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Indledning
Formålet med at udarbejde en strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er at beskrive
og synliggøre, hvordan vi i sygeplejen arbejder målrettet med at inddrage og generere
sygeplejefaglig evidens, der kan videreudvikle den højt specialiserede sygepleje til
patienter med øre-næse-halskirurgiske lidelser.1 ”Strategi for forskning og udvikling i
sygeplejen” skal sikre, at vi i de kommende år tager et stort skridt i retning af
implementering af den evidensbaserede sygepleje og får skabt et solidt og innovativt
sygeplejefagligt forskningsmiljø.

I den samlede sygeplejefaglige stab og ledergruppe arbejdes der målrettet med
udviklingen af sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, således at
uddannelse, undervisning og satsningsområder løbende planlægges, koordineres og
følges op. Dette organiseres på tværgående strategimøder i den samlede klinik,
udviklingsmøder på de respektive matrikler med deltagelse af den sygeplejefaglige ledelse
og stab, samt lokal opfølgning med de involverede nøglepersoner og medarbejdere i de
respektive afsnit.
”Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen” er udarbejdet i den samlede lederstab i
klinikken i foråret 2014 med ønsket om at skabe tydelighed, retning og synergi for at
efterleve målsætningerne og det høje ambitionsniveau, der er formuleret i Rigshospitalets
Vision og Mission for 2020 (2010). Strategien er udarbejdet med afsæt i både Regionens
politik for sundhedsforskning (2012), Rigshospitalets forskningsstrategi (2011) og HOC’s
strategi for sygeplejeforskning (2011).

Håbet er, at strategien hvis fokus er, i højere grad at anvende forskningen i klinisk praksis,
kan være med til at sikre, at patienterne til stadighed tilbydes sygepleje af højeste
internationale kvalitet, og at sygeplejen i fremtiden lever op til de forventninger vores
patienter vil efterspørge.

Sygeplejen i Øre-næse-hals specialet har en begyndende forskningstradition, idet den
første sygeplejefaglige ph.d.-afhandling ”From Silent Problem to Interactionel Integration”
(Konradsen 2010) udgik fra klinikken i 2010. I januar 2013 er et nyt sygeplejefagligt ph.d.1

Bilag 1. Evidens i sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik
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projekt startet. Projektet er et kvalitativt projekt, der gennem interview med patienter i
kræftpakkeforløb søger svar på, hvordan patienterne får hverdagen til at fungere og hvad
de gør for at mindske eventuelle gener, mens de følger det omfattende undersøgelses- og
behandlingsforløb.

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen skal sikre, at vi har fokus på:

Implementering af evidensbaseret sygepleje.
Skabelsen af innovative forskningsmiljøer.
Publicering og formidling af forskningsresultater.
Opstart af flere ph.d. studier.
Publicering af artikler.
Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.
Aktiv deltagelse på kongresser, såvel nationalt som internationalt.
Etablering af sygeplejefagligt netværk, såvel nationalt som internationalt.
Fremme talentudvikling og forskningskompetencer i personalegruppen.
Udvikling af nøglepersonernes funktion.

Forudsætninger
For at der kan ske forskning og udvikling inden for sygeplejen, er det en betingelse, at de
grundlæggende kompetencer er til stede. Endvidere at klinikken understøtter det
kontinuerlige behov, der er for faglig forskning og udvikling, som opstår når behandling og
sygepleje af en patient ændres.

Implementering af nye behandlingsformer, kortere indlæggelsestid og ændrede
forventninger fra patienten til sundhedsvæsenet fordrer ligeledes, at klinikken og
sygeplejen til stadighed er innovativ.

For at kunne imødekomme dette er det vigtigt, at der i klinikken er fokus på at:

Styrke og udvikle sammenhængskraften mellem den præ- og postgraduate
uddannelse.
Vedligeholde og udvikle nyuddannede sygeplejerskers akademiske kompetencer.
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Styrke og videreudvikle læringsmuligheder, kompetenceudvikling og
videreuddannelse.
Sikre en evidensbaseret fagkultur.
Forskning og udvikling indarbejdes i kulturen i klinikken så den afspejles i de
daglige ledelsesfaglige prioriteringer og den kliniske sygepleje tæt på patienterne
Sygeplejeproblemstillinger understøttes og belyses ved hjælp af systematisk
indsamling af data og bearbejdning af disse
Formidle resultater og ny viden både nationalt som internationalt i specialet,
eksempelvis: publicering af artikler, holde oplæg samt udarbejde posters
Deltage i nationale og internationale kongresser, med henblik på præsentation af
resultater samt udvikling af faglige netværk og videndeling

Målet med udviklings- og forskningsstrategien
Målet er, at sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik i de kommende år
får taget det næste store skridt i forhold til at være evidensbaseret, samtidig med at få
skabt et innovativt udviklings- og forskningsmiljø. Herudover at få startet endnu et ph.d.projekt, at få publiceret flere artikler, samt at få skabt et udviklings- og forskningsnetværk
på internationalt niveau. Indhentning af ny viden skal blandt andet ske ved deltagelse i
relevante kongresser, symposier og fagdage såvel i egen organisation, som nationalt og
internationalt.

Det er derfor besluttet, at vi i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, i de kommende
år vil arbejde med følgende indsatsområder:
1. Kompetenceudvikling
2. Samspil med omverden
3. Evidensbaseret sygepleje som fælles fagkultur
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Indsatsområde nr. 1: Kompetenceudvikling
Sygeplejens faglige udvikling er tæt knyttet til medarbejderne og de uddannelses- og
kompetenceudviklingsmuligheder der stilles til rådighed. At fremme den enkelte
medarbejders og dermed den samlede kliniks højt specialiserede faglighed er derfor
central. For at fremme fagligheden sætter vi struktur og retning på vores læringsmiljø,
samt mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling og sikrer en kobling mellem
disse og den daglige sygeplejepraksis, tæt på patienten. Der fokuseres målrettet på
talentudvikling, hvor den enkeltes kompetenceudvikling kobles med de strategiske
indsatser, den sygeplejefaglige ledelses identifikation af aktuelle og fremtidige krav, samt
forventninger til sygeplejen og patientbehandlingen. Vi ønsker hele tiden at udfordre både
medarbejdernes og klinikkens potentiale, så vi vedvarende kan agere med en stærk og
proaktiv sygeplejefaglighed, der kan møde de krav vi stilles overfor i mødet med patienten.

Der tages afsæt i følgende handleplaner:
Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for den enkelte medarbejder, med
løbende opfølgning der tager afsæt i de strategiske indsatser i sygeplejen i klinikken
Dette understøttes af at nærmeste leder besidder et indgående kendskab til den
enkelte medarbejder, og sikrer at de kliniske, pædagogiske, akademiske og
forskningsrelaterede kompetencer målrettet understøttes og videreudvikles
(se bilag 1) Ledelsen sikrer, målretter og koordinerer relevante tiltag således at
eventuelle kompetencegab minimeres. Hvor relevant gøres dette tværfagligt og
tværgående, relateret til patientforløb og samarbejdspartnere.
Klinikkens udviklingssygeplejerske og kliniske undervisere påtager sig opgaver som
vejledere for medarbejdere og studerende, der deltager i forsknings- og
udviklingsprojekter samt uddannelsesforløb. Dette m.h.p.at sikre sammenhæng og
synergi mellem de præ- og postgraduate områder, så iværksatte initiativer
understøttes af fælles mål og retning ift. forskning og udvikling.
Alle sygeplejersker og specielt nøgle - og ressourcepersoner bidrager aktivt i
udviklings- og forskningsprojekter, samt i implementeringen af den evidensbaserede
sygepleje, inden for de respektive områder både i afsnittene i klinikken og i diverse
netværk.
De studerendes akademiske kompetencer inddrages og medtænkes i udviklingen og
forskningen i klinikken.
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Indsatsområde nr. 2: Samspil med omverdenen
Høje akademiske kompetencer, inspiration, netværk og et stort fagligt ambitionsniveau er
forudsætningen for en sygepleje, der tager afsæt i ny viden. Denne viden implementeres i
vores sygeplejepraksis i Øre- næse- halskirurgisk og Audiologisk Klinik. Inspirationen til
dette, kan udspringe af undring i forbindelse med en sygeplejefaglig problemstilling og ved
at litteratursøge. Dette kan yderligere resultere i behovet for indsamling af empiriske data
med henblik på videre forskning og udvikling.
Når forskning og udvikling genereres og implementeres i klinisk praksis, fordrer det fokus
på vidensdeling, såvel internt som eksternt, således at den nye viden kan komme flest
mulige patienter til gavn.
For at styrke forskning og udvikling samt vidensdeling i klinikken prioriteres et øget
eksternt fokus, således at flere medarbejdere deltager i interne og eksterne netværk både
lokalt, nationalt og internationalt.

Der tages afsæt i følgende handleplaner:
Alle medarbejdere forventes at være aktive i forhold til at søge relevant litteratur
med henblik på at vedligeholde og udvikle egne kompetencer, herunder f.eks.
deltagelse i Journal Club.
Faglige tidsskrifter, artikler og anden relevant litteratur skal inddrages og
præsenteres i klinikken i alle relevante sygeplejefaglige sammenhænge.
Nøglepersonerne skal være opdateret på ny viden og skal medvirke til at denne
viden bliver drøftet i klinikken med henblik på implementering.
Ledelsen opfordrer og faciliterer til netværksdannelse og deltagelse i faglige fora.
Der fokuseres på studiebesøg lokalt, nationalt og internationalt, for at indhente ny
viden om og blive inspireret af andres praksis.
Aktiv deltagelse i lokale, nationale og internationale sygeplejefaglige symposier og
kongresser prioriteres. Der forventes en efterfølgende præsentation og vidensdeling
såvel mundtligt som skriftligt bredt i klinikken.
Information om initiativer og nye aktiviteter formidles i klinikken, via klinikkens
nyhedsbreve, og intranet, samt artikler i faglige tidsskrifter og div. faglige fora.
Der fokuseres på udarbejdelse af abstracts, posters og oplæg til nationale og
internationale symposier, således at den ny viden formidles
Udarbejdelse af artikler og publicering af forskningsresultater understøttes af den
sygeplejefaglige stab i klinikken.
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Indsatsområde nr. 3: Evidensbaseret sygepleje som fælles fagkultur
En fælles fagkultur og et attraktivt forskningsmiljø, er et vigtigt grundlag for at kunne
arbejde målrettet med forskning og udvikling i klinikken.
Den enkelte sygeplejerske arbejder bevidst på at udvikle og styrke sine faglige
kompetencer og identitet i samarbejde med sine kolleger, stabsfunktioner og ledelsen. En
fælles identitet og fagkultur er et vigtigt grundlag for at kunne arbejde målrettet mod at
skabe en kultur, der fremmer forskning og udvikling i klinikken.
Implementering af evidensbaseret sygepleje i klinikken sikrer at der tilbydes sygepleje af
højeste faglig kvalitet, der lever op til internationale standarder og samtidigt medinddrager
patientens perspektiv.

Der tages afsæt i følgende handleplaner:
Medarbejderen vedligeholder sine grundlæggende akademiske kompetencer ved at
være opsøgende og initiativrig, i forhold til at finde ny viden og sætte denne i spil i
forhold til klinikkens patientgrundlag. Nøglepersoner har en særlig forpligtigelse i
den forbindelse.
Der skabes fælles fora til italesættelse af områder, hvor der mangler evidens for
den praksis der udøves, med henblik på at kunne vurdere relevansen af at
igangsætte initiativer.
Studerende der ønsker at skrive bachelorprojekt i sygeplejefaglige problemstillinger
i det øre-næse-halskirurgiske speciale understøttes i dette.
Studerende inddrages løbende i de grundlæggende og specialespecifikke
problemstillinger og der er åbenhed overfor de studerendes refleksion over praksis.
Nyuddannede sygeplejersker fremlægger resultater fra eget bachelorprojekt i
klinikken, med henblik på at få diskuteret, om der er elementer herfra, der kan
anvendes i det øre-næse-halskirurgiske speciale.
De kliniske undervisere og udviklingssygeplejersken bidrager med aktiviteter, der
fremmer en udviklings- og forskningskultur
Klinikken prioriterer at der er ressourcer til stede, for at kunne facilitere en
udviklings- og forskningskultur.
Der arbejdes målrettet på at fremme en kultur i klinikken, hvor alle støtter op om
nye initiativer, der gavner forskning og udvikling i det daglige, også helt konkret ift.
den enkelte kollegas arbejde med at udvikle eller implementere ny evidensbaseret
praksis.
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Bilag 1. Evidens i sygeplejen
I det følgende vil det kort blive skitseret hvad vi i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk
Klinik opfatter som værende evidens i sygeplejen:
Naturvidenskabelig tilgang tager udgangspunkt i at forskning kan klassificeres i et hierarki;
et evidenshierarki, hvor randomiserede klinisk kontrollerede studier (RCT) rangerer højest
i hierarkiet og kvalitative undersøgelser lavest, som et udtryk for objektivitet og
generaliserbarheden af resultaterne (Juul, S.2006). Imidlertid gælder andre
kvalitetskriterier for kvalitative studier end for kvantitative (Polit. et al.2006), idet evidens i
en humanvidenskabelig forståelse er mangfoldig og kontekstafhængig, hvilket gør det
vanskeligt og ikke ønskværdig at kvalitetsvurdere disse udelukkende efter denne
traditionelle naturvidenskabelige tilgang (Bang m.fl.2013).
I den humanvidenskabelige og dermed kvalitative forskning indfanges
livsverdensperspektiver, som af natur er subjektive og kontekstafhængige. Her er
kvalitetskriterier som troværdighed og validitet i undersøgelsesmetoden samt
overførbarhed gældende (Polit et al. 2006).
I sygeplejens praksis er der fokus på det hele og unikke menneske, som ikke lader sig
indfange af et enkelt perspektiv, og dermed er et bredere og mere nuanceret
evidensbegreb relevant.
For at tilpasse den evidensbaserede sygepleje til den enkelte patient, inddrager man den
videnskabelige evidens, kombineret med sygeplejerskens professionelle erfaringer og
faglige skøn samt tid, rum og kontekst. Vi betragter patienten som en potentiel aktiv
medspiller i sit forløb, og vurderer derfor ligesom Rycroft- Malone (2004) at patientens
livserfaring og præferencer bør inddrages.
Vi tager altså udgangspunkt i en bred definition af evidensbegrebet inspireret af Bang og
Martinsens begrebsanalyse af evidens i sygeplejen i Norden (Bang m.fl. 2013) og RycroftMalones beskrivelse af patientcentreret evidensbaseret pleje (Rycroft- Malone 2004), hvor
naturvidenskabelig og humanistisk forskning inddrages ligeværdigt, suppleret med
sygeplejerskens professionelle erfaring og sygeplejefaglige skøn
tid, rum og kontekst såvel som
patientens livserfaring og præferencer inddrages som grundlag for beslutninger om
plejen af patient.
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Bilag 2. Fremtidig strategi 2014

Model er adapteret efter model udviklet af Nina Høgdal, Klinik for Ergo – og Fysioterapi, Rigshospitalet
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