
Slutrapport 

Förbättrad kvalitet för patienter med 
avancerad cancer genom ett undervisnings- 

och utbytesprogram
Ett vårdutvecklingsprojekt

hos Cancerfonden
2000–2002

Projektansvarig Stockholm: Carol Tishelman. Projektmedarbetare: Mia Bergenmar, Britt-Marie Bernhardson, 
Eva Johansson, Helena Leveälahti. Projektansvarig Örebro: Britt-Marie Ternestedt. Projektmedarbetare: Karin Blomberg, Helena

Foderus, Lise-Lotte Franklin, Eva Sahlberg Blom. Extern projektmedarbetare: Sussanne Börjeson, Linköpings universitet. 
I utformandet av projektplan deltog även Karin Axelsson då verksam vid Röda Korsets sjuksköterskehögskola 

och Stockholmssjukhem, i dag verksam vid Luleå tekniska högskola.

Jukka Nopsa
nen



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
KORT SAMMANFATTNING   3 
 
 
INLEDNING    4 
 
Kortfattad beskrivning av projektteamen   5 
 
 
BAKGRUND    5 
 
 
SYFTE     7 
 
  
METOD OCH RESULTAT – EN PROCESSBESKRIVNING 7 
 
Inventering av behov av kunskap – Enkätstudier  9 
 
Inventering av aktuella vårdproblem – Fokusgrupper  10 
 
Andra sätt att inventera aktuella vårdproblem  12 
  Patienters och närståendes problem -  

sekundäranalyser av intervjumaterial  12 
Samarbete med en vårdavdelning  12 

 
Ämnesfördjupning via studenternas uppsatsarbeten   13 
 
Uppsatsernas innehåll    14 
 
Uppsatsernas kvalitet    16 
 
Återförande av kunskaper till klinikerna   16 
 Posterutställningar   16 
 Uppsatspärmar   18 
 Seminarier    18 
 Artikel- eller forskningsfika   19 
 Möten med vårdavdelnings- och vårdenhetschefer 20 
 
 
STUDENTERNAS UTVÄRDERING AV ÖS-PROJEKTET 20 
 
Resultat från den första utvärderingen i samband med kursslut 21 
 
Resultat från den andra utvärderingen   23 
 
 
 



 2 

DISKUSSION    25 
 
Studenternas engagemang    26 
 
Vårdens organisation – brist på tid för reflektion  27 
 
Projektgruppens eget lärande   29 
 
 
REFERENSER    31 
 
BILAGA 1     33 

 
 



 3 

SLUTRAPPORT 
 
Förbättrad kvalitet för patienter med 
avancerad cancer genom ett  
undervisnings- och utbytesprogram 
 

 
Kort sammanfattning 
Föreliggande projekt har huvudsakligen utgått från två lärosäten, Karolinska Institutet, 

institutionen för omvårdnad och Örebro universitet, institutionen för vårdvetenskap och 

omsorg samt från några kliniska verksamheter där sjuksköterskestudenter genomgår sina 

kliniska studier i palliativ vård (lungmedicinkliniken, dåvarande Huddinge 

Universitetssjukhus, Palliativa sektionen, Stockholms sjukhem och Gästhemmet Vitsippan, 

Universitetssjukhuset, Örebro och senare även hospicekliniken, Ersta sjukhus). Projektets 

arbetsnamn ”ÖS-projektet” avspeglar projektets geografiska hemvist, det vill säga Örebro och 

Stockholm. Initiativtagare till projektet var docent Carol Tishelman, Karolinska Institutet. 

Tillsammans med tre disputerade omvårdnadsforskare som företrädde andra lärosäten 

arbetades en plan för projektet fram.  

 

Det övergripande syftet med ÖS-projektet har varit att stimulera till samverkan mellan klinisk 

verksamhet, forskning och utbildning inom avancerad cancer- och palliativ vård. Vi ville 

främja möjligheterna för kliniskt aktiv vårdpersonal att följa aktuell forskning inom området 

och att initiera projekt som främjar vårdkvaliteten för patienter med avancerad cancer-

sjukdom. Projektet har genomförts i olika steg och med stöd av olika datainsamlings- och 

analysmetoder. Ett första steg var att nå kunskap om vad olika aktörer (kliniskt verksamma 

inom cancer- och palliativ vård, lärare och sjuksköterskestudenter) ansåg vara väsentlig 

kunskap i vården av patienter med en avancerad cancersjukdom. För detta syfte utformades 

enkäter. Resultaten från dessa utgjorde sedan en grund för fokusgruppsdiskussioner med 

personal. För att få kunskap om patienters och närståendes uppfattningar om en god vård 

gjordes även sekundäranalyser av tidigare, och i annat sammanhang, gjorda intervjuer med 
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patienter och närstående. Resultaten från enkätstudien, fokusgruppsdiskussionerna och 

sekundäranalyserna resulterade i en ämnesbank ur vilken sjuksköterskestudenter kunde välja 

uppsatsämnen. Totalt har 121 studenter deltagit i projektet vilket resulterat i 60 uppsatser. 

Resultaten från uppsatserna har kontinuerligt återförts till de kliniska enheter som ingick i ÖS-

projektet men även till andra intresserade.   

 

Projektet har genomförts med stöd av två team, och till dem knutna medarbetare. Teamen har 

bestått av personer med kompletterande kompetens (en kliniskt verksam sjuksköterska, en 

adjunkt och en lektor). Samtliga hade en 50 %-anställning inom projektet förutom lektorn 

inom Örebro-teamet som deltagit i projektet inom ramen för sin forskningstid.  

 

Vi vill med denna rapport framföra ett stort tack till Cancerfonden för det ekonomiska stöd 

projektet beviljats. Vi vill också framföra vårt tack till all vårdpersonal, lärare och studenter 

som deltagit i projektet bland annat genom att besvara enkäter, medverka vid 

fokusgruppsdiskussioner och att skriva uppsatser. Vår uppfattning är att framför allt 

fokusgruppsintervjuerna, återförandet av resultat från uppsatserna via posterutställningar, 

uppsatspärmar och seminarier har uppskattats av många. Vår uppfattning är också att det 

arbetssätt projektet genomförts på kan ses som en ”pedagogisk modell” som om den 

genomförs under en längre tidsperiod, kan bidra till att utveckla vården av patienter och deras 

närstående. Projektet har även efter avslutad projekttid inspirerat till nya arbetsformer på flera 

enheter med anknytning till projektet. Det har till exempel handlat om att vårdenheter 

regelbundet ger ”uppdrag” till studenter genom att be dem skriva sina examensarbeten inom 

ett för kliniken önskvärt ämne. Resultaten återförs sedan till den klinik som formulerat 

problemområdet. 

 

Inledning  
 
Den utgångspunkt som väglett arbetet inom ÖS-projektet är att teori och praktik är ömsesidigt 

beroende av varandra och att det inte är meningsfullt att överbetona det ofta refererade gapet 

mellan praktik och teori. Intentionen var att finna former för ett konstruktivt kunskapsutbyte 

mellan praktik och teori (vårdpersonal, lärare, forskare och sjuksköterskestudenter). En av de 

bärande idéerna med projektet var att studenternas uppsatsarbeten skulle kunna vara ett viktigt 

led i kunskapsutbytet. Uppsatserna sågs som en möjlig ingång till ett nytt arbetssätt genom att 

de ofta behandlade teman som yrkesverksamma sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
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önskade mer kunskap om. Vår tanke var att resultaten från uppsatserna på olika sätt skulle 

återföras till personal inom de till studien knutna verksamheterna. Vi ville också att 

studenterna skulle handledas av representanter från både teori och praktik.  

 

Kortfattad beskrivning av projektteamen 
Projektteamet i Örebro utgjordes av en sjuksköterska kliniskt verksam vid den palliativa 

sektionen vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) samt av en adjunkt och en lektor vid 

institutionen för vårdvetenskap (IVO), Örebro universitet (ÖU). Projektteamet i Stockholm 

bestod av en sjuksköterska kliniskt verksam inom konsultverksamheten vid onkologiska 

kliniken vid Huddinge universitetssjukhus (HS ) samt en adjunkt och en lektor vid 

institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet (KI), Stockholm. De vårdenheter som från 

projektets start deltog i ÖS-projektet var lungkliniken vid HS, Stockholm och den palliativa 

enheten vid USÖ. Samarbetet utvidgades hösten 2000 till att omfatta även den palliativa 

sektionen vid Stockholms sjukhem och i begränsad omfattning även Ersta hospiceklinik, Ersta 

sjukhus, Stockholm.   

 

Förutom att skapa en samverkan mellan teori och praktik har projektet varit ett 

samarbetsprojekt mellan olika lärosäten och då främst mellan de nämnda verksamheterna i 

Örebro respektive Stockholm. Carol Tishelman har varit projektledare och koordinator för 

projektet.  Under projekttiden har ett antal medlemmar varit aktivt arbetande inom projektet, 

flertalet under hela projekttiden1. Några har dock bytt tjänst eller avbrutit deltagandet på 

grund av doktorandtjänst eller docentmeritering.  

 

Bakgrund 
 
Vårdpersonal ställs i sitt dagliga arbete inför nya, ofta komplexa situationer som kräver 

snabba ställningstaganden och hög handlingsberedskap. Inom cancervården liksom inom 

vården i övrigt pågår ständiga förändringsprocesser och omorganisationer. Resursbrist, 

                                                
1 Stockholm: Carol Tishelman, Karolinska Institutet; Mia Bergenmar, Karolinska sjukhuset (1 ½ år); Britt-Marie Bernhardson, Huddinge 
universitetssjukhus; Eva Johansson, Karolinska Institutet (1 ½ år); Helena Leveälahti,  Karolinska institutet. 
Örebro: Britt-Marie Ternestedt, Örebro universitet/Ersta Sköndal högskola; Karin Blomberg, Örebro universitetssjukhus; Helena Foderus, 
Örebro universitetssjukhus (1 år);  Lise-Lotte Franklin, Örebro universitet (1 år); Eva Sahlberg Blom, Örebro universitet (1 ½ år). 
Extern projektmedarbetare, Sussanne Börjeson, Linköpings universitet.  
I utformandet av projektplan deltog även Karin Axelsson då verksam vid Röda Korsets sjuksköterskehögskola och Stockholms sjukhem, i 
dag verksam vid Luleå tekniska högskola. 
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kortare vårdtider och allt sjukare patienter påverkar arbetet. Jämsides med detta sker ett 

ständigt flöde av ny kunskap och krav på en evidensbaserad vård 1, 2. 

 

Forskning och utbildning inom vårdområdet svarar inte alltid mot de problem som 

vårdpersonalen möter i det dagliga arbetet. Vårdpersonalen önskar ofta snabba och konkreta 

svar på de komplexa och praktiska problem de möter. Om forskarna inte kan möta dessa 

önskemål kan klinikerna uppfatta forskningen som kliniskt irrelevant 3. Det framkommer 

tydligt att det finns ett gap mellan praktik och teori. Olika strategier har beskrivits för att 

minska detta gap 3-5. Uppfattningarna om och hur detta ska reduceras är dock inte helt 

samstämmiga. Det finns till exempel forskare som hävdar att gapet mellan teori och praktik är 

nödvändigt för att en utveckling ska ske 6. Andra menar att högre utbildning och teoretisk 

skolning borde kunna minska gapet 7. Här framkommer dock olika uppfattningar om vem 

eller vilka som har ansvar för att minska gapet mellan teori/forskning och klinisk praktik. 

Några anser att ansvaret huvudsakligen vilar på de kliniskt verksamma som bör använda 

forskningsresultat i sitt arbete 8-10. Forskningsresultat används inte i den utsträckning som de 

borde. Skälen till detta beskrivs vara kulturella, organisatoriska och individuella faktorer 11-18. 

Andra beskriver att ansvaret vilar på forskarna som i dag inte anses bedriva en för de kliniska 

verksamheterna tillräckligt relevant forskning 3, 5, 19, 20.  

 

Av flera studier framgår dock att samarbetet mellan kliniskt verksam personal, lärare och 

forskare är nödvändigt för att minska det omtalade gapet 18, 21-23. Fitch 24 liksom Rolfes 19 och 

Mulhalls 3 argumenterar för en modell där kliniskt relevanta problem, identifierade av 

kliniker, blir en naturlig utgångspunkt för forskningen. Ett sådant betraktelsesätt ligger nära 

ÖS-projektets intentioner. Det är enligt vår uppfattning angeläget att i forskningen beakta 

frågeställningar från kliniskt verksam personal och att praktiker och forskare samverkar. Vi 

anser även att det är angeläget att forskare har ansvar för att återföra kunskapen till vården 

och även att nya projekt initieras. Med ett sådant synsätt blir det viktigt både att stimulera till 

att forskningsresultat används i den kliniska verksamheten och att hitta strategier som stärker 

klinikernas inflytande på forskningen. ÖS-projektet har syftat till att utveckla en ”modell” 

som främjar ett sådant arbetssätt. 
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Syfte  
 
Det övergripande syftet med ÖS-projektet har varit att med stöd av en ”samverkansmodell”, 

där sjuksköterskestudenters examensarbeten utgör en central del, stimulera till ett ömsesidigt 

kunskapsutbyte mellan praktik, utbildning och forskning för att härigenom främja viljan och 

beredskapen till kunskapsutveckling och härigenom även vårdkvaliteten för patienter med 

avancerad cancersjukdom och deras närstående.  

 

För att uppnå studiens syfte formulerades följande delmål:  

 att inventera vad kliniskt verksam vårdpersonal, studenter och lärare anser nödvändigt för 

att kunna ge god vård till patienter med avancerad cancersjukdom  

 att inventera de behov och problem som vårdpersonal beskriver i samband med vård av 

patienter med avancerad cancersjukdom 

 att inventera problemområden som de beskrivs utifrån ett patient- och 

närståendeperspektiv  

 att utifrån ovanstående inventeringar formulera kliniskt relevanta problemområden, vilka 

kan tjäna som ämnesbank för studenters examensarbeten 

 att återföra kunskapen/resultaten från examensarbetena till de berörda verksamheterna och 

härigenom öka kunskapen om olika aktuella problemområden  

 att utvärdera projektets effekter. 

 

Metod och Resultat - en processbeskrivning 
 
Projektet startade hösten 2000 och avslutades vid årsskiftet 2003/2004. Ansvaret för 

projektets genomförande i Stockholm respektive Örebro vilade på de två projektteamen.  

 
Projektet startade med ett tredagars arbetsinternat dels för att projektgruppens medlemmar 

skulle lära känna varandra, dels för att mer detaljerat planera projektets genomförande. Ett 

viktigt steg i utvecklingen var initialt att sprida information till de berörda vårdenheterna i 

Stockholm och Örebro och till lärarna vid institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet 

och institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet. 
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De två projektteamen har under projekttiden träffats regelbundet både var för sig och 

tillsammans för att byta erfarenheter och för att diskutera projektets fortsatta planering, göra 

avstämningar/utvärderingar samt bidra till gemensam metodutveckling.   

   

Projektet har genomförts via olika faser som kan illustreras som en kunskapsspiral (se figur 

1). Den första fasen innebar en inventering och analys av vad olika aktörer (kliniskt verksam 

personal, adjunkter och studenter) ansåg vara väsentlig kunskap för att patienter med cancer i 

avancerat skede och deras närstående skulle få en god vård. Med denna kunskap som grund 

formulerades förslag till konkreta uppsatsämnen. Resultaten från uppsatserna återfördes sedan 

till och diskuterades med personal vid de olika enheterna och klinikerna. En mer detaljerad 

processbeskrivning följer nedan. 

 
                   Inventering                            Uppsatsskrivande                     Återförande 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
 
 
                               Enkäter/Fokusgrupper                   Ämnesbank                    Poster m m 

           /sekundäranalyser                   
 
Figur 1. ÖS-projektets genomförande 
 
Den ovan beskrivna kunskapsspiralen kan illustreras via sex olika steg vilka delvis 

genomfördes parallellt: 

1. Inventering av vad personal som arbetar inom cancervården beskriver vara 

problematiskt i det dagliga arbetet.  Enkäter och fokusgruppsintervjuer. 

2. Sekundäranalys av patienters och närståendes upplevelser av vad som behöver 

utvecklas i vården. 

3. Sammanställning av ovan nämnda problemområden till en ämnesbank för studenters  

uppsatsarbeten.  

4. Uppsatsskrivande (litteraturstudier). 

5. Återförande av uppsatsernas resultat till vårdverksamheterna. Posters, seminarier och 

uppsatspärmar. 

6. Utvärdering och analys av resultat och arbetssätt. 
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Steg 4-5 upprepades under 5 terminer. Steg 6 ägde också rum kontinuerligt, i form av mindre 

formella processutvärderingar. 

 

Parallellt med nämnda aktiviteter har två möten hållits med vårdavdelnings- och 

vårdenhetschefer på de berörda vårdenheterna, eftersom de inte deltog i andra fokusgrupper 

på grund av sin arbetsledande och överordnade roll. Målsättningen med dessa träffar var att 

samtala om de teman som analysen av materialet resulterat i och om de teman som skapats 

var i överensstämmelse med chefernas kliniska erfarenheter, samt ta del av deras perspektiv. 

En avsikt med mötena var även att tidigt kunna identifiera eventuella problem knutna till 

projektets genomförande och få förslag på förbättringar av projektet.   

 
Inventering av behov av kunskap - Enkätstudier 
 

För att få en referenspunkt för senare utvärdering av projektet och en grund för diskussioner 

med vårdpersonalen gjordes som ett första steg en inventering av vad vårdpersonal, lärare och 

studenter ansåg sig behöva för att ge en god vård till patienter med avancerad cancersjukdom. 

En enkät för detta ändamål konstruerades. Förutom bakgrundsvariabler som till exempel 

ålder, kön, vårderfarenhet innehöll enkäten en öppen fråga: ”Vad behövs för att ge patienter 

med avancerad cancersjukdom en god vård?” Denna fråga anpassades till respektive grupp. 

Det innebar att studenterna fick hypotetiskt besvara vad de ansåg sig behöva i sin kommande 

yrkesroll för att kunna ge patienter en god vård. Lärarna fick svara på vad de ansåg att 

vårdpersonal behöver för att kunna ge patienter en god vård. Vårdpersonalen fick beskriva 

vad de ansåg sig behöva för att kunna ge patienter med avancerad cancersjukdom en god 

vård.  

 

Vid en sammanställning av samtliga enkätsvar framkom tre olika områden som särskilt 

angelägna. För att kunna ge en god vård fanns ett behov av kunskap (till exempel om 

smärtlindring och nutrition). En god vård ansågs även kräva beaktande av psykosociala behov 

(vilket även kräver lyhördhet och empatisk förmåga) och att det fanns organisatoriska 

förutsättningar för att ge den goda vård personalen ofta önskade (till exempel resurser, tid, 

tillgänglighet och stöd när det gäller hantering av stress). Dessa tre områden var sedan 

utgångspunkt för fokusgruppsdiskussionerna.  
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En student från KI:s sommarforskarskola (år 2000) analyserade mer ingående de 224 

enkätsvaren från Stockholm. Av analysen framgick att de skillnader som uppmärksammats 

mellan studenters, lärares och vårdpersonals svar på den öppna frågan var mest påtagliga när 

det gällde omnämnandet av organisatoriska förutsättningarna och då särskilt ”tidens” 

betydelse. Av vårdpersonalen ansåg 34 % att tiden var av betydelse jämfört med 11 % av 

studenterna och 2 % av lärarna. Detta illustrerar hur olika perspektiv kan återspeglas i hur 

man ser på tidens betydelse och en god vård; olikheter som möjligen kan bidra till att ett gap 

mellan praktik och teori uppstår eller bevaras. Vårt material tillåter dock inte ytterligare 

analyser eller generalisering av resultaten.  

 

Inventering av aktuella vårdproblem - Fokusgrupper 

För att ytterligare inventera de behov och problem som kliniskt verksam vårdpersonal upp-

levde i samband med vården av patienter med avancerad cancersjukdom genomfördes 

fokusgruppsdiskussioner (FGD). FGD som datainsamlingsmetod har främst använts inom 

samhällsvetenskaplig forskning, men har alltmer kommit att användas inom hälso- och 

sjukvårdforskning. En fokusgrupp kan beskrivas som en grupp där ett specifikt område 

diskuteras och där diskussionsledarens främsta uppgift är att aktivt uppmuntra till diskussion 

samt att vara uppmärksam på interaktioner i gruppen 25. Vi valde FGD för att metoden ger 

möjligheter till reflekterande diskussioner 26. Grupprocesser kan hjälpa människor att utveckla 

och förtydliga sina uppfattningar, vilket kan vara svårt att uppnå vid enskilda intervjuer.  

 

Deltagandet i grupperna var frivilligt och antalet deltagare varierade från enhet till enhet. 

Huvudsakligen deltog undersköterskor och sjuksköterskor, men till viss del även kuratorer, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och en psykolog.  Endast några få av deltagarna arbetade natt. 

Gruppernas storlek varierade från två till åtta deltagare. Grupperna leddes av en eller två 

moderatorer från projektteamet.  

 

Vid de första FGD användes resultaten från den första enkäten som utgångspunkt för att starta 

diskussioner. Över tid blev samtalen mindre styrda av dessa resultat och vårdpersonalen 

bedömdes relativt fritt ha samtalat om hur de upplevde det vara att vårda patienter med 

avancerad cancersjukdom. Diskussionerna speglade den komplexa vårdverklighet som 

vårdpersonalen befann sig i. Samtalen präglades av reflektion ofta med fokus på etiskt svåra 
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situationer. Dessa problemområden har analyserats ytterligare och resulterade i vetenskapliga 

artiklar 27, 28. 

 

FGD pågick 1-2 timmar. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. Vid en första 

genomläsning identifierades återkommande, övergripande problemområden, till exempel 

”kommunikation”, ”psykosociala aspekter”, ”hantering av symtom” och ”stress”. 

Problemområden omformulerades och specificerades till ämnen som skulle kunna passa för 

uppsatsskrivande.  

 

Under hösten och vintern 2000-2001 genomfördes 16 FGD med personal med varierande 

yrkesbakgrund. För validering och uppföljning genomfördes våren 2001 ytterligare fyra FGD 

och då med homogena yrkesgrupper. Två av dessa FGD gjordes med chefssjuksköterskor, en 

FGD med undersköterskor och en FGD med sjuksköterskor.  

 

Som ett ytterligare led i valideringen av fokusgruppernas innehåll diskuterades resultaten 

(vintern 2001-2002) med personalen på två av de enheter som ingick i projektet. Dessutom 

diskuterades resultaten med kliniskt verksam personal i samband med en öppen föreläsning på 

Stockholms sjukhem.  

 

Från början var avsikten att regelbundet upprepa FGD, dels för att generera nya ämnen, dels 

som ett sätt att få personalen kontinuerligt involverad i projektet. Ytterligare ett syfte skulle ha 

varit att utvärdera effekter av projektet. Detta syfte visade sig snabbt inte vara möjligt på 

grund av bristande kontinuitet bland vårdpersonal på vissa enheter. Vid en av enheterna byttes 

nästan hela personalstyrkan ut under den tid projektet pågick. 

 

Vårdpersonalen framförde i samband med FGD ofta spontant att de uppskattat att få delta i 

diskussionerna, eftersom det givit dem möjligheter att reflektera över sitt dagliga arbete. 

 

En fråga som har diskuterats är om det påverkat resultaten att en av de kliniskt verksamma 

sjuksköterskorna i det ena ÖS-teamet hade sin kliniska hemvist på den enhet där några av 

fokusgrupperna genomfördes. Å ena sidan kan detta ha varit en tillgång eftersom personalen 

då var bekant med den som var moderator eller bisittaren. Det kan ha främjat öppenheten och 

beredvilligheten att berätta om även negativa upplevelser eller handlingar. Å andra sidan kan 

det även ha varit hämmande för öppenheten. Vissa saker kan ha tagits för givna och av den 
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anledningen inte tagits upp till diskussion. Det kan inte heller uteslutas att vissa uppfattningar 

kan ha hindrats på grund av att man undvikit känsliga eller kontroversiella ämnen. Hierarkier 

och maktförhållande mellan yrkesprofessioner och/eller personernas relationer till varandra 

kan ha påverkat samtalens innehåll. Vår bedömning är dock att fördelarna övervägt 

nackdelarna. 

 
Andra sätt att inventera aktuella vårdproblem 
Patienters och närståendes behov - sekundäranalyser av intervjumaterial 

Våren 2001 utökades ämnesbanken till att omfatta även ett patientperspektiv. Detta skedde 

genom sekundäranalys av fältanteckningar som genomförts i samband med intervjuer med 

patienter med inoperabel lungcancer inom ett annat projekt. Detta möjliggjordes genom att 

projektledaren för ÖS-projekt (CT) var forskningsansvarig även för lungcancerprojektet. 

Fältanteckningarna analyserades med fokus på vad patienterna hade framfört vara besvärligt 

och vad som utifrån dessa beskrivningar behövde utvecklas för att patienterna skulle få en 

optimalt god vård. De problemområden som framkom formulerades av teamet så att de kunde 

ingå i ämnesbanken för uppsatser.   

 

Hösten 2002 tillfördes ämnesbanken även uppsatsämnen som rörde närståendes situation. 

Detta skedde genom sekundäranalys av intervjuer som en av projektets medlemmar i Örebro 

(ESB) genomfört i samband med sitt avhandlingsarbete. Anhöriga till svårt sjuka och döende 

patienter beskrev i dessa intervjuer hur de hade upplevt anhörigsituationen i samband med en 

familjemedlems sjukdom och död. Vid analysen av texterna identifierades ett antal brister, 

problem eller svårigheter som anhöriga beskrivit. Dessa områden omformulerades av teamet 

och specificerades så att de kunde ingå i ämnesbanken.  

 

Samarbete med en vårdavdelning 

Ämnen till ämnesbanken tillfördes även från en palliativ enhet.  De ”beställde” uppsatser om 

munvård som skulle ligga till grund för utarbetandet av riktlinjer för munvård på enheten. 

Även studenter föreslog nya ämnen, ofta som ett led i det egna examensarbetet eller i 

samband med de diskussioner som fördes vid examinationen av uppsatserna. 
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Ämnesfördjupning via studenternas uppsatsarbeten 
Totalt har 121 studenter deltagit i ÖS-projektet under åren 2001–2003. Sammanlagt har 60 

examensarbeten i form av litteraturstudier producerats. Vid KI deltog 67 studenter vilket 

resulterade i 49 uppsatser på C-nivå (10 p). Vid ÖU deltog 40 studenter vilket resulterade i 11 

uppsatser på B-nivå (5 p) och fem uppsatser på C-nivå (10 p). Dessutom handleddes och 

examinerades sju uppsatser på C-nivå inom projektets ram vid Ersta Sköndal högskola. Av 

examensarbetena är 46 uppsatser skrivna av två författare och resterande är skrivna av en till 

fyra författare. 

 

Studenterna har själva valt vad de kunskapsmässigt önskat fördjupa sig i inom ämnesbankens 

ram.  

 

Vid institutionen för omvårdnad, KI skrev studenterna sina examensarbeten under den femte 

terminen av sin utbildning. Samtliga studenter i termin fyra informerades om ÖS-projektet 

och om möjligheterna att göra sitt examensarbete inom projektets ram. Informationen om 

projektet gavs av någon i projektteamet och/eller av studenter som deltagit i ÖS-projektet. 

Studenter som ville ingå i projektet måste göra en skriftlig intresseanmälan där deras motiv 

till att delta i projektet skulle framgå. Genom detta förfarande fick projektteamet möjlighet att 

välja ut de mest intresserade och motiverade studenterna. I stort kunde dock samtliga 

studenter som ansökte om deltagande antas. 

 

Vid institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid ÖU var förhållandena annorlunda. När 

projektet påbörjades skrev studenter inom sjuksköterskeprogrammet uppsatser omfattande 5 

poäng på B-nivå. Inom ramen för fristående kurser skrevs 10-poängs uppsatser på C-nivå.  

Samtliga studenter i grundutbildningens uppsatskurser (5- och 10-p) erbjöds delta i ÖS-

projektet. 

 

Handledningen av uppsatsarbetena skedde vid de två institutionerna på likartat sätt. 

Studenterna delades in i mindre grupper om tre till åtta studenter per grupp. De lokala ÖS-

teamen, det vill säga tre sjuksköterskor med olika kompetenser, en kliniskt verksam 

sjuksköterska inom cancervård eller palliativ vård, en adjunkt och en lektor/forskare med 

kompetens inom området, utgjorde ett handledarteam. Denna kompetens förväntades bidra till 

en fördjupad bearbetning av den problemställning som skulle belysas, vilket förmodades 
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gagna kvaliteten på studenternas arbeten. En förväntan var även att kunskapsutbytet mellan 

praktik och teori skulle främjas av att ha denna breda handledarkompetens. Då den första 

studentgruppen i Stockholm i sin utvärdering uttryckte ett behov av kontakt med en palliativ 

enhet innan de började arbetet med uppsatsskrivandet, anordnades sådana studiebesök på den 

palliativa avdelningen vid Stockholms sjukhem för de kommande studenterna. 

 

En medveten strategi var även att satsa på handledning i grupp med tanke på att studenterna 

härigenom övade sig i att på ett tidigt stadium lära sig att både ge och ta emot kritik och att 

härigenom tillsammans bidra till en optimal kunskapsutveckling inom ett visst 

problemområde.   

 

Studenternas examensarbeten granskades och bedömdes av examinatorer, interna och externa, 

som disputerat och/eller forskade inom området cancervård eller palliativ vård. Detta bidrog 

till att även examinationstillfällena kom att kännetecknas av ämnes- och metodfördjupning för 

alla studenter i kursen. Till dessa seminarier inbjöds även representanter från vårdenheterna; 

dock deltog inga representanter från vården.  

 

Uppsatsernas innehåll 

De uppsatsämnen som studenterna via sina uppsatser belyst ryms inom följande tre 

övergripande teman:  

I.    Omvårdnadsbehov, bedömning och åtgärder (38)  

II.   Anhörigas situation och behov av stöd (15) 

III. Organisation och kommunikation (7) 
 
Vissa områden har blivit mer belysta än andra. Det gäller som framgår temat 

Omvårdnadsbehov, bedömning och åtgärder. Av de 38 uppsatserna fokuserade 26 arbeten på 

symtom och symtomlindring och då särskilt på ångest, smärta, dyspné, illamående, 

obstipation och fatigue. Även biverkningar i samband med behandling samt åtgärder för att 

lindra dessa har beskrivits. Uppsatserna har även belyst psykosociala behov, andliga och 

existentiella behov vid svår cancersjukdom.  
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Av examensarbetena berörde 15 Anhörigas situation och behov av stöd. Av dessa handlade 

fyra om barn som var anhöriga till svårt sjuk förälder. Ytterligare fyra uppsatser var specifikt 

inriktade på anhörigas situation och behov av stöd vid vård i hemmet. Ett examensarbete 

beskrev även hur kulturella skillnader kan avspegla sig i hur anhöriga uttrycker sin sorg och 

hur de reagerar på en förlust.  

 

Sju examensarbeten har belyst frågor som rör Organisation och kommunikation. Av dem 

belyste fyra kommunikationens, relationernas och främst samtalens betydelse och möjligheter. 

Ett examensarbete beskrev och jämförde den palliativa vårdens innehåll och organisation 

inom hospicevård och akutsjukvård.  

 

De ämnen som i mindre utsträckning valts av studenter och därmed blivit mindre belysta är 

frågor som rör nutrition, etiska aspekter, teamets roll, vårdmiljöns och vårdorganisationens 

betydelse för en god vård. 

 
Uppsatsernas innehåll kan förutom nämnda tre teman belysas utifrån om den litteratur som 

granskats har haft ett patient-, närstående- eller personalfokus, alternativt en kombination av 

flera olika perspektiv. Som framgår av figuren har 40 av uppsatserna mer eller mindre 

behandlat flera perspektiv.  

                                       

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2. Antal examensarbeten med olika perspektiv. 
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Uppsatsernas kvalitet 
Inför Högskoleverkets granskning av Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram år 2002 

bedömde en opartisk granskare kvaliteten i 200 slumpmässigt valda examensarbeten. 

Granskaren valde ut fyra examensarbeten av föredömlig kvalitet. Två av dessa var skrivna 

inom ÖS-projektet. I utlåtandet över uppsatserna beskrev bedömaren att ÖS-projektet inne-

burit att studenterna fått skriva sina uppsatser inom en genomtänkt, prövad och tillräckligt 

avgränsad ram. Positivt bedömdes även ha varit att seniora forskare eller doktorander handlett 

arbetena. Härigenom fick studenterna på ett naturligt sätt aktivt delta i samtal med och mellan 

forskare. ÖS-projektet bedömdes även rymma utvecklingspotentialer genom att projektet 

erbjöd studenterna möjligheter att bygga vidare på tidigare studenters arbeten.   

 

Dessa faktorer kan tillsammans med studenternas eget målmedvetna arbete ha medverkat till 

att de bedömda ÖS-arbetena har hållit en standardmässigt högre kvalitet än vad som brukar 

utgöra gränsen för godkänt. För övrigt framhöll Högskoleverket i sin slutbedömning att ÖS-

projektet utgjorde ett utmärkt exempel på ”utveckling i rätt riktning”. 

 

Återförande av kunskaper till klinikerna 
För både Stockholms- och Örebrodelen av projektet gällde att under tidsperioden Ht 2001–Ht 

2003 deltog studenterna aktivt i att sprida resultaten från uppsatserna till verksamheterna. 

Posterutställningar, uppsatspärmar och artikelfika har varit de vanligaste metoderna. Men 

även seminarier har ägt rum i detta syfte.  

 

Posterutställningar 
Samtliga uppsatser presenterades via posterutställningar på de avdelningar och kliniker som 

ingick i projektet. Syftet med dessa var främst att skapa gemensamma mötesplatser för dialog 

och kunskapsutbyte.   

 

Postertillverkandet var ett obligatoriskt moment i kursen och skedde i grupp under ledning av 

ÖS-projektteamet i både Stockholm och Örebro. Skapandet av postrar bidrog även till att 

studenterna fick en pedagogisk träning i att sammanfatta uppsatsens resultat på ett 

informativt, kortfattat, tydligt och lättläst sätt.  
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När det gäller Stockholmsdelen av projektet inbjöds all personal på Stockholms sjukhem och 

hospicekliniken Ersta sjukhus till utställningarna. En inbjudan skickades även till Vårdfacket, 

Cancerfondens informations- och stödlinje och Rädda Livet. Tanken med att bredda inbjudan 

var att sprida den kunskap studenterna tagit fram även till allmänhet, patienter och anhöriga. 

Sex posterutställningar har ägt rum vid Stockholms sjukhem och tre har anordnats vid 

hospicekliniken Ersta sjukhus. En posterutställning arrangerades även för personalen på 

onkologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset vid Södersjukhuset. Delar av 

utställningarna har dessutom visats på avdelning K 84 på Huddinge Universitetssjukhus och 

på institutionen för omvårdnad vid KI. Besökare har till övervägande del varit vårdpersonal, 

men även patienter, anhöriga, andra studenter och lärare har besökt utställningarna. ÖS-

projektets studenter har framfört att de uppskattat deltagandet i posterutställningarna. De har 

då fått tillfälle att diskutera ”sitt ämne” med någon som har erfarenhet av problemområdet. 

Studenterna framförde att den respons de fått på sina arbeten bidragit till nya infallsvinklar på 

det problemområde de fördjupat sig i. Responsen uppfattades även som en bekräftelse av den 

egna kompetensen. Deras arbeten kom till nytta, en känsla som gav tillfredsställelse. Vid 

posterutställningarna i Stockholm fick studenterna från KI och Ersta Sköndal högskola 

möjligheter att byta erfarenheter och erbjöds inblickar i ett annat lärosätes sätt att bedriva 

sjuksköterskeutbildning, vilket även uppskattades. 

 

Varje posterutställning har besökts av 45-60 personer. För att stimulera till eftertanke har 

besökarna vid de tre senaste posterutställningarna fått rösta fram den bästa 

posterpresentationen. De som har vunnit har belönats med ett symboliskt pris.  

 

Örebro-teamet anordnade vid tre tillfällen posterutställningar vid den palliativa sektionen vid 

USÖ. Studenterna presenterade då sina uppsatser och diskuterade resultaten med kliniskt 

verksam personal. Vid varje posterutställning valdes bästa poster ut av de besökande.  

 

Studenterna deltog aktivt i att sprida kunskap genom att de både planerade utställningen och 

utformade inbjudan. Avdelningar vid USÖ, studenter och adjunkter vid ÖU inbjöds. Trots en 

bred inbjudan var det huvudsakligen vårdpersonal vid den palliativa sektionen som besökte 

utställningarna. Vid ett tillfälle besöktes posterutställningen av lokal press från Örebro läns 

landsting, vilket resulterade i en artikel i landstingstidningen ”T-bladet”. Posterutställningarna 

har även visats på Lindesbergs lasarett och Örebro universitet. Uppsatserna bifogades då 

postrarna.   
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Uppsatspärmar 

Både i Stockholm och i Örebro skedde kunskapsåterföring även via de uppsatspärmar som 

ständigt aktualiserades på de berörda vårdenheterna. När uppsatserna reviderats efter 

examinationen distribuerades de uppsatser som ansågs hålla god kvalitet till berörda 

avdelningar och sammantaget kom de att, via pärmarna, utgöra en form av ”samlingsverk” på 

avdelningarna. Examensarbetena blev på så sätt lätt tillgängliga för all vårdpersonal. I vilken 

utsträckning uppsatserna har lästs är svårt att bedöma. Ett flertal sjuksköterskor har dock hört 

av sig och berättat att de tagit del av innehållet i uppsatspärmarna. De har givit positiva 

kommentarer om enskilda arbeten samt berättat att de rekommenderat andra 

sjuksköterskestudenter att läsa uppsatserna för att öka sin kunskap inom kliniskt relevanta 

ämnen. Liknande synpunkter har kommit fram i både Stockholm och Örebro.  

 

Seminarier 

På en av de deltagande vårdenheterna i Stockholm anordnades regelbundet seminarier. Dessa 

seminarier syftade till att utifrån olika perspektiv (klinikerns, studentens och 

lärarens/forskarens) skapa möjligheter till kunskapsutbyte. Seminarierna organiserades i 

samråd med vårdpersonalen med studenternas examensarbeten som grund. Författarna, det 

vill säga studenterna, ansvarade för inledningen av seminarierna och fick vid behov stöd av 

ÖS-handledarna när det gällde planering, disposition och genomförande av seminariet. Vid 

seminarierna berättade författarna till examensarbetena om resultaten. Därefter diskuterade de 

tillsammans med personalen den kliniska relevansen av uppsatsens resultat. Diskussionerna 

ledde ofta till att nya frågeställningar eller perspektiv på ämnet uppkom. 
 

Ett praktiskt problem vid själva genomförandet av seminarierna vara att vårdpersonalen ofta 

var tvungen att prioritera andra aktiviteter. Vid något tillfälle fick seminariet med kort varsel 

ställas in på grund av hög arbetsbelastning på avdelningen. Sammanlagt har tio seminarier 

genomförts. 

 

Motsvarande seminarier förekom inte inom Örebro-delen av projektet. Vårdpersonal vid de 

olika vårdenheterna inbjöds dock till att delta i examinationsseminarierna vid IVO, men inga 

av de inbjudna hade möjlighet att närvara.  
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Artikel- eller forskningsfika 

Efter en idé från en av vårdenhetscheferna beslutades att prova artikelfika som ett alternativ 

till seminarier på några berörda vårdenheter. Artikel- eller forskningsfika blev då ytterligare 

en metod för att sprida och diskutera aktuell forskning inom cancer- eller palliativ vård, samt 

att få ökad förståelse för den kliniskt verksamma vårdpersonalens synpunkter, önskemål och 

behov. Dessa sammankomster utformades delvis olika beroende på avdelningarnas önskemål 

och förutsättningar. På en av enheterna i Stockholm valde till exempel chefsjuksköterskan och 

ytterligare en sjuksköterska ut en artikel som handlade om cancerrelaterad smärta skriven på 

svenska och publicerad i tidskriften Vård i Norden. Den kopierades i flera exemplar och lades 

ut i personalrummet så att alla som var intresserade hade möjlighet att läsa den. En vecka 

senare hölls artikelfikat i form av en diskussion kring artikeln över en kopp kaffe. Både 

sjuksköterskor och undersköterskor deltog i diskussionen. Vid det andra artikelfikat som 

handlade om tröst deltog tre sjuksköterskor i en mycket livlig och utvecklande diskussion. 

Avdelningens personal fick sedan ta ställning till om artikelfikat skulle fortsätta. 

Personalgruppen beslutade att artikelfikat skulle ersättas av seminarier för att fånga både en 

bredare grupp och fler deltagare. 

 

På en annan enhet där artikelfika prövades fungerade inte aktiviteten som man tänkt sig, 

varför den avslutades.  

 

Även vid den palliativa sektionen i Örebro genomfördes det man där kallade forskningsfika. 

Idén var dock densamma som i Stockholm, det vill säga att i samband med en förlängd 

kafferast få möjlighet att diskutera ett aktuellt problemområde som belysts i någon artikel 

eller uppsats. För att alla i förväg skulle ha haft möjlighet att läsa artikeln lades kopior av den 

i förväg ut i kafferummet. Utifrån valda ämnesområden läste och diskuterade vårdpersonalen 

forskningsresultat under det som beskrevs som trevliga former. ÖS-teamet i Örebro 

medverkade vid ett flertal tillfällen och bistod även med att finna relevanta artiklar till 

forskningsfikat. Sammanlagt har 10 forskningsfika ägt rum i Örebro och vid dessa 

behandlades följande teman: Att läsa vetenskapliga artiklar, Litteratursökning, Munvård, 

Information om FOU-verksamheten vid kliniken, USÖ (tre tillfällen), Anorexi och kakexi, 

Upplevelser av smärta hos cancerpatienten, Eutanasi och palliativ vård samt Det svåra 

beskedet vid tidig och sen palliativ fas. Erfarenheterna av forskningsfika i Örebro var entydigt 

mer positiva än i Stockholm. Vid Ersta sjukhus, hospicekliniken, genomfördes sedan en 

längre tid tillbaka regelbundet forskningsfika ungefär en gång var tredje vecka.  
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En iakttagelse vi gjort är att artikel- eller forskningsfika och de diskussioner som hör ihop 

med aktiviteten förefaller främjas av en tillåtande atmosfär och öppen inställning till 

förändringsarbete inom arbetslaget. Av det följer att konflikter torde vara hindrande. Det har 

dock legat utanför projektets ram att studera detta.   

 

Möten med vårdavdelnings- och vårdenhetschefer 

Sist men inte minst hölls kontinuerlig kontakt med de i projektet ingående kliniska 

verksamheterna. Vid ett par tillfällen anordnades möten med vårdavdelnings- och 

vårdenhetschefer (nyckelpersoner) på de av projektet berörda vårdenheterna i Stockholm och 

Örebro. Syftet med dessa möten var att tillsammans diskutera projektets utveckling och hur 

projektet kan utvecklas ytterligare. Diskussioner fördes till exempel om kommande aktiviteter 

inom projektets ram. Vid dessa diskussioner framfördes tydligt en önskan om att ytterligare 

kunna integrera projektverksamheterna med avdelningarnas behov. Det gällde till exempel 

enheters möjligheter att utöver de i ämnesbanken ingående uppsatsämnena kunna ”beställa” 

uppsatser även om andra ämnen. Som en följd av denna diskussion beställde en klinik 

uppsatser om munvård. Flera studentuppsatser fokuserade, med grund i tidigare forskning, på 

olika aspekter av betydelse för munvård av patienter med avancerad cancersjukdom. Vid 

mötena med avdelnings- och enhetscheferna framfördes även önskemål om att 

yrkesverksamma sjuksköterskor kunde delta i examinationen av uppsatserna i rollen som 

kliniska experter. 

 

Studenternas utvärdering av ÖS-projektet 
Studenternas erfarenheter av att delta i projektet har utvärderats både ur ett kort och ur ett lite 

längre tidsperspektiv. Den första utvärderingen gjordes i samband med uppsatskursens 

avslutande. De formulär som studenterna besvarade byggde på en anpassning av det 

utvärderingsformulär som tidigare använts vid KI. Formuläret täckte sex olika frågeområden 

och lämnade utrymme för egna kommentarer. Denna utvärdering genomfördes både vid KI 

och vid IVO.  

 

Den andra utvärderingen syftade till att söka kunskap om huruvida deltagandet i ÖS-projektet 

uppfattats lämna spår på lite längre sikt. En enkät som bestod av 17 frågor med fasta 

svarsalternativ hade konstruerats för detta ändamål. Enkäten gav utrymme att kommentera 
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varje fråga. De nyexaminerade sjuksköterskor som deltagit i ÖS-projektet besvarade frågor 

om den kunskap de skaffat sig i vetenskaplig teori och metod samt under uppsatskursen varit 

dem till nytta i det praktiska vårdarbetet. Enkäten sändes även till en kontrollgrupp, vilken 

utgjordes av kurskamrater som deltagit i den sedvanliga undervisningen och handledningen 

vid KI (och alltså inte i ÖS-projektet). Denna uppföljande andra utvärdering genomfördes 

enbart vid KI. 

  

Vid redovisningen har vi valt att förutom antal även redovisa resultat via procentangivelser, 

trots att materialet är relativt begränsat.  

 

Resultat från den första utvärderingen i samband med kursslut 
De utvärderingar som gjorts vid KI baseras på utvärdering av fem kurser (VT-01 – VT-03). 

Formuläret delades ut till 57 studenter varav 30 (53 %) besvarade frågorna. Vid Örebro 

universitet besvarade 25 av 40 (62.5 %) formulärets frågeställningar. Svaren redovisas fråga 

för fråga. 

 

Hur kom det sig att du valde att skriva ditt examensarbete inom ramen för ÖS-

projektet? 

Det vanligaste skälet till att studenterna vid KI och ÖU valt att delta i projektet var att 

projektet upplevdes som kliniskt förankrat och att uppsatsen kunde komma till användning 

inom klinisk verksamhet. Några hade även valt att delta eftersom de önskade fördjupa sig 

inom ämnesområdet palliativ cancervård. Ytterligare andra skäl till deltagande var 

handledningens uppläggning samt en nyfikenhet på att medverka i ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt.  

 

Hur var dina erfarenheter av handledningen (tid, plats, handledningens struktur, 

handledarnas kompetens med mera)? 

Det vanligaste svaret bland studenterna var att handledningen varit bra och att handledarna 

varit kunniga och engagerade. Att ha fått handledning av tre handledare beskrevs av andra 

både ha varit positivt och negativt. De positiva kommentarerna var dock övervägande.  En 

fördel beskrevs ha varit att ha fått ett område belyst utifrån flera olika perspektiv. Det gav 

dem en vidgad förståelse. Några studenter beskrev dock att ”trippelhandledarskapet” även 

inneburit vissa svårigheter, särskilt om handledarna hade olika uppfattningar. 
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När det gällde handledningens struktur så framkom att KI-studenterna varit nöjda med antalet 

handledningstillfällen. Några önskade dock att de vid sidan av grupphandledningen även hade 

fått individuell handledning särskilt mot slutet av examensarbetet. Några studenter framförde 

även att inte fler än två examensarbeten bör handledas per handledningstillfälle. ÖU-

studenterna uppgav att grupphandledningen varit positiv. De ansåg att de hade övat sin 

förmåga att lösa problem tillsammans i grupp. Den negativa kritik som framkom rörde 

svårigheterna att ha tid att läsa andras arbeten. Annan negativ kritik som framkom, och som 

tangerade KI-studenternas, var när handledarna hade olika uppfattningar om huruvida ett svar 

var rätt eller fel eller om hur de skulle gå vidare. Några studenter framförde liksom KI-

studenterna att det hade varit önskvärt med möjligheter till även individuell handledning. 

 

Hur upplevde du opponentskapet? 

Opponentskapet beskrevs både av studenter på KI och ÖU i termer som ”genomtänkt”, ”bra”, 

”roligt” och ”trevligt”, men även att det har varit en svår uppgift att ge kritik på en 

kurskamrats uppsats. Vid de två första kursutvärderingarna vid KI angavs ett behov av mer 

information om vad det innebar att vara opponent. 

 

Hur upplevde du posterutställningen av examensarbetet ? 

Studenterna både på KI och ÖU beskrev att arbetet med posterutställningarna hade varit såväl 

roligt som intressant. Studenterna vid ÖU betonade att det varit stimulerande att göra något 

utöver det vanliga och de beskrev postertillverkningen också som en givande samvaro. En 

negativ aspekt var dock att tillverkningen av poster var tidskrävande. När det gällde 

personalens intresse för posterutställningarna bedömde både studentgrupperna vid KI och ÖU 

att besökarna i allmänhet varit intresserade av studenternas arbeten och att de fått en positiv 

återkoppling. Vid några tillfällen beskrev KI-studenterna dock att intresset varit svalt.  En del 

av ÖU-studenterna var besvikna över att inte fler kom och tittade. En annan kritik rörde 

lokalen som inte var anpassad för posterutställningar. 

 

Förslag på utveckling/förbättring av ÖS-projektet utifrån studentperspektivet 

Det vanligaste förkommande förslaget rörde möjligheterna till kompletterande individuell 

handledning och då särskilt i slutfasen av examensarbetet.  Några KI-studenter hade även 

önskat fler handledningstillfällen i slutet av uppsatsarbetet och att det varit en fördel om 

handledarna inom ÖS-projektet varit delaktiga i metodkursen i samband med PM-

genomgången. Både KI- och ÖU-studenter framförde att de önskade få göra studiebesök på 
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en palliativ enhet och i samband med dessa kunna möta både patienter och personal. Dessa 

önskemål kunde tillgodoses för KI-studenterna under projektets sista två år.  

 

Det framfördes även önskemål av KI-studenter att via en för projektet speciell hemsida kunna 

få ta del av tidigare examensarbeten av hög kvalitet. På hemsidan skulle även information 

finnas om projektet, relevanta länkar och kontaktnät (chat). Ett förbättringsförslag från några 

ÖU-studenter var att de önskade möjligheter att kunna bjuda in gästföreläsare inom 

ämnesområdet.  

 

Övriga kommentarer 

KI-studenterna framförde personliga reflektioner över tiden i projektet. Omdömena var 

positiva. Två studenter beskrev till exempel att de fått lust att börja forska. Även ÖU-

studenterna var positiva och flera angav att det hade varit roligt att skriva uppsats inom 

projektet. Några kommenterade även att det varit bra att ha en kliniskt verksam sjuksköterska 

i handledarteamet. En av KI-studenterna beskrev ett visst missnöje över att examinatorn inte 

kommenterat de revideringar av uppsatsen som studenten gjort. ÖU-studenterna betonade 

även att det varit stimulerande att lära känna både sina klasskamrater och sina lärare lite mer 

än vanligt. 

  

Sammanfattningsvis var de studenter som besvarat formulären i huvudsak nöjda med att de 

deltagit i ÖS-projektet och att de skrivit sina examensarbeten inom projektets ram. De var i 

stort även nöjda med den handledning de fått.   

 

Resultat från den andra utvärderingen 
Denna del av utvärderingen genomfördes hösten 2003 vid KI. Enkäten skickades ut till 104 

före detta studenter vid KI som avslutade sin utbildning till sjuksköterska HT-01, VT-02 eller 

HT-02. Av dessa var 34 före detta studenter inom ÖS-projektet och 70 var slumpmässigt 

utvalda kurskamrater (kontrollgrupp). Samtliga som enkäten skickades till hade tidsmässigt 

haft möjligheter att arbeta som sjuksköterska minst ett halvt år efter examen. Antal utskickade 

enkäter och svarsfrekvens presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1.  Antal före detta studenter som tillfrågats om deltagande i utvärderingen av kursen 

”vetenskaplig teori och metod”.  

Termin när 
examens-

arbetet 
examinera-

des 

Utskick 
Antal 
deltagare ÖS-
projektet 
(n=34) 

Svar 
Antal 

deltagare 
ÖS-projektet 

(n=23) 

Utskick 
Antal som ej 
deltagit i ÖS-

projektet 
(n=70) 

Svar 
Antal som 
ej deltagit i 

ÖS-
projektet 
(n=43) 

Utskick 
totalt 

Svar  
totalt  

           n n           n n       n n  
VT 2001 10 5  26 18  36 23  
HT 2001 8 7  19 16  27 23  
VT 2002 16 11  25 9  41 20  
Totalt 34 23  70 43  104 66  

 

För att utvärdera i vilken utsträckning de före detta studenterna ansåg sig ha användning av de 

kunskaper de under utbildningen skaffat i vetenskaplig teori och metod samt inom det ämne 

som de skrivit sin uppsats formulerades två frågor (nr 6 och 7). Svarsalternativen ”nästan 

aldrig” och ”någon gång i halvåret” kategoriserades i resultatbearbetningen som ”sällan”, 

medan svarsalternativen ”någon gång i månaden”, ”någon gång i veckan” och ”så gott som 

dagligen” kategoriserades som ”ofta”. I tabell 2 redovisas antal och procent av före detta 

studenter som svarat att de i arbetet som sjuksköterska ”ofta” hade användning av 

vetenskaplig teori- och metodkunskap och det ämne de behandlat i sin uppsats.  
 

Tabell  2. Antal och procent av före detta studenter som svarat att de ”ofta” haft användning av 

kunskaper i vetenskaplig teori och metod samt ämnet för deras C-uppsats.  

 
Frågor 

”Ofta” 
(studenter inom 
ÖS-projektet) 

”Ofta” 
(övriga studenter) 

 N % n % 
Hur ofta har du i ditt arbete som 
sjuksköterska användning för de 
kunskaper i vetenskaplig teori och metod 
du skaffat dig under utbildningen? 

8 35 16 39 

Hur ofta har du i ditt arbete som 
sjuksköterska användning av de 
kunskaper du skaffat inom ämnet som din 
C-uppsats handlar om? 

15 65 25 62 

Här framkom inga skillnader mellan grupperna. 

 

Utifrån din nuvarande erfarenhet, vad anser du om uppsatskursen inom ämnesavsnittet 

”Vetenskaplig teori och metod”? 

En något större andel av ÖS-studenterna gav positiva omdömen om kursen som helhet jämfört 

med kontrollgruppen och ingen av ÖS-studenterna kommenterade kursen med något negativt 
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omdöme. Av de studenter som inte deltagit i ÖS-projektet angav närmare en fjärdedel 

negativa omdömen om handledningen. Exempel på detta var tidsbrist, ointresse och bristande 

engagemang hos handledaren. En del ansåg att handledningen i det närmaste varit obefintlig. 

Inga negativa omdömen lämnades av de sjuksköterskor som deltagit i ÖS-projektet. Ungefär 

en fjärdedel av studenterna i båda grupperna gav positiva omdömen om handledningen.  

  

I vilken utsträckning har du tagit del av kunskap i form av andras examensarbeten eller 

vetenskapliga artiklar efter avslutad utbildning?  

Något fler sjuksköterskor som deltagit i ÖS-projektet (43 %) hade jämfört med de övriga 

studenterna (33 %) läst andra studenters examensarbete och vetenskapliga artiklar.  

 

”Tidsbrist” och brist på intresse var de vanligaste skälen till att de före detta studenterna sällan 

eller aldrig läste vetenskapliga artiklar. De näst vanligaste skälen var i nämnd ordning 

”tillgänglighet”, ”prioriterar ny yrkesroll” och ”svårigheter med språket” . 

 

De före detta studenterna som läst vetenskapliga artiklar hade oftast funnit dessa på 

arbetsplatsen och/eller genom att söka i databaser alternativt via manuella sökningar på 

bibliotek. En högre andel av före detta ÖS-studenter beskrev att de hade funnit artiklarna 

genom ett aktiv sökande (50 % ÖS jmf med 24 % övriga), medan övriga studenter uppgav att 

de fann artiklarna på sina arbetsplatser (21 % ÖS studenterna jmf med 48 % övriga). 

 

Det var något vanligare att ÖS-studenterna svarade ja på frågan om de medverkade eller hade 

medverkat aktivt i något utvecklingsarbete eller forskningsarbete på arbetsplatsen (30 % av 

ÖS-studenterna jmf med 19 % övriga).  

 

 

Diskussion 
Det övergripande syftet med ÖS-projektet har varit att på olika sätt stimulera samverkan 

mellan klinisk verksamhet, utbildning och forskning. I stället för att fokusera på problemen 

kring gapet mellan teori och praktik som vanligen görs 27 har vi aktivt försökt nå ett steg 

längre i att överbrygga detta genom att främja samverkan. Den kritiska fråga som kan ställas 

är om vi har uppnått detta mål och i så fall hur. Ett medvetet ställningstagande vid projektets 

start var att främja närmande av forskning, utbildning och praktik genom att erbjuda sjuk-



 26 

sköterskestuderande som ska skriva uppsats att i denna utgå från problem som upplevs 

relevanta av kliniskt verksam personal, patienter och närstående, jmf 3. Ställningstagandet 

påverkade även utformandet av ”handledarteamen”, vilka kom att bestå av en kliniskt 

verksam sjuksköterska, en adjunkt och en lektor. Teamen förväntades främja dialogen mellan 

praktik och teori samt lusten till kunskapsutbyte.  

 

Studenternas engagemang 
Under de tre år projektet pågick skrevs 60 arbeten om frågeställningar som kliniskt verksam 

personal föreslagit. De 121 studenter som deltog i projektet var även aktiva i spridningen av 

kunskap via posterutställningar och seminarier. Uppsatserna placerades så att de rumsligt var 

lättillgängliga för personalen. De förvarades i pärmar på de olika enheterna.  På denna punkt 

anser vi att projektet uppfyllt syftet att stimulera samverkan. 

 

Via studenternas utvärderingar framkom att de var glada för att ha fått delta i projektet. De var 

glada för det ”uppdrag” de beskrev sig ha fått av vårdpersonal, patienter och anhöriga och 

över att deras arbeten efterfrågades och skulle komma andra till nytta. Av utvärderingarna 

framkom även att studenterna bedömt det varit mycket lärorikt att ha en kliniskt erfaren 

sjuksköterska med i handledarteamet som komplement till adjunkten och/eller lektorns 

kompetens. Den kliniskt verksamma sjuksköterskan kan även ha varit en positiv förebild för 

studenterna och ett bevis på att det går att förena praktiskt arbete med utbildning och 

forskning.  Framtagandet av för praktiker efterfrågad kunskap har på detta vis uppnåtts. Om 

projektet påverkat studenterna i deras kommande yrkesutövning ingick inte i planen och är 

därmed otillräckligt belyst. Av den enkätstudie som gjordes framkom dock att de sjuk-

sköterskor som ingått i projektet till skillnad från kontrollgruppen inte kommenterade kursen i 

vetenskaplig teori och metod inkluderande uppsatsskrivande på ett negativt sätt. Inom 

kontrollgruppen fanns ett större uttryckt missnöje med kursen. Om detta sätter spår i viljan till 

att delta i framtida utvecklings- och forskningsarbete är svårt att veta. Det är dock inte 

orimligt att tänka sig att den pedagogik som legat till grund för ÖS-projektet kan ha mer 

långtgående effekter inte minst när det gäller viljan till utveckling av vården. Några av 

deltagarna uttryckte detta. Vår uppfattning är att ÖS-projektet kan betraktas (och har 

betraktats) som ett pedagogiskt utvecklingsarbete byggt på samverkan mellan teori och 

praktik; en modell att utveckla ytterligare.  
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Studenternas positiva utvärdering av projektet och den höga kvaliteten på studenternas 

arbeten kan vara en effekt av det positiva urvalet av studenter. Studenterna anmälde aktivt sitt 

intresse för ÖS-projektet och ämnet palliativ cancervård, vilket torde ha påverkat deras 

engagemang. Handledarna torde genom sina breda och kompletterande ämneskunskaper och 

intresset för att utveckla den palliativa vården ha främjat studenternas lust att lära ytterligare, 

vilket även det var ett syfte. I vanliga fall erbjuder utbildningarna vid KI och ÖU inte 

motsvarande resurser avseende handledning.  Ämnesvalen torde ofta ske mer slumpmässigt 

och det är inte givet att handledarnas ämneskunskaper och studenternas intressen alltid 

stämmer överens.  Mot bakgrund av detta kan studenternas intresse för projektet vara ett 

uttryck för att det fanns ett behov av förändring och förnyelse avseende examensarbetena. 

Detta behöver dock inte ha varit fallet. Den positiva inställningen kan spegla det studenterna 

själva givit uttryck för; det har varit roligt att delta i ett projekt där ansträngningarna mynnar 

ut i en produkt som kommer verksamheter till nytta. 

 

Det som dock har varit svårt att bedöma är i vilken utsträckning återförandet av kunskap har 

lyckats samt hur projektet gagnat samverkan mellan praktik och teori. Vi har dock identifierat 

några faktorer som varit hindrande för kunskapsutvecklingen.  Ett exempel på detta är vårdens 

organisation.   

 

Vårdens organisation – brist på tid för reflektion 
ÖS-projektet har, enligt vår egen bedömning, varit framgångsrikt när det gällt att engagera 

och involvera sjuksköterskestudenter i projektet. Vi har dock inte varit lika framgångsrika i att 

involvera och engagera vårdpersonal. Under projektets gång har vår medvetenhet ökat om de 

organisatoriska hinder som vårdpersonal möter i sitt dagliga arbete och som försvårar eller till 

och med ibland omöjliggör att de under arbetstid kan delta i kvalitetsutvecklingsarbete och i 

aktiviteter motsvarande ÖS-projektet. Bristen på tid var påtaglig och bidrog till att vi vid flera 

tillfällen fick ställa in planerade aktiviteter. Vid enkätundersökningen i samband med 

projektets start angav 34 % av den tillfrågade kliniskt verksamma vårdpersonalen i 

undersökningen att bristen på tid hindrat dem att ge den vård som de ansåg att patienterna 

behövde 29. Mot bakgrund av detta kan det vara förståeligt att vårdpersonalen prioriterade det 

dagliga arbetet framför deltagande i ÖS-projektet. Till bristen på tid kan även adderas en stor 

personalomsättning. Under en tvåårsperiod byttes i princip all personal ut på en av enheterna. 

Under sådana förhållanden kan det vara svårt att bevara den kontinuitet och det engagemang 
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som krävs för att bedriva ett lyckosamt förändringsarbete. Det omöjliggör även uppbyggandet 

av en kollektiv kunskap, något som kan komma att innebära stora problem för patientvården. 

Hur personal uppfattat återförandet av kunskap eller hur uppsatserna kommit till användning 

har inte explicit studerats. Uppsatserna distribuerades till berörda enheter, seminarier och 

forskningsfika har anordnads liksom posterutställningar. På så sätt har kunskapen blivit bättre 

tillgänglig för dem som initialt efterfrågat kunskapen. Trots organisatoriska svårigheter och 

visst motstånd mot förändring deltog ett flertal av personalen i de olika aktiviteterna. En lust 

till utveckling fanns hos många, men det fanns inga strukturer som tog till vara denna lust, 

även om ledarna på de berörda enheterna uttryckte att de var mycket positiva till projektet. 

Projektets syfte stämde väl överens med de krav som ställdes på dem att bedriva 

evidensbaserad vård. På några enheter var det svårare än på andra att genomföra projektet. På 

en enhet lyckades man trots hög personalomsättning att driva igenom en seminarieserie. Av 

betydelse för om man skulle lyckas eller ej föreföll vara om det på arbetsplatsen fanns flera 

personer som målmedvetet strävade efter att höja personalens kompetens. ÖS-projektets 

aktiviteter sågs då ofta som ett led i detta.  

 

Hur vårt eget förhållningssätt kan ha påverkat studiens genomslagskraft kan också diskuteras. 

Med facit i hand kan vi se att det sannolikt hade varit en fördel om vi tillbringat mer tid ute på 

de olika enheterna och om vi stöttat ledarna mer, särskilt när vi uppmärksammat rädsla och 

skepticism mot utveckling och förändring. Sammanfattningsvis torde dock det största hindret 

för utveckling höra samman med arbetets organisation och bristande tradition av vetenskapligt 

arbete. Det fanns (och finns) inte några självklara arbetsformer eller rutiner för detta trots att 

det finns en skyldighet att allt vårdarbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Nilsson Kajermo 18 menar att sjuksköterskors arbetsplatser inte karaktäriseras av en kultur 

som är självklart forskningsvänlig. Vi delar denna uppfattning. ÖS-projektet visar att personal 

ofta saknar möjligheter till kritisk reflektion 27, 28. Ovana till exempel kritiskt granska eller 

läsa en vetenskaplig artikel kan väcka motstånd mot att delta i sådana aktiviteter. Både språk 

och innehåll kan kännas främmande. En utmaning för projektet har varit att tillsammans med 

de yrkesverksamma ändå försöka skapa en rimlig ambitionsnivå både när det gällt 

genomförandetakt och innehåll. Detta mål har till viss del uppnåtts. Successivt kommer allt 

fler sjuksköterskor som arbetar inom vården att ha en vetenskaplig skolning. Det kan 

förväntas ställa krav på förändrade arbetsformer för att kunna förverkliga ett arbetssätt som 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är angeläget att finna organisationsformer 

som tillåter detta. 
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Projektgruppens eget lärande 
Samarbetet över perspektivgränser och geografiska gränser har varit mycket stimulerande och 

resulterat i en ömsesidig respekt mellan medlemmarna i projektet. Även om flera sedan 

tidigare var bekanta tog det tid att i det nya sammanhang som projektet innebar finna en roll 

och optimala arbetsformer. Det har även varit lärorikt att projektmedlemmarna representerat 

olika lärosäten och orter. Det har främjat kunskapsutbyte som successivt utvecklades. Vi har 

märkt att det varit en tillgång när samtliga teammedlemmar har haft en onkologisk bakgrund 

(från kliniskt arbete, utbildning eller forskning).  

 

ÖS-projektet har även resulterat i kompetensutveckling för enskilda teammedlemmar. Som 

exempel kan nämnas att de fyra icke-forskarutbildade medarbetarna har registrerats för vidare 

akademiska studier (för licentiat- eller doktorsexamen). Två medarbetare lämnade projektet i 

förtid för doktorandstudier respektive docentmeritering.  

 

Det vi också lärt är att förankringsarbetet är oerhört viktigt och att det sannolikt hade varit 

värdefullt om vi haft möjligheter att vistas mer på de valda enheterna. Det hade sannolikt till 

delar kunna kompensera att vi inte hade någon egen förankring i de verksamheter som ingick i 

projektet (de två kliniskt verksamma sjuksköterskorna undantagna). Vi betraktades i hög grad 

som utifrån kommande ”främlingar” och vi var utan möjligheter och befogenheter att ställa 

krav. De informella kontakter som skulle ha uppnåtts om vi varit mer på avdelningarna hade 

sannolikt underlättat informationsflödet i båda riktningarna. Vi bedömde dock att vi inte hade 

resurser till detta. Intressant är även att när en tidigare förankring funnits förefaller denna inte 

märkbart ha främjat projektets genomslagskraft. Projektet var även initierat av personer 

utanför vårdverksamheten, vilket naturligen kan ha påverkat upplevelsen av delaktighet.  

 

ÖS-projektet har genererat ytterligare ett projekt, det så kallade Elvira-projektet, som är ett 

uttryck för den vilja till utveckling som finns bland praktiskt verksamma sjuksköterskor (och 

bland andra yrkesgrupper). Projektet bygger på samverkan mellan institutionen för 

omvårdnad på Karolinska Institutet (KI omv) och Karolinska Universitetssjukhuset 

onkologiska kliniken vid Södersjukhuset, (onk SÖS). Syftet är att på kliniken skapa en 

infrastruktur för den akademiska verksamheten inom omvårdnadsområdet omfattande 

forskning, utveckling, och undervisning (på grund-, specialist- och vidareutbildningsnivå). 
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Genom att finansiera Elvira-projektet har institutionen för omvårdnad, KI visat en vilja att 

fortsätta den verksamheten som Cancerfonden tidigare finansierade genom anslag till ÖS. 

 

Det har varit svårt att utvärdera projektet och de berörda aktörernas inställning till 

patientarbete, förändringsarbete och forskning. Vi har dock gjort ett systematiskt försök. Det 

processtänkande som utgjort projektets grund och utifrån vilket det genomförts har även tjänat 

som en metod att kontinuerligt validera och utvärdera projektets olika faser.  

 

Kärnan i projektet har varit studenternas uppsatsskrivande. Uppsatsskrivandet antogs knyta 

samman viljan och beredskapen till utveckling både i praktiken och i teorin. 

Uppsatsskrivandet sågs även som ett led i att främja ett närmande mellan praktik och teori. 

Trots vissa svårigheter anser vi att projektet här har kommit en bit på väg, även om mycket 

naturligtvis återstår att göra. För att få mer långtgående effekter är sannolikt en tidsperiod 

omfattande tre år inte tillräcklig. Ett viktigt krav för att olika försök ska lyckas torde dock 

vara att vårdens organisation förändras så att den möjliggör och främjar ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Tid för reflektion är ett led i detta. 

 

Avslutningsvis konstaterar vi att det behövs studier som på olika sätt fokuserar på praktikers 

problem i vardagen, men också att de problem de har att brottas med tas på allvar. Det har 

varit mycket lärorikt att delta i projektet och att nära granska en del av de svårigheter som kan 

uppstå i mötet mellan praktik, utbildning och forskning. Här finns plats för många 

innovationer.  
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