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Inger James fil mag., leg sjuksköterska. Inger har er-
farenheter av att ha arbetat som sjuksköterska främst 
inom ortopedisk vård. Sedan många år tillbaka har hon 
intresserat sig för pedagogiska och didaktiska frågor til-
lämpade inom omvårdnad. Hon är universitetsadjunkt 
inom ämnet omvårdnad och har sin undervisning förlagd 
till sjuksköterskeprogrammet, Hälsoakademin, Örebro 
universitet. Forskarutbildningen har genomförts inom 
ramen för Nationella forskarskolan i vård och omsorg.

Avhandlingens huvudsyfte har varit att studera hur familj, närstående och 
vårdpersonal skapar och använder kunskap i praktiken i mänskliga gräns-
situationer. Resultaten visade att i praxis sker ett skapande och användande 
av kunskaper, vilket görs bakom rutinerna. Denna kunskap bildar ett viktigt 
innehåll i omvårdnaden. Kunskapsbyggandet kan liknas vid en hermeneutisk 
kunskapsspiral och kan användas som ett verktyg i tydliggörandet av omvård-
nad och dess olika kunskapsformer.
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