Visjoner for tidsskriftet

Vi vil formidle
nyttig forskning
Gjennom vårt vitenskapelige tidsskrift skal vi jobbe for at geriatrisk
sykepleie som fag og vitenskap får den oppmerksomheten det fortjener.

V

år visjon er at tidsskriftet Geriatrisk sykepleie skal arbeider aktivt for å synliggjøre
vårt fagfelt. Vi ønsker å skape interesse for
de eldres situasjon og formidle kunnskap om forskning. Geriatrisk sykepleie er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 som ønsker å frembringe ny, pålitelig
og gyldig kunnskap. Artikler som kan være til nytte
for sykepleiere i praksis, pasienter og pårørende. Det
er ikke en selvfølge at ny og forsvarlig kunnskap kan
brukes direkte i den kliniske praksis. Kunnskapen
må bearbeides og tilpasses fagfeltet. Ny kunnskap
kan brukes til å endre holdninger og noen ganger
for faste meninger. Geriatrisk sykepleie inneholder
artikler som er bygget på forskningsresultater eller
fagutvikling. Vi henvender oss til sykepleieforskere,
utdanningspersonell innen studier i sykepleie og til
sykepleiere i den kliniske praksis.
Synlig i samfunnet

Vår visjon er å synliggjøre klinisk forskning og
utvikling i tillegg til å være et medlemsblad for
sykepleiere som arbeider i eldreomsorgen. Geriatrisk sykepleie som fag og vitenskap trenger å bli
synlig i samfunnsdebatten. Den «eldre pasient» tilhører ingen homogen gruppe. Mange eldre kan ha
et svært sammensatt sykdomsbilde. Sykepleiere må
ha inngående og bred fagkunnskap for å håndtere
de situasjonene som praksis i geriatrien innebærer.
Sykepleie er et praktisk yrke, men sykepleie er
også en vitenskapelig disiplin. Utøvende sykepleiere
både i kommunehelsetjenesten og i helseforetak
har en forpliktelse til å holde seg oppdatert. Mange
tilegner seg kunnskap om forskning og utviklingsarbeid som de benytter i det praktiske arbeidet.
Aktuelle problemstillinger og forskningsresultater
fra praksis skal publiseres i tidsskriftet. Dette kan
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være med å påvirke den helsepolitiske debatten,
noe som er svært viktig for utviklingen av helse- og
omsorgstjenestene fremover.
Formidler forskning

Betydningen av å ha et fagblad på nivå 1 krever at
redaksjonskomiteen arbeider for at fagbladet kan
bli den foretrukne kanalen for å formidle forskning
innen fagfeltet geriatrisk sykepleie og demens. Vi
har knyttet til oss sykepleieforskere med nasjonal
og internasjonal erfaring som vurderer innsendte
manuskript. Artiklene skal følge et standardoppsett
for disposisjonen av en forskningsartikkel: Introduksjon, Metode, Resultat og Drøfting (IMRAD
systemet). I hver utgivelse vil leseren finne refereebedømte artikler – to vitenskapelige og en faglig
artikkel. Vi skal formidle forskning som er relevant
for sykepleiere i det praktiske felt, så vel som for
studenter ved høgskoler og universitet. Vi vil satse på
en forskningsformidling som er kritisk og uavhengig
og i tillegg ivareta fagutviklingsprosjekt.

Av Torill Sæterstrand,
redaktør for Geriatrisk sykepleie, førstelektor ved Høgskolen i Bodø og nestleder
i Norsk Sykepleierforbunds
Faggruppe for sykepleiere
i geriatri og demens.

Vitenskapelig publikasjon
Geriatrisk sykepleie er en vitenskapelig publikasjon.
Hovedkriteriene for en vitenskapelig publikasjon er at
den skal :
■■ presentere ny innsikt
■■ være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller

anvendelige i ny forskning
■■ være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjen-

gelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
■■ være i en publiseringskanal med rutiner for fagfelle-

vurdering
Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
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