdet som avgränsbart 



69

tabell 4. 

ÄMnesinRiktninG i LitteRatUR  antaL LÄRosÄten 

Omvårdnad	–	sjuksköterskefokus _______________________________ 23
etik  ________________________________________________________ 17
Vetenskaplig metod ___________________________________________ 16
Omvårdnad	–	patient	&	sjuksköterskefokus _______________________ 13
samtal och kommunikation ____________________________________ 10
Vårdvetenskaplig teori  ________________________________________ 8
folkhälsa och hälsa ___________________________________________ 7
Genus ______________________________________________________ 7
omvårdnadsteori  ____________________________________________ 7
Omvårdnad	–	kultur ___________________________________________ 6
Psykologi ___________________________________________________ 5
Omvårdnad	–	patientfokus _____________________________________ 4
Vårdpedagogik _______________________________________________ 4
idéhistoria ___________________________________________________ 3
Juridik ______________________________________________________ 3
samhällsperspektiv ___________________________________________ 3
Omvårdnad	–	familjeperspektiv _________________________________ 2
organisationsteori ____________________________________________ 1

Baserat på uppgifter från 23 lärosäten och enbart förekomst av titlar, ej litteraturens omfattning

från professionens huvudsakliga kunskapsgrund, eftersom kur-
ser med fokus på professionens kunskap (och verksamhetsför-
lagd utbildning) inte förs till huvudområdets huvuddel. en mot-
satt uppbyggnad framgår i program där verksamhetsförlagd 
utbildning ingår i flertalet huvudområdeskurser, vilket istället 
ger bilden av huvudområdet som professionens huvudsakliga 
kunskapsgrund. 

Utbildningarnas pedagogiska profilering  
och struktur
i en del utbildningsplaner finns beskrivningar (varierande från 
korta stycken till omfattande avsnitt), om pedagogik och lä-
rande (eller motsvarande). detta medför att det enbart går att 
karakterisera pedagogiska profiler i ett fåtal av utbildningarna. 
i några utbildningsplaner för sjuksköterskeprogrammen anges 
emellertid särskilda pedagogiska profiler eller modeller för pro-
grammet:
•	 problembaserat	lärande	(	2	sjuksköterskeprogram	)

•	 processorienterad	kontinuerlig	handledning	i	omvårdnad	
 ( 3 sjuksköterskeprogram ), 
•	 Arbetsintegrerat	lärande	inom	verksamhetsförlagd		 	
 utbildning ( 1 sjuksköterskeprogram )

i sex av utbildningsplanerna för sjuksköterskeprogrammen 
anges den pedagogiska grund som utbildningen vilar på. detta 
inkluderar beskrivningar som humanistiskt synsätt, tron på 
människan som unik, medveten, reflekterande och med ett na-
turligt behov av kunskap och kompetens, att individen ges fri-
het att söka sin kunskap samt att ta ansvar för sitt lärande och 
sin personliga utveckling, att allt lärande är en aktiv dynamisk 
process som sker i samverkan mellan lärare och studenter, 
bedrivande av högskolepedagogisk forskning på sätt att stu-
denternas egna erfarenheter tillvaratas samt att den bärande 
idén utgår från forskningsmetaforen. 

i fyra utbildningsplaner lyfts vissa pedagogiska riktningar 
fram: studentaktiverande pedagogik, projekt- och problemori-
enterat arbetssätt och förberedelse för livslångt lärande. Vissa 
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utbildningar ges i distansform. i flera utbildningsplaner anges 
lokala mål för utbildningen. tre sjuksköterskeprogram anger 
lokala mål som är explicit relaterade till respektive lärosätes 
forskningsinriktning. i en utbildningsplan har lärosätets peda-
gogiska profilering tagits med i de lokala målen för sjuksköter-
skeprogrammet. 

utbildningens strukturering av huvudområde och övriga 
(kunskaps-)områden till kurser varierar stort och kan beskrivas 
som ett kontinuum från utpräglad integrationskod (kurser upp-
byggda utifrån teman där mer än ett ”ämne” läses i varje kurs) 
till utpräglad samlingskod (varje kurs utgörs av ett ”ämne”, 
eller huvudområde). flera program strukturerar utbildningen 
som kombinationer av dessa läroplanskoder (tabell 5, nästa 
sida). 

i några utbildningsplaner anges inte hur kurser fördelas 
mellan huvudområdet och andra (kunskaps-)områden, utan att 
sådan specificering anges i kursplanerna, som i flera fall inte 
heller är tydliga med sådana uppgifter. i några utbildningspla-
ner antas mer eller mindre tydligt att ”omvårdnad är en tvär-
vetenskaplig syntes”. då förefaller det lämpligt att utforma ut-
bildningen enligt integrationskod, men utbildningen kan också 
struktureras enligt samlingskod i dessa fall. det är vidare inte 
troligt att alla utbildningar, uppbyggda enligt integrationskod, 
antar att omvårdnad är ett tvärvetenskapligt ämne. 

diskussion
styrdokumenten för landets sjuksköterske- och specialist-
sjuksköterskeprogram ger skilda bilder av huvudområdets 
benämning, innehåll, utformning och dess relation till andra 
”ämnen”( kunskapsområden ) och professionen. figur 5 åskåd-
liggör det som kan uppfattas som centrala skillnader. i ena po-
len återfinns ett huvudområde med stora likheter till professio-
nens kunskapsgrund och i den andra polen är huvudområdet 
skilt från professionens kunskapsgrund. det första kan tolkas 
som att huvudområdet är en professionell disciplin inriktad mot 
att utveckla kunskap av betydelse för ett specifikt praxisfält. 
det andra kan tolkas som att huvudområdet är en teoretisk dis-
ciplin ( donaldson & Crowley 1978 ). figuren åskådliggör detta 
med enbart en mellanform, men analysen av styrdokumenten 
visar att skalan snarare är glidande och flera mellanformer fö-
rekommer där den disciplinära utgångspunkten blir oklar. 

skillnader mellan teoretiska och professionella discipliner 
framträder bland annat i utveckling och framväxt av nya dis-
cipliner. teoretiska discipliner uppstår huvudsakligen genom 
inomvetenskapliga processer som specialisering, differentie-
ring eller ”avknoppning” från redan etablerade discipliner. de 

professionella uppstår huvudsakligen genom utomvetenskaplig 
påverkan som akademisering och professionalisering (elzinga 
1987). är det sådana skillnader som ligger till grund för de va-
rierande bilder av huvudområdet i landets sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeprogram som framgår i styrdokumen-
ten? skillnaderna framträder exempelvis i val av litteratur för 
att introducera huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet och 
valbara kurser i huvudområdet. att strukturera kurser i vårdve-
tenskapliga deldiscipliner såsom Vårdandets teori, filosofi och 
idéhistoria, Vårdandets etik, Vårdandets sociologi och didaktik 
blir i linje med att se huvudområdet som en produkt av inomve-
tenskaplig differentiering. kurser såsom: omvårdnad vid kom-
plexa tillstånd och smärta och smärtbehandling blir i linje med 
att huvudområdet ses som en professionell disciplin. 

om huvudområdet ses som professionens huvudsakliga 
kunskapsbas blir det dels rimligt att det kan utgöra stor del av 
utbildningen och dels att verksamhetsförlagd utbildning ingår 
integrerat i flertalet av huvudområdets kurser. om huvudom-
rådet istället huvudsakligen ses som skilt från professionens 
kunskapsbas kan det dels bli angeläget att låta fler ( kunskaps-)
områden ingå i form av särskilda ämneskurser och dels att 
inkludera verksamhetsförlagd utbildning i fler kurser än huvud-
områdets. i det först nämnda fallet kan det innebära att huvud-
områdets ”ämnesdel” helt exkluderar verksamhetsförlagd ut-
bildning, vilken istället förs till ett särskilt ”professionsblock”. 

En	 kritisk	 fråga	 som	 kan	 ställas	 är	 vad	 huvudområdet	 –	
oavsett	 om	 det	 benämns	 omvårdnad	 eller	 vårdvetenskap	 –	
egentligen innehåller. en annan är, hur ser överensstämmelsen 
ut mellan det studenterna faktiskt lär sig och den kompetens 
som yrket ställer och som sedan används av sjuksköterskor 
( idag och i morgon )? för att få svar på dessa frågor är en 
analys av styrdokument såsom kursplaner inte tillräckligt. det 
är också angeläget att ta reda på hur utbildnings- och kurs-
planer realiseras: Vad lär sig studenterna i utbildningen? Hur 
går lärandet till? Hur är överensstämmelsen mellan det som 
står i utbildnings- och kursplaner, undervisningens innehåll och 
studenters lärande?

skillnader i innehåll och struktur som framkommit vid 
denna granskning av styrdokumenten i landets sjuksköterske- 
och specialistsjuksköterskeutbildningar, reser förstås en rad 
frågor: speglar skillnaderna rimliga variationer av lärosätenas 
profileringar av programmen? är de skillnaderna till förfång eller 
led i en konstruktiv utveckling av utbildningarna? Hur möter 
utbildningarna samhällets förändrade villkor för yrkesutövning-
en? ( se t.ex. Lindström 2007 ). Vilka lärdomar har lärosätena 
gjort från tidigare läroplansanalyser av landets sjuksköterske-
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tabell 4. Läroplanskod i relation till huvudområdets benämning i sjuksköterskeprogrammen (27 utbildningsplaner). 

integrationskod 
( utpräglad )

kombination inte-
gration och sam-
lingskod

Huvudsaklig 
samlingskod – 
integration enbart i 
kliniska kurser

samlingskod 
( utpräglad )

omvårdnad 
(-svetenskap)

enbart tematiska 
kurser (3 lärosäten )

Vissa ämneskurser 
och vissa tematiska 
kurser (6 lärosäten)

tydlig åtskillnad i kurs-
struktur för kliniska 
kurser ( med Vfu ) och 
teoretiska kurser 
( 2 lärosäten )

kurser rubriceras 
omvårdnad respektive 
andra områden 
( 9 lärosäten )

Vårdvetenskap 
(med inriktning 
omvårdnad)

kursuppbyggnaden 
utgår från en matris 
av ämnen/ämnes delar 
( 2 lärosäten )

ämneskurser knyts 
samman i teman 
och enstaka kurser 
integrerar mer än ett 
ämne ( 2 lärosäten )

kurser rubriceras 
vårdvetenskap eller 
omvårdnad respektive 
andra områden 
( 3 lärosäten )

figur 5. förhållanden mellan huvudområde och profession så som de framträder i utbildnings- och kursplaner. 

Huvudområde sammanfaller med profession             Huvudområde skilt från profession

Huvudområde

Huvudområde

Profession

Profession

ProfessionHuvudområde
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utbildningar ? ( t.ex. furåker 2001 ) Hur följs läroplansanalyser 
med fokus på utbildningarnas struktur upp med analys av pro-
cess och resultat? Vilka utbildningsinriktningar motverkar de 
gap mellan utbildningarnas innehåll och yrkets krav som nyut-
examinerade sjuksköterskor beskriver ? ( se t.ex. danielsson & 
Berntsson 2007; Holmström & Larsson 2005; schüldt-Håård 
et al 2008 ).  

skiljaktigheter mellan teori och praktik kan ses som exem-
pel på polariserande och dikotoma synsätt, något som även 
beskrivs känneteckna den internationella omvårdnadsdiskur-
sen ( thorne et al 2004 ). uppdelning mellan yrkets krav och 
akademiska krav, yrkesmässiga mål kontra akademiska mål 
för utbildningen och uppdelning mellan ”caring” och ”nursing” 
ingår i en sådan tradition. Var i den svenska litteraturen presen-
teras och diskuteras alternativ som kan överbrygga till synes 
motsatta krav och mål? 

Vad som särskilt bör uppmärksammas är de begreppsliga 
skillnader i vad som menas med verksamhetsförlagd utbild-
ning, något som framkom i vår analys. Verksamhetsförlagd ut-
bildning framstår som lika mångtydigt som ”klinisk utbildning” 
eller ”praktisk utbildning”. i vissa fall handlar det enbart om 
utbildning förlagd till vårdenheter som lärosätena betalar för. 
i andra fall handlar det även om metodrumsundervisning och 
laborationer. kan det vara ees-avtalets krav om att hälften 
av utbildningen skall utgöras av ”praktik” som medverkat till 
denna oklarhet? det är angeläget med konsensus i betydelsen 
av dessa begrepp. detta behövs dels för diskussion av utbild-
ningsinnehåll och dels för att studenter sakligt skall kunna få 
information om utbildningarna. 

alla högskoleutbildningar måste uppfylla kravet på att nå 
progression både inom och mellan nivåerna. i flera av de gran-
skade utbildningsplanerna ingår beskrivningar av allmänt veder-
tagna principer för hur progression uppnås i utbildning. i andra 
finns ingen text med sådana principer eller beskrivningar. en 
analys avseende progression utifrån kursplanernas lärandemål 
och förkunskaper är angelägen. det vore också intressant att 
spegla påståenden om hur progressionen skall utformas med 
hur	 kursplaner	 faktiskt	 utformas	–	och	än	mer	 hur	 undervis-
ningen och studenters lärande blir. eftersom det inom ramen 
för den här analysen inte har funnits tillgång till alla kursplaner 
har sådan analys inte blivit möjlig inom projektets tidsram. 
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efter högskolereformen år 2007 används begreppet huvud-
område i stället för som tidigare huvudämne som benämning 
på olika utbildningars vetenskapliga bas och karaktäristika. 
det ansågs därför angeläget att i denna diskussionsgruppen 
först diskutera och försöka tydliggöra det egna huvudområ-
dets innehåll och struktur för sjuksköterskeprogrammen. det 
konstaterades att huvudområdet fortfarande efter cirka 30 år 
är otydligt beskrivet och att vi nu måste bestämma oss för en 
”kärna”, ett basbegrepp och/eller ett kunskapsfält för att nå 
konsensus. 

att nationellt bestämma sig för huvudområdets innehåll 
ansågs vara viktigt för att kunna avgränsa det mot andra hu-
vudområden. frågor som inledningsvis diskuterades var bland 
annat om huvudområdet är det samma som eller lika med äm-
net omvårdnad eller vårdvetenskap? en annan fråga som dis-
kuterades var om huvudområdet verkligen ska avgränsas mot 
andra huvudområden och vilka dessa andra huvudområden i 
så fall är? 

integrations- eller samlingskod
det framkom olika uppfattningar och värderingar på såväl hu-
vudområdets innehåll, omfattning som dess avgränsning, det 
vill säga frågor som rör integrations- och samlingskod. ska 
huvudområdet integreras med andra ämnen/huvudområden 
och i så fall varför och med vilka andra ämnen/huvudområden 
i så fall? dessa andra ämnen ingår i samhälls-, beteende- och 
naturvetenskapliga områden.

men det förekom också meningsskiljaktigheter i gruppen 
om de andra huvudområdenas innehåll, omfattning och tillhö-
righet i programmens kursplaner. till vilket ämne/huvudområde 
hör till exempel pedagogik, ledarskap, administration och etik? 

Hur aVGRÄnsas HuVudomrÅdet 
Gentemot andra HuVudomrÅden 
i sJUksköteRskePRoGRaMMen PÅ GRUnd- ocH aVanceRad niVÅ?

ska till exempel pedagogik ingå i huvudområdet omvårdnad? 
Vilka kan konsekvenserna bli för studenternas lärande ge-

nom att integrera eller att skilja de olika huvudområdena åt? 
det förekommer pluralism i programmens utbildnings- och 

kursplaner vad gäller integration och/eller samlingskod. i en 
rapport av Öhlén, furåker, Jakobsson, idéhn och Hermansson, 
2008, kan utbildningens struktur beskrivas som ett kontinuum 
från utpräglad integrationskod ( kurser uppbyggda utifrån till 
exempel teman ) till utpräglad samlingskod ( varje kurs utgörs 
av ett huvudområde eller kunskapsfält ). 

flera sjuksköterskeprogram strukturerar utbildningen som 
kombinationer av dessa läroplanskoder. om det egna huvud-
området är otydligt och mycket omfattande kan det, enligt 
Bernstein ( 1983 ), bli svårt för studenterna att veta vilka hu-
vudområden de läst. det kan därför tyckas angeläget att ur 
den aspekten avgränsa de olika huvudom rådena åt. 

ur en didaktisk aspekt kan integration av områden dock 
förordas, det vill säga att studenter lär genom att gruppvis 
arbeta med olika problemområden. Gruppen var enig om att 
det som står i utbildnings- och kursplaner inte alltid överens-
stämmer med undervisningsinnehållet, det vill säga att i under-
visningen sker alltid någon form av integration mellan huvud-
områden både didaktiskt och i studentens ”huvud”. 

Huvudområdets olika benämningar
att avgränsa huvudområdet gentemot andra ämnen/huvudom-
råden i sjuksköterskeprogrammens utbildnings- och kurspla-
ner är en komplicerad uppgift. enligt Öhlén och medarbetares 
kartläggning i föregående kapitel beskrivs stora skillnader 
mellan olika läro säten i hur det egna huvudområdet benämns 
och likaså dess omfattning. fem olika benämningar föreligger: 

Gruppledare: Carina furåker, leg. sjuksköterska, universitetslektor
Gruppdeltagare: sissel andreassen, leg. sjuksköterska, klinisk lektor, anna Christina ek, leg. sjuksköterska, professor, 
karin kjellgren, leg. sjuksköterska, professor, susanne källerwald, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt, 
Joacim Larsen, leg. sjuksköterska, lektor, P-o sandman, leg. sjuksköterska, professor, 
Lena Wiklund, leg. sjuksköterska, universitetslektor
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omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad/omvårdnads-
vetenskap, vårdvetenskap och vårdvetenskap med inriktning 
mot omvårdnad. 

Huvudområdet kan antingen ses som autonomt och tyd-
ligt eller avgränsat med rötter i ett vetenskapligt ämne ( jfr 
ekebergh 2008 som lyfter vårdvetenskap som detta ämne ), 
integrera flera vetenskaper ( jfr axelsson 2008 ) eller uppfat-
tas som ett samlingsbegrepp ( asplund 2008 ). denna oklarhet 
med olika benämningar medför svårigheter nationellt. Vi får 
svårt att nå konsensus för huvudområdet. 

Verksamhetsförlagd utbildning
Huvudområdets omfattning varierar i kursplanerna mellan 90 
och 145,5 hp och ju mer omfattande huvudområdet är desto 
fler andra ämnen/huvudområden ingår. 

den verksamhetsförlagda utbildningens innehåll och om-
fattning varierar också. i den kan olika ämnen ingå; dels från det 
egna och dels från samhälls-, beteende- och naturvetenskap-
liga områden och i olika omfattning. ibland beskrivs enbart det 
egna huvudområdet och ibland ingår fyra olika ämnen/huvud-
områden (vårdvetenskap/omvårdnad, medicinsk veten skap, 
samhälls- och beteendevetenskap, livsåskådningsvetenskap) i 
kursplanerna. Hur dessa ämnen sedan följs upp, handleds och 
examineras är svårt att svara på. det blir handledarna i res-
pektive verksamhet som åläggs det ansvaret. utbildnings- och 
kursplanernas innehåll och lärandemål speglar således olika 
uppfattningar om vilken kunskap och vilka värderingar som de 
styrande vill ska råda.

konsensus saknas
att på dessa grunder dra en gräns mellan olika ämnen/huvud-
områden i sjuksköterskeprogrammen är såldes en vansklig 
uppgift då den enda gräns som möjligen kan skönjas i kurs-
planerna och som tycks gemensam för de olika lärosätena är 
gränsen mot natur/medicinsk vetenskap. Huruvida detta har 
sin grund i att natur/medicinska områden är tydligare avgrän-
sade än andra kunskapsområden, såsom psykologi eller socio-
logi eller om denna gräns uppstått som en markering för att 
värna om att sjuksköterskans unika kunskap inte är relaterat till 
medicinsk kunskap, är en fråga som kan diskuteras.i gruppen 
framgick det att en tydlig gränsdragning inte förefaller genom-
förbar eller ens är önskvärd så länge det saknas konsensus om 
hur huvudområdet ska definieras eller beskrivas. 

ett förslag som framkom var att nationellt föreslå och an-
vända en modell som till exempel den i umeå där olika be-
grepp som relation, miljö, kultur och hälsa illustreras och ges 

ett innehåll på ett pedagogiskt sätt. det är emellertid viktigt att 
den modell som föreslås, inte presenteras på ett sådant sätt 
att den blir för normativ och styrande ( jfr kirkevold 2008 ), då 
detta skulle kunna hämma utvecklingen av olika forskningspro-
filer vid de olika institutionerna.

Lärandemål 
utbildningsmålen, de centrala och lokala, är viktiga och ska 
tala om vilka kunskaper som är vikiga och nödvändiga för den 
professionella yrkesutövningen och som ska ligga till grund för 
legitimationen. Lärandemålen i kursplanerna gör att det idag 
framgår klart vad studenterna ska kunna, förstå, värdera et-
cetera efter varje kursmoment. utbildningarnas innehåll och 
krav har på så sätt stärkts vilket även bör komma till uttryck i 
undervisningen och i examinationerna.

Vad ska en sjuksköterska kunna? 
en annan fråga som kan tyckas viktig och som diskuterades 
var vilka ämnen/huvudområden som måste/bör ingå i sjukskö-
terskeprogrammet. är de ämnen/ huvudområden som finns 
idag relevanta och vem eller vilka beslutar om detta? Vad behö-
ver alla blivande sjuksköterskor kunna? en naturlig fortsättning 
blev att diskutera vem eller vilka som egentligen är författare 
till de lokala styrdokumenten; utbildnings- och kursplanerna, 
vid de 26 lärosätena med  sjuksköterskeutbildningar på grund- 
och avancerad nivå.

de som är eller gör sig till tolkningsföreträdare för pro-
grammens utbildnings och kursplaneinnehåll tilldelas stor 
betydelse för dess ideologi, innehåll, struktur, lärandemål, 
progression och slutligen professionens ansvarsområde. ut-
bildnings- och kursplanernas ideologiska grund måste vara en 
viktig fråga att diskutera vid lärosätena. ska de vara ideala (en 
spjutspets) eller gagna vårdens behov eller vara bådadera? det 
förekommer åsiktsutbyten i landet om att innehållet i under-
visningen vid institutionerna/programmen inte är ”verklighets-
förankrad”. en svårighet för val av läroplansteori kan just vara 
att utbildningarna fortfarande kan uppfattas som ha två paral-
lella inriktningar, en mot yrkesutbildning och en mot akademisk 
utbildning i stället för att utbildningen ses som en helhet där 
akademi och praxis förs samman. utbildnings- och kursplaner 
måste utformas så att sjuksköterskorna kan hantera såväl de 
krav som ställs direkt i den kliniska vardagen utifrån patienter, 
närståendes och verksamhetens krav vilket också innefattar att 
implementera ny kunskap på ett sådant sätt att omvårdnaden 
evidensbaseras. enligt Bologna-processen ska utbildningarna 
gagna verksamheterna, det vill säga vara till nytta för vården. 
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Progression
Ytterligare diskussion fördes om det egna huvudområdets pro-
gression i utbildningen och hur studentens progression inom 
området skall kunna beskrivas. Hur ska progressionen av hu-
vudområdet framgå tydligare i kursplanerna? denna tydlighet 
finns inte idag. Val av litteratur tillskrivs här viss betydelse och 
likaså den teoribildning som är relevant för området. flera 
teorier lånas från andra huvud- och vetenskapsområden vilket 
är nödvändigt för att vetskapliggöra det egna huvudområdets 
innehåll och dess progression. Val av taxonomi för att tydlig-
göra progression i området diskuterades också. 

uppfattningen i gruppen var att för att förstå progressio-
nen i relation till huvudområdet måste man såväl förstå teorin 
som dess tillämpning i praxis. Generella kompetenser (generic 
skills) ska användas för att beskriva progressionen genom att 
på olika nivåer i utbildningen låta studenter kritiskt granska 
och teorianknyta huvudområdet. Lärarnas kompetensnivå i 
kollegiet samt syn på sjuksköterskeprofessionen har också 
betydelse för såväl progression, teorianknytning som val av 
utbildningsinnehåll i de olika huvudområdena. det kan tyckas 
viktigt att disputerade lärare undervisar på både grund och 
avancerad nivå, inte minst för progressionens skull. 

egna huvudområdet i förhållande till andra 
verksamma i teamet
utgångspunkten för utbildnings- och kursplanediskussioner bör 
vara att författarna ställer sig frågor bland annat om vad sjuk-
sköterskors arbetsinnehåll består av och hur detta förhåller sig 
till övriga verksamma i teamet till exempel läkare, sjukgymnas-
ter, undersköterskor etcetera. en retorisk fråga blir; vad bör 
då utbildnings- och kursplanerna innehålla så att de motsvarar 
samhällets och vårdens behov och krav på kunskaper och fär-
digheter för blivande sjuksköterskor? Återigen vem/vilka ska 
styra över innehållet i utbildnings- och kursplanerna? 

ett sätt att beskriva och kanske tydliggöra sjuksköterskors 
arbetsinnehåll och som också framkom i gruppen, var att kunna 
relatera området till en medicinsk diagnos och vad denna inne-
bär för patienten och dennes omvårdnad, i såväl kursplanerna 
som i undervisningen, till exempel omvårdnad i relation till alz-
heimers sjukdom, till diabetes, till hjärtinfarkt men också med 
beaktande av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. detta 
förslag innebär en integration av olika huvudområden/ämnen 
( integrationskod ). därutöver bör också sjuksköterskans hälso-
främjande arbete beaktas i kursplanerna ( jfr ssf 2008 ).

Gemensam kärna nödvändigt
Hur kan då ovanstående rubrik och fråga slutligen besvaras? 
att tydliggöra för såväl studenter som yrkesverksamma lärare 
och en intresserad allmänhet vad huvudområdet i sjuksköter-
skeutbildningen består av och handlar om är en angelägen och 
grannlaga uppgift som måste tas på allvar. en framkomlig väg 
kan vara att istället för att strida om var gränserna mellan olika 
ämnen/huvudområden går i stället sträva efter att enas om en 
gemensam ”kärna”, kanske en modell, som illustrerar innehål-
let på ett pedagogiskt sätt. 

en analys av innehållet av de fem benämningarna i pro-
grammen och dess olika vårdteoretiska ansatser bör kunna 
ge underlag och kontur till en kärna och hur denna kan struk-
tureras. därigenom blir inte bara huvudområdet tydligare utan 
också den akademiska disciplinen vilket är nödvändigt för att 
kunna ge separata akademiska kurser i huvudområdet och inte 
bara en yrkesutbildning. 
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eftersom det inte finns en nationell överenskommelse i sve-
rige om vilket begrepp som bör användas för huvudområdet, 
omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap kan 
det medföra en svårighet att beskriva såväl professionen som 
huvudområdets gränser och innehåll tydligt. Gruppen diskute-
rade betydelsen av en gemensam benämning och kom fram 
till att det är nödvändigt att nå konsensus om ett begrepp för 
huvudområdet inom sjuksköterskeutbildningarna i sverige. när 
det gäller hur kunskapen inom huvudområdet genereras anser 
vi att flera inriktningar vad gäller innehåll och metoder måste 
finnas för att ge bredd åt forskningen. Vi anser vidare att för 
att kunna beskriva vårt huvudområde för ”oss själva” och för 
andra behöver vi bli tydliga i såväl benämningen som beskriv-
ningen av dess kärna. 

Begreppet huvudområde kan ibland användas som syno-
nymt med andra begrepp som huvudämne/undervisningsäm-
ne/disciplin. även här behöver förtydliganden göras. i denna 
sammanställning av diskussionen i vår grupp används omvård-
nad/vårdvetenskap som benämning på huvudområdet.

omvårdnad/vårdvetenskap som profession
diskussionen utgick från en beskrivning av sjuksköterskans 
verksamhet. Vad gör en sjuksköterska? Vad är det för uppdrag 
sjuksköterskan har? det finns en idealbild och en praktisk verk-
lighet och dessa stämmer inte alltid överens. sjuksköterskan 
har ansvaret för att leda det patientnära omvårdnadsarbetet, 
bidra med ett vetenskapligt förhållningssätt och möta patienter 
i direkta omvårdnadsåtgärder. sjuksköterskan ska stå för en 
helhetssyn på patienten, samordna vårdinsatser för enskilda 
patienter utifrån en bedömning av deras tillstånd/situation och 
skapa kontinuitet för patienterna. sjuksköterskan har ansvar 
för att basera vården på kunskap som bygger på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. många gånger tar sjuksköterskan 
inte detta ansvar utan lämnar över grundläggande omvård-
nadsåtgärder till annan vårdpersonal. sjuksköterskan behöver 
återta ledningen och ansvaret för omvårdnadsarbetet. 

det är viktigt att reflektera över hur innehållet i sjuksköter-
skans	profession	konstrueras	–	idag	utgår	mycket	av	arbetsin-
nehållet i omvårdnadsarbetet från den medicinska diskursen 
som den beskrivs av läkare och verksamhetschefer. Vi måste 
bli mycket tydligare och visa på vad vi anser vara vårt uppdrag 
och innehållet i vårt arbete med utgångspunkt i patienters och 
närståendes behov. utifrån ovanstående beskrivning av sjuk-
sköterskans ansvar och roller kan ett sätt att utveckla profes-
sionen vara att etablera funktioner som så kallad ”Case ma-
nager”, där sjuksköterskan tar ett övergripande ansvar för att 
samordna vården för patienter. ett annat sätt är att istället för 
den medicinska indelning som ofta tillämpas för att organisera 
utbildning och vårdarbetet idag, använda olika omvårdnadsom-
råden ( till exempel sömn, smärta, oro ) som indelningsgrund 
för specialistkunskap inom huvudområdet. i det professionella 
ansvaret ingår även att delta aktivt i samhällsdebatten och att 
göra patienters och sjuksköterskors röster hörda i samhället, 
något som sjuksköterskor gör i alltför begränsad omfattning 
idag. 

utbildningen behöver utgå ifrån patienters behov och, 
i relation till dessa, sjuksköterskans roll och uppdrag för att 
fastställa vad för slags kunskap som behövs för att uppnå 
professionell kompetens som sjuksköterska. kunskap behöver 
baseras dels på de behov som finns inom dagens hälso- och 
sjukvård, dels på en vision, en idealbild, så att vi kan sträva 
efter ständig förändring och förbättring av omvårdnaden. Lä-
rare inom huvudområdet behöver bred och djup kompetens 
i omvårdnad/vårdvetenskap och även pedagogisk kompetens 

fÖrHÅLLandet meLLan PRoFession 
oCH HUVUdoMRÅde 
i sJUksköteRskeUtbiLdninGen PÅ GRUnd- ocH aVanceRad niVÅ

Gruppledare: anna ehrenberg, leg. sjuksköterska, docent
Gruppdeltagare: terese Bondas, leg. sjuksköterska, professor, margaretha ekebergh, leg. sjuksköterska, docent, 
sirkka-Liisa ekman, leg. sjuksköterska, professor, Hanna falk, leg. sjuksköterska, doktorand, Britt-inger saveman, leg. sjuksköter-
ska, professor, siv söderberg, leg. sjuksköterska, professor, ania Willman, leg. sjuksköterska, docent.
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för att möta och komplettera den starka medicinska diskursen 
i klinisk verksamhet. alla lärare har inte denna kunskap idag 
och därför är det önskvärt med kompetensutveckling som ger 
såväl bredd som djup inom huvudområdet.

omvårdnad/Vårdvetenskap    
som huvudområde
diskussionen i gruppen handlade därefter om hur huvudom-
rådet kan avgränsas och beskrivas. Vi var eniga om att skilja 
huvudområdet från forskningsämnet. sjuksköterskeutbildning-
en ska anpassas till såväl professionen som den akademiska 
skolningen. ett vetenskapligt förhållningssätt bör integreras 
med kunskaper om huvudområdets innehåll. Gruppen var enig 
om att det finns en kärna, ett antal grundantaganden inom 
huvudområdet, som är gemensamma för sjuksköterskeutbild-
ningarna i landet. dessa antaganden borde kunna vara gene-
rella och återfinnas vid samtliga lärosäten, vilket inte utesluter 
att lärosätena dessutom kan profilera sig och bedriva spe-
cialistutbildningar med specifik inriktning utifrån sin specifika 
forskningsinriktning. 

det är viktigt att komma ihåg att i grundutbildningen är 
uppdraget i stor utsträckning att utbilda sjuksköterskor i veten-
skaplig skolning till kritiskt reflekterande forskningsanvändare. 
sjuksköterskor ska ha kunskap om evidensbaserad/kunskaps-
baserad vård och känna till olika forskningstraditioner och 
metoder, men behöver inte ett specifikt och smalt metodkun-
nande. 

det ställs ibland för höga krav på examensarbeten på 
grundläggande nivå i huvudområdet, delvis som ett resultat av 
Högskoleverkets granskningar som poängterat vikten av veten-
skaplighet i utbildningen. Vad som behövs är en naturlig inte-
gration av vetenskapliga resultat och metoder i undervisningen. 
strävan måste vara att inte fragmentera undervisningen och 
därigenom förstärka dualismen mellan ”teori” och ”praktik”. 
samtidigt med dessa höga krav på examensarbeten uppfattar 
vi ( och det är även uttalat av studenter ) att kraven i grundut-
bildningen generellt är för lågt satta. detta förekommer i kur-
ser i omvårdnad/vårdvetenskap och tar sig bland annat uttryck 
i att studenterna kan yrkesarbeta parallellt med heltidsstudier. 
Genom att allt fler lärare är disputerade kan ett vetenskapligt 
förhållningssätt förmedlas och integreras mer naturligt i under-
visningen i omvårdnad/vårdvetenskap. studenterna bör från 
första dagen möta disputerade företrädare för huvudområdet, 
som förmedlar en stolthet över både disciplinen och profes-
sionen. kraven på studenterna kan därmed balanseras och 
utbildningen och huvudområdet återfå sin status. 

Förhållandet mellan profession   
och huvudområde
enligt Öhlén och medarbetares inventering (se sid 61 ) av 
hur huvudom rådet beskrivs i utbildnings- och kursplaner i 
sjuksköterske utbildning framkommer det att relationen mel-
lan huvudområdet och professionen varierar stort över landet, 
från totalt sammanfallande till helt separerade från varandra. 

sjuksköterskeutbildningen leder fram till både en yrkesexa-
men och en akademisk examen. Huvudområdet är det akade-
miska området, vilket enligt vårt sätt att se utgör en del av 
–	men	inte	hela	–	området	som	professionen	omfattar.	

figur 1. förhållandet mellan huvudområde och profession.

i Öhlén med fleras sammanställning (sid 61) visas förhål-
landet mellan huvudområde och profession som de framträder 
i utbildnings- och kursplaner från olika lärosäten i sverige. Bil-
den där profession och huvudområde delvis överlappar var-
andra ( figur 1 ) överensstämmer bäst med uppfattningen i vår 
grupp. Vi menar att det finns delar inom båda dessa områden 
som inte återfinns i den andra. omvårdnad/vårdvetenskap bör 
kunna studeras som ett autonomt ämne även av den som inte 
avser att bli sjuksköterska. i så fall kan inte all substans i hu-
vudområdet sammanfalla med innehållet i utbildningen inom 
professionen. Likaså finns det kunskap inom professionen som 
ligger utanför huvudområdet. Gemensamt för huvudområdet 
och professionen är att hälsa ses som målet. ofta är fokus i 
utbildningen alltför ensidigt på sjukhusbaserad vård. omvård-
nadsbehov behöver även studeras och förstås i relation till 
människors livssammanhang. när omvårdnad inom kommunal 
vård, till exempel mas-funktionen (medicinskt ansvarig sjukskö-
terska) inkluderas, så vidgas också innehållet i professionen. 

ProfessionHuvudområde
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eftersom huvudområdet är omvårdnad/vårdvetenskap 
måste andra huvudområdens  kunskaper, som till exempel 
medi cinsk vetenskap, transformeras in i utbildningen på om-
vårdnad/vårdvetenskapens villkor. om huvudområdet är om-
vårdnad/vårdvetenskap, vad i professionen utgörs i så fall av 
”nursing science” (omvårdnadsvetenskap) och vad skiljer det 
från ”caring science” (vårdvetenskap)? 

Vårdvetenskap som begrepp är problematiskt eftersom det 
står för olika saker; dels kan det ses som ett organisatoriskt 
samlingsbegrepp för olika huvudområden, dels som begrepp 
för ett professionsneutralt kunskaps- och forskningsområde 
och som kan vara synonymt med omvårdnad- (svetenskap), 
beroende på hur detta begrepp används. för att ytterligare 
problematisera huvudområdets benämning har begreppet häl-
sovetenskap införts vid flera lärosäten. det återfinns som ett 
paraplybegrepp, ingår i masterskurser och som forskarutbild-
ningsämne.	Hur	detta	ska	utvecklas	återstår	att	se	–	men	helt	
klart är att även andra discipliner än inom sjuksköterskeutbild-
ningar gör anspråk på benämningen hälsovetenskap.

Vad är det vi behöver göra? 
avslutningsvis diskuterades vad som behöver göras för att 
komma vidare i utvecklingen mot en gemensam benämning av 
huvudområdet, en gemensam kärna som alla lärosäten är över-
ens om, en tydlig nivå och progression inom huvudområdet 
och en god samstämmighet mellan sjuksköterskyrkets krav 
och grundutbildningens innehåll.

det behövs kanske ingen enhetlig definition av huvudom-
rådet, men däremot är behovet stort av en enhetlig benäm-
ning av huvudområdet och tydlig beskrivning av dess centrala 
innehåll behövs. Önskvärt är att en generell gemensam kärna 
i huvudområdet på grundnivå kan beskrivas som alla sjukskö-
terskestudenter lär sig och som examineras oberoende av lä-
rosäte. därutöver kan lärosäten profilera sig på olika sätt inom 
huvudområdet genom den forskningsprofil som finns på lärosä-
tena. Vilken benämning som ska väljas för huvudområdet behö-
ver avgöras nationellt involverande sjuksköterskor verksamma 
inom olika områden ( forskning, utbildning och klinik ).

fortsatta diskussioner behövs om relationen mellan pro-
fession och huvudområde och forskningsämnet/området. 
det är uppenbart utifrån granskning av olika utbildnings- och 
kursplaner att det råder skilda uppfattningar i nuläget om det 
som beskrivs som huvudområdet och om det är identiskt med 
vetenskapsområdet. 

Vården ska vara kunskapsbaserad och denna kunskap be-
höver inhämtas på olika sätt, baserat på såväl forskning som 

klinisk erfarenhet och patienters perspektiv. det är svårt för 
studenterna att få ihop relations- och sakaspekten i utbildning-
en. ibland kan till och med handledarna säga att de ”inte hin-
ner ge omvårdnad” och då är det relationsaspekten som avses 
men inte sakaspekten. Vi måste hitta nya former för utbildning 
där professions- och akademisk utbildning integreras, till ex-
empel alternativa omvårdnadsåtgärder som taktil massage, 
som finns i utbildningen i Luleå och Hälsomottagningen som 
finns vid Högskolan i kalmar, där studenter tränas i relationer 
och samtal likaväl som i provtagning och ledarskap. 

omvårdnad/vårdvetenskap som utbildningsområde behö-
ver få ökad status. detta kan till exempel göras genom att tyd-
ligare visa studenterna på positiva effekter av interventioner 
inom omvårdnad, ställa högre krav genom examinationer som 
fångar upp teori, praxis och det vetenskapliga förhållningssät-
tet, och genom tydliga nivåskillnader så att progressionen i ut-
bildningen framkommer. dessutom behöver ledarskap, ansvar 
och makt lyftas fram mer under utbildningen. 

en stor utmaning för de förändringsbehov vi skissar är di-
daktisk, men trots det är tiden begränsad för pedagogiska dis-
kussioner idag. många lärare i sjuksköterskeutbildningen saknar 
pedagogisk utbildning, och ibland även nödvändig utbildning i 
huvudområdet. Vi står inför en stor utmaning när stora grupper 
med vårdlärarexamen går i pension. nästa generation lärare 
måste återerövra vårddidaktiken/pedagogiken, eftersom det 
är genom den som ”teori” och ”praktik” kan förenas. 

det finns flera lärosäten som prövar olika vårddidaktiska 
modeller, till exempel vid Växjö universitet. även här handlar 
det om ledarskap, samarbete och makt, men även om att anta 
ett icke-hierarktiskt synsätt, använda sig av reflektion och se 
parallellprocesser mellan vad lärare och studenter utvecklar 
i sina möten med vad sjuksköterskor utvecklar i samarbetet 
med patienter, familjer och i samarbetsteam. 

Lärare behöver ett forum där de får utrymme att disku-
tera fortsatt utveckling av utbildningen och dess innehåll. ett 
önskemål är att professorsnätverket mera aktivt ska driva dis-
kussionen vidare om utvecklingen av vår profession och vårt 
huvudområde. 
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Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) bör ge tillfälle att inte-
grera teori och praktisk verksamhet genom att koppla sam-
man och förstå komplexa fenomen i vårdvardagen i relation 
till det akademiska ämnets kärna ( figur 1 ). Vi både har och 
behöver olika epistemologier, eller kunskapsområden, för att 
på bästa sätt kunna möta patienten med stöd av den generella 
kunskapen utifrån kärnan, och alltid i den unika och individuella 
situationen. 

det som binder samman denna förmåga att transformera 
det akademiska ämnet till professionskunskap, är didaktiken, 
varför det inte finns några gränser mellan det unika ( kärnan ) 
och arbetsuppgifterna, kunskapsområdena. den kritiska re-
flektionen (analysen) över lärandet och vårdandet som paral-
lellprocesser är emellertid nödvändig för att transformera 
förståelsen av det akademiska ämnet till kunskapsbas för pro-
fessionen (se figur 1). 

kunskapstillägnandet måste dock, som det även ovan 
betonats, alltid ske på patientperspektivets villkor, vilket inte 
betyder att det styrs mot patienten, utan utifrån patientens 
livsvärld, hans eller hennes eget unika sätt att se på sin situa-
tion. detta innebär ett vetenskapligt förhållningssätt och på så 
sätt kan Vfu:n bli en viktig del av ämnesfördjupningen.

för att studenten under sin Vfu ska kunna förvärva ett ve-
tenskapligt förhållningssätt, och de färdigheter som krävs för 
att utöva professionell omvårdnad, behövs en beskrivning av 
det akademiska ämnet i form av en perspektivgivande kärna. 
denna kärna skulle kunna beskriva de grundvalar och de motiv 
som finns för professionellt utövande av omvårdnad. ett ex-
empel på en viktig del av ett sådant perspektiv skulle vara att 
omvårdnaden/vårdandet utgår från människan/patienten som 
ett subjekt. 

utifrån den kartläggning som genomförts av Öhlén och 
furåker med flera, inför konferensen om Omvårdnad som aka-
demiskt ämne, kring huvudområdets omfattning vid landets 
lärosäten, kan vi konstatera att spretigheten är stor när det 
gäller synen på Vfu till innehåll, utformning och omfattning. 

Vi menar samstämmigt att verksamhetsförlagd utbildning 
ska vara en akademisk utbildning som är förlagd till någon form 
av patientvårdande verksamhet och kontext såsom:                          

HUR deFinieRas ocH Vad inneHÅLLeR beGRePPet 

VeRksaMHetsFöRLaGd 
UtbiLdninG?
Gruppledare: reet sjögren, leg. sjuksköterska, universitetslektor
Gruppdeltagare: Petra Lilja andersson, leg. sjuksköterska, universitetslektor, kenneth asplund, leg. sjuksköterska, professor, 
anna forsberg, leg. sjuksköterska, universitetslektor, else-marie Jarl, leg. sjuksköterska, magister i folkhälsovetenskap, 
Patrik Jönsson, leg. sjuksköterska, doktorand
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•	 Kommunal	hälso-	och	sjukvård/Vård	i	hemmet
•	 primärvård
•	 sjukhusvård/sluten	vård	(	se	figur	2)

figur 2. 

för att kunna utöva en etiskt högklassig vård krävs teknisk 
skicklighet. tekniska moment övas med fördel och av nödvän-
dighet inom lärosätet, på campus eller vid kliniska tränings-
centra (ktC), ibland även tillsammans med andra relevanta 
professioner. enbart detta är dock inte att benämna som verk-
samhetsförlagd utbildning utan mest som klinisk färdighetsträ-
ning. då tekniska moment alltid är integrerade i vården behö-
ver de givetvis också övas där. det känns främmande om de 
inte alls får tränas i verksamheten.

Vad styr innehållet i VFU?
Vi vill fortsätta även denna diskussion utifrån figur 1. det finns 
enligt vårt resonemang fyra olika faktorer som styr innehållet i 
verksamhetsförlagd utbildning:

1. interaktionen mellan kärnan i form av det akademiska äm-
net och närliggande kunskapsområden, såsom exempelvis 
medicin, filosofi, psykologi och sociologi, påverkar innehållet 
i Vfu och möjligheten att koppla ihop vetenskapligt förhåll-
ningsätt, teori och praxis.

2. synen på om omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap är en 
vetenskap för praxis eller om praxis. detta påverkar synen 
på det akademiska ämnet och därigenom innehållet i Vfu.

3. synen på huvudområdet påverkar Vfu:n genom den upp-
fattning som respektive lärosäte har om vetenskap utifrån 
kirkevolds tre tänkbara modeller;
•	 Omvårdnadsvetenskapen	som	en	objektivt	beskrivande		
 disciplin
•	 Omvårdnadsvetenskapen	som	en	normativ	vetenskap
•	 Omvårdnadsvetenskapen	som	en	kritisk-normativ		 	
 vetenskap

4. organisatoriska och strukturella hinder och möjligheter 
för Vfu vid respektive lärosäte, såsom exempelvis längden 
på den verksamhetsförlagda utbildningen

Gruppen diskuterar länge huruvida vetenskap bör vara 
grund för praxis eller om det omvända också kan gälla det 
vill säga att vetenskapen formas av praxis. Vi menar att här 
bör finnas en öppenhet där båda inriktningarna kan befrukta 
och utveckla kärnan i det akademiska ämnet. Vetenskap och 
beprövad erfarenhet bör nämnas samtidigt för att stärka vik-
ten av att kommunicera erfarenhetsbaserad kunskap och göra 
den beprövad. erfarenhetsbaserad kunskap kan ses som den 
implicit förkroppsligade kunskap som behöver lyftas fram med 
hjälp av det akademiska ämnet i handling inom sjuksköterske-
professionen. 

istället för att tala om forsknings- eller teorianknytning 
skulle det vara mer gångbart att tala om ett vetenskapligt 
förhållningssätt och att det är detta förhållningssätt som ska 
utvecklas och befästas hos studenter inom Vfu på olika nivåer. 
På så sätt betonas också att vetenskap är grundläggande i 
relation till praxis.

när det gäller evidensbaserad vård konstaterar vi att 
många ämnesföreträdare använder begreppet evidensbaserad 
vård som en ideologi, vilket kan innebära problem för professi-
onen. enligt sBu betyder evidens bästa tillgängliga vetenskap-
liga bevis. att arbeta evidensbaserat innebär att kombinera 
evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation 
och önskemål. detta är dock alltjämt inte så starkt inarbetat 
inom många etablerade omvårdnadsmetoder. omvårdnad utö-
vas såväl i relation som i form av innehåll och kan inte särskil-
jas. evidens i vårdandet och i vårdarbetet innebär därför också 
att vara tydlig med vad som är det vårdande, till och med om 
det överhuvudtaget finns ett vårdande eller inte. detta skapar 
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svårigheter när det gäller evidensbegreppet och behöver tyd-
liggöras, varför studenterna under sin verksamhetsförlagda 
utbildning behöver stöd i att stå för vad som är det vårdande. 
På så sätt kan de även uppmuntras till att sätta gränser utifrån 
evidens genom att få stöd i att argumentera för att ”så och så 
borde det se ut” eller ”på grund av detta och detta kan jag inte 
göra så”. de behöver få stöd i att kunna argumentera för de 
vårdande idealen.  

Hur kan vi då koppla ihop ett vetenskapligt 
förhållningssätt med VFU? 
några förslag är att:
•	 utveckla	ett	kritiskt	förhållningssätt	där	studenten	erbjuds		
 organiserade forum och mötesplatser för kritisk reflektion  
 i relation till olika fenomen och aktuell forskning
•	 problematisera	och	reflektera	utifrån	studentens		 	
 berättelse om sina erfarenheter och om sitt lärande, inte  
 enbart patientens berättelse om sitt lidande. Vårdandet  
 och lärandet bör vara parallellprocesser och utgå ifrån   
 den unika människan
•		bygga	argument	på	fakta	och	relevanta	kunskapsunderlag		
 genom att studenten innan Vfu även tar del av de   
 underlag, som den vårdande verksamheten utgår ifrån,  
 såsom värdegrund, vårdprogram, riktlinjer, bedömnings-
 instrument etcetera.

Vi menar att det vetenskapliga förhållningssättet påverkas 
av om kunskapen är induktivt eller deduktivt framtagen. den 
induktiva vägen kan ses som mer praxisnära och med potential 
att kunna utveckla begrepp som är användbara i praxis. emel-
lertid finns en risk för denna väg att bli banal. den deduktiva an-
satsen kan i sin tur eventuellt öka gapet mellan teori och prak-
tik genom att teorierna som har utvecklats inte alltid upplevs 
som applicerbara i praxis, men samtidigt kan den ansatsen bli 
mycket kreativ och användbar om exempelvis en integrerad 
lärare/handledare kan kommunicera en djupare förståelse för 
praxis med hjälp av en deduktiv ansats.

organisatoriska och strukturella hinder  
och möjligheter för VFU
de strukturella och organisatoriska hinder som kan identifieras 
är bland andra:
•	 bristen	på	klinisk	förankring	och	klinisk	erfarenhet	hos			
 lärosätets lärare. detta kan bland annat medföra   
 att man begränsar Vfu till att mestadels omfatta övningar  
 i metodrummet snarare än ute i verksamheten 

•	 den	vetenskapliga	kunskapsgrunden	är	idag	till	stor	del		
 skiljd från professionen
•	 det	saknas	stöd	i	verksamheterna/de	vårdande		 	
 organisationerna, bland annat i form av avsaknad av   
 disputerade sjuksköterskor. för att vara adjungerad och  
 kopplad till lärosätet, till exempel som huvudhand-
 ledare, skulle minimum vara en magisterexamen
•	 ersättningen	till	verksamheten	för	utförd	handledning	av		
 studenter måste höjas och kvalitetsindikatorer utvecklas.  
 detta i syfte att göra handledningen till ett område värt  
 att arbeta med i verksamheterna
•	 stöd	saknas	i	lärosätets	organisation	för	fullgod	koppling		
 till vårdverksamheter. fler kliniska lektorer och adjunkter  
 behövs
•	 i	många	vårdverksamheter	saknas	intresse	för	och		 	
 efterfrågan på personal med teorianknytning och   
 ett kritiskt problematiserande förhållningssätt
•	 hälso-	och	sjukvårdsorganisationen	är	inte	anpassad	för		
 det livslånga lärandet
•	 adjungerade	sjuksköterskor	blir	inte	insläppta	på	lärosätet		
 och kliniska adjunkter/lektorer blir inte insläppta i vård-  
 verksamheterna
•	 lärosätet	saknar	tillit	till	att	det	goda	lärandet	kan	ske	och		
 att ett vetenskapligt förhållningssätt kan formas i vård-  
 verksamheterna, vilket får konsekvensen att omfattningen  
 av Vfu minskar till förmån för teoriundervisning vid läro  
 sätet

de möjligheter som kan identifieras är bland andra
•	 att	vända	blicken	mot	patienten	och	från	organisation	och		
 struktur
•	 kliniska	examinationer	utvecklas	som	ett	sätt	att	befästa		
 vetenskapligt förhållningssätt och minska gapet mellan  
 teori och praktik
•	 skapa	mötesplatser	mellan	lärosäten	och	verksamheter/	
 vårdande organisationer
•	 ge	möjlighet	för	studenter	att	aktivt	delta	i	empiriska		 	
 studier i den verksamhet där de gör sin Vfu
•	 flytta	ut	seminarier	för	t.ex.	uppsatser,	eller	till	och	med		
 disputationer, till vårdverksamheter
•	 öka	antalet	kliniska	adjunkter,	lektorer	och	professorer
•	 det	finns	en	mängd	kompetenta	huvud	-	och	bashand		 	
 ledare i våra verksamheter idag
•	 högskolereformen	2007	fokuserar	ännu	mer	tydligt		 	
 på studentens lärande vilket främjar ett vetenskapligt   
 förhållningssätt
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Vi menar att val av ingång i och uppbyggnad av utbildnings-
programmen är central, det vill säga om man har en teoretiskt 
eller en teoretiskt uppbyggd utbildning. Vetenskapen och den 
beprövade erfarenheten bör vara grunden för praxis och för 
Vfu där den kritiskt normativa modellen enligt kirkevold kan 
vara en framkomlig väg.

slutsats
sammanfattningsvis finns det behov av en nationell samling 
kring några viktiga frågor:
•	 Verksamhetsförlagd	utbildning	är	förlagd	till	och	bedrivs		
 inom ramen för vårdande verksamhet
•	 Gemensam	benämningen	av	huvudområdet
•	 Gemensam	beskrivning	av	kärnan	i	det	akademiska	ämnet

Hur arbetet med dessa frågor ska bedrivas bör orga-
niseras av svensk sjuksköterskeförening tillsammans med 
specialist(organisation)er och yrkesföreträdare såväl lokalt, re-
gionalt som nationellt. arbetsgruppen nådde enighet avseende 
uppfattningen att Vfu i grunden är ett bra och tydligt begrepp, 
vars definition bör vara att den är förlagd till och bedrivs inom 
ramen för en vårdande verksamhet. klinisk färdighetsträning 
på campus eller kliniskt träningscentra (ktC) är inte att jäm-
ställa med Vfu. 

Vidare var vi överens om att huvudområdet är något stör-
re än det akademiska ämnet. Huvudområdet omfattar såväl 
profession som interaktion med andra relevanta kunskapsom-
råden. det akademiska ämnet omfattar det perspektiv som lig-
ger till grund för såväl praxis som forskning där vi lämnar det 
fortsatt öppet för diskussion om omvårdnadsvetenskapen är 
vetenskap för eller vetenskap om praxis ( figur 1, sid 71 ). 
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Huvudområdet i verksamhet och  utbildning
omvårdnad är i grunden ett omstritt begrepp, och en definition 
i syfte att avgränsa bör inte ses som berikande (1  ) . däremot 
är det av betydelse att benämning av begreppet omvårdnad 
och dess kärna diskuteras, detta i syfte att möjliggöra en tyd-
lig praktisk förankring utifrån en akademisk grund. 

omvårdnad kan förstås som handling och förhållningssätt. 
omvårdnad förstått som handling och förhållningssätt går 
inte att separera (2  ). omvårdnad kan innebära att hjälpa män-
niskor med grundläggande behov i vardagen. att kunna göra 
bedömningar eller att kunna handla är av lika stor betydelse 
som att utgå från ett förhållningssätt som stärker människors 
värdighet. i syfte att möta människors individuella och grund-
läggande behov är kunskap från olika kunskapsområden en 
förutsättning. 

sjuksköterskearbetet i sig uppstod på utomvetenskapliga 
grunder, som ett svar på behov av vård av sjuka i den praktiska 
sjukvårdsverksamheten. tidiga läroböcker för sjuksköterske-
utbildning från 1900-talets början var medicinskt dominerade 
med ett mindre avsnitt kallat ”sjuksköterskelära” (3 m). utveck-
lingen har sedan gått från praxisorienterad sjukvårdslära till 
ett akademiskt huvudområde baserat på vetenskaplig grund. 
sjuksköterskeutbildningens lärare har kompetensutvecklat sig 
successivt men fortfarande är andelen adjunkter högre än an-
delen forskarutbildade. 

forskarutbildning i sig innebär inte atomatiskt fördjupning 
inom sjuksköterskors verksamhetsområde eftersom forskarut-
bildningsämnena bland lärarna växlar och fokus i forskarutbild-
ningar, som attraherar sjuksköterskor växlar. därmed finns i 
dag olika sätt att se på sjuksköterskeutbildningens huvudom-
råde. 

i syfte att benämna huvudområdet i sjuksköterske- res-

HUVUdoMRÅdet 
FöR sJUksköteRske- ResPektiVe sPeciaListsJUksköteRskePRoGRaMMets   
oLika inRiktninGaR

Gruppledare: Birgitta sidenvall, leg. sjuksköterska, professor, 
Gruppdeltagare: els-marie andrée sundelöf, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt,  ella danielsson, leg. sjuksköterska, 
professor, marit kirkevold, leg. sjuksköterska, professor, astrid norberg, leg. sjuksköterska, professor,    
malin olsson, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt, Birgit rasmussen, leg. sjuksköterska, universitetslektor

pektive specialistsjuksköterskeprogrammet används i dag ett 
antal olika begrepp; omvårdnad, omvårdnadsvetenskap och 
vårdvetenskap. de olika benämningar som finns gällande hu-
vudområdet visar att det saknas medvetna val och en röd tråd. 
det är möjligt att graden av skillnad mellan innehåll i begrep-
pen omvårdnad, omvårdnads-vetenskap och vårdvetenskap 
är liten. avsaknaden av medvetna val kan dock inte sägas 
gynna huvudområdet vad gäller programmen. det är möjligt 
att konsensus gällande benämning av begrepp vore av värde 
för omvårdnad som undervisningsämne. nationellt såväl som 
internationellt är det möjligt att urskilja olika forskningstradi-
tioner som uppfattar och beskriver kärnan på olika sätt, vilket 
ses som berikande. ett komplext praxisbaserat område/ämne 
berikas av olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och be-
forskas bäst med hjälp av olika teorier och metoder.

olika benämningar och innehåll i huvudområdet i svensk 
sjuksköterskeutbildning kan bli problematiskt. Högskoleverkets 
kvalitetsgranskning av utbildningen år 2006 visar att studenter 
har svårigheter att redogöra för ämnet och dess benämningar 
skiftar vid lärosätena ( 4 ). 

en enhetlighet vad gäller benämning, beskrivning, pro-
gression och innehåll är önskvärd för att studenter ska få en 
gemensam bild av kunskapsbasen för sjuksköterskans omvår-
dande uppdrag och forskningsbas. de benämningar som an-
vänds i dag i vårt land är fram för allt omvårdnad, omvårdnads-
vetenskap, hälsovetenskap och vårdvetenskap.  Benämningen 
på fokus för den vårdande verksamheten i ämnena benämns 
olika i olika sammanhang till exempel patient, boende, vård-
tagare, klient eller person. dessa benämningar är inte knutna 
till yrkesfunktionen sjuksköterska utan används av olika yrkes-
kategorier i hälso-, vård- och socialt arbete. strävan har också 
varit att skilja huvudområdet från professionen i samband med 
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att den treårig sjuksköterskeutbildning infördes år 1993 ( 5 ). 
utbildningen fick då ett huvudämne om minst 60 poäng och 
vanligen två ”biämnen” upp till 120 poäng.

i undervisningen behövs en kärna eller essens, som be-
skriver det centrala i sjuksköterskors praxis. i umeåtraditio-
nen beskrivs den professionsinriktade ämnessubstansen vara 
relation och handling. denna essens bör då vara tydlig i det 
akademiska ämnet både i dess teoretiska och praktiska delar. 
Graden av komplexitet i ämnet är hög eftersom det krävs kun-
skap om människan som bio-, psyko- social varelse och olika 
hälsorisker och sjukdomar samt hur dessa kan förebyggas res-
pektive behandlas. det krävs också kunskaper om tillgängliga 
teknologier för vård och behandling och hälso- och sjukvårds-
systemets struktur och olika personalkategorier. 

innehållet i  huvudämnet har dock blivit olika vid lärosätena 
i vårt land. flera sjuksköterskeutbildningars huvudämne vilar på 
katy erikssons tankar den s.k. Vasatraditionen, medan andra 
vilar på fenomenologi och livsvärldsperspektiv. medicinsk in-
riktning av ämnet finns också liksom socialkonstruktivistisk 
och etisk, men ämnets inriktning kan också vara otydlig. 

omvårdnad är den benämning, som svensk sjuksköterske-
förening ( ssf) antagit för sjuksköterskors huvudområde ( 6). 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter använder benämningar-
na sjukgymnastik respektive arbetsterapi och alla tre benäm-
ningarna betraktas i sverige som underrubriker till begreppet 
vårdvetenskap, som ses som paraplybegrepp. 

Vid flera svenska lärosäten har forskarutbildning varit 
gemensam för flera yrkesgrupper från vårdområdet (7) till 
exempel på universiteten i Linköping och uppsala och då har 
forskarutbildningsämnet benämnts vårdvetenskap. i finland är 
vårdvetenskap liktydigt med ”caring science”, vilket är snarlikt 
med vårdvetenskap. men i vårt land är vårdvetenskap också 
huvudämne i vissa sjuksköterskeutbildningar till exempel på 
Växjö universitet, där ämnets essens är livsvärldsperspektiv 
med fenomenologisk grund. detta perspektiv genomsyrar un-
dervisningen också i verksamhetsförlagd undervisning. 

efter Bolognaprocessarbetet och införandet av ny hög-
skoleförordning år 2007 betonas huvudområdet och ett exa-
mensarbete omfattande 15 högskolepoäng har nu blivit obli-
gatoriskt. utbildningen på grundnivå ger både yrkesexamen 
och kandidatexamen ( 8 ). Behovet av enhetlig benämning för 
huvudområdet har därmed ökat. 

de flesta sjuksköterskeutbildningar är uppbyggda med hjälp 
av flera ämnen och ofta finns ett biomedicinskt och ett psykolo-
giskt/socialt ämne vid sidan av huvudområdet ( vårdvetenskap, 
omvårdnadsvetenskap, omvårdnad ). Gränsdragningen mellan 

ämnena skiftar och omvårdnads- alternativt vårdvetenskap kan 
inkludera till exempel psykologi, men biomedicinskt innehåll in-
kluderas mer sällan.

Forskning inom huvudområdet
konkret forskning som utgår från människors behov och pro-
blem i vardagen är nödvändig liksom forskning som relateras 
till sjuksköterskors verksamhetsområden i hälso- och sjukvård. 
forskning bör ha en tydlig praktisk förankring, men också teo-
rianknuten och utvärderande forskning är viktiga för utveck-
lingen av praxis och förståelse av vårdbehövande människors 
situation. ofta befinner sig dock denna forskning långt ifrån 
praktiken och utbildningen på grundnivå, vilket inte gynnar ut-
bildningen. antalet forskarutbildade lärare har ökat de senaste 
åren, men deras forskning kan höra till områden, som inte hör 
hemma inom grundutbildning. forskningsaktiviteten bland lä-
rarna varierar och studenter har inte varit en naturlig del av 
forskningsarbetet. 

Högskoleverkets utvärdering av landets sjuksköterskeut-
bildningar år 2006 ( 4 ) visade att examensarbetet i utbildning-
en ofta saknade knytning till för ämnet viktig forskning inom lä-
rosätet eller dess verksamhetsförlagda utbildningsplatser. en 
orsak kunde vara att forskningsaktiviteten var låg på lärosätet 
och i verksamheten. en annan orsak var att forskningen inte 
bedrevs inom för grundutbildningen till sjuksköterska lämpliga 
områden. arbetsgruppen vid svensk sjuksköterskeförenings 
konferens var eniga om att omvårdnadsforskningen bör bedri-
vas inom för vårdandet centrala områden och att studenter 
ska få insyn och delta i pågående forskning under utbildningen. 
exempel på centrala områden för forskning är; möten med pa-
tient, familj och arbetstagare inom vården, undervisning av pa-
tienter och personal, dagliga behov, ätande, elimination, klåda 
och sår. denna typ av ämnen är utmärkta för examensarbeten 
i sjuksköterskeutbildning.

ämnen förändras i takt med att samhället förändras och 
omvårdnad är ett typexempel. studenterna behöver redskap 
för att kunna anta ett kritiskt förhållningssätt. kunskaper för 
att också kunna förändra och påverka förhållanden som kan 
identifieras och beskrivas är av betydelse.

de nya tankarna angående benämning
Benämningen av huvudområdet i svensk sjuksköterskeutbild-
ningen är således problematisk. i norge och danmark an-
vänds begreppet ”sykepleie”, vilket tydliggör att det handlar 
om kunskaper och praktiska utföranden, som sjuksköterskor 
ansvarar för. det akademiska ämnet hör här samman med den 
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sjuksköterske-praxis som är historiskt och socialt konstruerad. 
i samband med diskussionen om ämnesbenämning i vårt land 
fanns begreppen ”sjukskötsel”, ”sjukvård” och ”sjuksköters-
keri” med. arbetsgruppen uppfattade det senare begreppet 
som en tydligare ämnesbeskrivning i överensstämmelse med 
våra grannländers benämning ”sykepleie”. fördelen med dessa 
begrepp är att de avgränsar och tydliggör sjuksköterskors spe-
cifika kunnande och verksamhet. ett fjärde begrepp för detta 
skulle kunna vara ”sjuksköterskevård”, vilket inte låter fel i vårt 
språk och skulle ligga i linje med ”läkarvård”. 

Grunden för omvårdnad finns i praxis, vilket behöver för-
tydligas. alternativa benämningar för att ersätta de olika be-
nämningar som idag finns vad gäller huvudområdet/ämnet 
diskuteras. sjuksköterskeri, sjukskötsel och sykepleie var be-
grepp som föreslogs i syfte att befästa begreppet i praxis. 
sjuksköterskevård kan vara ett ytterligare förslag till begrepp, 
som avgränsar huvudområdet för sjuksköterskor.  studenter 
behöver redskap för att kunna göra nödvändiga bedömningar 
utifrån människors individuella behov. akademiska tjänster 
i anknytning till vården är nödvändiga för att få en praktisk 
förankring. 
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Omvårdnad som akademiskt ämne. sjuksköterskornas veten-
skapliga råd inom svensk sjuksköterskeförening. 2001 (tryckt 
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Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering i 
smärtvård. svensk sjuksköterskeförening och riksföreningen 
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finns på www.swenurse.se ). 
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Strategi för utveckling av sjuksköterskans IT-kompetens. 
svensk sjuksköterskeförening. 2002 ( tryckt upplaga slut, 
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akademiskt ämne. ) sjuksköterskornas vetenskapliga råd inom 
svensk sjuksköterskeförening. 2002 ( tryckt upplaga slut, 
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Evaluations, ania Willman, anna forsberg, anna strömberg, 
svensk sjuksköterskeförening. 2003 ( Översättning ).

Kvalitetsrevision av omvårdnad, sjuksköterskornas kvalitets-
råd inom svensk sjuksköterskeförening. 2004.

Svensk sjuksköterskeförening om omvårdnadsforskning, 
svensk sjuksköterskeförening. 2004. 
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2007.
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2008.
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eningen. 2008.
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specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning barn och 
ungdom. svensk sjuksköterskeförening och riksföreningen 
för barnsjuksköterskor. 2008.

Strategi för att utveckla vården. svensk sjuksköterske för-
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Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi-
sjukvård. svensk sjuksköterskeförening och riksföreningen 
för anestesi och intensivvård. 2008. svensk och engelsk 
upplaga.

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. svensk 
sjuksköterskeförening. 2008.

kompetensbeskrivning med specialistsjuksköterskexamen 
distriktssköterska. svensk sjuksköterskeförening och 
distriktssjuksköterskeföreningen inom svensk sjuksköterske-
förening. 2008.

omvårdnadsserien – ssF i samarbete med 
sPRi/Förlagshuset Gothia
Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. idvall e ( red ). om-
vårdnad, svensk sjuksköterskeförening och spri nr 1/1996. 
reviderad 2001 som nr 9 omvårdnad, svensk sjuksköterske-
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ning ).
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1998. omvårdnad. svensk sjuksköterskeförening och spri nr 
8/1999. ( slut på förlag ).

Kerstin Nordendahl – en sjuksköterska i tiden. Wendt r. om-
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och forskning 2000. omvårdnad. svensk sjuksköterskefören-
ing och förlagshuset Gothia nr 10/2001. 
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Behandling av patienter med depressionssjukdomar. 
sBu-ssf nr 3 1999.

Behandling av patienter med schizofreni. sBu-ssf nr 4 1999. 
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nasters riksförbund och Vårdförbundet. 2003. (tryckt upplaga 
slut, finns på www.swenurse.se)
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