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Resume 

Der blev i 2017-2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat på Odense 

Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) med det formål at afdække informationssøgningskompe-

tencer, -vaner og –behov, med henblik på at kvalificere Syddansk Universitetsbiblioteks fremadrettede til-

bud til sygeplejersker på OUH.  

En tredjedel af de godt 4.000 sygeplejersker ansat på OUH indgik i undersøgelsen, der vurderes som repræ-

sentativ for sygeplejersker ansat på OUH.  

Undersøgelsen viste, at hovedparten af sygeplejerskerne anvendte elektroniske ressourcer, især Google, 

hospitalets intranet og infonet, når de søgte efter sundhedsfaglig information, og oftest i forbindelse med 

deres daglige praksis. Desuden viste undersøgelsen, at de i høj grad anvendte kollegaer, trykte informatio-

ner og at spørge på biblioteket. 

Sygeplejersker uddannet i 2004 eller senere anvendte signifikant hyppigere de to store sundhedsvidenska-

belige databaser PubMed og Cinahl, end sygeplejersker uddannet før 2004.  Sygeplejersker uddannet i 2004 

eller senere vurderede ligeledes deres kompetencer til informationssøgning som bedre, end sygeplejersker 

uddannet før 2004. 

Mens halvdelen af sygeplejerskerne angav at være vant til at søge i elektroniske ressourcer og endnu flere 

at opleve sig ’god’ eller ’nogenlunde god’ til at søge sundhedsfaglig information, så angav halvdelen, at de 

manglede tid til at søge, og lige så mange at de på trods af tidligere gennemført undervisning følte sig usik-

re. 

Hovedparten af respondenterne havde fået vejledning eller kurser i informationssøgning, men for de flestes 

vedkommende var det mere end et år siden. Blandt ønsker til fremtidige services i forhold til informations-

søgning indgik såvel kurser, som informationsmateriale og individuel vejledning. På baggrund af undersø-

gelsens resultater må det overvejes, om der skal udbydes mere differentieret undervisning og vejledning. I 

forhold til sygeplejerskernes oplevelse af manglende tid og incitament til at søge i sundhedsvidenskabelig 

litteratur ses der et behov for yderligere tiltag på OUH for at understøtte en evidensbaseret sygeplejeprak-

sis, og ligeledes opleves et behov for at lette fremsøgningen af retningslinjer og andre dokumenter.  
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1. Indledning 

Kompetencer i informationssøgning er vigtige i forbindelse med kravet om, at sygeplejersker skal arbejde 

evidensbaseret1 (Bang, 2013; Rycroft-Malone, 2004).  Sygeplejersker forventes således at søge og læse 

videnskabelig litteratur med henblik på at yde den bedst mulige sygepleje (Nyland 2007). 

Som et led i at kvalificere sygeplejersker til at arbejde med forskningsbaseret litteratur har nogle afdelinger 

på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) læseklubber (Journal Clubs). Desuden tilbydes 

afdelingsrelaterede interne kurser for sygeplejersker, der understøttes af Syddansk Universitetsbibliotek 

(SDUB), med det formål at højne kompetencerne i informationssøgning og fremme læsning af videnskabelig 

litteratur.  

Hidtil har ansatte på OUH haft adgang til Videncentret, der var et sundhedsvidenskabeligt bibliotek i sam-

arbejde mellem OUH og Syddansk Universitet og placeret på OUH. I Videncentret var der adgang til vejled-

ning af bibliotekarer og udlån af materialer i daglig åbningstid på hverdage. Videncentrets services omfat-

tede adgang til sundhedsvidenskabelig litteratur og databaser og til informationsmateriale om litteratur-

søgning og – håndtering. Ligeledes var der tilbud om kurser og workshops i informationssøgning samt mu-

lighed for individuel vejledning, eksempelvis til gennemgang af brugerens egen søgning.  De kliniske afde-

linger har derudover haft adgang til afdelingsrelevante elektroniske bøger og tidsskifter i form af e-reoler.  

Videncentret ophørte som selvstændig enhed per 1. juli 2018. Efterfølgende har ansatte på OUH fortsat 

adgang til ovenstående services via SDUB, der fysisk er placeret på universitetets Campus i Odense.  

Et internationalt review fra januar 2018 (Alving, Christensen, & Thrysoee, 2018) havde til formål at give et 

overblik over kliniske sygeplejerskers søgeadfærd og valg af informationsressourcer ved søgning efter evi-

densbaseret faglig information. Resultaterne viste, at de foretrukne ressourcer til indhentning af informati-

oner var Google og at spørge kolleger, mens søgning i sundhedsvidenskabelige databaser var et sekundært 

valg. Fravalg af sundhedsvidenskabelige databaser blev primært begrundet med manglende tid og mang-

lende viden om søgning i disse. 

På baggrund af ovenstående opstod et ønske om at få viden om sygeplejerskers søgeadfærd på et universi-

tetshospital med henblik op at kvalificere de fremadrettede tilbud fra universitære biblioteker. 

                                                            
1 Evidensbaseret praksis er anvendelse af bedst mulige tilgængelige viden integreret med klinikernes ekspertise, pan-
tentiens præferencer og den lokale kontekst (Bang, 2013; Nyland 2007; Rycroft-Malone, 2004). 
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1.1 Formål 
Formålet med projektet var således at afdække informationssøgningskompetencer, -vaner og -behov 

blandt sygeplejersker på OUH med henblik på at kvalificere SDUB´ s fremadrettede tilbud. 

Som en del af formålet blev følgende hypoteser testet: 

1. Sygeplejersker uddannet efter 2004 anvender oftere sundhedsvidenskabelige databaser eller andre 

elektroniske ressourcer end sygeplejersker uddannet før 2004. 

2. Når sygeplejersker anvender sundhedsvidenskabelige databaser eller andre elektroniske ressourcer, er 

det typisk i forbindelse med efter- og videreuddannelse. 

3. Når sygeplejersker anvender sundhedsvidenskabelige databaser eller andre elektroniske ressourcer, 

oplever de sig generelt ikke kompetente, og sygeplejersker uddannet før 2004 vurderer sig som mindre 

informationssøgningskompetente end sygeplejersker uddannet efter 2004. 

Baggrunden for hypoteserne var dels fund i litteraturen og dels projektgruppens egne overvejelser i forhold 

til udvikling i sygeplejerskeuddannelsen - fra mesterlære til en akademisering af uddannelsen. Historisk set 

var sygeplejerskeuddannelsen før 1993 en 3,5-årig mesterlæreuddannelse med indlagte perioder med teo-

ri. I 1993 blev uddannelsen til et SU-baseret studium med en varighed på 3,5 år og med indlagte perioder 

med praktik, og fra 2001 blev basisuddannelsen en professionsbacheloruddannelse med overvægt af teori 

og med adgang til videreuddannelse på kandidatniveau (Glasdam, 2008). Sygeplejersker gradueret i 2004 

eller senere er derfor uddannet som professionsbachelorer. 

2. Metoder 
I perioden november 2017 til januar 2018 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse målrettet alle 

sygeplejersker ansat på OUH.   

En opdateret litteraturgennemgang om spørgeskemaer vedrørende sygeplejerskers informationskompe-

tencer, -vaner og -behov (Kumaran, 2015; Weng, 2015; Weng, 2013; Dee, 2005; O’Neill, 2005; Cogdill, 

2003) samt metoder til afdækning af dette (Hansen, 2015; Watt Boolsen, 2008) dannede baggrund for ud-

vikling af spørgeskemaet. Spørgeskemaet indeholdt demografiske spørgsmål samt spørgsmål og udsagn om 

anvendelse af og erfaringer med søgning i elektroniske ressourcer herunder sundhedsvidenskabelige data-

baser. Derudover blev respondenten bedt om at vurdere egne kompetencer i informationssøgning samt 

svare på, hvilke erfaringer med og ønsker til vejledning og undervisning i litteratursøgning denne havde. 

Endelig havde respondenterne mulighed for at kommentere spørgeskemaundersøgelsen. Enkelte spørgs-
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mål blev kun stillet, hvis der i det foregående spørgsmål var svaret positivt. Se alle spørgsmål i spørgeske-

maet i bilag 1. 

Spørgeskemaet blev pilottestet blandt otte sygeplejersker i Region Nordjylland og Region Midtjylland og 

efterfølgende tilpasset. Det endelige spørgeskema, med 13 spørgsmål i alt, blev oprettet i SurveyXact og 

distribueret via arbejds e-mails med unikke links. Ved manglende svar blev der udsendt én rykker (Bilag 2). 

2.1 Etik 
Ifølge Datatilsynet var det efter de gældende regler (2017) ikke nødvendigt at anmelde spørgeskemaunder-

søgelsen, da der ikke afdækkedes personfølsomme informationer. 

Sygehusdirektør Judith Mølgård, OUH, gav tilladelse til at gennemføre undersøgelse, hvorefter OUH's IT-

service leverede en liste med arbejds- e-mailadresser på alle ansatte sygeplejersker med et lønnummer på 

OUH, inklusiv sygeplejersker ansat i psykiatrien og med arbejdssted på OUH. Spørgeskemaet blev sendt til 

4.345 sygeplejersker. 

2.2 Analyser  
Data blev primært analyseret med deskriptiv statistik (frekvenstabeller). Med henblik på at teste de opstil-

lede hypoteser blev respondenterne inddelt i to grupper på baggrund af uddannelsesår: hhv. uddannet før 

2004 og efter 2004, hvor sygeplejeuddannelsen blev en professionsbachelor. 

Wilcoxon-Mann Whitney testen (også kaldet Mann-Whitney U-test) blev udført i SPSS24 for at undersøge 

eventuelle forskelle i uddannelsesår for hypotese 1 (anvendelse) og hypotese 3 (kompetencer). Denne test 

blev anvendt, da de afhængige variable er ordinale, idet grupperne er rangordnet ift. hinanden (med hhv. 

”aldrig” og ”dagligt”). ’Mean rank’ for de to grupper blev anvendt til at afgøre, hvilken gruppe der lå højst 

på de anvendte skalaer (f.eks. indikerer en højere mean rank for anvendelseshyppighed, at denne gruppe 

generelt har valgt højere værdier på skalaen fra `aldrig´ (værdi=1) til `dagligt´ (værdi=5)). 

Forskellen i anvendelseshyppighed mellem grupperne blev kun undersøgt for de ressourcer, som blev an-

vendt af mere end 20 % af respondenterne. 

Kommentarer til undersøgelsen i form af fritekst blev analyseret kvalitativt og grupperet i følgende fem 

emner: 1) Informationssøgning som en del af den kliniske hverdag; 2) Infonet og Google; 3) Adgang til 

sundhedsvidenskabelig information; 4) Litteratursøgning og undervisning i dette og 5) Spørgeskemaunder-

søgelsen. 
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3. Resultater  

3.1 Respondenter 
Spørgeskemaet blev udsendt til 4.345 sygeplejersker, hvoraf 134 udgik af undersøgelsen, da de ikke mod-

tog spørgeskemaet, enten fordi e-mailadressen ikke længere var aktiv eller pga. fravær grundet barsel eller 

sygemelding. Af de resterende 4.211 inkluderende sygeplejersker besvarede 1.430 (34 %) helt eller delvist 

spørgeskemaet. I alt 1.301 (31 %) respondenter besvarede hele spørgeskemaet og indgår i de følgende 

resultater (se flowchart over inkluderede respondenter i Figur 1).  

Figur 1: Flowchart over inkludering af respondenter 

 

Af de 1.301 respondenter var 95 % kvinder og gennemsnitsalderen var 43,5 år. Godt halvdelen (54 %) hav-

de færdiggjort basisuddannelsen før 2004 og havde en gennemsnitsalder på 51,6 år. 46 % havde færdig-

gjort basisuddannelsen i perioden fra 2004-2017 og havde en gennemsnitsalder på 34,1 år. Højeste uddan-

nelsesniveau var for 75 % basisuddannelsen, udover denne havde 11 % en diplomuddannelse, 5 % en ma-

steruddannelse og 4 % en kandidatuddannelse. I alt 4 % havde (også) en ikke-sygeplejefaglig bachelorud-

dannelse. Endelig havde færre end 1 % erhvervet en ph.d. 

Respondenternes (n=1.301) nuværende OUH-ansættelser fordelte sig med 17 % på Anæstesiologisk-

Intensiv afdeling, 7 % på H.C. Andersens Børnehospital, 6 % på Onkologisk afdeling, 5 % på hhv. Fælles Akut 

Modtagelse (FAM), Kirurgisk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling og 4 % på hhv. Neurokirurgisk, Gynæko-

logisk og Hjertemedicinsk afdeling. Respondenternes svar på ansættelsesår for deres nuværende ansættel-

se på OUH var i et spænd fra 1970 til 2017 med en median på 2012, dvs. ca. 5 års ansættelse i nuværende 

stilling.  

Spørgeskema sendt til 
4.345 sygeplejersker

4.211 sygeplejersker 
modtog spørgeskemaet

1.301 sygeplejersker 
besvarede hele 
spørgeskemaet

Frafald: 134
- 31 automatiske returmails (barsel, langtidssygemelding)

- 103 email-adresser var ikke længere aktive (”undelivered”) 

Frafald: 2.910
- 2.781 besvarede ikke

- 129 besvarede kun delvist
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3.2 Sygeplejerskers anvendelse af elektroniske ressourcer 
Adspurgt til hvor respondenterne (n=1.301) søgte sundhedsfaglig information, angav 94 %, at de anvendte 

OUH intranet/kliniske retningslinjer, og 84 % at de anvendte elektroniske ressourcer så som databaser eller 

søgemaskinen Google (Tabel 1). Under svarmuligheden "Andet" angav respondenterne ledere, kolleger, 

elektroniske ressourcer, fagblade og faglige netværk. 

 

Tabel 1: Hvor søger sygeplejersker sundhedsfaglig information (Flere svar kunne vælges). N=1301 

OUH Intranet f.eks. kliniske retningslinjer2 1.223 (94 %) 
Elektroniske ressourcer f.eks. databaser eller Google 1.093 (84 %) 

Ved at spørge kolleger 970 (75 %) 

Trykte ressourcer 655 (50 %) 

Ved at spørge nærmeste leder 280 (22 %) 

Ved at spørge på biblioteket f.eks. Videncentret 277 (21 %) 

Andet  72 (6 %) 
 

 

I det efterfølgende spørgsmål blev respondenterne bedt om at svare `ja´ eller `nej´ til, hvorvidt de anvendte 

elektroniske ressourcer så som databaser eller Google (Tabel 2). De 1.245 (96 %), der svarede `ja´, blev bedt 

om at angive, hvor ofte de anvendte navngivne elektroniske ressourcer. De 56 respondenter, der svarede 

`nej´, blev ledt videre til et senere spørgsmål. 

Tabel 2: Søges sundhedsfaglige informationer i elektroniske ressourcer så som databaser og Google. N=1301 

Ja 1.245 (96 %) 
Nej 56 (4%) 
 

Flest respondenter anvendte elektroniske ressourcer som Google (anvendt årligt eller hyppigere af 99% af 

de 1.245 respondenter) og Sundhed.dk (anvendt årligt eller hyppigere af 91% af de 1.245 respondenter). 

PubMed, Bibliotek.dk og Cinahl blev anvendt årligt eller hyppigere af ca. halvdelen af de 1.245 responden-

ter, hvorimod Scopus, Web of Science, UpToDate og Micromedex blev anvendt årligt eller hyppigere af 

mindre end 10% af respondenterne. Se anvendelsesgrad for alle ressourcer i tabel 3. 

 

 

 

                                                            
2 På hospitalets intranet er der bl.a. adgang til Infonet, der er et fælles dokumentstyringsredskab. Her kan der bl.a. 
søges efter retningslinjer, patientinformationer m.m. Der er også adgang til Infonet via Google søgning.  
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Tabel 3: Sygeplejerskers anvendelse af udvalgte elektroniske ressourcer. N=1.245 

Ressource (n=1245) Dagligt >Månedligt <Månedligt >Årligt Aldrig 

Google 403 (32 %) 687 (55 %) 109 (9 %) 28 (2 %) 18 (1 %) 

Sundhed.dk 57 (5 %) 596 (48 %) 347 (28 %) 131 (11 %) 114 (9 %) 

PubMed 6 (1 %) 129 (10 %) 190 (15 %) 316 (25 %) 604 (49 %) 

Bibliotek.dk 0 (0 %) 101 (8 %) 233 (19 %) 307 (25 %) 604 (49 %) 

Cinahl 0 (0 %) 96 (8 %) 152 (12 %) 299 (24 %) 697 (56 %) 

Cochrane Library 0 (0 %) 37 (3 %) 108 (9 %) 179 (14 %) 921 (74 %) 

Google Scholar 12 (1 %) 78 (6 %) 91 (7 %) 110 (9 %) 954 (77 %) 

Medline 6 (1 %) 39 (3 %) 82 (7 %) 142 (11 %) 976 (78 %) 

PsycInfo 1 (0 %) 29 (2 %) 51 (4 %) 111 (9 %) 1053 (85 %) 

SveMed 1 (0 %) 15 (1 %) 41 (3 %) 112 (9 %) 1076 (87 %) 

Embase 2 (0 %) 20 (2 %) 37 (3 %) 77 (6 %) 1109 (89 %) 

Scopus 0 (0 %) 8 (1 %) 24 (2 %) 50 (4 %) 1163 (93 %) 

Web of Science 1 (0 %) 6 (1 %) 23 (2 %) 49 (4 %) 1166 (94 %) 

UpToDate 1 (0 %) 5 (0 %) 18 (1 %) 43 (4 %) 1178 (95 %) 

Micromedex 0 (0%) 0 (0%) 13 (1%) 36 (3%) 1196 (96%) 
Note til tabel: Ressourcer markeret med gråt bliver anvendt af mere end 20% af respondenterne (’aldrig’<80) 

For de ressourcer, som blev anvendt årligt eller hyppigere af minimum 20 % af respondenterne, (de otte 

ressourcer markeret med gråt i tabel 3), blev der foretaget yderligere analyse af anvendelseshyppigheden 

for at afdække, hvorvidt der var forskel mellem sygeplejersker uddannet før og efter 2004. Figur 2-6 viser 

de fem ressourcer, hvor der blev fundet statistisk signifikante forskelle i Mann-Whitney U-testen. 

 

Sygeplejersker uddannet efter 2004 anvendte Sundhed.dk samt de to sundhedsvidenskabelig databaser 

PubMed og Cinahl signifikant hyppigere end sygeplejersker uddannet før 2004 (hhv. p=0,026, p=0,012 og 

p=0,000), se Figur 2, Figur 3 og Figur 4, herunder også ’mean ranks’. Sygeplejersker uddannet før 2004 an-

vendte derimod bibliotek.dk (Figur 5) og Medline (Figur 6) signifikant hyppigere end sygeplejersker uddan-

net efter 2004 (hhv. p=0,000 og p=0,019). For de resterende tre databaser var der ingen signikant forskel 

(se bilag 3).  
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Figur 2: Anvendelsesgrad for Sundhed.dk blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. `Mean rank’ før= 603,37; ’mean rank’ efter=645,80. 

 
Figur 3: Anvendelsesgrad for PubMed blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. `Mean rank’ før= 600,98; ’mean rank’ efter=648,57. 
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Figur 4: Anvendelsesgrad for Cinahl blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. `Mean rank’ før= 571,63; ’mean rank’ efter=682,66.

 
Figur 5: Anvendelsesgrad for Bibliotek.dk blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. `Mean rank’ før=655,80; ’mean rank’ efter=584,91. 
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Figur 6: Anvendelsesgrad for Medline blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. ’Mean rank’ før= 638,95; ’mean rank’ efter=604,47. 

 
 

3.3 I hvilken forbindelse anvendes elektroniske ressourcer 
Ved spørgsmål om, i hvilken forbindelse respondenterne typisk anvendte elektroniske ressourcer, var det 

hyppigst i forbindelse med den daglige praksis, f.eks. informationer om specifikke sygdomme (80 %), klini-

ske problemstillinger (68 %), retningslinjer og instrukser (hhv.63 % og 66 %), og når der skulle findes infor-

mationer til patienter eller pårørende (53 %). Knap halvdelen angav, at det var i forbindelse med et uddan-

nelsesforløb (47 %), mens det i mindre udstrækning (5 %) var i forbindelse med projekter eller forskning 

(Tabel 44). 

Under svarmuligheden ”Andet” angav respondenterne, at de anvendte elektroniske ressourcer af egen 

interesse eller som faglige udvikling. Andre svarede, at det var i forbindelse med oplæring af såvel kolleger 

som studerende. 

 

 



             Side 15 af 33  
 

Tabel 4: I hvilken forbindelse anvendes elektroniske ressourcer (Flere svar kunne vælges). N=1245 

Informationer om specifikke sygdomme 998 (80 %) 

Kliniske problemstillinger 852 (68 %) 

Instrukser 826 (66 %) 

Kliniske retningslinjer 790 (63 %) 

Informationer til patienter eller pårørende 654 (53 %) 

Uddannelse eller efteruddannelse 582 (47 %) 

Projekter på OUH 265 (21 %) 

Regionale projekter 69 (6 %) 

Læseklub -Journal Club 69 (6 %) 

Forskningsprojekt/Ph.d. 68 (5 %) 

Mini-MTV 32 (3 %) 

Andet 55 (4 %) 
 

3.4 Sygeplejerskers kompetencer vedrørende elektroniske ressourcer 
På spørgsmålet om, hvordan respondenterne vurderede egne evner til at søge efter sundhedsfaglig infor-

mation, fordelte svarene sig nogenlunde ligeligt mellem dem, som enten vurderede sig som `ekspert´ eller 

`meget god´ (13 %), og dem som vurderede sig som `dårlig´ til at søge (14 %). Sammenlagt svarede 72 %, at 

de vurderede sig som `god´ eller `nogenlunde god´ til at søge efter sundhedsfaglig information.  

Se Tabel 5. 

Tabel 5: Selvvurderet evne til at søge efter sundhedsfaglig information fordelt i forhold til uddannelsesår. N=1301 

 

 

Sygeplejersker uddannet efter 2004 vurderede sig bedre til at søge efter sundhedsfaglig information end 

sygeplejersker uddannet før 2004 (p=0,000), se Figur 7. 

 

Egen vurdering 
I forhold til uddannelsesår 

Hele gruppen (n= 1301) 
Før 2004 (n=700) 2004-2017 (n=601) 

Ekspert 3 (<1 %) 5 (1 %) 8 (<1 %) 

Meget god 59 (8 %) 108 (18 %) 167 (13 %) 

God 170 (24 %) 192 (32 %) 362 (28 %) 

Nogenlunde 340 (49 %) 232 (39 %) 572 (44 %) 

Dårlig 121 (17 %) 63 (11 %) 184 (14 %) 

Ved ikke 7 (1 %) 1 (<1 %) 8 (1 %) 
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Figur 7: Selvvurderet evne til at søge efter sundhedsfaglig information blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1293  

Note til figuren: Respondenter, som svarede ”ved ikke”, er ekskluderet fra denne opgørelse, hvormed n=1293. 

P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. ’Mean rank’ før= 584,88; ’mean rank’ efter= 718,75 

 

 

Respondenternes adfærd og selvvurderede kompetencer i forhold til at anvende elektroniske ressourcer 

blev yderligere undersøgt gennem 13 udsagn, der blandt andet omhandlede vaner, viden om og undervis-

ning i litteratursøgning (Tabel 6).  

48 % (n=1301) angav, at de var vant til at søge i elektroniske ressourcer, og 47 % manglede tid til at søge i 

elektroniske ressourcer. 12 % angav, at søgning i elektroniske ressourcer ikke blev efterspurgt i egen afde-

ling. 17 % foretrak trykte ressourcer, og næste lige så mange (16 %) at de kun anvendte OUH-intranet. For 

ganske få (1 %) var elektroniske ressourcer ikke relevante. 33 % angav, at de manglede viden om søgning i 

elektroniske ressourcer, lidt færre (30 %) at de fandt det svært at søge, og 40 % at det var svært at finde 

gode søgeord. I forhold til udsagn om hvilken undervisning, respondenter havde fået om søgning i elektro-

niske ressourcer, svarede 21 %, at de ikke havde modtaget undervisning, medens 43 % havde modtaget 

undervisning, men var usikre. 20 % angav udsagnet om at have modtaget undervisning og at føle sig godt 

rustet til at søge (Tabel 6). 

 

P=0,000
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Tabel 6: Sygeplejerskers udsagn om informationskompetencer og undervisning i forhold til at anvende elektroniske ressourcer. 

(Flere udsagn kunne vælges). N=1301 

Udsagn 
Hele gruppen 

(n=1301) 

Jeg er vant til at søge i elektroniske ressourcer 619 (48 %) 

Jeg mangler tid til at søge efter informationer 616 (47 %) 

Jeg har modtaget undervisning i søgning af sundhedsfaglig information, men er stadig usikker 556 (43 %) 

Jeg synes det kan være svært at finde gode søgeord 518 (40 %) 

Jeg har ikke viden nok om hvordan jeg søger i elektroniske ressourcer 423 (33 %) 

Jeg synes det er svært at søge i elektroniske ressourcer 387 (30 %) 

Jeg har ikke modtaget undervisning i søgning af sundhedsfaglig information 274 (21 %) 

Jeg har modtaget undervisning i søgning af sundhedsfaglig information, og føler mig godt rustet 266 (20 %) 

Jeg foretrækker trykte ressourcer, f.eks. bøger 221 (17 %) 

Jeg anvender kun OUH Intranet (bl.a. kliniske retningslinjer) 209 (16 %) 

Søgning i elektroniske ressourcer bliver ikke efterspurgt i min afdeling 154 (12 %) 

Jeg mener ikke elektroniske ressourcer er relevant for mig 11 (1 %) 

Jeg kan ikke identificere mig med nogen af ovenstående udsagn 10 (1 %) 

 

3.5 Vejledning og undervisning 
Hovedparten (69 %) af respondenterne svarede, at de havde fået vejledning eller kurser i informationssøg-

ning (n=1301). Af disse (n=931) havde størstedelen (76 %) modtaget vejledning eller deltaget i kurser for 

`mere end et år siden´ og de resterende `indenfor det sidste halve år', eller `hele år´.  

De efterfølgende spørgsmål vedrørte, hvorvidt de havde behov for at få vejledning eller kurser. Her svarede 

hhv. 557 (43 %) `ja´  og 356 (27 %) `ved ikke´ til vejledning, mens 390 (30 %) svarede `ja´ og 293 (23 %) `ved 

ikke´ til kurser (n=1301). 

Vejledning 

Af de 913, der svarede `ja´ eller `ved ikke´ på spørgsmålet om de havde behov for vejledning eller hjælp i 

forbindelse med deres informationssøgning, foretrak hovedparten individuel vejledning, mens en tredjedel 

efterspurgte guidelines eller instruktionsvideoer og lidt færre ønskede en chatfunktion eller telefonopkald 

(Tabel 7).  

Under svarmuligheden `Andet´ angav respondenterne, at de gerne ville modtage kurser sammen med kol-

leger på afdelingen eller gerne ville have andre til at udføre søgningen. 
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Tabel 7: Foretrukken form for vejledning (Flere svar kunne vælges). N=913 

Individuel vejledning ½ time 604 (66 %) 

Guidelines til databaser 365 (40 %) 

Link til instruktionsvideo 334 (37 %) 

En chatfunktion 182 (20 %) 

Telefonisk opkald 135 (15 %) 

Andet  37 (4 %) 

 

Undervisning  

Af de 683, der svarede `ja´ eller `ved ikke´ på spørgsmålet om de havde behov for kurser, foretrak lidt over 

halvdelen et individuelt minikursus. En tredjedel foretrak gruppe-workshop af kortere eller længere varig-

hed og lige så mange foretrak en instruktionsvideo. Endelig ville en mindre gruppe gerne undervises via et 

Webinar (Tabel 8). 

Tabel 8: Foretrukken form for undervisning. (Flere svar kunne vælges). N=683 

Individuelt minikursus ½ time 378 (55 %)  
Gruppe workshop 2-3 timer 255 (37 %) 

Gruppe præsentation 1 time 243 (36 %) 

Link til instruktions video 249 (36 %) 

Webinar 130 (19 %) 

Andet  6 (1 %) 
 

3.6 Yderligere kommentarer fra respondenterne 
Sidst i spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at komme med yderligere kommentarer. De i alt 

133 kommentarer blev i analysen grupperet i forhold til emnerne; Informationssøgning som en del af den 

kliniske hverdag, Infonet og Google, Adgang til sundhedsvidenskabelig information, Litteratursøgning og 

undervisning i dette og Spørgeskemaundersøgelsen. 

Informationssøgning som en del af den kliniske hverdag  

20 kommentarer handlede om udfordringer i forhold til fordybelse og at lære nyt. Travlhed og manglende 

prioritering betød, at der i hverdagen ikke var fokus på, eller tid til, at søge og læse litteratur. En respon-

dent skriver: 

’Lærte meget om søgning af forskningsartikler på sygeplejeuddannelsen. Man bruger det ik-

ke, når man kommer ud og arbejde, og så mister man det lidt. Jeg vil gerne være god til det 

igen, da jeg synes, det er vigtigt’. 

 



             Side 19 af 33  
 

Den manglende anvendelse af litteratursøgning betød, at kundskaber om søgning blev glemt, og det frem-

mede valget med at spørge en kollega eller at lave en hurtig søgning på Google eller infonet.   Enkelte til-

kendegav, at de ikke havde et behov for selv at søge viden og at lade udviklingssygeplejersken søge rele-

vant viden. 

Infonet og Google 

19 kommentarer handlede om infonet og her fremgik det, dels at der er behov for bedre sygefaglige ret-

ningslinjer og dels, at infonet er svær at søge i, hvorfor Google anvendes, også som en genvej til infonet. 

Respondenterne skriver bl.a.: 

”Der er et behov for bedre sygeplejefaglige retningslinjer på infonet” 

”Det er uoverskueligt at søge i infonet efter retningslinjer. Der, hvor jeg har tid til det, er i min 

fritid, men det er umuligt at tilgå infonet hjemmefra. Fordi hverdagen ofte er travl, skal det 

være MEGET simpelt at søge nødvendig viden”. 

”Jeg finder infonet umuligt at bruge, trods stor viden om informationssøgning. Derfor vælger 

jeg ofte alternativer for at sparre tid”. 

”Jeg synes det er svært at finde retningslinjer via intranettet. Jeg foretrækker Google eller 

Wikipedia”. 

Adgang til sundhedsvidenskabelig information 

25 kommentarer handlede om erfaringer med Videncentrets services, ønsker om fortsat at have adgang til 

disse services og forslag til yderligere tiltag. Herunder at udvikle en idebank med let adgang til artikler om 

gængse emner indenfor sygeplejen, en styrkelse af samarbejdet mellem bibliotek og afdeling gennem kon-

taktperson som ’vidensdeler’, samt at kompetencer i informationssøgning efterspørges af ledelsen. 

Andre 8 kommentarer handlede om manglende kendskab til muligheder for OUH ansatte for at søge littera-

tur, herunder manglende kendskab til Videncentret. En respondent skriver:  

’Gennem sygeplejerskeuddannelsen fik jeg god undervisning i, hvordan jeg søger info på net-

tet og særligt i sundhedsfaglige databaser. Dengang havde jeg også adgang til databaserne 

gennem mit skolelogin. Problemet i dag er, at jeg ikke ved, hvordan jeg får adgang til data-

baserne. Der mangler info, når man bliver ansat på OUH om, hvordan man får adgang til da-

tabaserne - også ift. om man kan få adgang fra sin egen computer derhjemme’. 

Litteratursøgning og undervisning i dette 

23 kommentarer var om at have modtaget undervisning, men stadig at opleve udfordringer i forhold til 

litteratursøgning. Det handlede om; at viden, der ikke anvendes hurtigt, glemmes, at søgning generelt er 
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svær, og at det specifikt er svært at finde gode søgeord og at opbygge en søgestrategi. En anden udfor-

dring, der blev kommenteret, var de mange databaser med forskellige søgefunktioner. En respondent skri-

ver: 

’Jeg har modtaget undervisning ad flere omgange, men kan ikke huske det hele. Intet er ens i 

de forskellige databaser, og når man ikke bruger det tit, så glemmer man det ofte’. 

Spørgeskemaundersøgelsen 

De resterende 38 kommentarer rettede sig mod selve spørgeskemaundersøgelsen. Her var der kritik i for-

hold til opsætning af spørgeskemaet samt usikkerhed og mangler i forhold til svarmuligheder, men der var 

også ros for at sætte fokus på emnet og at afdække behovet for videnssøgning. En respondent skriver: 

’Fint med denne undersøgelser, vi kan bruge den ude i afdelingerne, os med den nære pati-

entkontakt’.  

4. Diskussion 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække informationssøgningskompetencer, -vaner og -

behov blandt sygeplejersker på OUH med henblik op at kvalificere de fremadrettede tilbud fra SDUB.  Spør-

geskemaundersøgelsen viste et behov for generelt at kvalificere såvel sygeplejerskers kompetencer som 

incitamenter til og muligheder for at søge videnskabelig litteratur som en del af evidensbaserede praksis.  

Forud for undersøgelsen var der opstillet tre hypoteser, som kun kunne bekræftes delvist.  

Første hypotese, om at sygeplejersker uddannet efter 2004 oftere anvendte sundhedsvidenskabelige data-

baser eller andre elektroniske ressourcer end sygeplejersker uddannet før 2004, kunne hverken be- eller 

afkræftes.  Således viste spørgeskemaundersøgelsen, at sygeplejersker generelt anvender elektroniske res-

sourcer hyppigt, hvorimod sundhedsvidenskabelige databaser anvendes langt sjældnere.  Om end sjældent, 

så anvendte sygeplejersker uddannet efter 2004 signifikant hyppigere de to sundhedsvidenskabelige data-

baser PubMed og Cinahl, medens sygeplejersker uddannet før 2004 signifikant hyppigere anvendte den 

sundhedsvidenskabelige database Medline og bibliotek.dk, der ikke er en sundhedsvidenskabelig database.  

Anden hypotese, om at sygeplejersker typisk anvendte sundhedsvidenskabelige databaser eller andre elek-

troniske ressourcer i forbindelse med efteruddannelse, kunne kun delvist bekræftes, idet det i endnu større 

udstrækning skete i forbindelse med søgning i deres daglige praksis, hvor de søgte information om specifik-

ke sygdomme og kliniske problemstillinger.  
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Tredje hypotese, om at sygeplejersker generelt ikke oplever sig kompetente i forhold til at anvende sund-

hedsvidenskabelige databaser eller andre elektroniske ressourcer, og at sygplejersker uddannet før 2004 

vurderer sig som mindre informationskompetente end sygeplejersker uddannet efter 2004, blev bekræftet. 

Således viste analysen af data, at knap en tredjedel af den samlede gruppe fandt det svært at søge informa-

tion, og for godt en tredjedel var det svært at finde gode søgeord. En opdeling af svar i forhold til uddannel-

sesår viste, at sygeplejersker uddannet i 2004 eller senere vurderede deres kompetencer til informations-

søgning som bedre end sygeplejersker uddannet før 2004, der i højere grad vurderede ikke at have viden 

nok og ikke følte sig rustet til at søge. 

Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at mens langt hovedparten af respondenterne anvendte elektroni-

ske ressourcer, så anvendte de også i høj grad kollegaer, trykte informationer og at spørge på Videncentret 

(daværende bibliotek på OUH).  

Desuden var der tilsyneladende sammenhæng mellem, at respondenterne fortrinsvist anvendte Google, 

infonet samt at spørge kolleger og behovet for at søge efter konkret viden om specifikke sygdomme og 

kliniske problemstillinger samt søge efter kliniske retningslinjer, instrukser og patientinformation. Desuden 

tyder det på, at fravalg af sundhedsvidenskabelige databaser blandt andet kan forklares ud fra manglende 

tid til og manglende viden om informationssøgning i disse.    

Samme tendens kan genfindes i et litteraturstudie fra 2018 (Alving et al, 2018), der viste, at Google og der-

efter kollegaer var de hyppigst anvendte ressourcer i forhold til at finde informationer. Et studie fra 2016 

viste desuden, at nyuddannede sygeplejersker i høj grad anvendte kolleger og i mindre grad videnskabelige 

ressourcer, bl.a. fordi en del af kulturen i sygehusmiljøet er, at man anvender hinandens viden og erfaringer 

og derudover, at man som nyuddannet ikke stiller spørgsmål til ældre kollegaers tilgang til informationsres-

sourcer (Voldbjerg, 2016).  

Vores undersøgelse viste, at udover kompetencer havde forhold som tid, rum og motivation til at anvende 

og dermed vedligeholde eventuelt opnåede kompetencer indflydelse på sygeplejerskers brug af elektroni-

ske ressourcer.  Litteratursøgning er en væsentlig forudsætning for at kunne arbejde evidensbaseret (Bang, 

2013; Rycroft-Malone, 2004) i sygeplejen, men manglende tid og rammer for at søge i elektroniske ressour-

cer fremgår også af andre studier (Alving, 2018; Sadoughi, 2017; Jones, 2011). Det kan i den sammenhæng 

diskuteres, hvorledes det sikres, at relevant litteratursøgning er en naturlig del af klinisk praksis. Her viser 

et systematisk review (Sadoughi, 2017), at ledelsen har et afgørende ansvar for, at der skabes de rette 

rammer for søgning i ressourcer, og at der dedikeres tid til, at sygeplejersker kan læse relevante kilder i 

forbindelse med deres daglige arbejde. Det konkluderes blandt andet, at lederen ideelt set skal samarbejde 
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med videnskabelig bibliotekar for at sikre, at sygeplejersker har de rette søgekompetencer (Sadoughi, 

2017).  

Medens hovedparten af respondenterne havde fået vejledning eller kurser i informationssøgning, var det 

for de flestes vedkommende mere end et år siden. Der fremkom derfor et behov for tilbagevendende kvali-

ficering af søgekompetencer, og blandt ønsker til fremtidige services i forhold til informationssøgning indgik 

såvel kurser som informationsmateriale og individuel vejledning.  

Styrker og svagheder ved undersøgelsen 
En tredjedel af de godt 4.000 sygeplejersker ansat på OUH indgik i spørgeskemaundersøgelsen. Der var en 

gennemsnitsalder på 43,5 år og som forventet en stor overvægt af kvinder blandt respondenterne. Godt 

halvdelen af respondenterne var uddannet før 2004, og 13% havde en videregående uddannelse. Sygeple-

jerskernes tilknytning til kliniske afdelinger fordelte sig nogenlunde svarende til afdelingernes antal af syge-

plejersker, hvilket betød, at de OUH-afdelinger, som havde flest sygeplejersker ansat, også er de afdelinger, 

hvor flest sygeplejersker havde svaret på spørgeskemaet. Alt i alt forhold der indikerer, at undersøgelsen 

formentligt er repræsentativ for sygeplejersker ansat på OUH.  

Undersøgelsen spurgte bredt til elektroniske ressourcer, herunder kliniske retningslinjer og sundhedsviden-

skabelige databaser, hvillet begrænser mulighederne for tolkning af resultaterne, og det er uvist i hvilken 

forbindelse, de forskellige typer databaser blev anvendt. F.eks. er det sandsynligt, at de kliniske retningslin-

jer, Google og Sundhed.dk primært blev anvendt i daglig praksis, mens videnskabelige databaser i større 

grad blev anvendt i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Det skal derfor tolkes med forsigtighed, at 

elektroniske ressourcer hyppigst blev anvendte i forbindelse med daglig praksis, da dette gælder for hele 

gruppen af ressourcer. Desuden skal resultatet ses i lyset af, at Google og Sundhed.dk blev anvendt af mere 

end 90% af respondenterne, hvormed de efterfølgende svar naturligvis vil afspejle dette. I fremtidige un-

dersøgelser kan der med fordel opdeles i typer af ressourcer. 

Undersøgelsens resultater viste en uklarhed i svarmulighederne ved spørgsmålet om, hvor sygeplejerskerne 

søgte sundhedsfaglig information, idet 1.093 her valgte svaret: `Elektroniske ressourcer, databaser eller 

Google’, medens et større antal (1.245) efterfølgende svarede `ja´ til at anvende ’elektroniske ressourcer, 

så som databaser eller Google’. Det tyder på, at vores måde at spørge særskilt til intranet og elektroniske 

ressourcer skabte forvirring. 

Forskellen i brug af elektroniske ressourcer kan ikke med sikkerhed siges at være bestemt af uddannelsesår, 

da der kan være andre forhold, som har haft betydning, f.eks.- alder og kontekstuelle rammer, herunder 

daglig praksis og opgaver samt formålet med at anvende elektroniske ressourcer.  
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5. Konklusion og perspektivering  

Det kan konkluderes, at hovedparten af respondenterne anvender elektroniske ressourcer, især Google og 

hospitalets intranet (og Infonet), og oftest i forbindelse med deres daglige praksis. Signifikant flere sygeple-

jersker med en basisuddannelse efter 2004 end før 2004 anvender de to mest udbredte sundhedsviden-

skabelige databaser PubMed og Cinahl.  Mens halvdelen af sygeplejerskerne angiver at være vant til at søge 

i elektroniske ressourcer og endnu flere oplever sig ’god’ eller ’nogenlunde god’ til at søge sundhedsfaglig 

information, så angiver halvdelen, at de mangler tid til at søge og lige så mange, at de på trods af undervis-

ning stadig føler sig usikre. I forhold til undervisning efterspørger sygeplejersker i lige så høj grad individuel 

vejledning som kurser. 

På baggrund af undersøgelsens resultater må det overvejes, om der skal udbydes mere differentieret un-

dervisning og vejledning. I forhold til sygeplejerskernes oplevelse af manglende tid og incitament til at søge 

sundhedsvidenskabelig litteratur ses der et behov for yderligere tiltag på OUH for at understøtte en evi-

densbaseret sygeplejepraksis, ligesom det skal være lettere at fremsøge retningslinjer og andre dokumen-

ter.  

Undersøgelsen indikerer, at der er behov viden om sygeplejefaglige lederes rolle i forbindelse med sygeple-

jerskers litteratursøgning i klinisk praksis. Et sådan studie kunne med fordel være kvalitativt med fokus-

grupper som metode.   
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Bilag 

Bilag 1. Indhold af spørgeskema 
 Demografiske data (baggrundsvariable) 

Først lidt oplysninger om dig 

Svarmuligheder 

A Køn: Jeg er mand/Jeg er kvinde 

B Alder:   20…70 

   

C Hvornår færdiggjorde du din sygeplejerskeuddannelse? Før 1993 

1993-2003 

2004-2017 

D Hvad er dit højeste uddannelsesniveau på nuværende tidspunkt? Sygeplejerske (Basisuddannelse) 

Bachelor (ikke sygeplejerske) 

Master 

Diplom 

Kandidat 

Ph.d. 

   

E Hvilken OUH-afdeling er du ansat på? 

 

(Flere afdelinger kan vælges) 

Afdeling for… 

Anden 

Ønsker ikke at oplyse 

F Hvornår blev du ansat i din nuværende ansættelse på OUH? 1970…2017 

 

Undersøgelse af informationskompeten-

cer, -vaner og -behov 

Svarmuligheder 

1. Når du har behov for at søge efter 

sundhedsfaglig information hvor søger 

du da? 

(med sundhedsfaglig information me-

ner vi arbejdsrelaterede informationer, 

dog ikke Informationer om konkrete 

patienter) 

 

(Sæt gerne flere afmærkninger) 

• OUH-intranet (f.eks. kliniske retningslinjer) 

• Spørge nærmeste leder 

• Spørge kolleger 

• Spørge på biblioteket f.eks. Videncentret 

• Elektroniske ressourcer databaser eller Google 

• Trykte ressourcer f.eks. bøger 

Andet________________ 

  

2. Søger du efter sundhedsfaglige in-

formationer i elektroniske ressourcer så 

som databaser og Google? 

• Ja 

Nej 
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2.2 Fortæl om du anvender følgende 

elektroniske ressourcer ved at markere 

hvor ofte du anvender du dem. 

 

(Alle ressourcer skal besvares) 

 

 

 

• Bibliotek.dk 

• CINAHL 

• Cochrane Library 

• Embase 

• Google 

• Google Scholar 

• MEDLINE 

• Micromedex 

• PsycInfo 

• PubMed 

• Scopus 

• Svemed 

• UpToDate 

• Web of Science 

• Aldrig 

• Dagligt 

• Flere gange om måneden 

• Sjældnere end én gang om måneden 

• Få gange om året 

  

2.3 I hvilken forbindelse anvender du 

typisk de førnævnte elektroniske res-

sourcer? 

 

(Sæt gerne flere afmærkninger) 

 

 

 

 

• Uddannelse eller efteruddannelse 

• Projekter på OUH 

• Regionale projekter 

• Læseklub/ Journal Club 

• Informationer til patienter eller pårørende 

• Informationer om specifikke sygdomme eller behandlingsformer 

• Kliniske problemstillinger 

• Instrukser 

• Kliniske retningslinjer 

• Mini-MTV 

• Forskningsprojekt/Ph.d. 

• Andet 

Ved ikke 

  

3. Afkryds de nedenstående udsagn 

som du kan identificere dig med: 

 

(afmærk gerne flere udsagn) 

 

 

• Jeg er vant til at søge i elektroniske ressourcer 

• Jeg mangler tid til at søge efter informationer 

• Jeg har ikke viden nok om hvordan jeg søger i elektroniske ressourcer 

• Jeg har ikke modtaget undervisning i søgning på sundhedsfaglig information 

• Jeg har modtaget undervisning i søgning på sundhedsfaglig information, og føler 

mig godt rustet. 

• Jeg har modtaget undervisning i søgning efter sundhedsfaglig information. 

• Jeg synes at det er svært at søge i elektroniske ressourcer 

• Jeg synes det er svært at finde gode søgeord 

• Jeg foretrækker trykte ressourcer, f.eks. bøger 
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• Jeg mener ikke at elektroniske ressourcer er relevant for mig 

• Søgning i elektroniske ressourcer efterspørges ikke i min afdeling 

• Jeg anvender kun OUH Intra (bl.a. kliniske retningslinjer) 

Jeg kan ikke identificere mig med de ovenstående udsagn 

  

4. Hvordan vil du selv vurdere dine 

evner til at søge efter sundhedsfaglig 

information? 

 

• Ekspert 

• Meget god 

• God 

• Nogenlunde 

• Dårlig 

 Ved ikke 

  

5. Har du modtaget undervisning eller 

vejledning i informationssøgning? 

 

• Ja 

• Nej 

Ved ikke 

  

5.2 Hvornår deltog du sidst i et kursus 

eller modtog vejledning i informations-

søgning? 

• Indenfor det seneste halve år 

• Indenfor det seneste år 

• For mere end et år siden 

 Ved ikke 

  

6. Har du behov for at få hjælp og kon-

krete spørgsmål i forbindelse med at 

finde informationer? 

• Ja 

• Nej 

Ved ikke 

  

6.2 Hvilken form vil du foretrække i 

forbindelse med at få hjælp med at 

finde informationer? 

 

(sæt gerne afmærkninger) 

 

• Individuel vejledning på ½ time 

• En chatfunktion 

• Ved telefonisk opkald 

• Guidelines til databaser 

• Link til en instruktionsvideo  

• Anden form_________________ 

Ved ikke 

  

7. Har du behov for at fordybe dig i et 

emne og i den forbindelse brug for et 

kursus i søgning efter informationer? 

• Ja 

• Nej 

Ved ikke 

  

7.2 Hvilken form vil du foretrække i 

forbindelse med en vejledning eller en 

• Individuelt minikursus på ½ time 

• En gruppe præsentation på 1 time 
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undervisning? 

 

(sæt gerne afmærkninger) 

 

• En gruppe Workshop på 2-3 timer 

• Link til en instruktionsvideo 

• Et Webinar (fjernundervisning) 

• Anden form_________________ 

Ved ikke 

  

8. Kommentarer til undersøgelsen Tekstfelt 
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Bilag 2: Distributions- og rykkermail i SurveyXact 
Distributionsmail (sendt 28. november 2017) 
Undersøgelse af informationskompetencer, -vaner og -behov for sygeplejersker på OUH 

 

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse. Det er en intern undersøgelse blandt alle syge-

plejersker på OUH af informationskompetencer, -vaner og – behov i forbindelse med at finde evidensbaseret information.  

Formålet er at kvalificere tilbuddene i Videncentret (Det medicinske fagbibliotek på OUH) i forbindelse med informations-

øgning. Spørgeskemaet er udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek, Videncentret og Odense 

Universitetshospital. 

 

Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet. 

 

Du kommer til spørgeskemaet via dette link: <%MorpheusMailLink%> 

 

Vi vil bede dig besvare spørgsmålene senest den 12. december 2017 kl. 12. En rykkermail udsendes derefter. 

 

Ved at deltage er du med i lodtrækningen om to flasker vin! Vinderen får direkte besked. 

 

Når du påbegynder spørgeskemaet, giver du samtidig samtykke til at svarene må bruges i undersøgelsen. 

Alle besvarelser bliver behandlet som statistiske data og de vil derfor ikke brydes ned, og det vil ikke fremgå hvad den 

enkelte svarer, eller hvem der deltager. 

 
Der er indhentet tilladelse til udsendelse af spørgeskemaet, og det er godkendt af direktør Judith Mølgaard, OUH.  

Udtræk af E-mails er foretaget af OUH IT Service. Datatilsynet er kontaktet, og der er ikke anmeldelsespligt til denne type undersøgelser. 

De indsamlede data kan blive anvendt i videnskabelige tidsskriftsartikler. 
 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte videncentret@videncentret.sdu.dk 

På forhånd tak for din deltagelse! 

Med venlig hilsen 

 

Videncentret, Projektgruppen for sygeplejefaget 

Berit Elisabeth Alving (bibliotekar d.b., master i informations- og biblioteksvidenskab), Anne Lee (cand. scient. san, 

sygeplejerske) og Lars Thrysøe (ph.d., sygeplejerske) 

 

Rykkermail (sendt 13. december 2017) 
 

Undersøgelse af informationskompetence, -vaner og -behov for sygeplejersker på OUH 

 

Videncentret sendte dig for 14 dage siden en invitation til et spørgeskema. Vi vil bare minde dig om undersøgelsen igen.  

Spørgeskemaet tager kun ca. 10 minutter at besvare.  

mailto:videncentret@videncentret.sdu.dk
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Besvarer du det inden tirsdag den 19. december, deltager du i konkurrencen om 2 flasker vin. 

Sidste mulighed for at besvare spørgeskemaet er tirsdag den 2. januar 2018. 

Klik på linket for at starte spørgeskemaet <%MorpheusMailLink%> 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte videncentret@videncentret.sdu.dk 

På forhånd tak for din deltagelse! 

Med venlig hilsen 

Videncentret, Projektgruppen for sygeplejefaget 

Berit Elisabeth Alving (bibliotekar d.b., master i informations- og biblioteksvidenskab), Anne Lee (cand. scient. san., 

sygeplejerske) og Lars Thrysøe (ph.d., sygeplejerske) 

  

https://www.inquisiteasp.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?idx=3KVGVS&rk=13859
mailto:videncentret@videncentret.sdu.dk
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Bilag 3: Anvendelseshyppighed af elektroniske ressourcer 
I Figur 8, Figur 9 og Figur 10 ses resultaterne for de tre databaser, hvor der ikke blev fundet statistisk signi-

kant forskel i anvendelseshyppigheden mellem sygeplejersker uddannet før og efter 2004.  

Figur 8: Anvendelsesgrad for Cochrane Library blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. ’Mean rank’ før= 619,98; ’mean rank’ efter=626,51 
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Figur 9: Anvendelsesgrad for Google blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. ’Mean rank’ før=625,43 ; ’mean rank’ efter=620,18 

 
Figur 10: Anvendelsesgrad for Google Scholar blandt sygeplejersker uddannet før og efter 2004. N=1245 

Note til figuren: P-værdien er beregnet med Mann-Whitney U-testen. ’Mean rank’ før=619,39; ’mean rank’ efter=627,20 
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