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• Samfunnets behov for at helsepersonell er faglig oppdatert og gir pasienter 
hjelp i tråd med beste kunnskap (forskning, ekspertise og pasienterfaringer)

• Utvikle en undervisningsmodell for litteratursøk som er gjennomgående i 
hele sykepleierutdanninga

• Gjøre en evaluering av hva studentene sitter igjen med av søkeferdigheter 
og anvendelse av kunnskapsbasert praksis i siste semester

• Undersøke hvorvidt de drar med seg informasjonskompetansen til 
arbeidslivet og hvordan dette kommer til anvendelse der

Bakgrunn og mål for prosjektet (og PhD-arbeidet)



Tidsbruk/rom Undervisningsinnhold Deltakere

1. år, 
1. sem.

2x2 timer felles i
auditorium

Arbeidskrav og eksamen inkluderer forskning: 
Oria, Helsebiblioteket, fag vs. forskning, norske
oppslagsverk og retningslinjer, Cinahl, kildebruk

Bibliotekar

2. år, 
1. sem.

1 time felles aud.
+1 time/ 9 puljer

Arbeidskrav klinisk case-oppgave: KBP inkl. PICO 
og søkelogg, McMasterPLUS, Cinahl, PubMed

Bibliotekar
Lærer

2. år, 
2. sem.

2 timer felles i
auditorium

Hjemmeeksamen inkl. forskning: McMasterPLUS, 
Cinahl, PubMed, PICO og søkelogg

Bibliotekar

3. år, 
1. sem.

2 timer/ 3 puljer
datarom

KBP-prosjekt i sykehjemspraksis: McMasterPLUS, 
Cochrane, Cinahl, PICO, søkelogg

Bibliotekar
Lærer

3. år, 
2. sem.

2 timer/ 2 puljer
datarom

Workshop til bacheloroppgaven: kort demo av
flere ulike databaser, PICO, søkelogg, matrise

Bibliotekar
Lærer



• Litteraturstudie på et sykepleiefaglig tema

• Minimum 4 forskningsartikler skal brukes

• Kritisk vurdering skal gjøres på valgte artikler

• PICO, søkelogg og litteraturmatrise som vedlegg

• 10 uker fulltid/ 9000-11000 ord

Krav til bacheloroppgaven



• Datainnsamling: 194 bacheloroppgaver innlevert årene 2013-2015 etter
henholdsvis ett, to og tre år med undervisningsmodellen

• Kvantitativ analyse av databasevalg, litteraturvalg, bruk av verktøy og
ressurser relatert til kunnskapsbasert praksis (sjekklister, McMasterPLUS, 
kunnskapspyramide, litteraturmatrise etc), karakterer, litteraturliste

• Kvalitativ analyse av begrunnelser for databasevalg, litteraturvalg og kritisk
vurdering

Metode



Valg av databaser og søkemotorer



Utvikling i bruk av KBP-relaterte ressurser



Karakterutvikling

Det var signifikant sammenheng mellom god karakter og kritisk
vurdering ved hjelp av sjekklister (p=.004)



• Kamp om fordeling av timer i utdanningen, varierende motivasjon og 
kunnskap blant lærere

• Essensen ligger hvordan arbeidskrav og oppgaver er utformet, at forskning 
integreres som en naturlig del i hele studiet – SAMARBEID!

• Ingen standard-undervisning, presentasjonene tar alltid utgangspunkt i 
arbeidskravet med en relevant problemstilling og evalueres i etterkant

• Danner grunnlag for masterutdanning der de tilnærmer seg systematiske 
søk og tar sikte på å publisere masteroppgave som forskningsartikkel

• Ressurser og prioriteringer

Utfordringer og betraktninger



• Stort fokus på kunnskapsbasert praksis og -prosedyrer i sykehuset

• Nyansatte oppfordres til å sette seg inn i relevante retningslinjer og
dokumenter. Fagsykepleierne har størst rolle ift forskning.

• Nyansatte sykepleiere er kritiske og opptatte av beste praksis og er aktive
ift å implementere nye prosedyrer og verktøy i sykehuset

• Nyansatte sykepleiere uttrykker at de har høy mestring og handlekraft fordi
de vet hvor de kan finne den informasjon de trenger: prosedyrer, 
ressurspersoner i sykehuset og andre kilder

Hva skjer i jobben på sykehuset?
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