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Studiespørsmål til SYKVIT4011 høsten 2011:  

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! Vi har satt opp pensumlitteraturen knyttet til studiespørsmålene, men det er selvsagt anbefalt 

å bruke annen selvvalgt litteratur i tillegg der dere synes det er hensiktsmessig.  

Alle skal jobbe med alle studiespørsmålene – men fremleggene deles mellom gruppene. Alle 

oppgavene merket ***** skal besvares av alle hver gang. 

 

Litteraturseminar 18/8 Framlegg A1  

***** Hva er ontologi og hva er epistemologi (se hva du finner på nettet).   

1. Alle leser Kirkevolds artikler ”Hva slags vitenskap er sykepleievitenskap?” og 

”Sykepleievitenskap – Epistemologiske overveielser” som forberedelse til diskusjon.  

Kirkevold, M. (2009) Hva slags vitenskap er sykepleievitenskapen? I: Östlinder, G., Söderberg, 

S., Öhlén, J. (Red.) Omvårdnad som akademiskt ämne. Rapport från arbetande konferens. 

Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening, s 11-19. 

Kirkevold, M. (2009) Sykepleievitenskap – Epistemologiske overveielser. I: Östlinder, G., 

Söderberg, S., Öhlén, J. (Red.) Omvårdnad som akademiskt ämne. Rapport från arbetande 

konferens. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening, s. 21-29. 

Litteraturseminar 25/8 Framlegg A1+A2 

1. Søk i CINAHL og finn én artikkel som anvender og refererer til Carper (1996) og én 

artikkel som anvender og refererer til Molander (1997). Presenter studien og forklar 

hvordan Molander eller Carpers tenkning bidrar inn i studien. Hver gruppe presenterer 2 

artikler. 

2. Hva kjennetegner ifølge Molander (1997) den ”teoretiske kunnskapstradisjon” og ”den 

praktiske kunnskapstradisjonen”  

3. Les Album & Westin (2008), vurder medisinens prestisje-hierarki sett i lys av 

presentasjonen av helsetjenesteforskningens vektlegging i Foss & Ellefsen (2005).  

4. Les dokumentet med oversikt over doktorgradsarbeider fra Avdeling for 

sykepleievitenskap, vurder tematikk og metode i doktorgradsavhandlingene sett i lys av 

presentasjonen av helsetjenesteforskningens vektlegging i Foss & Ellefsen (2005).  



Side 2 av 4 

 

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. I: Kenney, J.W. (Red.) 

Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice, London: Jones and 

Bartlett Publisher. (9 sider) 

Album & Westin (2008) Do diseases have a prestige hierarchy? A survey among physicians and 

medical students. Social Science & Medicine 66 (2008) 182-188. (7 sider) 

Foss, C, Ellefsen, B. (2005) Helsetjenesteforskning. Perspektiver, metoder og muligheter. Oslo: 

Universitetsforlaget. Kap 1&2 

Liste over doktorgradsarbeider ved Avdeling for sykepleievitenskap (Tilgjengelig på fronter) (20 

sider) 

 

Litteraturseminar 1/9 Framlegg  A2+B1 

***** Søk på nettet på CINAHL og se om du finner et eksempel på en artikkel hvor man 

har benyttet teorier fra andre fagfelt til å belyse sykepleierelevante problemstillinger. Hver 

gruppe har 10 min. til å presentere ”sin” artikkel. 

1) Beskriv og diskuter Thorsens (2003) anvendelse av makt som teoretisk perspektiv i 

omsorgstjenestene. Gi eksempler på hvordan et slikt makt- og avmaktsperspektiv kan 

bidra til å forstå egne erfaringer fra praksis.  

2) Diskuter forholdet mellom makt og kunnskap, sett i lys av Sandmos (1999) kapittel om 

Michel Foucault som maktteoretiker. 

3) Skisser og drøft med bakgrunn i kapitlene til Lian (2003) mulige konsekvenser av   

markedsliberalistiske reformer i sykepleietjenesten. 

4) Les Gjernes (2004), diskuter hvordan Gjernes forstår sammenhengen mellom teoretisk 

forståelse og praksis.  

Thorsen K. (2003) Kjønn, makt og avmakt i omsorgstjenestene. I: L. W. Isaksen (Red.) 

Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Oslo: Gyldendal. (24 sider). 

Sandmo, E. (1999) Michel Foucault som maktteoretiker I: F. Engelstad (Red.) Om makt. Teori og 

kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Fra s. 79-96. (17 sider) 

Lian, O.S. (2003) Når helse blir en vare, Høyskoleforlaget, Oslo. Kap. 1, 5, 6 og 11 (85 sider) 

Gjernes, T. (2004) Helsemodeller og forebyggende helsearbeid. Sosiologisk Tidsskrift, Vol 12, 

143-165. (22 sider) 
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Litteraturseminar 8/9 Framlegg B2 

***** Gå inn på kunnskapssenteret sine nettsider (http://www.kunnskapsbasertpraksis.no) 

– hvilken forståelse legger de til grunn for kunnskapsbasert praksis? 

1) Gjengi Koehn & Lehman (2008) sine funn vedrørende hvordan dagens sykepleiere 

forholder seg til evidensbasert praksis. Drøft i hvilken grad forskernes funn stemmer 

overens med deres egne erfaringer fra Norske forhold. 

2) I Stetlers (2003) artikkel presenteres et rammeverk for utvikling av evidensbasert praksis. 

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

sykepleietjeneste. 

3) Ekeli (2005) og Kim (2006) 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. 

4) Presenter de utfordringene Nordtvedt & Grimen (2004) beskriver at helsefagene står 

overfor i møte med moderne vitenskap. Drøft hvilke konsekvenser disse utfordringene 

kan ha for kunnskapsutviklingen i sykepleien og de andre helsefagene. 

Koehn ML., Lehman K. (2008) Nurses’ perception of evidence-based nursing practice. Journal of 

Advanced Nursing 62(2): 209-15. 

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.  

Kim Hesook. (2006) Knowledge synthesis and use in practice-debunking ”evidence-based". 

Klinisk Sygepleje 20(2): 24.33. 

Nordtvedt P & H. Grimen (2004) Vitenskap og forskning i helsefagene. Noen utfordringer og 

noen spørsmål Kap. 11 I: P. Nordtvedt & H. Grimen. Sensibilitet og refleksjon. Filosofi og 

vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (s. 212-230). 

 

 

Litteraturseminar 15/9 Framlegg B3+B4 

***** Gjør et søk på ordet vitenskap og se om du kan identifisere 2 ulike standpunkt i synet 

på hva vitenskap er? Hvordan er denne debatten relevant for sykepleievitenskapen? 

1) Gjengi kort Kosteniuk et al (2006) sin oppsummering av hvilke kunnskapskilder 

sykepleiere benytter hyppigst i deres studie. Drøft i hvilken grad studiens resultater kan 

være overførbar til forhold til sykepleiere i mer sentrale strøk. 

2) Hvilke kunnskapsdiskurser skisserer Christiansen, Heggen og Karseth (2004) som å være 

rådende i dagens sykepleierutdanning? 
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3) Skisser den modell for læring av praktiske ferdigheter som Bjørk & Kirkevold (2000) 

beskriver og drøft hvilke implikasjoner denne forskningsbaserte kunnskapen skisseres å 

ha for praksis. 

4) Hvilke forståelser av forskningsbasert undervisning gjengis av Kaseth & Taasen (2006)? 

Hvilke argumenter kan gi støtte til forskningsbasert undervisning som et krav, og hvilke 

argumenter taler imot å stille krav om forskningsbasert undervisning?  

Kosteniuk, J. G., D'Arcy, C., Stewart, N., & Smith, B. (2006). Central and peripheral information 

source use among rural and remote Registered Nurses. J Adv Nurs, 55(1), 100-114. 

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.  

Christiansen, B., Heggen K., Karseth, B. (2004) Klinikk og akademia. Reformer, rammer og 

roller i sykepleierutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3,6,7 (62 sider)  

Karseth, B. & Taasen, I. (2006) Unik sjanse for sykepleiefaget. Sykepleierutdanningene har nå en 

historisk mulighet til å forme sin egen forskningsbaserte identitet. Sykepleien 2006 94(09):68-69 

--------------------------------- 

 

Studiespørsmålene legges fram til diskusjon på litteraturseminarene av ansvarlige grupper. 

 

LYKKE TIL! 

 


