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”I förhållande till läkarne har sköterskan en underordnad, 
beroende ställning. Hon skall vara höflig, hänsynsfull, villig, 
tillmötesgående, strängt disciplinerad; detta sistnämnda, 
äfven om läkaren visar mycken vänlighet och förtroende. 
Äger än sköterskan mångårig erfarenhet, får hon dock 
aldrig gentemot läkaren öfva någon kritik eller komma med 
invändningar, ty hon är med sina iakttagelser ej vuxen att 
följa hans arbete och känna skälen för hans handlingssätt. 
/- - -/ Det tillkommer henne endast att uppgifva fakta, 
läkarens sak är det sedan att gifva betydelsen åt dessa. ” 
 
Sjuksköterskelära 1902, s. 8 



Frågeställningar 

 Vilka synsätt på fackinformation kommer till uttryck 
inom professionen i relation till kunskapsområdets 
förändring sett över en längre tidsperiod? 

 Vilka erfarenheter av, förhållningssätt till och strategier 
för informationssökning och informationsanvändning 
ger de deltagande sjuksköterskorna uttryck för? 

 Hur kan mönster av likheter och olikheter i deltagarnas 
utsagor förstås mot bakgrund av sjuksköterskornas 
deltagande i en yrkespraktik, samt förändringen av 
sjuksköterskors kunskapsområde? 



”Vi är medvetna om att vi har mycket ojämn nivå på vårdskole- 
och medicinska fackbibliotek. På vårdskolebibliotekets område 
har mycket utvecklats. Tyvärr ser det inte lika positivt ut när det 
gäller sjukhusens medicinska fackbibliotek och vi kanske har oss 
själva att skylla. Kraven på omvårdnadslitteratur måste komma 
från oss, från våra representanter i bibliotekskommittéerna! ” 

Vårdfacket 1979(9), s. 66 

”Vill sjuksköterskorna kalla sig professionella måste de hålla sig 
ajour med forskningen och den vetenskapliga utvecklingen.” 
 
Vårdfacket 2000(11), s. 40 



”Dom har alldeles för lite medicinska kunskaper med 
sig. Dom är inte alls lika duktiga sjuksköterskor som 
innan. Tar väldigt mycket tid och då tycker jag det är 
något fel. Vi har ett praktiskt yrke och där vi ... där vi 
är … det vi ska kunna hjälpa människor och kunna 
mycket medicinska och praktiska saker. Det är ju 
liksom … det är ju hela vårt jobb. ” 

Intervjucitat 



”Vi läste ju aldrig någonting som över huvud taget hade med 
omvårdnad att göra. Det nämndes ju aldrig som begrepp. Vi 
läste medicinska ämnen. Läste anatomi och fysiologi och 
sjukdomslära och lite så. Det var det vi läste. Vi lärde oss alla 
sjukdomar och alla symtom och behandlingar, det var det. 
Och så lärde vi oss praktiskt handhavande, sätta nålar, dropp, 
läkemedel och så här då, va. /- - -/ Och där ser man ju en 
jättestor skillnad på dom nya sjuksköterskorna idag som har 
det här med sig, som tränas i att förhålla sig till ny kunskap 
och tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt och så, va. ” 

Intervjucitat 



”Nej, det här med att få tag i litteratur … nej, ibland kommer 
läkarna ner liksom och kommer med någon artikel. ” 

Intervjucitat 

”/…/ det är ändå trots allt ett mycket praktiskt jobb och så, 
att man känner väl lite dåligt samvete att sitta vid en dator för 
man är mer van att vara ute i det praktiska livet om du förstår 
vad jag menar. ” 

Intervjucitat 



”Och då, till exempel, var det en sådan grej som att man kan 
minska morfinanvändandet om man ger Panodil samtidigt och 
då är det väldigt lätt om man går in på nätet och så hittar man 
en artikel där det står så här: ’Titta här, vi har minskat det’, för 
då kan man övertyga doktorerna direkt om det finns en artikel 
som visar att det är så.” 

Intervjucitat  

”/…/ det är nog där [konferenser] man får hämta sin 
inspiration och bli bekräftad, tror jag. Det blir man inte ute 
kliniskt. Där blir man snarare ifrågasatt. Man är inte van att 
det finns … man är van att gå i dom gamla metodiska 
fotspåren och inte tänka alla gånger.” 

Intervjucitat 
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