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OmvSrdnadsforskningens mojligheter att mota morgondagens

samhdllsutmaningar

Inledning

Dagens och morgondagens samhiillsutmaningar med en ildrande befolkning, tikande
sjukvirdskostnader, bristande jamlikhet i varden, <ikad migration och cikande psykisk ohiilsa
bland unga kr?iver ny kunskap, altemativa probleml<isningar och effektiva itgiirder. Eff
omride med stor och delvis underutnyttjad potential ftjr att ftirbiittra hiilso- och sjukvirden
samt omsorgen utan attvara kostnadsdrivande, iir forskning inom omvirdnad.

Det finns mer iin 1500 disputerade sjuksk<iterskor i Sverige och ett dkande antal disputerar ftir
varje 6r. De producerar god forskning om patient/personnZira problem och upplevelser. Det iir
en omfattande och ftlr lite anvlind resurs ftir att mrita de utmaningar hiilso- och
sjukv6rden/omsorgen och samhiillet i stort stir inftir. Effektiva interventioner inom
omvirdnad bidrar till rikad kvalitet i vird och omsorg samtidigt som resurser sparas,

exempelvis genom att virdskador som idag kostar samhiillet 7-8 miljarder varje ir, undviks.

Konkreta exempel diir patientniira omvirdnadsforskning haft stor betydelse iir snabbspir ftir
patienter med hdftfraktur och evidensbaserade rutiner i samband med sjukhusvird ftir att
tidigt upptiicka och behandla stora volymer av urin i blisan si att risken ftir virdskador
minskar. Dessa forskningsresultat medftir minskat lidande och fiirbiittrad hiilsa ftir patienter

samtidigt som vdrdens resurser sparas.

Svensk sjukskriterskeforening ger hiir ett antal konkreta fiirslag som ger ftjrutsiittningar fiir
forskning inom omv6rdnad att kraftfullt bidra till att m<ita framtidens utmaningar inom hiilso-

och sjukvird. Fdrslagen presenteras ftrst i punktform dtirefter utvecklas argumentationen

under rubrikema Forskningsfinansiering, Prioriterade forskningsomriden samt

Forskningsinfrastruktur och karriiirsystem. Konkreta fiirslag pi satsningar som ger

betydelsefulla ftirutsiittningar for forskningsresultat som kan bidra till 6kad kvalitet,
jiimlikhet, stikerhet och effektivt resursutnyttjande i hiilso- och sjukvirden/omsorgen ?ir:

o att <ika det fasta forskningsanslaget till universitet och hdgskolor i relation till
utbildningsuppdraget,

att kraftfullt rika anslagen fiir projektmedel till verdforskning via de statliga

forskningsriden,
att satsa pi breda tematiska utlysningar inom det vdrdvetenskapliga omridet fran
statens forskningsred, till exempel Forte,

att prioritera forskningsomridena lAngvariga sjukdomstillstind, psykisk hdlsa/ohiilsa,

siiker vfrrd samt interventions- och implementeringsforskning,

att skapa fler tjtinster ftir disputerade sjukskriterskor som kombinerar patientniira

verksamhet med forskning,
o att fler karritirtjiinster skapas fiir forskande sjukskdterskor i etablerings- och till viss

del konsolideringsfasen sisom postdoktor- och forskarassistentanstiillningar,



. att satsa starkt pA resurser fiir forskning inom den kommunala hiilso- och sjukvarden,
o att strukturer och incitament skapas ftir att involvera patienter, ntirstiende och

allmiinheten i hela forskningsprocessen,
o att kompetensen inom det omvArdnadsvetenskapliga ftiltet bide stiirks och breddas hos

de statliga forskningsriden.

Bakgrund

Omvirdnad [r ett relativt nytt forskningsomride. Under det dryga halvsekel som

forskningsomridet existerat har framstegen varit stora, speciellt under de senaste tvi
decenniema. Svensk omvardnadsforskning iir ledande i Europa och stark internationellt med

<ikande antal publikationer och citeringar. Forskningens genomslag har ocksi cikat kraftigt
genom att stdrre studier och fler interventionsstudier genomftirs diir man kunnat pivisa
effekter av omvdrdnadsinterventioner pi vardresultat, patienters viilbefi nnande och

delaktighet liksom effektivisering av sj ukvirdsresurser.

Enligt WHO utgdrs drygl 60 %o av vitrdens verksamhet av omvirdnadsinsatser, trots det

saknas idag en medvetenhet om forskningsomridet pi alla ledningsnivier inom svensk vard

och omsorg. Omvirdnadsforskning syftar till att gdra vdrden biittre, siikrare och mer jiimlik.

Forskning inom omv6rdnad utvecklar och testar nya metoder och omvirdnadsinterventioner
ftir biista effekt samt lyfter fram patienter och niirstiendes upplevelser vid sjukdom och

ohiilsa. Denna nya kunskap utvecklar vird och omsorg till nytta ftir patienter, niirstiende,
allmiinhet och samhiille.

Forskningsfi nansiering

Det finns idag en underfinansiering inom omv6rdnad/virdforskningsomridet som g&r tillbaka
till er 1977 ntu staten tog civer ansvaret ftir virdutbildningarna. Staten tillfdrde di inte

forskningsmedel i tillriicklig omfattning fiir att finansiera den forskningsanknytning av

sjuksk<lterskeutbildningen som kr[vdes ftir att garantera dess vetenskapliga kvalitet. Till det

historiska med underfinansiering m6ste liiggas att VArdalstiftelsens verksamhet upphdrt och

det innebiir att en ftir den v6rdvetenskapliga forskningen stor och betydelsefull finansiiir

ftirsvunnit. Dessa premisser behdver beaktas och korrigeras fiir i den kommande

forskningsbudgeten.

F<ir att mdta problemen i dagens och morgondagens hiilso- och sjukv6rd/omsorg tir cikade

resurser en ftirutsiittning bide ftir att ta fram ny kunskap och ftir att sttidja inftirandet och

anviindningen av forskningsresultat. Forskare inom omviLrdnad har ofta begriinsad tid ftir
forskning p& grund av det stora utbildningsuppdrag som finns inom omridet. Fcir att effektivt
kunna anvtinda forskningstiden till kunskapsproduktion som ftirbiittrar, utvecklar och

effektivi serar virden krdvs :

o 6kade fasta forskningsanslag till universitet och hdgskolor. Tilldelade forskningsmedel

bcir stiillas i relation till grundutbildningens storlek och vara tydligt definierade ftlr
forskninssiindamil.



Anslag till forskningsprojekt inom omvirdnad iir oftast mycket smi jiimftirt med andra

forskningsomriden. Antalet forskare inom omvirdnad har cikat markant och kvaliteten i
forskningen har utvecklats starkt de senaste 15 iren. Anslagen har diiremot stett still och inte

ftiljt med i kostnadsutvecklingen. Det finns ett stort behov av studier med komplexa
interventioner och effektstudier inom omvardnad vilket kriiver:

o kraftfullt rlkade anslag ft)r projektmedel till virdforskning via de statliga
forskningsriden.

Frir att utveckla hiilso- och sjukvirdens organisation och kvalitet bedrivs forskning inom

omvardnad med ftirdel i tviirdiscipliniira konstellationer. Omvardnad har kopplingar till siviil
beteendevetenskaplig, social som medicinsk vetenskap. Samverkan kriivs iiven med teknik
och informatik-omridet ftir att beforska hur eHiilsotjiinster kan stcidja och utveckla htilso- och

sjukvirden. Fdr att svara upp mot dessa behov kriivs:

o dynamiska och flexibla forskningsfinansiiirer som kan leverera breda tematiska

utlysningar, till exempel Forte, diir omvardnad har en tydlig del.

En ftirebild ftir breda tematiska utlysningar iir Norska forskningsridets utlysning Helsevel pA

200 miljoner NOK for ftirbtittrad kvalitet, kompetens och effektivitet inom vird- och

viilfiirdssektorn.

Prioriterade forskningsomriden

Prioriterade forskningsomriden diir det finns angeliigna behov av riktade satsningar och
tematiska utlysningar tir:

o L6ngvarigasjukdomstillstand.
Andelen personer som lever ltinge med flera och langvariga sjukdomstillstind iir kraftigt
dkande bland annat som en ftiljd av framstegen inom den medicinska forskningen.
Exempelvis har forskningsresultaten inom vird av personer med cancer bidragit med nya
kunskaper si att personen i hrigre utstriickning iin tidigare civerlever aggressiva behandlingar
med minskade symtom. Men man riverlever med komplikationer som ofta kriiver livsling
behandling. Ett annat exempel iir inom hjtirt- och kiirlomridet dtir de medicinska framstegen
lett till att personer far ett langt liv, men ett liv med langvariga sjukdomstillstand som kan
medftira stora vird- och omvardnadsbehov.

Fcir att svara upp mot dessa resultat och behov kriivs <ikade satsningar pi
omvirdnadsforskning som inbegriper information, undervisning, egenmakt och organisation
av den vird och omsorg som erbjuds personer med lingvariga sjukdomstillstind.
Interventionsstudier och kunskapsrjversikter beh<ivs ocksi ftir hur personcentrerad vard kan

ske. Hur hillbarhet civer tid kan etableras samt hur ekonomiska incitament och
ersiittningssystem ska organiseras ftir att samverka med hiilso- och sjukvirdens utformning, iir
andra omriden som beh<iver beforskas.

. Psykiskhalsa/ohalsa.
Satsningar ftir att minska den psykiska ohiilsan, st<id till marginaliserade grupper och den

okande migrationens piverkan pi hiilsa och vard lir omriden diir omvirdnadsforskning kan ge



mycket viirdefulla bidrag. Siirskilda satsningar kriivs inom tre stora forskningsomr8den. Det
ftirsta iir barn och ungas psykiska ohiilsa som iir en tickande bomb i dagens samhiille, med
cikande antal sjiilvmord hos unga som en orovtickande indikator. Det andra iir gruppen vtxna
med l6ngvarig psykisk ohrilsa/sjukdom som iiven har en missbruksproblematik. Det tredje
omridet iir den <ikande migrationens ftiljdverkningar, med en stor grupp b6de vuxna och bam
som har genomlevt krigets fasor och drabbats av posttraumatiska stressymptom.

o Siiker vard.
Omvirdnadsforskning har en central roll i relation till siiker vardt.ex. vad giiller att ftirebygga
trycksir, underniiring, infektioner och fallskador. Andra forskningsomriden av betydelse ftir
en stiker htilso- och sjukvird/omsorg iir ftirebyggande siikerhetskultur, kompetensftirs<irjning
och siiker v&rd- och arbetsmilj<i. Studier baserade ph data frin kvalitetsregister och utveckling
av kvalitetsindikatorer ft)r omvirdnad iir andra angeliigna omriden ftir <ikad virdkvalitet och
siikerhet ftir patient och niirstiende.

o Interventionsforskning.
Fdr att forskning inom omvardnad ska kunna bedrivas si att den b&de genererar evidens ftir
den vird och omsorg som ges och piskyndar utvecklingen av hiilso- och sjukvirden i sig
kriivs satsningar p& interventionsforskning. Det kriivs betydande anslag di interventioner
inom omvirdnadsomr6det iir komplexa, kostsamma och krtiver h<ig metodologisk kompetens.
Genom att ta utgingspunkt i identifierade behov och samverka strategiskt mellan forskning
och klinisk verksamhet kan i slutiindan en effektiv och langsiktigt hallbar vard och omsorg
uppnAs.

o Implementeringsforskning.

Forskningsftiltet beh<lver konsolideras och ha fortsatt prioritet i de nationella
forskningsfinansiiirernas utlysningar. Starka tvrirdiscipliniira forskningskonstellationer
behriver etableras vid flera liirosiiten. Samarbetet med kommuner, landsting och regioner
beh<iver stiirkas ft)r att kunna etablera och finansiera siviil enstaka studier som sttirre
forskningsprogram som syftar till att oka kunskapen om hur evidens och kunskapsbaserad
vird effektivt kan implementeras och tilltimpas <iver tid. Forskningen bcir vara teoriftirankrad
och rymma ett antal spir, och framftir allt utveckling av innovativa metoder ftir att sttidja
implementering samt siviil effekt- som processutviirdering av sidana metoder.

Forskningsinfrastruktur och karriiirsystem

I Sverige finns ett stort antal forskarstuderande och disputerade inom omvardnadsomridet
samt en stor andel akademiska tjiinster i ftirhillande till folkmiingden och antalet klinisk
verksamma sjukskdterskor. Utvecklingen gir mycket snabbt och den kompetens som

virdforskare har efterfrigas i allt h<igre grad av sjukvirdens ledning och i tviirvetenskapliga
samarbeten. Eftersom det inom hiilso- och sjukvirdsforskningen liiggs allt st<irre vikt vid
person/individperspektivet, patient/niirstiendes medverkan och patientrelaterade utfallsmitt
("patient related outcome/experience measurement" PROM/PREM) finns ett stort behov av

att utveckla omridets metoder och resultat.

Fdr att den snabba utvecklingen ska svara mot samhiillets behov krlivs strukturer ftir forskning

inom omvirdnad, med bland annat tjiinster ftir omv&rdnadsforskare inom vardverksamheten



som kan verka fiir att forskningsresultaten kommer till nytta och att nya viktiga kliniska
problemstiillningar identifieras. Det behcivs att fler forskande sjukskciterskor kan kombinera

forskning med patientniira arbete inom omvardnad. Diirftir kriivs:

o att fler anst?illningar skapas ftir disputerade sjukskriterskor som kombinerar patientniira

verksamhet med forskning. Arbetsgivare och liirosiiten miste inriitta fler tjiinster ftir
kliniska professurer och lektorat inom omvirdnad.

En niira koppling mellan forskning och den dagliga varden iir en ftirutsiittning fiir att

relevanta problem ska bli ftjremil ftir forskning och att forskningsresultaten ska komma
till nytta. Manga har disputerat inom omvirdnad men fi fir mrijlighet att fortslitta med

forskning efter disputation. Det behciver skapas strukturer lor att samtliga kliniskt
verksamma professioner kan bedriva forskning parallellt med klinisk tjiinstg<iring. Dairftir

kriivs:

o att fler kanirirtjiinster skapas ftir forskande sjukskdterskor i etablerings- och till viss
del konsolideringsfasen sisom postdoktor- och forskarassistentansttillningar.

Den kommunala hiilso- och sjukvirden utg<ir idag en allt stdrre del av vard och omsorg och en

lorskjutning till det egna hemmet som virdplats iir en tydlig trend. Inom den kommunala
hiilso- och sjukvirden virdas minga ginger de mest sjuka och sk<ira iildre med komplexa
omvardnadsbehov. Samtidigt iir det ytterst sparsamt med strukturer och resurser ftir forskning
inom denna del av virden. Virden inom den kommunala sektorn och den landstingsdrivna
hiilso- och sjukvirden iir kommunicerande kiirl diir avsaknad av forskningsanknytning i den
kommunala delen kommer att sli tillbaka pi den landstingsdrivna delen. Diirftir kriivs:

. en kraftfull satsning pi resurser ftir forskning inom den kommunala hiilso- och
sjukvirden.

Ytterligare en fiirutsiittning ftir att angeliigna och samhiillsnyttiga forskningsfrigor lyfts iir att

patienter, brukare, niirstiende och allmiinheten involveras tidigt i forskningsprocessen. Det
ger iiven en god plattform fiir att resultaten ska bli accepterade och implementerade i
verksamheten och langsiktigt anviinda. Diirfiir kriivs:

o att strukturer och incitament skapas ftir att involvera patienter/brukare, niirstiende och
allmiinheten i hela forskningsprocessen.

Det iir avgrirande att utlysningar utformas si att vardforskning kan konkurrera pi lika villkor
och att det finns h<ig kompetens hos forskningsfinansiiirer ftjr att bed<ima ans<ikningar inom

omvardnadsomridet. Diirftir kriivs att:

o bedrimarkompetensen inom det omvirdnadsvetenskapliga f?iltet bide stiirks och
breddas hos de statliga forskningsriden.


