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Studiespørsmål til kurs 4011 høsten 2008: 
 
Generelt for all litteraturen anbefaler vi at dere i lesningen søker å få en 
forståelse av følgende spørsmål;  
 
• Hva er forfatterens hovedpoeng/budskap?   
• Hva ville kunne være argumenter som støtter evt. taler imot forfatterens 

påstand/teori? 
• Hvordan stemmer forfatterens påstander med din egen erfaring?  
 
NB! Jeg har satt opp pensumlitteraturen knyttet til studiespørsmålene, men det er selvsagt 
anbefalt å bruke selvvalgt litteratur i tillegg der dere synes det er hensiktsmessig.  
 
 
Litteraturseminar 28/8 Framlegg A1+A2 
 

 
1) Hva kjennetegner ifølge Molender den „teoretiske kunnskapstradisjon“ og „den 

praktiske kunnskapstradisjonen“  
 
2)  Sammenlign Molanders "teoretiske" og "praktiske" kunnskapstradisjoner med  
     Carpers fire former for kunnskap. 
 
2) Velg en problemstilling som er sentral for sykepleien (enten mobilisering av 

nyoopererte, sykepleie til slagpasienter eller knyttet til kvalitet i sykepleie), gjør et 
litteratursøk på CINAHL og finn ut hva som er gjort av forskning på feltet. 
Hvordan ser vektlegging av tematikk og metode ut når du sammenligner dette 
med presentasjonen av helsetjenesteforskningens vektlegging i Foss & Ellefsen. 

 
 

Molander, B. (1997) Kunnskapsmångfald och ulika kunskapstraditioner. I Alvsvåg et al. Kunnskap, kropp 
og kultur, Oslo: Ad Notam Gyldendal (22 sider)  
 
Carper, B.A. (1996) Fundamental patterns of knowing in nursing. In Kenney, J.W. (Red.) Philosophical 
and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice, London: Jones and Bartlett Publisher. (9 
sider) 
 
Foss, C, Ellefsen, B. Helsetjenesteforkning, Perspektiver, metoder og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget 
Kap 1&2 
 
++ 
 
Litteraturseminar 4/9 Framlegg A2+B1 
 

 



 2

1) Gi noen eksempler på sykepleieforskning hvor man har benyttet tankegods fra 
Foucault og fra Bourdieu’s teorier (søk på CINAHL). Vurder hvilken betydning 
de 2 ulike perspektivene har for utvikling av kunnskap innen sykepleien.  

 
2) Sykepleiepraksis og sykepleievitenskap – ulike praksiser og ulike mål. Hvordan 

mener Kirkevold at de kan styrke hverandre?  
 

3)  Skisser og drøft med bakgrunn i kapitlene til Lian mulige konsekvenser av   
markedsliberalistiske reformer i sykepleietjenesten. 

 
 

 
Sandmo,E .Michel Foucault som maktteoretiker I: F. Engelstad (red.) Om makt. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (17 sider)  
 
Williams, Simon J. (1995) Theorising class, health and lifestyles: Can Bourdieu help us? Sociology of Health and 
Illness, 17(5); 577-604  
 
Cheek J & Porter S (1997) Reviewing Foucault: possibilities and problems for nursing and health care. Nursing 
Inquiry. 4(2):108-19  
 

Kirkevold M. (2002). Sykepleievitenskapens bidrag til praksis I: Vitenskap for praksis? Kap 4 Universitetsforlaget  

 
Lian, O.S. (2003) Når helse blir en vare, Høyskoleforlaget, Oslo. Kap. 1 og 3 t.o.m. 10 (210 sider)  

 
++ 
 
Litteraturseminar 11/9 Framlegg B2 

 
1) Drøft hvilke likheter og forskjeller som fremkommer mellom ’Developmental 

units’ og undervisningssykehjem (Gerrish & Ferguson og Kirkevold).  
 
2) I Stetlers’ artikkel presenteres et rammeverk for utvikling av evidensbasert 

praksis. Drøft nøkkelelementenes (leadership, capacity & infrastructure) relevans 
for norsk sykepleietjeneste. 

 
3) Ekeli og Kim kan sies å representere to ulike standpunkt i forståelsen av hva 

evidensbasert kunnskap og evidensbasert praksis er, hvor Kim argumenterer for 
en tilpasning i praksis. Drøft de to ulike standpunktene og deres konsekvenser. 

 
Gerrish K & Ferguson A. (2000) Nursing development units: factors influencing their progress. British Journal of 
Nursing; 9(10): 626-630.   

Kirkevold M. (2001) Etablering av undervisningssykehjem – klinisk sykepleieforskning og fagutvikling hånd i hånd. I: 
E. Gjengedal & R. Jacobsen (red.) Sykepleie – praksis og utvikling Bind 3. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.   

Stetler CB. (2003) Role of the organization in translating research into evidence-based practice. Outcomes 
Management; 7(3): 97-103.   

Ekeli, BV (2005) fra evidensbasert praksis til praksisbasert evidens. Kap. 3  i Foss & Ellefsen (red) 
Helsetjenesteforskning 

 
Hesook S.K. (2006) Knowledge synthesis and use in practice-debunking ”evidence-based". Klinisk Sygepleje 20(2): 
24.33. 
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++ 
 

Litteraturseminar 18/9 Framlegg B3+B4 
 
1)  Hvilke spenninger mellom undervisning, forskning og klinisk arbeid skisserer                

Heggen?  
 
2) Hvilke kunnskapsdiskurser skisserer Karseth som å være rådende i dagens 

sykepleierutdanning? 
 

3) Skisser den modell for læring av praktiske ferdigheter som Bjørk & Kirkevold 
beskriver og drøft hvilke implikasjoner denne forskningsbaserte kunnskapen 
skisseres å ha for praksis. 

 
Christiansen, B., Heggen K., Karseth, B. (2004) Klinikk og akademia. Reformer, rammer og roller i 
sykepleierutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3,6,7 (62 sider)  
 

Bjørk I.T. & Kirkevold M. (2000) From simplicity to complexity: Developing a model of practical skill performance in 
nursing. Journal of Clinical Nursing; 9(4): 620-631.  

++ 
 

--------------------------------- 
LYKKE TIL! 

 
 
 
 

Studiespørsmålene legges fram til diskusjon på litteraturseminarene 
av ansvarlige grupper. 

 


