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Tittel refleksjonsoppgave:En refleksjon over metodiske overveielser ved bruk av scoping review som metode 
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Artikkel: 1) Gjennomføre en scoping review som identifiserer og beskriver eksisterende kliniske instrumenter 

som har til hensikt å avdekke tegn på funksjonssvikt hos eldre. 2) Sammenligne eksisterende instrumenters 

observasjons- og vurderingsområder med tilsvarende områder i det kliniske verktøyet Sub-akutt og Akutt 

Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE). Refleksjonsoppgave: Øke min forståelse for en scoping reviews 

metodologiske gjennomførelse. Beskrive styrker og svakheter ved en scoping review sammenlignet med en 

systematisk review. Besvarer en scoping review artikkelens forskningsspørsmål? 

Teoretisk forankring:  

Artikkel: Funksjonssvikt påvirker eldres helse negativt. Ved å identifisere tidlige tegn på funksjonssvikt kan 

helsen bedres. Det finnes i dag flere instrumenter som identifiserer tegn på funksjonssvikt, men ingen 

tilfredsstillende oversikt over hvilke disse er. Refleksjonsoppgave: Valg av review metode må være begrunnet 

i formålet med en studie og presenteres slik at leseren kan vurdere styrker og svakheter. Kvalitet, validitet, 

reliabilitet og tematisk analyse må spesielt vektlegges. 

Metode:  

Artikkel: Basert på metodelitteratur som beskriver gjennomførelsen av en scoping review. Systematiske søk 

ble utført i databasene Cinahl, Medline, Embase og Cochrane. Kun vitenskapelige artikler ble inkludert. 

Tematisk analyse av funnene ble utført. Refleksjonsoppgave: Bygger på relevant metodelitteratur som ble 

identifisert ved litteratursøk til artikkel. Litteratur om kvalitet, reliabilitet og tematisk analyse vektlegges.  

Resultat:  

Artikkel: Fire kvantitative artikler og følgende seks instrumenter ble identifisert: Minimum Data Set (MDS), 

Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), Complexity Prediction 

Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool (TRST) og Resident Assessment instrument 
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scoping review identifiserer flest og inkluderer ulike typer litteratur. En svakhet er at inkludert litteratur ikke 

kvalitetsvurderes utover at artiklene er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. I en systematisk review 

kvalitetsvurderes artiklene før inklusjon og har derfor høyere reliabilitet enn en scoping review. En svakhet er 

at en systematisk review er tidkrevende på grunn av kvalitetsvurderingen og at instrumenter som er i klinisk 

bruk kan være ekskludert.  

Konklusjon:  

Artikkel: I dag brukes minst seks ulike instrumenter for identifisering av funksjonssvikt hos eldre. Disse 

instrumentene omfatter tilsammen 17 ulike observasjonsområder. Det er en styrke at SAFE inkluderer 11 av 

disse og også de åtte mest forekommende observasjonsområdene. Smerte, søvn og hvile er kun inkludert i 

SAFE, dette er en potensiell styrke. En mulig svakhet er at SAFE ikke inneholder noen sentrale 

observasjonsområder som innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser og sosialt nettverk. 

Refleksjonsoppgave: Utfra artikkelens hensikt besvarer en scoping review forskningsspørsmålene i artikkelen 

best da den fanger opp de instrumenter som er i klinisk bruk. Valg av en scoping review må begrunnes godt og 

forutsetter att leser av reviewen kritisk vurderer kvalitet på inkluderte arbeider.  
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Title article: Indicators for identification of Sub-acute/Acute Functional Decline in Elderly patients (SAFE) 
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Title essay: An essay about methodological decisions when conducting a scoping review.  

This master thesis consists of an article and an essay: 

Purpose: 

Article: 1) Identify and describe assessment tools, which purpose is to disclose signs of functional decline 

among the elderly by conducting a scoping review. 2) Compare observation- and assessment areas in 

existing assessment tools with the corresponding areas in SAFE. Essay: Increase my knowledge of the 

methodology behind a scoping review. Describe strengths and weaknesses with a scoping review compared 

to a systematic review. Does a scoping review answer the research question of the article? 

Literature Review:  

Article: Functional decline affects the health of the elderly negatively. By identifying early signs on 

functional decline, the health status can be improved. Several existing instruments for identifying functional 

decline can be found, but there is no available overview of them. Essay: The choice of review method must 

be based on the purpose of a study, and be presented in a way that the reader can assess strengths and 

weaknesses. Quality, validity, reliability and thematic analysis must be especially emphasized.  

Method:  

Article: Based on methodological literature that describes the conduction of a scoping review.  Systematic 

searches were done in these databases: Cinahl, Medline, Embase and Cochrane were conducted. Only 

scientific articles were included. Thematic analysis of the findings was conducted.  

Essay: Based on relevant methodological literature that was identified by literature search for the article. 

Literature about quality, validity, reliability and thematic analysis is emphasized.  

Results:  

Article: Four quantitative articles were included, and the following six instruments were identified: 

Minimum Data Set (MDS), Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk 

(ISAR), Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool 

(TRST) and Resident Assessment instrument (RAI). The results are split in three: 1. Observation areas that 

SAFE has in common with the instruments (11 in total): cognitive status, physical function, medical self-

care, general self-care, elimination, nutrition, respiration, circulation, skin and mucous membranes, personal 

hygiene and senses and communication. 2. Observation areas that other instruments but SAFE include (four 

in total): admissions, sociodemographic data, diagnoses and social network. 3. Observation areas in SAFE 

that the other identified instruments do not have: Pain, sleep and rest.  

Essay: It is an advantage that a scoping review identifies the most, and includes different kinds of literature. 

A weakness is that included literature is not quality checked beyond the fact that the articles are published in 

a scientific journal. In a systematic review, the articles are quality checked before inclusion, and it therefore 

has a higher reliability than a scoping review. A weakness is that a systematic review is time consuming 

because of the quality assessment, and instruments used in clinical practice may be excluded 

Conclusion:  

Article: Today, a minimum of six different instruments for identifying functional decline among the elderly 

is being used. These instruments include 17 different observation areas. It is an advantage that SAFE 

includes 11 of these, and also eight of the most common observation areas. Pain, sleep and rest is only 

included in SAFE, which is a potential strength. A possible weakness is that SAFE does not include central 

observation areas like hospital admissions, sociodemographic data, diagnoses and social network.  

Essay: With regard to the purpose of the article, a scoping review is preferred because it includes the 

instruments used in clinical practice. The choice of this method must be thoroughly justified, and requires 

that the reader critically evaluates the quality of the work included.  

Key words: Scoping review, SAFE, assessment tools, functional decline, elderly 
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Sammendrag:  

 

Bakgrunn: Funksjonssvikt påvirker eldre helse negativt. Ved å identifisere tidlige tegn på 

funksjonssvikt kan den eldres helse bedres. Det finnes i dag flere instrumenter som 

identifiserer tegn på funksjonssvikt, men ingen tilfredsstillende oversikt over hvilke disse er. 

 

Hensikt: 1) Gjennomføre en scoping review som identifiserer og beskriver eksisterende 

kliniske instrumenter som har til hensikt å avdekke tegn på funksjonssvikt hos eldre. 2) 

Sammenligne eksisterende instrumenters observasjons- og vurderingsområder med 

tilsvarende områder i det kliniske verktøyet Sub-akutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre 

(SAFE).   

 

Metode: Masteroppgaven er utført basert på metodelitteratur som beskriver gjennomførelsen 

av en scoping review. Systematiske søk ble utført i databasene Cinahl, Medline, Embase og 

Cochrane. Kun vitenskapelige artikler ble inkludert. Tematisk analyse av funnene ble utført. 

 

Resultat: Fire kvantitative artikler og seks instrumenter ble identifisert: Minimum Data Set 

(MDS), Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), 

Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool 

(TRST) og Resident Assessment instrument (RAI). Funnene er tredelt: 

1.Observasjonsområder SAFE har tilfelles med de andre instrumentene (11 totalt): Kognitiv 

status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, eliminasjon, ernæring, 

respirasjon, sirkulasjon, hud og slimhinner, personlig hygiene og sanser og kommunikasjon. 

2.Observasjonsområder som finnes i de andre instrumentene, men ikke i SAFE (fire totalt): 

innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser og sosialt nettverk. 3.Observasjonsområder 

som finnes i SAFE, men ikke i de andre instrumentene (to totalt): Smerte, søvn og hvile.  

 

Konklusjon: I dag brukes minst seks ulike instrumenter for identifisering av funksjonssvikt 

som omfatter tilsammen 17 ulike observasjonsområder. Det er en styrke at SAFE inkluderer 

11 av disse og også de åtte mest forekommende observasjonsområdene. Smerte og søvn og 

hvile er kun inkludert i SAFE, dette er en potensiell styrke. En mulig svakhet er at SAFE ikke 

inneholder noen sentrale observasjonsområder som innleggelser, sosiodemografiske data, 

diagnoser og sosialt nettverk. 
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INNLEDNING 

 

Eldre over 67 år har økt risiko for å utvikle funksjonssvikt. Endringene pågår ofte ubemerket 

over tid, og skyldes små, skjulte fysiske og/eller psykiske endringer. Noen eksempler på slike 

endringer kan være ernæringsstatus, kognitiv funksjon og sosialt nettverk (1). Den generelle 

helsestatusen blir negativt påvirket av slike endringer (2). Funksjonssvikt defineres som nylig 

tap av evnen til å ivareta seg selv, tap av selvstendighet i daglige aktiviteter eller fysiske, 

psykiske og psykososiale problemer (3). Funksjonssvikt oppstår akutt –  i løpet en dag eller 

uke, sub-akutt –i løpet av en til tre uker, eller kronisk – over tre måneder ifølge Wyller (4). 

Akutt og sub-akutt funksjonssvikt krever derfor rask behandling for å hindre forverring (1, 4, 

5). Funksjonssvikt er en signifikant faktor for økt dødelighet (1, 6-8). Derfor må tegn på 

funksjonssvikt identifiseres tidligst mulig, slik at nødvendige tiltak blir iverksatt innenfor 

lavest mulig omsorgsnivå (5, 9).  

 

Å identifisere eldre med funksjonssvikt er utfordrende uansett kontekst (10). Likevel kan det 

antas at det er enklere å gjennomføre systematiske observasjoner og bruke instrumenter som 

avdekker funksjonssvikt på sykehus og sykehjem. Der deler pasient og sykepleier det samme 

miljøet over lengere tidsperioder. Å dele miljø med pasienten gir sykepleiere mange 

muligheter til å avdekke funksjonssvikt. Denne fordelen mangler sykepleiere i 

hjemmesykepleien. De har ofte begrenset tid hos pasienten, noen ganger få minutter. 

Tidsbegrensningen gir mindre tid til å identifisere tegn på funksjonssvikt. I tillegg er det liten 

sannsynlighet for at samme sykepleier besøker samme pasient regelmessig. Ofte er det mange 

forskjellige på jobb. Dette hindrer kontinuitet (11). Nasjonal forskning (12) beskriver 

utfordringene. De bekrefter at sykepleiere i hjemmesykepleien ofte mislykkes i å identifisere 

tegn på funksjonssvikt, i forkant av en akutt episode som for eksempel fall før lårhalsbrudd 

inntreffer.   

 

Sykepleiere i hjemmesykepleien bør derfor være utstyrt med instrumenter som gjør det mulig 

å jobbe systematisk og effektivt, slik at forekomsten av akutte episoder synker (5). Å 

implementere valide instrumenter innenfor hjemmesykepleien kan være en måte å 

imøtekomme sykepleiernes utfordringer på. Det vil føre til at forebyggende og korrekte tiltak 

iverksettes på et tidligere stadium, som igjen vil redusere faren for akutt funksjonssvikt (5).  
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I følge Beaton & Grimmer (10) finnes ingen gullstandard for å kartlegge tegn på 

funksjonssvikt blant eldre. Flere instrumenter finnes for å dekke variabler innenfor 

observasjonsområdene, men slike instrumenter blir først brukt når symptomene på 

funksjonssvikt er fremtredende. For eksempel til å forutse risiko for alvorlig sykdom etter 

sykehusopphold (ISAR) (13), eller for å kartlegge grad av feilernæring (MNA) (14). 

 

Det kliniske instrumentet Sub-akutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) ble utviklet 

for å imøtekomme sykepleiernes behov for å jobbe systematisk og effektivt innen 

hjemmesykepleie (11). SAFE har til hensikt å hjelpe sykepleierne med å systematisere 

observasjoner, ta beslutninger, dokumentere samt kommunisere observasjonene videre. Å ha 

konkrete observasjoner tilgjengelig forenkler kommunikasjonen med fastlegen, legevakt, 

sykehuspersonell, pasienten eller pårørende (11). Boks 1 viser Safe i sin helhet. 

 

[Sett inn Boks 1 omtrent her] 

 

Boks 1viser instrumentet SAFE som består av følgende 13 observasjonsområder: Personlig 

hygiene, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, ernæring, respirasjon, sirkulasjon, hud 

og slimhinner, eliminasjon, fysisk funksjon, kognitiv funksjon, sanser og kommunikasjon, 

søvn og hvile, og smerter.   

 

Hensikt og problemstilling 

 

Denne studien har til hensikt å systematisk gjennomgå forskjellige instrumenter som i dag 

brukes for å avdekke funksjonssvikt hos eldre, og sammenlikne deres observasjons- og 

vurderingsområder med de tilsvarende områdene i det kliniske verktøyet SAFE. Studien ble 

gjort ved å:  

 

1) Gjennomføre en scoping review som identifisere og beskriver eksisterende kliniske 

instrumenter som har til hensikt å avdekke tegn på funksjonssvikt hos eldre. 

 

 2) Sammenlikne eksisterende instrumenters observasjons- og vurderingsområder med 

tilsvarende områder i det kliniske verktøyet SAFE. 
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METODE 

 

Metodevalget for studien er en scoping review basert på rammeverket til Arksey & O’Malley 

(15). En scoping review fokuserer på bredden istedenfor dybden innen et tema og har åpne 

forskningsspørsmål. Det er vanlig å inkludere flere typer litteratur som rapporter eller 

forskningsartikler (15). Dette skiller seg fra en systematisk review, som fokuserer på 

veldefinerte forskningsspørsmål og inkluderer kvalitetsvurderte forskningsartikler. For øvrig 

er det viktig i begge metoder at gjennomførelsen er gjort rede for. Dermed kan andre vurdere 

kvaliteten på arbeidet og eventuelt gjennomføre de samme stegene (16). Figur 1 viser stegene 

for metodens gjennomførelse samt stegene for en tematisk analyse. 

 

[Sett inn Figur 1 omtrent her] 

 

Figur 1 viser rammeverket til Arksey & O’Malley. Rammeverket ble valgt for å kunne 

veilede gjennomføringen av studien. Metodevalget ble gjort på bakgrunn av at temaet som 

undersøkes mangler tilstrekkelig forskning (5). Det var derfor behov for å gjennomføre en 

scoping review for å identifisere og samle hva som finnes. I studien ble kun litteratur 

tilgjengelig i anerkjente vitenskapelige databaser inkludert.   

 

Litteratursøk 

 
Systematiske søk i databasene Cinahl, Medline, Cochrane og Embase ble gjennomført i 

februar og mars 2017. Både Medical Subjects Headings (MESH) og frittstående ord ble tatt i 

bruk for å sikre at ordene samsvarte med nøkkelord i databasene. Bindeordet OR bidro til treff 

som inneholdt det ene eller andre søkeordet, mens AND avgrenset søket til treff der begge 

ordene var inkludert. Søkeordene ble systematisert i PICO og er en del av Tabell 1: Oversikt 

over litteratursøk (19).  

 

Vurdering av litteraturen, inklusjon- og eksklusjon 

 
Det var ønskelig å identifisere et mest mulig dekkende utvalg av de instrumenter som er i 

klinisk bruk for å måle funksjonssvikt. Instrumenter som avdekker slike tegn, men har en 

annen kontekst enn hjemmesykepleien, ble inkludert. Hjemmesykepleie i en internasjonal 

kontekst har ulik organisering, utforming og utøvelse av hjemmesykepleie, og er ulik det 

norske systemet. Derfor ble ikke bruk av instrumentene i hjemmesykepleie i seg selv et 
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inklusjon- og eksklusjonskriterium. Målgruppen for SAFE er eldre personer. Eldres alder for 

inkludering varierer fra 65 til 80 år i litteraturen. Kun studier skrevet på skandinavisk språk 

eller engelsk ble inkludert. Tabell 1: Oversikt over litteratursøk, viser søkestrategi og 

artikkelseleksjonen. Artikkelseleksjonen er gjort i henhold til problemstilling, søkeord, 

inklusjon- og eksklusjonskriterier. 

 

[Sett inn Tabell 1 omtrent her] 

 

Som et ledd i kvalitetssikring har veileder fulgt utvelgelsesprosessen av inkluderte data. Etter 

at duplikater var fjernet, ble artiklene selektert etter overskrift. Overskriftene måtte inneholde 

ordene instrument, funksjonssvikt og eldre. Deretter ble artikler selektert ut etter innholdet i 

abstraktene. Avslutningsvis ble de resterende artiklene lest flere ganger før de resterende ble 

diskutert med veileder. Gjennomførelsen er i tråd med Arksey & O’Malley sitt rammeverk for 

gjennomførelsen av en scoping review.   

 

Analyse 

 
En tematisk analyse ble utført for å organisere, beskrive, tolke og tematisere datamaterialet 

(17). Analysen tar utgangspunkt i stegene til Clark & Braun, 2013 (18). Figur 1 beskriver de 

ulike stegene. 

 

Observasjonsområdene i de identifiserte instrumentene skal sammenlignes med tilsvarende 

observasjonsområder i SAFE. Det var derfor hensiktsmessig å kategorisere de ulike 

variablene i hvert instrument inn i observasjonsområdene til SAFE. Kategoriseringen ble 

utført fordi hvert instrument brukte ulike variabler for det samme observasjonsområdet. For 

eksempel ble variablene kognitive mønster og psykososial velvære identifisert. Begge 

variablene passer inn i observasjonsområdet kognitiv funksjon i SAFE, fordi begge kartlegger 

kognitiv funksjon. Tabell 2 viser en litteraturmatrise som beskriver de inkluderte artiklene og 

de ulike variablene som hvert instrument består av.  

 

Det ble identifisert variabler som ikke passet inn i observasjonsområdene til SAFE. Ved hjelp 

av tematisk analyse ble variablene organisert og tematisert for å identifisere fellestrekk. Se 

Tabell 3 som viser en oversikt over hvilke observasjonsområder som er identifisert, hvilke 

variabler som utgjør hvert enkelt observasjonsområde og hvor mange instrumenter som 
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inneholder hvert enkelt observasjonsområde. Fellestrekkene førte til at følgende fire 

observasjonsområder ble opprettet: Sosiodemografiske data, sosialt nettverk, innleggelser og 

diagnoser. Det er enighet blant inkludert litteratur og identifiserte instrumenter om at de 

overnevnte fire observasjonsområdene kan kartlegge en eventuell funksjonssvikt blant eldre.  
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RESULTAT 

   

Fire kvantitative studier ble identifisert basert på litteratursøk og litteraturutvelgelsen.  

En artikkel var basert på en kvantitativ retrospektiv studie (6), to studier var randomiserte 

kontrollerte studier (20, 21), og én var en kvantitativ systematisk litteraturstudie (22). Totalt 

ble følgende seks instrumenter identifisert: Minimum Data Set (MDS), Hospital Admission 

Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), Complexity Prediction 

Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool (TRST), Resident 

Assessment instrument (RAI) (6, 20-22).  

 

Inklusjon- og eksklusjonskriteriene varierte i alle studiene. Instrumentene som ble identifisert 

hadde som formål å avdekke funksjonssvikt blant eldre pasienter (65-80 år). Instrumentene 

hadde ulik kontekst og fokus. Et instrument hadde sykehjem som kontekst (6). Et annet hadde 

hjemmesykepleie (20), mens de resterende fire hadde sykehus som kontekst (20, 22). Tabell 2 

viser en litteraturmatrise hvor funnene er beskrevet.   

 

[Sett inn Tabell 2 omtrent her] 

 

Litteraturmatrisen viser hvilke artikler som er inkludert, hvilke variabler hvert instrument 

inneholder, fokus, populasjon, kontekst og hensikten med hvert instrument. For å kunne si 

noe om hvilke observasjonsområder som er like eller ulike SAFE sine observasjonsområder, 

ble variablene kategorisert inn i observasjonsområdene til SAFE. SAFE sine 

observasjonsområdene er: Personlig hygiene, generell egenomsorg, medisinsk egenomsorg, 

ernæring, respirasjon, eliminasjon, sirkulasjon, fysisk funksjon, kognitiv funksjon, smerte, 

hud og vev, kommunikasjon og sanser, søvn og hvile. Videre beskrives hvilke variabler som 

ble plassert i hvert observasjonsområde.  

 

Innenfor observasjonsområdet fysisk funksjon i SAFE ble følgende variabler identifisert: 

Måling av activity of daily living (ADL) og instrumental activity of daily living (IADL). 

Diagnosene som ble kartlagt i instrumentene, var angst, depresjon, delirium, kreft og demens. 

Observasjonsområdet diagnoser fantes ikke i SAFE men ble opprettet fordi 5 av 6 

instrumenter kartlegger ulike diagnoser. Variablene kognitiv mønster, mental helse, helse, 

humør, velvære, psykososial velvære, behov for terapi og hukommelse, ble plassert inn i 

observasjonsområdet kognitiv funksjon i SAFE. Innenfor observasjonsområdet generell 
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egenomsorg i SAFE ble variablene daglige helsebehov, bomiljø og generell status plassert. 

Variabler som inkontinens og dobesøk går innunder observasjonsområdet eliminasjon i 

SAFE. Variablene vekttap, ernæring og tannhelse går under observasjonsområdet ernæring i 

SAFE. Variablene hørsel, mønster og synsstatus hører til observasjonsområdet 

kommunikasjon og sanser i SAFE. Ulike typer misbruk, antall medisiner og evnen til å ta 

medisiner selv, går inn under observasjonsområdet medisinsk egenomsorg i SAFE.  

 

En rekke variabler tilhører dessuten til observasjonsområdet innleggelser. Disse er: lengde, 

antall og dato for innleggelse på sykehus, antall reinnleggelser, og antall besøk på 

akuttmottaket. Hvorvidt innleggelsen er planlagt eller akutt, om videre behandling vil 

inkludere flere helseforetak samt hjelpebehov før innleggelse, er øvrige variabler innenfor 

innleggelser. Observasjonsområdet finnes ikke i SAFE, men er opprettet da 4/6 instrumenter 

kartlegger variabler som tilhører dette observasjonsområdet. Variablene pensjonert, naboer, 

antall personer i nettverk, antall barn, og sivilstatus inngår i observasjonsområdet sosialt 

nettverk. Sosialt nettverk er ikke et observasjonsområde i SAFE, men ble opprettet og 

inkludert fordi alle instrumentene kartlegger slike variabler. ADL ble tolket annerledes en 

gang i instrumentet COMPRI. I COMPRI ble ADL ble tolket som variablene ernæring, 

dobesøk og personlig hygiene i SAFE. Dette skyldes at spørsmålet handlet om endringer i 

daglige aktiviteter og ikke om endringer knyttet til fysisk aktivitet. Ut over disse variablene 

brukte instrumentene de samme variablene for de samme observasjonsområdene.  

 

Totalt ble disse 17 observasjonsområdene identifisert: Fysisk funksjon, kognitiv funksjon, 

generell egenomsorg, medisinsk egenomsorg, hud og slimhinner, respirasjon, sirkulasjon, 

eliminasjon, sanser og kommunikasjon, personlig hygiene, sosialt nettverk, ernæring, 

innleggelser, diagnoser, smerter, søvn og hvile, og sosiodemografiske data.  

 

Av 17 observasjonsområder inneholdt 10 observasjonsområder ulike variabler for de samme 

observasjonsområdene. Dette gjelder observasjonsområdene: diagnoser, innleggelser, 

kognitiv funksjon, ernæring, eliminasjon, fysisk funksjon, generell egenomsorg, medisinsk 

egenomsorg, sosialt nettverk, og kommunikasjon og sanser.  

 

Instrumentene hadde de samme navnene på de samme variablene innenfor de resterende syv 

observasjonsområdene, som er: sirkulasjon, hud og slimhinner, sosiodemografiske data, søvn 

og hvile, smerter, og personlig hygiene. Observasjonsområdet sirkulasjon inkluderer 



  9 

variablene blodtrykk, puls, temperatur, ødemer og dehydrering. Observasjonsområdet hud og 

slimhinner består av variablene: Sår, kløe, forverring av eksiterende sår (lukt, farge, størrelse) 

og infeksjon. Sosiodemografiske data inkluderer variablene alder, kjønn, og bosted, mens 

observasjonsområdet søvn og hvile består av variablene trøtt på dagtid, og 

innsovningsproblemer. Observasjonsområdet smerte består av Visuell Analog Skala (VAS). 

Skalaen går fra 1-10 hvor 1 er smertefri og 10 er verst tenkelige smerte. Observasjonsområdet 

personlig hygiene består av variablene: Økt vanskeligheter med å stelle seg selv/fullt 

pleietrengende.   

 

11 av 17 observasjonsområder stemmer overens med følgende observasjonsområder i SAFE: 

fysisk funksjon, kognitiv funksjon, generell egenomsorg, medisinsk egenomsorg, hud og 

slimhinner, respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon, sanser og kommunikasjon, ernæring, og 

personlig hygiene. 

 

Observasjonsområdene sosialt nettverk, innleggelser, sosiodemografiske data, og diagnoser 

ble identifisert, men er ikke en del av observasjonsområdene i SAFE. SAFE inneholder to 

observasjonsområder som studien ikke identifiserer. Det gjelder de to observasjonsområdene 

smerter, og søvn og hvile. Tabell 3 viser en oversikt over inkluderte observasjonsområder og 

instrumenter. 

 

[Sett inn Tabell 3 omtrent her] 

 

Ut i fra Tabell 3 deles funnene i tre:  

 

1. Observasjonsområder SAFE har til felles med de identifiserte instrumentene (11 totalt): 

Kognitiv status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, eliminasjon, 

ernæring, respirasjon, sirkulasjon, hud og slimhinner, personlig hygiene, og sanser og 

kommunikasjon. 

 

2. Observasjonsområder som finnes i de identifiserte instrumentene, men ikke i SAFE (fire 

totalt): innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser, og sosialt nettverk.  

 

3.Observasjonsområder som finnes i SAFE men ikke i de identifiserte instrumentene (to 

totalt): Smerte, og søvn og hvile. 
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DISKUSJON 

 

Fellestrekk mellom SAFE og de identifiserte instrumentene  

 
SAFE har 11 av 17 observasjonsområder til felles med de andre instrumentene. Over 

halvparten av instrumentene inneholder 8 av de 11 observasjonsområdene. Disse 

observasjonsområdene er: Kognitiv status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell 

egenomsorg, eliminasjon, ernæring, personlig hygiene, og sanser og kommunikasjon.  

 

Når over halvparten av instrumentene identifiserer de samme observasjonsområdene, kan det 

tyde på enighet om hvilke observasjonsområder som identifiserer tydelige tegn på 

funksjonssvikt. Disse er derfor trolig valide og det er en styrke at SAFE inneholder de samme 

observasjonsområdene.   

 

Under halvparten av instrumentene inneholder observasjonsområdene respirasjon, sirkulasjon, 

og hud og slimhinner (6, 21). Dette kan være en svakhet, fordi det kan tyde på at litteraturen 

er i tvil om observasjonsområdene identifiserer funksjonssvikt. Ved å kartlegge 

observasjonsområdene, kan pasienter som ikke er i risikosonen for å utvikle funksjonssvikt bli 

behandlet som om de har det. På en annen side kan pasienter som har en funksjonssvikt, men 

som ikke blir identifisert ved andre målinger, identifiseres ved i tillegg å kartlegge 

respirasjon, sirkulasjon, og hud og slimhinner. Sånn sett er det mer en styrke at SAFE 

kartlegger disse observasjonsområdene. Det blir sett på som en større svakhet at pasienter som 

har en funksjonssvikt ikke blir identifisert og ikke får behandling, enn at pasienter som ikke 

har en funksjonssvikt i noen tilfeller blir behandlet som om de har det (2,3).  

 

Selv om studien ikke viser stor sammenheng mellom utvikling av funksjonssvikt og  

observasjonsområdene sirkulasjon, og hud og slimhinner trenger ikke det bety at en slik 

sammenheng ikke finnes. En av årsakene til at en slik sammenheng ikke ble identifisert kan 

skyldes eksklusjonskriteriene. Hadde andre ord eller databaser blitt undersøkt, kunne en 

sammenheng muligens blitt identifisert.  
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Forskjeller mellom SAFE og de andre instrumentene  

 
Studien identifiserer instrumenter med variabler som utgjør observasjonsområdene 

sosiodemografiske data, innleggelser, diagnoser, og sosialt nettverk som SAFE ikke 

inneholder. I tillegg viser studien at SAFE inneholder to observasjonsområder som ikke er 

brukt i andre instrumenter; smerte, og søvn og hvile.   

 

Over halvparten av instrumentene i studien identifiserer innleggelser (4/6), diagnoser (5/6) 

sosiodemografiske data (4/6) og sosialt nettverk (6/6) som sterke observasjonsområder for å 

vurdere funksjonssvikt blant eldre (6, 20-22). Dette taler for at det er en svakhet at SAFE ikke 

inneholder disse observasjonsområdene.  

 

Andre områder enn observasjonsområder skiller instrumentene. Disse forskjellene kan 

påvirke om det er en styrke eller en svakhet at SAFE ikke inneholder innleggelser, diagnoser, 

og sosialt nettverk.  

 

For eksempel er instrumentene ulike hva angår fokus, kontekst og hensikt. Instrumentet MDS 

har fokus på eldre i sykehjem hvor hensikten er å oppdage funksjonssvikt blant 

sykehjemspasienter (6). Instrumentet HARP og COMPRI fokuserer på sykehus. HARP 

identifiserer funksjonssvikt blant eldre, under og etter besøk på sykehus. COMPRI har fokus 

på å avdekke pasienter som trenger oppfølging med involvering av flere helsetjenester, slik at 

koordineringen kan iverksettes tidlig (22). Dette skiller seg fra instrumentene ISAR og TRST 

som har fokus på akuttmottak (20, 22). ISAR skal lette kommunikasjonen mellom 

helsetjenestene, ved å avdekke eldre med risiko for funksjonssvikt i akuttmottaket (22). 

Formålet med TRST er å avdekke eldres risiko for innleggelse, reinnleggelse etter besøk på 

akuttmottaket (20). RAI har fokus på hjemmesykepleien. Hensikten er å forbedre praksis ved 

å kartlegge pasientene (21).  

 

Hjemmesykepleie var ikke et inklusjon/eksklusjonskriterium i studien, da organisering, 

utforming og utøvelse av hjemmesykepleie varierer i ulike land. Likevel kan konteksten si 

noe om pasientgruppen på sykehus eller sykehjem kontra hjemmesykepleien. Ut fra fokus og 

hensikt til instrumentene, kan man anta at pasientene på sykehus eller sykehjem befinner seg 

mellom en akutt og sub-akutt fase (6, 20, 22). Fokuset er på å hindre forverring av 

funksjonssvikt som allerede eksisterer. SAFE fokuserer på å avdekke tidlige tegn på 
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funksjonssvikt med langsom utvikling, og målet er forebygging (5). Derfor er det ikke 

nødvendigvis en svakhet at SAFE ikke inneholder observasjonsområdene innleggelser, 

diagnoser, sosiodemografiske data og sosialt nettverk.  

 

På en annen side inneholder instrumentene mange av de samme observasjonsområdene, selv 

om kontekst, fokus og hensikt er ulike.  Det kan tyde på at verken kontekst, fokus eller 

hensikt påvirker innholdet i instrumenter som kartlegger funksjonssvikt blant eldre. Det taler 

for at det er en svakhet at SAFE ikke inneholder observasjonsområdene innleggelser, 

diagnoser og sosialt nettverk. 

 

De seks instrumentene som ble identifisert, inneholder ikke observasjonsområdene søvn og 

hvile, eller smerte som SAFE består av. Dette kan både være en potensiell styrke eller svakhet 

at SAFE kartlegger dette. Den aktuelle studien identifiserer ikke litteratur som gir sikkert svar 

på dette.  
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 KONKLUSJON 

 

Identifisering av tidlige tegn på Funksjonssvikt blant eldre i hjemmesykepleien er en 

utfordring. Tegnene utvikles over tid, noe som gjør det vanskelig å oppdage dem. 

Hjemmesykepleien er derfor avhengig av kliniske instrumenter som møter utfordringen.  

 

I dag brukes minst seks ulike instrumenter for identifisering av funksjonssvikt som omfatter 

tilsammen 17 ulike observasjonsområder. Det er en styrke at SAFE inkluderer 11 av disse og 

også de åtte mest forekommende observasjonsområdene. Disse er: Kognitiv status, fysisk 

funksjon, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, eliminasjon, ernæring, personlig 

hygiene og sanser og kommunikasjon. Under halvparten av instrumentene bekrefter samsvar 

mellom observasjonsområdene sirkulasjon, respirasjon, hud og utvikling av funksjonssvikt.  

 

Smerte, og søvn og hvile er kun inkludert i SAFE, dette er en potensiell styrke. En mulig 

svakhet er at SAFE ikke inneholder noen sentrale observasjonsområder som innleggelser, 

sosiodemografiske data, diagnoser, og sosialt nettverk. 
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Boks 1: Instrument Sub -Acute Functional decline in the Elderly (SAFE) 
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Figur 1: OVERSIKT OVER METODENS GJENNOMFØRELSE 
 

 

Identifiserer, beskrive og oppsummere 

litteratur (15) som omhandler 

instrumenter og verktøy som måler 

funksjonssvikt. 

 

Dette gjøres ved å følge stegene for 

gjennomførelse av en scoping review fra 

rammeverket til Arksey & O’Malley: 

1. Lage forskningsspørsmål og kriterier 

for å velge relevant litteratur.  

2. identifiserer relevant litteratur ved å 

søke i vitenskapelige databaser.  

3. Studieseleksjon  

4. Organisere data i matrise (15). 

En tematisk analyse ble utført for å 

analysesere dataene. Analysen tar 

utgangspunkt i stegene til Clark og Braun 

2013 (18): 

1) De inkluderte artiklene ble lest av 

forfatter flere ganger,  

2) Dataene ble organisert i en 

litteraturmatrise (Tabell 2) som beskriver 

de identifiserte instrumentenes variabler  

3) Variablene ble organisert inn i 

observasjonsområdene til SAFE. Variabler 

som ikke passet inn i 

observasjonsområdene til SAFE ble 

organisert og analysert inn i temaer basert 

på variablenes fellestrekk (Tabell 3). 

4) Sammenligne instrumentenes 

observasjon og vurderingsområder mot 

tilsvarende områder i SAFE (Tabell 3). 
 

 

                 Diskutere funnene opp mot  
                                           SAFE (15). Sammenligne  

                                      observasjonsområdene som 

                                      SAFE består av med eksisterende 

                                      litteratur på området. 
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Tabell 1: OVERSIKT OVER LITTERATURSØK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søkeordene var:  
P: Older OR old OR elderly OR geriatrics  
I:  AND mapping OR screening OR assessment tools OR instrument 
C: Ikke aktuelt 
O: AND Prevention AND functional decline OR decline OR deterioration OR early detection OR detecion 
AND symptoms OR signs AND functional decline OR decline OR deterioration AND home OR community 
OR home health OR home nursing AND nursing AND long term care.  
 
Identifiserte artikler etter søk i databaser: 
CINAHL: 211,   PubMed/MEDLINE: 64,  EMBASE : 23. 
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Antall artikler etter fjerning av duplikater 
(n=287). Det var 11 duplikater. 

Antall artikler etter screening av 
tittel: 
(n=64) 

Ekskluderte artikler 
(n= 223). To ble  
ekskludert på grunn av 
språk. 

Antall relevante fulltekstartikler  
(n=64) 

    
Ekskluderte fulltekstartikler  
1: Etter å ha lest 
abstraktene=20 
2: Etter å ha lest 20 
artiklene flere ganger= 11 
3:Etter drøfting mellom 
forfatter og veileder= 4 
 
 

 
 

Totalt antall artikler 
(n= )4 

Inkluderte artikler  
(n= ) 4 

(Totalt etter søk, n=298)  
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Tabell 2: LITTERATURMATRISE 
Artikkel Hensikt Fokus Kontekst Identifiserte 

instrumenter 
Variabler  Popul

asjon  
Abicht-
Swensen, 
L.M et al. 
(6). 

Kan MDS 2.0 være 
verktøy for å kunne 
forutsi 
funksjonssvikt på 
tvers av sykdommer 
og behandlinger 
blant 
sykehjemspasienter 

Forutsi Funksjonssvikt på 
tvers av sykdommer og 
behandlinger blant 
sykehjemspasienter 

Sykehjem Minimum Data 
Set (MDS). 

Sosiodemografiske data, kognitiv status, inkontinens, 
kognitive mønster, kommunikasjon, syn og hørsel mønstre, 
humør, psykososial velvære, fysisk funksjon, diagnoser, 
helsetilstand, munnhelse og ernæring, hud status, ADL, 
medisiner, behandling, instrumentelle data, behov for terapi, 
og generell helsestatus 

Eldre  

Hoogerdui

jn, J.G, et 
al. (22). 

Finnes instrument 
som identifiserer 
eldres risiko for 
funksjonssvikt. 
Hvilket verktøy er 
best?   

HARP: Oppdage 
funksjonssvikt blant eldre 
gjennom og etter besøk på 
akuttavdeling. 
ISAR: Avdekke eldre med 
forhøyet risiko for å 
utvikle funksjonssvikt i 
akuttmottak. Ønsker å 
forenkle kommunikasjon 
mellom helsetjenestene.  
COMPRI: Identifisere 
pasienter som trenger 
oppfølging av ulike 
helseinstanser 

Sykehus/ 
akuttmottak
. 

Hospital 

Admission Risk 

Profile (HARP), 

 

Identification of 

Senior At Risk 

(ISAR), and 

 

Complexity 

Prediction 

Instrument 

(COMPRI), 

HARP: Sosiodemografiske data, kognitiv funksjon, fysisk 
funksjon, ADL (gå, spise selv), IADL (Bære handleposer, lage 
mat), medisiner, personlig hygiene, ernæring, eliminasjon. 
ISAR: Sosiodemografiske data, kognitiv funksjon, fysisk 
funksjon, antall sykehusopphold, sanser, medisiner, sosialt 
nettverk. 
COMPRI: Dobesøk, ernæring, personlig hygiene, sosialt 
nettverk (pensjonert eller ikke), bosituasjon, medisiner, antall 
sykehusopphold, fysisk funksjon, kognitiv funksjon og kreft 
eller ikke kreft? 

Eldre  

Hustey, 
F.M, et al. 
(20). 

Vurdere om TRST er 
egnet til å 
identifisere sub-
akutt funksjonssvikt 
blant 
hjemmeboende 
eldre som oppsøker 
en akutt avdeling på 
sykehus. 

Avdekke eldres risiko for 
innleggelse/reinnleggelse/
sykehjem 30-120 dager 
etter besøk på 
akuttmottak. 

Sykehus/ 
akuttmottak
. 

The six-item 
Triage Risk 
Screening Tool 
(TRST). 

Instrumentets seks spørsmål:  
1. Kognitiv funksjon (forvirret, følger veiledning, 
demens/delirium). 2. Bor alene? 3. Vanskelig å 
gå/forflytte/fall/nylig fall de siste 6 mnd. 4. Besøkt 
akuttmottak den siste mnd, og/eller vært innlagt på sykehus 
de siste 3 mnd. 5. Bruker fem eller flere medisiner. 6. Trenger 
hjemmesykepleie fordi sykepleier mistenker misbruk av 
tabletter/ alkohol, forsømmelse av seg selv og nedsatt 
egenomsorg. Mestrer ikke ADL/bruker færre enn fem 
medisiner men besøker ofte akuttmottak.  

Eldre  

Stolle, C, 
et. Al. 
(21). 

Kan internasjonale  
funn ved RAI 
etterprøves. Mål: 
Forbedre 

Forbedre klinisk praksis 
ved å kartlegge eldre i 
hjemmesykepleien 

Hjemmesyk
epleien 

Resident 
Assessment 
Instrument 
(RAI). 

Personlig hygiene, medisinsk og generell egenomsorg, 
ernæring og vekttap uten grunn, respirasjon, sirkulasjon, hud 
og slimhinner, eliminasjon, fysisk funksjon, kognitiv funksjon, 
sanser og kommunikasjon, sosialt nettverk, 

Eldre  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoogerduijn%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17181666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoogerduijn%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17181666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stolle%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769512
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kvalitetsprosessen sosiodemografiske data, humør og adferd, diagnoser ( 
depresion, demes) og velvære. 
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Tabell 3: INKLUDERTE OBSERVASJONSOMRÅDER, VARIABLER OG INSTRUMENTER 
 
 
 
Identifiserte 
observasjonsområder: 

 
 
 
Identifiserte variabler innenfor hvert observasjonsområde 

S
A
F
E 

M
D
S 

H
A
R
P 

I
S
A
R 

C
O
M
P
R
I 

T
R
S
T 

R
A
I 

Antall 
instrument
er som 
inneholder 
hvert 
observasjon
sområde 

Personlig hygiene Økt vanskeligheter med å stelle seg selv/ blitt fullt pleietrengende.   x x x  x x x 5/6 
Medisinsk egenomsorg  Ulike typer misbruk. Ta medisiner x x x x x x x 6/6 
Generell egenomsorg  Daglige helsebehov, bomiljø, generell status.  x x x x x x x 6/6 
Ernæring Ufrivillig vekttap, ernæring og tannhelse.  x x x  x  x 4/6 
Respirasjon Tungpusten, nyoppstått hoste, økt slimproduksjon, respirasjonsfrekvens 

over 20.  
x x     x 2/6 

Sirkulasjon Blodtrykk, puls, temperatur, ødemer, dehydrering.  x x     x 2/6 
Hud og slimhinner Sår, kløe, forverring av eksiterende sår (lukt, farge, størrelse), 

infeksjon?(akutt). 
x x     x 2/6 

Eliminasjon Inkontinens og dobesøk, farge/lukt på urin. Obstipert, diare, blod i 
avføring.  

x x x  x  x 4/6 

Fysisk funksjon 
Activity of daily living (ADL), Instrumental activity of daily living (IADL).  

x x x x x x x 6/6 

Kognitiv funksjon Kognitive mønster, mental helse, helse, humør, velvære, psykososial 
velvære, behov for terapi og hukommelse, nedstemt, bevissthetsnivå. 

x x x x x x x 6/6 

Sanser/kommunikasjon Hørsel, mønster, synsstatus, tale, språkforståelse. x x  x   x 3/6 
Søvn og hvile Trøtt på dagtid? Innsovningsproblemer.  x       0/6 
Smerter Angi smerte med Visuell Analog Skala. Over 2 tall en vanlig (sub-akutt) 

over 3 tall en vanlig (akutt). 
x       0/6 

Diagnoser Angst, delirium, kreft, depresjon, og demens.  x x  x x x 5/6 
Sosialt nettverk Pensjonert, antall naboer, antall nær familie, antall barn og sivilstatus.   x x  x x x 5/6 
Innleggelser Lengde, antall, dato for innleggelse på sykehus, antall reinnleggelser, 

antall besøk på akuttmottak, planlagt/akutt innleggelse, inkluderer 
innleggelsen bistand av flere ulike helseforetak? 

  x x x x  4/6 

Sosiodemografiske data Alder, kjønn og bosted.   x x x   x 4/6 
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VEDLEGG 1: Forfatterveiledning sykepleien forskning 

Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer i manuskripthåndteringssystemet 

ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster opp artikkelen med vedlegg, følgebrev og 

erklæring om interessekonflikter. Du kommer til nettstedet ved å trykke på denne lenken.  

Om Sykepleien Forskning 

Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt 

digitalt. Vi ønsker å være den foretrukne kanalen for å formidle sykepleieforskning i Norge. 

Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant og praksisnær, med en tydelig 

klinisk profil. Vi vil også bidra til at helsepersonell leser forskning og bruker 

forskningsresultater i teori og i praksis. 

Sykepleien Forskning er foreløpig indeksert i EBSCO-Cinahl, Nordart og SveMed+, men 

arbeider med å bli indeksert i flere internasjonale databaser. Forskningsartiklene vi publiserer, 

er fritt tilgjengelige for alle via internett. Til tider inviterer Sykepleien Forskning en fagperson 

til å kommentere originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med artikkelen. 

Forfattere som publiserer hos oss, beholder copyright til teksten og kan lenke til 

publikasjonen på våre nettsider, for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere 

kan ikke sende samme artikkelmanuskript til flere eller andre vitenskapelige tidsskrifter til 

bedømming på samme tid. Artikkelmanuskriptet eller resultatene skal ikke ha vært publisert i 

et annet vitenskapelig tidsskrift. Med tidligere publisering menes også publisering i allment 

tilgjengelige former som aviser, magasiner og på internett, for eksempel institusjonelle 

arkiver. Dobbeltpublisering og sekundærpublisering aksepteres som hovedregel ikke. 

Generelt 

Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft Word-programmets doc-

form. All tekst skrives med teksttypen Times New Roman, skriftstørrelse 12. Overskriftene 

markeres med fet skrift. Linjeavstand skal være 1,5. Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 

Fotnoter skal ikke brukes. Figurer og tabeller fremstilles på separate sider.  

Bruk av fremmedord skal begrenses. Fremmedord skal forklares, og forkortelser forklares 

første gang de forekommer i teksten. Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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informativ og lett forståelig. Unngå bruk av undertittel. Husk at flere og flere leser artiklene 

på mobiltelefon, slik at titlene bør tilpasses de nye formatene. Sykepleien Forskning 

språkvasker antatte artikler, men forfatterne må sørge for at manuskriptet er korrekturlest før 

innsending. Antall ord er maksimalt 3000 (ikke iberegnet sammendrag, figurer, tabeller og 

referanser). 

 INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 

På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike delene av 

vitenskapelige artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene 

struktureres etter IMRAD-prinsippet. Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i 

ScholarOne, skal ha følgende innhold:  

1. Tittelside: 

Tittel på manuskriptet (maksimalt 75 tegn inkludert mellomrom). Sykepleien Forskning kan 

endre tittelen for at den skal tilpasses nettformatet bedre og nå ut til et bredere publikum. 

• forfatterens/forfatternes navn, stilling og arbeidssted 

Hvis det er flere forfattere av et artikkelmanuskript, presenteres i tillegg kontaktpersonens 

• for- og etternavn 

• postadresse 

• e-postadresse 

• telefonnummer 

I tillegg skal det fremkomme: 

• antall tegn inkludert ordmellomrom og antall ord (ikke medregnet tittel, sammendrag 

eller referanser) 

• antall figurer og tabeller 

2. Sammendrag 

Forfatteren/forfatterne fremstiller et norsk sammendrag. Sammendraget skal oppsummere det 

aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktureres etter følgende overskrifter: 

• bakgrunn 

https://sykepleien.no/forskning/2009/03/skriv-en-artikkel
https://sykepleien.no/sammendraget
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• hensikt 

• metode 

• resultat 

• konklusjon 

Lengde: maksimalt 300 ord eller 1 500 tegn inkludert mellomrom. Oppgi tre–fem nøkkelord 

som du enten kan velge fra listen som kommer opp i ScholarOne, eller legge til dine 

egne. Angi minst ett som viser anvendt forskningsdesign. Sykepleien Forskning sørger for 

oversetting av sammendraget til engelsk sammen med hele artikkelen. 

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstrebes, og disposisjonen beror på 

artikkelmanuskriptets karakteristika. Overskriftene (mellomtitlene) i den løpende teksten skal 

være korte og tydelige og markeres med fet skrift.  

Språket i artiklene bør ha en aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: Eksempel på aktiv 

setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – sykepleieren deler ut 

…) Eksempel på passiv setning: Medisinene ble utdelt av sykepleieren. (Subjektet deler ikke 

ut – medisinene blir utdelt …) Du finner gode tips til skriving i det grønne feltet nederst på 

Sykepleien Forsknings hjemmeside, kalt Skrivetips.  

Se også redaktørens leder: Slik skriver du gode forskningsartikler 

Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som er basert på empiriske studier, anbefaler vi følgende struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …» 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel. Her beskrives forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, 

gjennomføring (inkludert hvilken tidsperiode og år dataene ble samlet inn, bearbeiding og 

analyse av dataene, godkjenning av REK, eventuelt Personvernombudet, og andre relevante 

instanser. Metodedelen skal være kortfattet og tilpasset Sykepleien Forsknings målgruppe. 

https://sykepleien.no/forskning
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2016/11/slik-skriver-du-gode-forskningsartikler
https://sykepleien.no/innledningskapitlet-og-hensikten-med-studiet
https://sykepleien.no/innledningskapitlet-og-hensikten-med-studiet
https://sykepleien.no/metodekapitlet
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Resultater. Her presenteres resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk 

rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller, skal ikke gjentas i 

teksten. Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi 

anbefaler at forfattere som bruker kvantitativ metode, får studien vurdert av en statistiker før 

den sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens 

resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal 

relevant forskning. Studiens begrensninger/svakheter angir hvilke konsekvenser disse har for 

tolkning av funnene. 

Konklusjon. Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling. 

Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

Figurer og tabeller 

Artikkelen kan ha til sammen maksimalt fem figurer og tabeller (tre tabeller og to figurer). 

Disse kan lastes opp som en del av hoveddokumentet (på egne sider etter referansene) eller 

som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være selvforklarende og så enkle å forstå som 

mulig. Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Figurene og tabellene skal ha en kort og informativ overskrift. Mer spesifikk informasjon 

skrives under figuren/tabellen. Figurer og tabeller bør tåle forminskning til ulike nettformater, 

som nettbrett og mobiltelefon. 

 

Referanser 

Referanser angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i 

parentes i teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. Antall referanser bør ikke 

overstige tretti. 

Alle referanser som finnes på internett, skal ha oppgitt korrekt nettadresse samt 

nedlastingsdato. Tilleggsinformasjon, som «red.» og «utg.», skrives på norsk, ikke engelsk. 

Eksempler på korrekt føring av referanser: 

https://sykepleien.no/resultatkapitlet-i-kvantitative-studier
https://sykepleien.no/resultatkapitlet-i-kvantitative-studier
https://sykepleien.no/figurer-og-tabeller-i-vitenskapelige-artikler
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+Vancouver
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Innsending av manuskript 

Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem på følgende 

adresse: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning   

Forslag til habile fagfeller 

Artikkelforfatterne må oppgi forslag til minst to habile fagfeller. For å unngå tvil om habilitet 

kan ikke fagfeller arbeide ved samme institusjon som artikkelforfatter(ne). Fagfeller kan 

heller ikke ha profesjonelle eller personlige bånd til artikkelforfatter(ne) som kan innebære 

tvil om habilitet. 

Følgebrev til redaktør / cover letter 

I følgebrevet må forfatterne oppgi: 

• Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Skriv kort, og bruk maksimalt ti linjer. 

• En redegjøring for hvorvidt resultatene er publisert tidligere, for eksempel som poster 

eller foredrag på en vitenskapelig konferanse. 

• Det er også ønskelig med en beskrivelse av hvorfor denne artikkelen har interesse for 

Sykepleien Forsknings lesere. 

• Hvis manuset bygger på resultater som også er presentert i avlagt masteroppgave, må 

forfatterne opplyse om dette samt om hvor lenge masteroppgaven er klausulert i en 

eventuell nettversjon for å unngå plagiering/dobbeltpublisering. 

Vurderingsprosessen 

Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskripter som sendes til oss. I 

første omgang foretar redaktøren en vurdering av om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes 

tilbake til forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller (referees/reviewers) for 

nærmere vurdering. Sykepleien Forskning bruker åpen fagfellevurdering, hvor navn på både 

forfatter og fagfelle er kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i 

manuskripthåndteringssystemet kan du følge med på hvor manuset ditt er i 

vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, bedømmes først ut fra følgende kriterier: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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• Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 

• Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjonen kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunktet. 

Artikkelmanuskripter som antas å være aktuelle, sendes til fagfellevurdering. 

Alle artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen, må følge denne forfatterveiledningen. 

Manuskripter som ikke følger veiledningen, blir returnert til forfatterne selv om innholdet er 

relevant for tidsskriftet. 

Innsending av revidert manuskript 

1. Etter fagfellevurdering blir artikkelen sendt tilbake til forfatter(ne) med kommentarer fra 

både fagfeller og redaktør. 

2. Det må utarbeides et eget dokument som viser i detalj hvordan forfatter(ne) har bearbeidet 

manuskriptet etter kommentarene fra fagfeller og redaktør. Dette lastes opp sammen med 

revidert manuskript i ScholarOne som Author’s response. 

3. Alle endringer i revidert manuskript skal markeres med rødt eller ved hjelp av funksjonen 

Spor endringer.  

4. Revidert manuskript og Author’s response lastes opp i 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning. Følg lenken i svarbrevet fra 

redaktøren. 

Godkjenning av manuskript 

1. Forfatter(ne) får beskjed fra redaktøren når artikkelen er godkjent for publisering. 2. Det er 

viktig å følge instrukser fra redaksjonen vedrørende språkvask av endelig manuskript. 

Oversetting til engelsk  

1. Fra høsten 2016 blir alle forskningsartikler i Sykepleien Forskning oversatt til engelsk av 

en profesjonell oversetter. I tillegg til selve artikkelen oversettes også tabeller/figurer og 

sammendrag. 2. Forfatter(ne) vil få tilsendt den engelske versjonen til gjennomlesning før 

publisering. 

 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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Krav til medforfatterskap 

Når et artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfatterne ha deltatt i arbeidet i en slik 

utstrekning at vedkommende kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller 

flere forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare 

personer som oppfyller alle følgende tre kriterier, kan være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag til forskningsprosessen i sin helhet. 2. Å ha ført rapportutkastet i 

pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige intellektuelle bidrag. 3. Å ha 

gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlige, 

navngis. Kriteriene sier ikke noe om forfatterrekkefølgen. Det åpnes for spesifisering av 

forfatternes bidrag, for eksempel «XX og YY har bidratt like mye til denne artikkelen». 

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et 

eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt, bør 

presiseres. Slik takk forutsetter de aktuelle personenes samtykke. 

 Erklæring om interessekonflikter 

 Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for 

eventuell publisering. Hvis noen av forfatterne har interessekonflikter, må dette oppgis når 

manuskriptet sendes inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sykepleien.no/erklaering-om-interessekonflikter
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VEDLEGG 2: Oversikt over Minimum Data Set (MDS 2.0). 

På grunn av opphavsrett er denne utarbeidet av forfatter av masteroppgaven.   

Fritt hentet fra:  

Abicht-Swensen L, Debner L. The Minimum Data Set 2.0: A functional assessment to predict 

mortality in nursing home residents. American journal of Hospice & Palliative Care 

1999;16(3):527-32. Lest dato: 18.06.18 

1. Cognitive patterns 

2. Communication and hearing patterns 

3. Vision patterns 

4. Physical functioning and structural problems 

5. Continence 

6. Psychosocial well-being 

7. Mood and behavior patterns 

8. Activity pursuit patterns 

9. Disease diagnoses 

10. Other health conditions 

11. Oral/nutritional status 

12. Oral/dental status 

13. Skin condition 

14. Medication use 

15. Treatments and procedures 
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VEDLEGG 3: Oversikt over Hospital Admission Risk Profile (HARP). 

Hentet fra: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/42213 Dato: 18.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/42213
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VEDLEGG 4: Oversikt over ISAR. 

Hentet fra: https://www.researchgate.net/profile/Paolo_Dessi-Fulgheri 

Dato: 18.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Paolo_Dessi-Fulgheri
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VEDLEGG 5: Oversikt over Complexity Predicion Instrument (COMPRI). 

Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834301001372 

Dato: 18.06.2018 

For ordens skyld: Denne figur 1 er ikke en figur i oppgaven. Se bort i fra figur 1 i 

overskriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834301001372
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Vedlegg 6: Oversikt over The six-item Triage Risk Screening Tool (TRST). 

Hentet fra: 

På bakgrunn av opphavsrett er denne tabellen fritt gjengitt fra:  

https://www.frontiersin.org/files/Articles/223446/fonc-06-00199-HTML/image_m/fonc-06-

00199-t003.jpg           

Dato: 18.06.2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total score: Abnormal if higher then two within the geriatric population and higher then one 

within the oncologic population.  

https://www.frontiersin.org/files/Articles/223446/fonc-06-00199-HTML/image_m/fonc-06-00199-t003.jpg
https://www.frontiersin.org/files/Articles/223446/fonc-06-00199-HTML/image_m/fonc-06-00199-t003.jpg
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Vedlegg 7:  Oversikt over Resident assessment tool (RAI) 

 
Hentet fra: https://www.dhhs.nh.gov/oos/bhfa/documents/assessment.pdf 
Dato: 18.06.2019 
 

  
RESIDENT ASSESSMENT TOOL/ NEEDS DETERMINATION 

Resident name: __________________________________ Date of Admission ___________________________________  
PLEASE PRINT  

MONTH DAY YEAR  

 

Instructions: 

 
Any person who has been trained to complete this assessment may complete all sections of this assessment. However, the person 

completing the assessment (the assessor) should, when applicable, rely on health care professionals or their examinations to ensure the 
assessment is completed accurately.  

 
Complete each question with a Yes, No, or N/A (Not applicable) by placing a check mark in the applicable box. If the answer could be Yes 

and No or not applicable, use the COMMENTS FOR ASSESSMENT section on page 5 and 6 of this assessment. All comments must be 

written in the comment section at the end of this assessment. See sample assessment. 

  
For each check mark in a box that is shaded, the facility must consider this need in a care plan and identify the reason, A, B, C, or D, why the 
need does not require a care plan, if applicable. See acceptable reasons for not care planning on page 5. If the reason for not care planning is 

a D (other), provide a brief explanation in the COMMENTS FOR ASSESSMENT section on page 5 and 6 of this assessment. You may 

make comments if choosing to care plan but it is not mandatory. See sample assessment. Any shaded area after a question must be answered 
if prompted.  

 
Any RAT trained person may complete the NURSING section on page(s) 4 and 5 provided the trained person relies on the written ex 
aminations of health care professionals to ensure this section is completed accurately. If any shaded box in the nursing section is checked, a 

nurse shall determine if it is necessary to complete a nursing assessment. A nurse shall determine if a care plan is necessary for any shaded 

box in the nursing section.  

  
One care plan may contain numerous needs that have a check mark in a shaded area. (Sometimes referred to as clumping). Will You Care 
Plan  

 

WALKING/AMBULATION  
1. Can the resident walk or propel 50 feet within a minute? If no, how long would it take?  

____________________________________________________________________  

2. Is unsteady when walking.  
3. Walks without any assistive equipment.  

4. Walks with cane.  

5. Walks with walker.  
6. Needs wheelchair and able to move without assistance.  

7. Needs wheelchair but needs assistance to move.  

8. Can walk stairs with or without assistive device.  
9. Unable to walk stairs with or without assistive device  

10. Resident will be on first floor regardless of ability to walk stairs.  

11. Resident will be on second or third floor.  
 

TRANSFERS  

1. Can move from bed to chair or from chair to standing position or any transferring without assistance.  
2. Needs assist of one to move from bed to chair or from chair to standing position or any transferring.  

3. Needs assist of two to move from bed to chair or from chair to standing position or any transferring.  

4. Requires hoyer lift or other lift equipment to transfer.  
 

EVACUATION  

1. Could evacuate building independently.  
2. Could evacuate building with verbal assistance.  

3. Could evacuate building with the assistance of one person.  
4. Needs assist of two to evacuate the building.  

 

FALLS  
1. Is there a history of falls in the past year.  

2. No falls in the past 3 months.  

3. Has fallen in the past 3 months. If yes, how many times? __________________________________  
4. Reason for falls is unknown.  

5. One reason for choosing to live in 

assisted living is frequency of falls.  
6. Reason for falls is known but falls are unpreventable.  

7. Reason for falls is known / resident refuses  

to follow all recommendations to prevent falls.  

 

MOOD AND BEHAVIOR  

1. Takes medication for anxiety.  
2. Takes medication for depression.  

https://www.dhhs.nh.gov/oos/bhfa/documents/assessment.pdf
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3. Takes medication for hallucinations or delusions.  

4. Has attempted suicide in the past year.  

5. Intentionally stays in room to avoid social interactions.  

6. Has been verbally or physically aggressive in the past 6 months.  

7. Has been behaviorally disruptive in the past 6 months.  
8. Is resistant to maintaining hygiene.  

 

COMMUNICATION  
1. English is a first language.  

2. Speaks without difficulty.  

3. Writes basic English.  
4. If applicable, effective non-verbal communication.  

5. Requires large print.  

6. Has a diagnosis of glaucoma, macular degeneration, or retinal disease.  
7. Can complete ADLs with limited assistance despite a yes answer for # 6 above.  

8. Wears corrective lenses.  

9. Refuses to wear corrective lenses or have follow-up visual care.  
10. Has trouble hearing conversations of 2 or more people.  

11. Must have increased volume on TV.  

12. Has trouble hearing over phone.  

13. Has had professional ear cleaning in last 90 days.  

14. Has hearing aides.  

15. Refuses to wear hearing aides.  
16. Refuses to have hearing test.  

 

ORAL/NUTRITION  
1. Has dentures (full) (partial)(bridge).  

2. Has broken, decaying, loose teeth  

3. Requires assistance (total) (partial) with dental care  
4. Has a documented chewing/swallowing issue  

5. Has a special diet need due to health issues or religious preference. If yes, specify.  

______________________________________________________________________________  
6. Requires food to be cut  

7. Requires or benefits from meal supplements  

8. Requires adaptive eating utensils  
9. Has had a weight change of 5% in the past 30 days.  

 

DEMENTIA  
1. Has early stage of dementia.  

2. Has mid stage dementia.  

3. May attempt to exit home or building.  
 

MEDICATIONS / TREATMENTS  

1. Takes all medication without any assistance.  
2. Requires someone to observe the taking of all medications.  

3. Requires a nurse or other licensed staff to give all medications.  

4. Has had 3 or more new or changed medications ( excluding OTC meds ) in the past 90 days.  
5. Requires someone to order and re-order all medications.  

6. Requires supervision of nebulizer treatments.  

7. Needs oxygen occasionally.  
8. Needs oxygen continually.  
 

HYGIENE / ADL ASSISTANCE  

1. Is incontinent of bladder.  

2. Is incontinent of bowel.  
3. Is independent with bathing.  

4. Capable of bathing independently but reluctant to bath.  

5. Needs assistance to bath. If yes, how much assistance?  
6. Needs assistance with dressing.  

7. Capable of grooming independently but reluctant to groom.  

8. Needs assistance with toileting.  
9. Capable of changing adult incontinent products independently but reluctant to change.  

10. Needs assistance changing adult incontinent products. If yes, verbal or physical assist?  

11. Capable of brushing teeth independently but reluctant to brush.  
12. Needs assistance to brush teeth. If 

yes, verbal or physical assist?  

13. Has frequent urinary tract infections.  
14. Has chronic constipation.  
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1 INNLEDNING 

 
 

1.1 Å jobbe kunnskapsbasert 

Det er helsepolitiske føringer om at de norske helsetjenestene skal jobbe mot kvalitetssikring og 

pasientsikkerhet (St.meld. 11 (2014–2015), 2014). I dagens helsevesen har pasientene mer 

kunnskap og innflytelse enn noen gang, og de forventer den beste behandling og pleie. Pasientene 

krever derfor at det skal være høy kvalitet på helsetjenesten (Sandvik, Stokke, & Nortvedt, 2011, s 

160-167). Det er derfor viktig at oppdatert og kvalitetssikret kunnskap ligger til grunn for alle 

helserelaterte beslutninger i klinisk praksis (St. meld 10., (2012-2013)).  

Å jobbe kunnskapsbasert og utøve kunnskapsbasert praksis (KBP) er en metode for å utvikle 

kvalitet og ivareta pasientsikkerhet (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, & Reinar, 2008, s 12). Å jobbe 

mot en KBP betyr at de faglige avgjørelsene baseres på flere typer kunnskap. Generelt i helsefaglig 

litteratur brukes ofte begrepet evidensbasert kunnskap, som gjerne oversettes med forskningsbasert 

kunnskap. Et kunnskapsbasert arbeidssett innebærer å ”Systematisk innhente forskningsbasert og 

erfaringsbasert kunnskap, samtidig som man tar hensyn til pasientens ønsker” (Nortvedt et al., 

2008, s 15).   

En kilde til anvendbar forskningsbasert kunnskap er ulike typer oversiktsartikler (Granum & 

Solvoll, 2006, s 120; Nortvedt et al., 2008, s.13). Oversiktsartikler har flere formål. For eksempel 

kan de brukes til å akkumulere eller identifisere kunnskap innen et tema, eller avdekke deler av et 

tema det ikke er forsket på. I tillegg kan ulike oversiktsartikler brukes til å kritisk samle inn, 

evaluere og analysere den forskning som finnes innen ulike felt (Nortvedt et al., 2008, s 13; Reinar 

& Jamtvedt, 2010, s 238-246). Ved å identifisere, akkumulere, kritisk evaluere og analysere 

eksisterende forskning kan sykepleiefaget videreutvikles ved at teoriutvikling fremmes, samtidig 

som forskning blir mer tilgjengelig for både forskere og sykepleiere i klinisk praksis (Reinar & 

Jamtvedt, 2010, s 238-246).  

 

1.2 Scoping review om SAFE 

Min egen studie, som ligger til grunn for denne masteroppgaven, er et eksempel på en 

oversiktsartikkel. Jeg utarbeidet en scoping review som hadde til hensikt å systematisk gjennomgå 

forskjellige instrumenter som i dag brukes for å avdekke funksjonssvikt hos eldre, og sammenlikne 

deres observasjons- og vurderingsområder med de tilsvarende områdene i det kliniske verktøyet 
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SAFE. Studien ble gjort ved å: 1) Gjennomføre en scoping review som identifisere og beskriver 

eksisterende kliniske instrumenter som har til hensikt å avdekke tegn på funksjonssvikt hos eldre. 2) 

Sammenlikne eksisterende instrumenters observasjons- og vurderingsområder med tilsvarende 

områder i det kliniske verktøyet SAFE.  SAFE er beskrevet i artikkelen som ligger til grunn for 

masteroppgaven.   

 

Studien har bakgrunn i betydningen av å bruke kliniske instrumenter i praksis. Målet har vært å 

styrke kvalitet på de helsetjenestene som eldre i hjemmesykepleien mottar. En del av hovedmålet 

har vært å utvikle et instrument som identifiserer tidlige tegn på funksjonssvikt, slik at tiltak kan 

iverksettes på et lavest mulig omsorgsnivå. I tillegg var målet å øke pasienttilfredsheten ved å 

trygge pasienter og pårørende (Glattre, Gjevjon, & Skredsvig, 2014, s. 1-50). 

 

Et instrument som SAFE vil bidra til å oppdage tidlige tegn på funksjonssvikt hos hjemmeboende 

eldre. Bruk av instrumenter for mer systematisk kartlegging vil kunne øke effektivitet, kvalitet og 

pasientsikkerhet ved å styrke de faglige vurderingene (Glattre et al., 2014, s 1-50). En konsekvens 

av dette kan være at samarbeidet mellom sykepleier, lege, andre helseinstanser, pasient og 

pårørende flyter lettere, fordi målbare observasjoner er mer håndfaste og konkrete enn subjektive 

vurderinger (Glattre et al., 2014, s 1-50). Det kan minske forskjellen fra en sykepleier til en annen 

sykepleier ved at de faglige vurderingene som gjøres standardiseres. Standardiserte faglige 

vurderinger i kombinasjon med et bedre samarbeid mellom de ulike profesjonene vil kunne øke 

effektiviteten i helsevesenet og gi pasienten raskere oppfølging. En positiv konsekvens av dette kan 

være at bedre samarbeid i kombinasjon med økt effektivitet kan senke noen av de økonomiske 

kostnadene samfunnet har (Glattre et al., 2014, s 1-50).   

   

Gjennom arbeidet med scoping reviewen i denne masteroppgaven ble flere utfordringer identifisert. 

De fleste utfordringene er knyttet til studiens funn og funnenes kvalitet. Å sikre kvalitet og 

pasientsikkerhet er en viktig målsetting innen KBP (Nortvedt et al., 2008, s 134). 

Kvalitetsvurderinger er derfor viktig, ettersom man må kjenne til innholdet i forskningen og velge 

kilder med så god kvalitet som mulig (Nortvedt et al., 2008, s 134).  
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1.3 Bakgrunn for valg av problemstilling 

 

Oppsummert kan det sies at kunnskapsbasert praksis har som mål å sikre høy kvalitet på 

kunnskapen praksis baserer seg på. En scoping review inkluderer ofte ulike kilder og vurderer 

kvaliteten etter færre kriterier enn for eksempel en systematisk review (Grant & Booth, 2009, s 91-

108). Det er derfor spennende å se på ulike utfordringer knyttet til funnene i min studie. Hensikten 

med refleksjonsoppgaven er derfor:  

 

Å øke min forståelse av artikkelens metodologiske gjennomførelse. Se på ulike styrker og svakheter 

ved en scoping review og en systematisk review fremheves. Litteratur om kvalitet, reliabilitet og 

tematisk analyse vektlegges på bakgrunn av oppgavens omfang. Det diskuteres om en scoping 

review egner seg til å besvare artikkelens forskningsspørsmål.  

 

1.4 Refleksjonsoppgavens oppbygging. 

 

En refleksjonssoppgave skiller seg fra en forskningsartikkel ved at den ikke har krav til oppbygging 

eller struktur. Jeg har derfor valgt å dele refleksjonsoppgaven i en innledning, to hovedkapitler og 

en oppsummering. Temaene er valgt på bakgrunn av den kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom 

arbeidet med masteroppgaven. Temaene vil gi dypere innsikt i noen av utfordringene knyttet til 

funnene i min studie.  

 

I kapittel 2 presenteres begrepene scoping review og systematisk review. I kapittel 3 gjør jeg rede 

for ulikheten mellom en scoping review og en systematisk review. I kapittel 4 diskuterer jeg 

hvorvidt scoping review bidro til å besvare artikkelens forskningsspørsmål. Oppsummert vil jeg 

reflektere over hvilken betydningen oppgaven kan ha i en sykepleiefaglig sammenheng. 

 

1.5 Valg av litteratur 

 

Litteraturen i refleksjonsoppgaven tar utgangspunkt i litteratursøket som ble gjort i artikkelen. 

Søkeordene, søkestrategi og fremgangsmåte er beskrevet i artikkelens metodedel. Jeg valgte å bruke 

litteraturen som jeg allerede hadde fordi jeg satt på mye relevant stoff etter å ha søkt etter litteratur 

til artikkelen. På bakgrunn av at begge oppgavedelene skal ha lignende tema og henge sammen, 

syntes jeg ikke det var problematisk å velge ut litteratur på denne måten. Metodelitteraturen som ble 
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brukt i artikkelen ble derfor videreført til denne delen av oppgaven. Jeg manglet noe litteratur om 

systematisk review. Derfor valgte jeg å se på referanselistene til den litteraturen jeg hadde, for 

relevante litteraturtips.  

 

Mye av litteraturen som omhandler scoping review baserer seg på Arksey & O’Malley sine 

prinsipper for gjennomførelsen av en scoping review. Dette kan skyldes at de var blant de første til 

å utvikle metoden. Rammeverket for gjennomførelsen står grundig beskrevet i Arksey & O’Malley, 

(2005), Scoping studies: Towards a methodological framework. Derfor var det naturlig å bruke 

deres litteratur i refleksjonsoppgaven. Følgende inkludert litteratur er derfor inkludert:   

 

Colquhoun, H. L et al. (2014). Scoping reviews: time for clarity in definition, methods, and 

reporting.  

 

Joanna Briggs Institute, Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual: 2015 edition / Supplement, 

2015. 

 

Pham, M. T., Rajic, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & McEwen, S. A. (2014). 

A scoping review of scoping reviews: advancing the approach and enhancing the consistency.  

 

Rumrill, P., Fitzgerald, S., &, & Merchant, W. (2010). Using scoping literature reviews as a means 

of understanding and interpreting existing literature.  

 

Litteraturen som er valgt er positivt innstilt til Arksey & O’Malley sine betrakninger rundt metoden 

scoping review. Dermed er det en fare for at refleksjonene som blir gjort er farget av deres syn og 

perspektiver. På mange måter kan deres syn ha farget mitt syn, siden hele oppgaven bygger på deres 

rammeverk.  

 

Litteraturen som omhandler metoden systematisk review er hentet fra metodeboka til Polit, D. F., & 

Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. (9 

th ed.). All litteratur som er brukt til å beskrive og reflektere rundt metoden systematisk review, er 

hentet derfra. Her så jeg gjennom referanselisten til Polit & Beck for relevant litteratur. Valgt 

litteratur er derfor preget av deres metodebok og de synspunktene de har valgt å vektlegge. 

Inkludert litteratur er som følgende:  
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Ciliska, D., DiCenso, A., & Guaytt, G. S. L. E. M. (2005). Summarizing the evidence through 

systematic reviews. Evidence-based nursing- a guide to clinical practice.  

 

DiCenso A, Bayley L, Haynes RB (2009) Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S 
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2 TO STRATEGIER FOR Å GJENNOMFØRE EN OVERSIKTSARTIKKEL 

 
Det finnes mange ulike former for oversiktsartikler (Arksey & O’Malley, 2005, s 3). I 

forskningsstudier blir terminologien innenfor samlebetegnelsen oversiktsartikler ikke brukt entydig. 

Dette kan synes uoversiktlig, slik at det er behov for å definere hva de ulike oversiktsartiklene 

innebærer (Arksey & O’Malley, 2005, s 3). Derfor defineres og beskrives metodene systematisk 

review og scoping review. Beskrivelsen er den samme som i artikkelen som ligger til grunn for 

masteroppgaven   

 

2.1 Hva er en systematisk review? 

I denne refleksjonsoppgaven legges denne definisjonen og beskrivelsen av terminologien 

systematisk review til grunn.  

 

A systematic review is a review that methodically integrates research evidence about a 

specific research question using carefully developed sampling and data collection 

procedures that are spelled out in advanced in protocol. In a systematic review, reviewers 

use methodical procedures that are, for the most part reproducible and verifiable. Although 

subjectivity cannot be totally removed in a systematic review, or in any research endeavour, 

the review process is disciplined and largely transparent, so that readers of the systematic 

review can assess the conclusions. Systematic reviews explicitly aim to avoid reaching 

incorrect or misleading conclusions that could arise from a biased review process or form a 

biased selection of studies included in the review (Polit & Beck, 2012, s 653). 

 

2.2 Hva er en scoping review? 

En scoping review fokuserer på bredden istedenfor dybden innen et tema, og har åpne 

forskningsspørsmål. Det er vanlig å inkludere flere typer litteratur, som rapporter eller 

forskningsartikler (Arksey & O’Malley, 2005, s 3). Scoping review skiller seg fra en systematisk 

review, som fokuserer på veldefinerte forskningsspørsmål og inkluderer kvalitetsvurderte 

forskningsartikler. For øvrig er det viktig i begge metoder at gjennomførelsen er gjort rede for. 

Dermed kan andre vurdere kvaliteten på arbeidet og eventuelt gjennomføre de samme stegene 

(Rumrill et al., 2010, s 399-404). Det er vanlig å bruke scoping reviews til å kartlegge hva som 

finnes innenfor et større tema, og som hjelp til å utvikle forskningsspørsmål (Rumrill et al., 2010, s 

399-404). 
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Det er identifisert minimum fire grunner til å gjennomføre en scoping review: 1. Undersøke hva 

som finnes av forskning på feltet. 2. Vurdere behovet for å gjennomføre en full systematisk review. 

3. Akkumulere og formidle forskningsresultater som finnes. 4. Å identifisere kunnskapshull i 

eksisterende litteratur  (Arksey & O’Malley, 2005, s 9). Min scoping review oppfyller to av 

grunnene. Jeg identifiserte instrumentene som fantes, kategoriserte og organiserte alle de ulike 

variablene inn i observasjonsområdene til SAFE, samt sammenlignet hvilke observasjonsområder 

som var like/ulike observasjonsområdene til SAFE. Altså i henhold til grunn 1 og 3.   
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3 FORSKJELLER MELLOM SCOPING REVIEW OG SYSTEMATISK REVIEW 

 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg likheter og ulikheter ved metodene scoping review og systematisk 

review. Jeg valgte derfor å presentere en tabell for å synligjøre hovedforskjellene oversiktlig. 

Kapitlet tar utgangspunkt i noen av disse forskjellene fordi forskjellene synligjør styrker og 

svakheter ved de to metodene.   

 

Tabell 1: Forskjellene mellom en scoping review og systematisk review  

(Pham et al., 2014, s 371-385). 

 

 Scoping review Systematisk review 

Hensikt Å kartlegge all litteratur, om 

et emne, for å fremstille 

oversikt over en potensielt 

stor og uoversiktlig mengde 

litteratur med relevans for et 

bredt tema.  

Å oppsummere den beste 

tilgjengelige forskningen 

knyttet til et spesifikt 

spørsmål, for å sammenstille 

empirisk evidens fra et 

mindre antall studier med 

relevans for et fokusert 

forskningsspørsmål.   

Inkluderte innsamlede data Inkluderer som oftest et 

større omfang ulike 

studiedesign, rapporter, 

notater og 

forskningslitteratur med ulike 

metodiske tilnærminger.  

Inkluderer ofte den beste 

tilgjengelige forskningen 

knyttet til et spesifikt 

spørsmål. 

Mål Å fremstille en beskrivende 

oversikt over materialet som 

er gjennomgått, uten kritisk 

vurdering av enkeltstudier 

eller syntetisering av evidens 

fra ulike studier.  

Å syntetisere evidens fra 

flere studier etter at risiko for 

skjevheter er vurdert. 

Kvalitetsvurdering Litteratur som inkluderes 

kvalitetsvurderes ikke etter 

Strenge krav til kvalitet for de 

inkluderte studiene. De 
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utviklede sjekklister inkluderte studiene blir 

vurdert etter ferdigutviklede 

sjekklister. Hvert design har 

sin sjekkliste.  

Antall forskere  Gjennomføres som regel av 

én forsker. Kan være flere, 

men er ikke et krav 

Kvalitetsvurderingen krever 

at flere forskere vurderer 

hvilke studier som skal 

inkluderes.  

Analysemetode  Tematisk analyse, normativ 

analyse, deskriptiv analyse  

Metaanalyse, metasyntese, 

deskriptiv, normativ analyse 

Varighet/tid Bruker ofte kortere tid fordi 

kvalitetsvurdering ikke er 

like omfattende. 

Tar ofte lengere tid på grunn 

av strenge krav til innsamling 

av data, testing og 

kvalitetsvurdering. 

 

Tabellen ovenfor viser at metodene scoping review og systematisk review har ulike styrker og 

svakheter.  

 

Det er en styrke at en scoping review inkluderer ulike typer litteratur, fordi all litteratur innenfor et 

bredt område identifiseres. En svakhet er at den inkluderte litteratur ikke kvalitetsvurderes. Derfor 

kan man tvile på om funnene er troverdige. I en systematisk review er det en styrke at inkludert 

litteratur kvalitetsvurderes. En svakhet kan være at studien er tidkrevende på grunn av 

kvalitetsvurderingen og at kliniske instrumenter i bruk ute i praksisfeltet kan bli ekskludert på 

bakgrunn av kvalitetskravene. Kvalitetsvurderingen fører til at en systematisk review har høyere 

relabilitet enn en scoping review. 

 

I min studie var det hensiktsmessig på grunn av de overnevnte styrken å velge å benytte seg av 

metoden scoping review for å besvare forskningsspørsmålene.  

 

 

3.1 Alle kilder skal med 

Tabell 1 viser hovedforskjellene mellom en scoping review og systematisk review (Pham et al., 

2014, s 371-385). Likevel bør det nevnes at metodene har noe til felles. I begge metodene kreves 

det at forskeren bruker tid på å finne søkeord, for eksempel ved å bruke MESH sine emneknagger. 
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Begge metodene systematiserer søkeordene, for eksempel gjennom KBP sitt verktøy PICO 

(Nortvedt et al., 2008, s 29-31). Det er først når det kommer til hensikt, innsamling av data, 

inkludering av litteratur, kvalitetsvurdering, tid og analyse, at metodene har ulike krav og 

fremgangsmåter.  

 

I en scoping review er forskningsspørsmålet åpent, og forskeren ønsker å undersøke temaet i 

bredden, slik som i min studie. Litteratur med ulike studiedesign og metodiske tilnærminger blir 

ofte inkludert og alle kilder kan inkluderes (Pham et al., 2014, s 371-385). Med alt menes 

forskningsartikler, forskningsrapporter, notater, lover, og leserinnlegg (Pham et al., 2014, s 371-

385).  

 

I en systematisk review er dette annerledes. Her undersøker man gjerne et veldig spesifikt spørsmål 

og går i dybden på dette spørsmålet (Rumrill et al., 2010, s 399-404). Her er det ikke vanlig å 

inkludere litteratur med ulik metode (Rumrill et al., 2010, s 399-404).  

 

Det kan synes som at man ikke tar et valg når man inkluderer litteratur til en scoping review, men 

det er ikke nødvendigvis tilfellet (Pham et al., 2014, s 371-385). I min studie var det nødvendig å 

gjøre flere valg, blant annet hvilket rammeverk som skulle ligge til grunn for gjennomførelsen av 

metoden. Valget var blant annet viktig fordi rammeverket bidro til å begrense materialet slik at 

representative funn var igjen. I tillegg ble inkludert litteratur valgt ut fra inklusjons- og 

eksklusjonskriterier samt søkeord.  

 

Jeg valgte Arksey & O’Malley sitt rammeverk for å støtte gjennomføringen av min scoping review. 

Andre rammeverk ble vurdert, som for eksempel Joanna Briggs Institute sin manual (Joanna Briggs 

Institute, 2015, s 6-20). Det var to hovedårsaker til at jeg valgte Arksey & O’Malley sitt 

rammeverk. For det første tar de fleste andre rammeverk utgangspunkt i Arksey & O’Malley sine 

steg for gjennomførelse av en scoping review. Dermed var det ikke like viktig hvilket rammeverk 

som ble valgt. For det andre fantes det flest scoping reviews som har brukt Arksey & O’Malley sitt 

rammeverk. Studier som bruker Joanna Briggs sitt rammeverk eksisterer, men krevde mer tid og 

energi å innhente. Ofte måtte bibliotekar kontaktes for å hente ut fulltekstutgaver av artiklene. 

Således var det enklere å bruke Arksey & O’Malley sitt rammeverk, ettersom artikler som baserte 

seg på deres rammeverk lå åpent tilgjengelig. Å finne artikler som har brukt det samme 

rammeverket var viktig, fordi jeg ønsket å studere hvordan andre hadde gått frem for å gjennomføre 

lignende studier.   



 
 

51 

 

Rammeverket til Arksey & O’Malley har fem steg:  

1. Identifisere forskningsspørsmål,  

2. Identifisere relevante studier,  

3. Velge ut relevant litteratur,  

4. Organiser funnene i matrise,  

5. Akkumuler funnene og tolke resultatene.   

            (Arksey & O’Malley, 2005, s 8-22). 

  

Steg fem blir diskutert i kapitel 3.3.  

 

Etter at forskningsspørsmålene var bestemt, gikk jeg inn i MESH- termene for å finne gode 

søkeord. Søkeordene ble plasserte i PICO som er utviklet av KBP for å systematisere søkeprosessen 

(Nortvedt et al., 2008, s 29-31). Å bestemme relevante søkeord var viktig for å avgrense, men 

samtidig få mange relevante treff. Å få mange treff var hensiktsmessig fordi jeg ønsket å 

identifisere alle instrumenter som vurderte funksjonssvikt blant eldre.  

 

Systematiske søk i databasene Cinahl, Medline, Cochrane og Embase ble gjennomført februar og 

mars 2017. Bindeordet OR bidro til at jeg fikk treff som inneholdt enten det ene eller andre 

søkeordet. Ved å bruke bindeordet AND ble søkene avgrenset, slik at jeg kun fikk treff der begge 

ordene finnes. I tillegg ble inklusjon- og eksklusjonskriterier laget for å forenkle prosessen med å 

velge ut relevant litteratur (Arksey & O’Malley, 2005, s 19-33).  

 

Etter å ha fjernet duplikater, hadde jeg 287 artikler. Etter at artiklene ble selektert ut fra 

overskriften, satt jeg igjen med 64. Videre ble abstraktene lest og jeg satt deretter igjen med 20 

artikler. Etter å ha lest artiklene i sin helhet flere ganger og diskutert artiklene med veileder, hadde 

jeg endelig 4 artikler å gå ut fra. Artikkel seleksjonen som ble utført, tok utgangspunkt i 

problemstilling, søkeord, inklusjon- og eksklusjonskriterier. Oversikt over seleksjonsprosessen i 

prisma finnes i min scoping review som ligger til grunn for refleksjonsoppgaven. Se Tabell 1 for 

oversikt over litteratursøk i artikkelen. Kriteriene var at overskriften måtte inneholde ordene 

instrument (assessment tool), funksjonssvikt ( functional decline), og eldre (older, elderly). I tillegg 

ble artiklene valgt ut på bakgrunn av inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Kontekst var ikke et 

eksklusjonskriterium, da hjemmesykepleiepraksis er ulik fra land til land. Litteraturen måtte være 

skrevet på skandinaviske språk eller engelsk.  
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For å identifisere relevant litteratur, valgte jeg å kun søke i vitenskapelige databaser. Andre typer 

data ble ikke inkludert. En av refleksjonene som ligger til grunn, er at det ikke ville vært mulig å 

sammenligne andre instrumenter med SAFE med utgangspunkt i annen litteratur. Artikler som er i 

vitenskapelige databaser har blitt kvalitetsvurdert via peer review og av tidsskriftet de er publisert i. 

Dette sikrer en viss kvalitet, selv om jeg ikke har vurdert kvaliteten på de inkluderte studiene selv. 

Det er en styrke i studien at de inkluderte dataene er hentet fra vitenskapelig litteratur. En svakhet 

med studien er at ikke søk i alle databasene som Idunn, Svemed+, og Web of science ble utført.  

 

3.2 Ulik kvalitet på forskning 

Ulik type forskning kan ha ulik kvalitet. Brian Haynes har laget en modell som viser de ulike 

kvalitetsnivåene av forskningsbasert kunnskap (Haynes, 2007, s 6-7). Figur 1 viser modellen i sin 

helhet. 

 

Figur 1 Kunnskapspyramiden. 

 

 

 

 

Modellen til Haynes er formet som en pyramide. Kunnskapen med høyest kvalitet er øverst, og den 

med lavest kvalitet er nederst. Øverst finner du kunnskapsbaserte oppslagsverk og retningslinjer 

(disse er det ofte få av), etterfulgt av kvalitetsvurderte systematiske oversikter (disse er det flere av), 

mens du finner enkeltstudier nederst (disse er det veldig mange av) (Haynes, 2007, s 6-7). For å 
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finne den best tilgjengelige forskningen innenfor et tema, er det derfor anbefalt å starte øverst i 

kunnskapspyramiden når man skal finne oppdatert kunnskap til praksisfeltet.  

 

Det er risikabelt å basere praksis på én enkeltstudie. En enkeltstudie har ikke like strenge krav til 

kvalitet, og kan også ha skjevt utvalg eller peke i ulike retninger innenfor samme felt (Reinar & 

Jamtvedt, 2010, s 238-246). Ved å innhente systematiske reviewer, slipper leseren i like stor grad å 

kvalitetsvurdere litteraturen, fordi jobben er gjort for dem (Reinar & Jamtvedt, 2010, s 238-246). 

Det er derfor ikke uvanlig at systematiske reviewer kan gi flere relevante og robuste svar enn for 

eksempel en enkelt studie. Likevel er det alltid opp til den enkelte yrkesutøver å vurdere kvaliteten 

på den forskningen vi baserer kliniske avgjørelser på (Reinar & Jamtvedt, 2010, s 238-246).  

 

Grupperingen til Haynes er et godt utgangspunkt for kvalitetsvurdering av forskning, selv om det 

ikke alltid er sånn at alle oversiktsartikler automatisk har høy kvalitet fordi de er plassert høyt opp i 

pyramiden. For eksempel befinner både scoping review og systematisk review seg i kategorien 

”systematiske oversikter”. De to metodene er ulike og har ulike krav til kvalitet på den inkluderte 

litteraturen i sine oversikter. En scoping review inkluderer alt fra rapporter og leserinnlegg til 

vitenskapelige forskningsartikler. Det kan føre til en lavere kvalitet på studien enn i for eksempel en 

systematisk review, som har flere kvalitetskrav for inkludering av litteratur (Arksey & O’Malley, 

2005, s 1-28). Eksemplet viser at selv om to ulike metoder er plassert innenfor samme kategori i 

Haynes kunnskapspyramide, trenger de ikke nødvendigvis å ha tilsvarende lik kvalitet. Det er derfor 

viktig å være kritisk, selv om man leser systematiske oversikter.  

  

3.2.1 Hvordan kvalitetsvurdere? 

Å være kritisk å vurdere kvalitet på forskning, er en omfattende prosess. Kravene som stilles for å 

oppnå høy kvalitet, kan virke kompliserte og tidkrevende (Nortvedt et al., 2008, s 55 ). Studiene 

som inkluderes i en systematisk review, må først passere studiens inklusjon- og eksklusjonskriterier 

før hver enkelt studie blir kvalitetsvurdert ut fra ferdige kvalitetsvurderingslister (Nortvedt et al., 

2008, s 55 ). Det er viktig at datamaterialet som inkluderes har lik størrelse, fokus og metode. 

Likheten er en forutsetning for at en kvalitetsvurdering skal kunne gjennomføres fordi dette gjør at 

datamaterialet kan vurderes likt (Polit & Beck, 2012, s 670-671).  

 

Jeg har valgt å se på ”sjekkliste for systematiske oversikter” som finnes på folkehelseinstituttets 

sider (https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/brukererfaring/k-

handbok_11_vedlegg2_sjekklister.pdf, Dato:18.06.18).  

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/brukererfaring/k-handbok_11_vedlegg2_sjekklister.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/brukererfaring/k-handbok_11_vedlegg2_sjekklister.pdf


 54 

 

Vedlegg nr. 1 viser sjekklisten i sin helhet. Sjekklisten inneholder 10 punkter hvor punkt 1-6 

fokuserer på innsamling av data. Spørsmålene ser på om metoden er gjort rede for, om metoden er 

mangelfull, om det blir tatt høyde for systemiske skjevheter og om validiteten er godt beskrevet i 

studien. Om ”uklar” er brukt oftere enn én gang blant spørsmålene fra 1-6, bør kvaliteten på studien 

senkes til middels. Er svaret ”nei” på spørsmål 2, 4 eller 6, mangler metoden tilfredsstillende 

kvalitet. For å sikre kvalitet skal utvelgelse av artikler gjøres av flere forskere (Sjekklister for 

systematiske oversikter, 2011).  

  

I tillegg finnes det egne skjemaer for vurdering av etikk, skjevheter i randomiserte kontrollerte 

studier og søkestrategi (Sjekklister for systematiske oversikter, 2011). Kvalitetsvurdering er en 

tidkrevende og omfattende prosess, selv om sjekklister som hjelpemiddel er der (Arksey & 

O’Malley, 2005, s 1-28).  

  

En omfattende kvalitetssikring ville ikke vært mulig i like stor grad i en scoping review, fordi 

datamaterialet er for stort og for ulikt i forhold til størrelse, fokus og metode. En kvalitetsvurdering 

ville derfor vært lite hensiktsmessig, fordi man ikke kan si noe sikkert om kvaliteten. Det går derfor 

ikke å inkludere ulik type litteratur, identifisere hva som finnes og samtidig gjennomføre en 

omfattende kvalitetsvurdering (Grant & Booth, 2009, s 1291-1294), (Pham et al., 2014, s 371- 385). 

Spørsmålene blir: Kan man stole på resultatene i en scoping review? Og i så fall hvordan? Disse 

spørsmålene blir utdypet i 3.4. 

 

Refleksjonene over viser at det er hensikten med studien som avgjør hvilken metode man skal 

bruke. Istedenfor å se på metodene som ulike, bør man heller se at de komplementerer hverandre 

(Grant & Booth, 2009, s 1291-1294), (Pham et al., 2014, s 371- 385). En scoping review samler all 

informasjon som finnes innenfor temaet, mens en systematisk review går inn i dybden på hva som 

blir identifisert og kan gjennomføre en strengere kvalitetsvurdering. (Grant & Booth, 2009, s 1291-

1294). Derfor trenger man begge forskningsmetodene med hver sine hensikter, styrker og 

svakheter.    
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3.3 Hvordan kan dataene analyseres i en scoping review 

Hvordan dataene analyseres er ulikt innen metodene scoping review og systematiske 

litteraturstudier. Hensikt, metode og forskningsspørsmål bestemmer hvilken analysemetode det er 

hensiktsmessig å bruke (Colquhoun et al., 2014, s 1291-1294). Disse tre faktorene påvirker 

hverandre ved at hensikten peker på retning for problemstilling, problemstilling bestemmer 

metoden, og metoden i kombinasjon med spørsmålet som stilles, påvirker analysevalget (Arksey & 

O’Malley, 2005, s 19-33). Derfor finnes det mange ulike analysemetoder. Overordnet kan man dele 

analysemetoder inn i kvalitative analyser, kvantitative analyser og mixed method analyser. Innenfor 

hovedkategoriene finnes det mange analysemetoder, for eksempel metaanalyse, metasyntese, og 

tematisk analyse. (Polit & Beck, 2012, s 654-655).  

 

For å begrense kapitelet, samt presentere kapitelet på en oversiktlig måte, har jeg valgt å presentere 

min valgte analysemetode. På bakgrunn av at de overnevnte analysemetodene kun er nevnt som 

eksempler, tas det et valg om å ikke definere disse. I arbeidet med å analysere min scoping review 

foretok jeg en tematisk analyse (Polit & Beck, 2012, s 119-120).   

 

3.3.1. Tematisk analyse 

En tematisk analyse har til hensikt å identifisere, organisere, beskrive og analysere datamaterialet. I 

tillegg blir ulike aspekter ved forskningstemaet tolket. Analysen har en beskrivende og fortolkende 

karakter (Polit & Beck, 2012, s 199-120). Det er vanlig å bruke en matrise for å sortere de ulike 

temaene, fordi de identifiserte temaene kan bli mange og fremstå som uoversiktlig dersom de bare 

forklares ved hjelp av tekst (Polit & Beck, 2012, s 199-120).  

 

Analysemetoden ble valgt på bakgrunn av artikkelens forskningsspørsmål. Jeg ønsket å vurdere 

observasjons- og vurderingsområdene i de andre instrumentene, for så å vurdere komponentene opp 

mot SAFE sine. Det krevde at analysemetoden måtte identifisere temaer i materialet som ble samlet 

inn. Den tematiske analysen som ble gjennomført, har tatt utgangspunkt i stegene til Clark & Braun, 

2013. De fire stegene er som følger: 

  

1) De inkluderte artiklene ble lest av forfatter flere ganger.  

2) Dataene ble organisert i en litteraturmatrise (Tabell 2 i artikkel) som beskriver de identifiserte 

instrumentenes variabler.  
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3) Variablene ble organisert inn i observasjonsområdene til SAFE. Variabler som ikke passet inn i 

observasjonsområdene til SAFE ble organisert og analysert inn i temaer basert på variablenes 

fellestrekk (Tabell 3 i artikkel). 

4) Sammenligne instrumentenes observasjon og vurderingsområder mot tilsvarende områder i 

SAFE. 

 

Det ble ikke vurdert å bruke andre analysemetoder enn tematisk fordi det ikke ville vært 

gjennomførbart. Som et eksempel kunne jeg ikke valgt metaanalyse, ettersom studien min ikke 

inneholdt sammenlignbare studier med flere likhetstrekk. Som beskrevet i 3.2 inneholder alle 

inkluderte artikler ulikt fokus og ulikt utvalg. Resultatene ville dermed ikke vært sammenlignbare, 

noe som er et krav for å gjennomføre en metaanalyse (Polit & Beck, 2012, s 654). Hadde jeg 

derimot gjennomført en systematisk review, kunne en metaanalyse blitt gjennomført ettersom 

dataene da er mindre ulike (Polit & Beck, 2012, s 654).  

 

Hensikten med analysen var å kunne si noe om hvilke observasjonsområder som identifiserer 

funksjonssvikt. Derfor var det mest hensiktsmessig å kategorisere de ulike variablene i de 

identifiserte instrumentene inn i observasjonsområdene til SAFE. Kategoriseringen ble utført fordi 

hvert instrument brukte ulike variabler for det samme området og for å forenkle sammenligningen 

mellom de andre instrumentene og SAFE. Dersom det ble identifisert fellestrekk og temaer ut over 

de 13 observasjonsområdene som SAFE består av, ble det opprettet nye observasjonsområder. 

Opprettelsen ble gjort ved å vurdere fellestrekk, i variablene som var igjen etter at de andre 

variablene var kategorisert inn i observasjonsområdene til SAFE. Fellestrekkene dannet grunnlag 

for utvikling av observasjonsområdene. Resultatet ble fire nye observasjonsområder: 

Sosiodemografiske data, innleggelser, sosialt nettverk og diagnoser. Tabell 2 i min scoping review 

viser hele litteraturmatrisen, mens Tabell 3 viser de inkluderte observasjonsområdene og 

instrumentene i sin helhet.   

 

3.4 Tillit til funnene i en scoping review 

Å ha tillit til funn fra en scoping review kontra en systematisk review, innebærer forskjeller. På 

bakgrunn av ordbegrensning, går jeg ikke inn på hvordan man kan ha tillit til funn i en systematisk 

review. Å gå i dybden på dette området, kan i seg selv utgjøre en oppgave. Fokuset er derfor på en 

scoping review, noen forskjeller mellom scoping review og systematisk review men først og fremst  

hva jeg gjorde for å skape tillit til mine funn.  
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Reliabilitet defineres som: ”The consistency with which it measures the target attribute.” (Polit & 

Beck 2012, s 333). Reliabilitet handler om etterprøvbarhet. Dersom andre gjennomførte den samme 

studien, ville resultatet vært likt? Desto mindre variasjon i resultatet, jo høyere er reliabiliteten 

(Polit & Beck, 2012, s 333; Rumrill et al., 2010, s 399-404). Som nevnt i 3.2 er det utfordrende å 

vurdere kvaliteten i en scoping review når en omfattende kvalitetsvurdering ikke kan gjennomføres. 

Likevel har jeg valgt å iverksette flere tiltak for å styrke reliabiliteten, ut i fra at det er nettopp en 

scoping review og ikke en systematisk review som har blitt gjennomført.  

 

Jeg har valgt et vitenskapelig rammeverk for å styrke gjennomførelsen av studien (Arksey & 

O’Malley, 2005, s 1-28). Rammeverket var et nyttig hjelpemiddel for å sikre at metodens krav ble 

oppfylt. Å sikre at metodens krav er oppfylt er en måte å sikre reliabilitet på fordi en annen forsker 

kan gjennomføre de samme stegene å få tilnærmet likt resultat. Å standardisere retningslinjer kan 

bidra til å øke reliabiliteten, dersom oppskriften tolkes likt (Polit & Beck, 2012, s 335-336).   

 

Veileder fulgte hele utvelgelsesprosessen av data, noe som øker reliabiliteten. Det var ikke et krav i 

rammeverket at flere forskere skal delta i studieseleksjonen (Arksey & O’Malley, 2005, s 1-28). 

Likevel ble dette gjort, fordi jeg ønsker å gi studien mer tyngde ved at flere enn en fulgte 

studieselekteringen. Tanken er at det flere er enige om kan øke objektivitet til materialet og minske 

risikoen for egne tolkninger og meninger (Grant & Booth, 2009, s 91-108).   

 

Ved å ha en åpen og systematisk fremgangsmåte hvor metodebeskrivelsen er tydelig, er det enkelt å 

se hvor litteraturen er hentet fra (Ciliska et al., 2005, s 125-157). Det har jeg gjort ved å gjøre rede 

for hvilket rammeverk som er brukt, hvordan jeg har kommet frem til søkeordene og hvilket 

søkestrategi som er benyttet. I tillegg har jeg gjort rede for hvilken litteratur som har blitt valgt og 

hvorfor, slik at det tydelig hva som blir fremhevet. Redegjørelsen ble gjort ved å for eksempel 

forklare at kun vitenskapelige forskningsartikler er inkludert. Jeg ønsket å unngå å gi et ubalansert 

bilde av hva som finnes. Leserne skal ha mulighet til å etterprøve og vurdere det som er gjort med 

et kritisk blikk (Ciliska et al., 2005, s 125-157). I tillegg har gjennomførelsen av studien blitt godt 

dokumentert, slik at det er mulighet for at leser kan gjennomføre de samme stegene. Disse tiltakene 

er med på å øke reliabiliteten ved at det ligger en grundig og systematisk beskrivelse av metoden og 

studiens gjennomførelse.  

 

På bakgrunn av hensikten med studien, metoden som ble valgt og de ulike tiltakene jeg har iverksatt 

for å sikre reliabilitet, vurderes reliabiliteten på scoping reviewen til tilfredsstillende. Med det 
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mener jeg at det er mulig for leseren å gjennomføre samme studie og ende opp med tilnærmede like 

resultater. Jeg bruker ordet tilnærmede som følge av at individuelle tolkninger i en tematisk analyse 

kan forekomme (Clark & Braun, 2013, s 120-123). 

 

Hadde hensikten vært å vurdere kvaliteten på det som er identifisert, som ofte er tilfellet i en 

systematisk review, ville en scoping review kommet dårligere ut i forhold til reliabilitet enn en 

systematisk review. Dette skyldes i hovedsak at kvalitetsvurderingen som ligger til grunn i en 

systematisk litteraturstudie, er mer omfattende enn i en scoping review som beskrevet i kapittel 3.2. 

Likevel vil tillit til funnene være avhengig av at kvalitetsprosessen og metodebeskrivelsen er gjort 

rede for, slik at leseren kan vurdere kvaliteten og følge prosessen til studien. Dette gjelder 

uavhengig av hvilken metode som er gjennomført.  

 

Polit & Beck definerer validitet som ”the degree to which an instrument measure what it is 

supposed to measure” (Polit & Beck; 2012, s 336). Måler eller identifiserer studien det den var 

ment å måle eller identifisere? Studien som ble gjennomført identifiserte seks ulike instrumenter 

som kartlegger funksjonssvikt blant eldre. Til sammen dekker de 17 observasjonsområder som kan 

kartlegge funksjonssvikt blant eldre. Det tyder på at studien sier noe om hvilke 

observasjonsområder som generelt bør observeres for å kartlegge en eventuell funksjonssvikt blant 

eldre. På bakgrunn av hensikten og den redegjørelsen som ligger til grunn for studien vil jeg påstå 

at studien, innenfor de rammene som ligger til grunn er valid.    
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4 DISKUSJON 

I dette kapitlet blir funnene i artikkelen presentert, før fokuset flyttes til hvordan scoping review 

passet til å finne relevante funn i studien.   

 

4.1 Presentasjon av studiens funn 

Gjennom studien ble fire artikler inkludert i datamaterialet. En artikkel beskrev en kvantitativ 

retrospektiv studie (Abicht-Swensen & Debner, 1999, s 527-532), to studier var randomisert 

kontrollerte studier (Hustey, Mion, Connor, Emerman, Campell, Palmer, 2007, s 1269-1274; Stolle, 

Wolter, Roth, & Rothgang, 2012, s 315-322), og én var en kvantitativ systematisk review 

(Hoogerduijn, Schuurmans, Duijnstee, De Rooij, & Grypdonck, 2006, s 46-57).  

 

Seks instrumenter som har til hensikt å avdekke funksjonssvikt, ble identifisert: Minimum Data set 

(MDS), Hospital Admission Risk Profile (HARP), Identification of Senior At Risk (ISAR), a short 

Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI), The six-item Triage Risk Screening Tool 

(TRST), Resident Assessment instrument (RAI) (Abicht-Swensen & Debner, 1999, s 527-532; 

Hoogerduijn et al., 2006, s 46-57; Hustey et al., 2007, s 1269-1274; Stolle et al., 2012, s 315-322). 

Se [Tabell 3] Litteraturmatrise i artikkelen s. 18-20 for oversikt. 

 

Funnene viser at 17 observasjonsområder kan brukes til å identifisere tegn på funksjonssvikt. Disse 

observasjonsområdene var kognitiv status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell 

egenomsorg, eliminasjon, ernæring, respirasjon, sirkulasjon, hud og slimhinner, personlig hygiene 

og sanser og kommunikasjon, innleggelser, diagnoser og sosialt nettverk, smerte, 

sosiodemografiske data, og søvn og hvile. Tabell 3 i artikkelen illustrerer alle inkluderte 

instrumenter og observasjonsområder.  

 

Oppsummert deles funnene i tre:  

 

1. Observasjonsområder SAFE har til felles med de identifiserte instrumentene (11 totalt): Kognitiv 

status, fysisk funksjon, medisinsk egenomsorg, generell egenomsorg, eliminasjon, ernæring, 

respirasjon, sirkulasjon, hud og slimhinner, personlig hygiene og sanser og kommunikasjon. 

 

2. Observasjonsområder som finnes i de identifiserte instrumentene men ikke i SAFE (fire totalt): 

innleggelser, sosiodemografiske data, diagnoser og sosialt nettverk.  
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3.Observasjonsområder som finnes i SAFE men ikke i de identifiserte instrumentene (to totalt): 

Smerte og søvn, og hvile. 

 

4.2 Utfordringer ved studiens funn 

Gjennom å sammenlikne eksisterende instrumenters innholdskomponenter/observasjons- og 

vurderingsområder med tilsvarende områder i instrumentet SAFE, ble ulike utfordringer 

identifisert. En av utfordringene var at artiklene hadde varierende fokus, hensikt og kontekst. I 

tillegg beskrev ikke alle artiklene hva de ulike instrumentene inneholdt. Å finne instrumentene i sin 

helhet tok derfor tid, fordi mange studier tok utgangspunkt i forenklede utgaver av de ulike 

instrumentene.  

 

Å kategorisere innholdet i de ulike instrumentene var utfordrende. En av årsakene var at flere av 

instrumentene brukte ulike navn på de samme variablene. For eksempel brukte instrumentene 

variablene: Kognitivt mønster, mental helse, psykisk helse, humør, velvære, psykososial velvære, 

behov for terapi og hukommelse, som alle passet inn i observasjonsområdet kognitiv funksjon.  

 

For å kunne si noe om hvilke observasjonsområder instrumentene inneholdt og hvilke 

observasjonsområder de ulike instrumentene hadde til felles med SAFE, ble variablene kategorisert 

inn i observasjonsområdene til SAFE. Når identifiserte variabler ikke passet inn i 

observasjonsområdene til SAFE laget jeg nye observasjonsområder. Dette ble gjort fire ganger, da 

SAFE ikke inneholder observasjonsområdene innleggelser, sosiodemografiske data, sosialt nettverk 

og diagnoser. Observasjonsområder ble bare opprettet når det ikke var mulig å plassere variablene 

til de andre instrumentene inn i de eksisterende områdene i SAFE. Det var viktig at alle variablene 

skulle få plass for å sikre et tilfredsstillende funn hvor alle funnene ble inkludert, slik at studien 

kunne være åpen for innsyn og speile mest mulig objektive funn.  

 

Samtidig var det viktig å ikke opprette flere observasjonsområder enn overkommelig, med tanke på 

å  kunne vurdere hvorvidt de samsvarte med observasjonsområdene til SAFE. Å komme frem til 

hvilke kategorier som skulle opprettes, var krevende. Variabler skulle kategoriseres, samtidig som 

jeg måtte sørge for at kategoriene ikke var for mange og funnene for ulike til å gi et reelt resultat. 

 

Etter at variablene var plassert inn i observasjonsområdene til SAFE, satt jeg igjen med mange ulike 

variabler. Ved hjelp av litteraturmatrisen ble det enklere å se hvilke variabler som var igjen, og 

hvilke observasjonsområder som måtte lages så at alle fikk plass. Det var den tanken som ledet til 



 
 

61 

opprettelsen av de fire nye observasjonsområdene. Stegene i den tematiske analysen hjalp meg et 

godt stykke på vei, selv om jeg ble nødt til å tolke noen av variablene. Dette gjaldt spesielt de 

instrumentene som stilte pasientene spørsmål istedenfor å måle ulike parametere som gange, ustøhet 

selv (Se tabell 2).   

 

Underveis måtte jeg ta stilling til hvilke variabler som skulle plasseres hvor. For det første var alle 

artiklene på engelsk, noe som førte til at alle variablene måtte oversettes for å kunne plasseres i 

SAFE sine observasjonsområder, som var på norsk. Oversettelsen var utfordrende, fordi engelsk 

ikke er mitt morsmål, og videre fordi fagterminologien på engelsk skiller seg fra den norske. Det 

kan derfor bli sett på som en svakhet ved studien at kategoriseringen har blitt gjort på bakgrunn av 

min tolkning alene. Det ville styrket studien om det var flere forfattere som gjennomførte 

kategoriseringen sammen.   

 

4.3  Scoping review som metode for å identifisere observasjonsområder.  

 

Scoping review som metode var velegnet til å gjennomføre studien. Hensikten og 

forskningsspørsmålene påvirker valg av metoden, og spørsmålene jeg stilte krevde at denne 

metoden ble tatt i bruk. Arksey & O’Malley identifisere minimum fire grunner til å gjennomføre en 

scoping review. Disse var:1. Å undersøke hva som finnes av forskning på feltet. 2. Å vurdere 

behovet for å gjennomføre en full systematisk review. 3. Å akkumulere og formidle 

forskningsresultater som finnes. 4. Å identifisere kunnskapshull i eksisterende litteratur  (Arksey & 

O’Malley, 2005, s 9). Min scoping review oppfyller to av grunnene. Jeg identifiserte instrumentene 

som fantes, kategoriserte og organiserte alle de ulike variablene inn i observasjonsområdene til 

SAFE, og sammenlignet hvorvidt observasjonsområdene samsvarte med observasjonsområdene til 

SAFE. 

En systematisk review ville ikke bidratt på samme måte. En systematisk review ville lagt andre 

føringer, og ville ikke vært av tilsvarende omfang. Derfor er det hensikten med studien som er 

avgjørende når metodevalget skal tas. Den ene metoden er ikke bedre enn andre, men de kan bidra 

på hver sin måte.  

 

Metoden bidro til identifisere observasjonsområder som har til hensikt å avdekke funksjonssvikt 

blant eldre, og til å avdekke områder som krever mer forskning. Derfor kan jeg med god grunn si at 

metoden bidro til å svare på forskningsspørsmålene. 
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5 OPPSUMMERING 

 

Oppsummert kan det sies at oversiktsartikler er en hensiktsmessig strategi for å identifisere, 

akkumulere, kvalitetsvurdere og beskrive kunnskap. Derfor er det anbefalt å innhente 

oversiktsartikler når man skal finne kunnskap å basere praksis på. Likevel er det viktig å kritisk 

vurdere kunnskapen man innhenter. Derfor er det et krav innen forskning at metodevalget skal 

gjennomføres systematisk og dokumenteres detaljert underveis, for å sikre at leseren kan vurdere 

arbeidet som er gjort.  

 

Flere styrker og svakheter med en scoping review og en systematisk review har blitt fremhevet i 

denne refleksjonsoppgaven. Istedenfor å se på fordeler og ulemper mellom funnene i en scoping 

review og en systematisk review, bør man etter mitt syn heller fokusere på at metodene har hver sin 

hensikt, og at hensikten avgjør hvilken metode som er best egnet i den aktuelle studien. Det er ikke 

mulig å samle all eksisterende informasjon, identifisere hva som finnes og samtidig kvalitetsvurdere 

funnene etter mange kriterier. Derfor må man foreta et valg.   

 

Jeg gjennomførte en scoping review som et grunnlag for denne masteroppgaven. Artikkelen hadde 

som hensikt å identifisere relevante instrumenter som kartlegger funksjonssvikt blant eldre, og 

sammenligne deres innholdskomponenter og vurdering- og observasjonsområder mot tilsvarende i 

SAFE. Flere tiltak ble iverksatt for å sikre relabilitet. Rammeverk ble inkludert for å styrke 

gjennomførelsen, artikkelutvelgelsen ble diskutert med veileder og alle stegene i metoden er 

dokumentert. Stegene ble iverksatt for å sikre overførbarhet. Min erfaring var at metoden var 

hensiktsmessig å bruke til å besvare forskningsspørsmålene.  
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Vedlegg 1: Sjekkliste for systematiske oversikter 

 

Svaralternativer:  

- Ja  
- Uklart 
- Nei  
 
1. Beskriver forfatterne klart hvilke metoder  

de brukte for å finne primærstudiene? 
  

2. Ble det utført et tilfredsstillende litteraturs 

øk? (bruk hjelpespørsmål på neste side for  
å besvare dette spørsmålet) 
 

3. Beskriver forfatterne hvilke kriterier som ble brukt for å bestemme hvilke studier  

som skulle inkluderes (studiedesign, deltakere, tiltak, ev. endepunkter)?  
 

4. Ble det sikret mot systematiske skjevheter (bias) ved seleksjon av studier  

(eksplisitte seleksjonskriterier brukt, vurdering gjort av flere personer uavhengig av 
hverandre)? 
 

5. Er det klart beskrevet et sett av kriterier for å vurdere intern validitet? 
 

6. Er validiteten til studiene vurdert (enten ved inklusjon av primærstudier eller i  

analysen av primærstudier) ved bruk av relevante kriterier?  
  

7. Er metodene som ble brukt da resultatene ble sammenfattet, klart beskrevet?  
  

8. Ble resultatene fra studiene sammenfattet på forsvarlig måte?   

9. Er forfatternes konklusjoner støttet av data og/eller analysen som er rapportert i 

oversikten?   

10. Hvordan vil du rangere den vitenskapelige kvaliteten i denne oversikten?   
 

*Basert på EPOC Checklist for Refereeing Protocols for Review 
s. EPOC, Effective Practice and Organisation of Care group,  
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