Forord
Forskningsstrategi 1998 - 2001 ved Aalborg sygehus peger på udvikling af
selvstændig forskning inden for sygeplejen som et potentielt vækstområde. Til at
støtte op om dette blev der i løbet af 1999 arbejdet med etablering af Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje. Der blev udarbejdet en strategi og 5-års handleplan for
Forskningsenheden. Ligesom det blev besluttet at Forskningsenhedens adresse
skulle være: Stengade 10, 3.sal, hvorefter de fysiske rammer gennemgik en mindre
renovation.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje blev indviet den 31.marts 2000, og der har
siden da været mange opgaver knyttet hertil i bestræbelserne på at medvirke til at
udvikle Aalborg Sygehus til Universitetshospital. Foruden en række administrative
opgaver såsom Afundraising@ og udarbejdelse af oversigt over fonde er det håbet at
denne årsberetning kan være med til at give et billede af nogle af disse opgaver.
Må jeg benytte denne anledning til at rette en speciel tak til Sygehusledelsen på
Aalborg Sygehus for det initiativ og den støtte, der har været i forbindelse med
etableringen af Forskningsenheden.
Det er mit håb at sygeplejeforskningen kan bidrage til at manifestere Aalborg Sygehus
som Universitetshospital.

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, den 1. februar 2001
Charlotte Delmar
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
ved Aalborg Sygehus

Indledning
På nationalt plan er udgivet National delstrategi for sygeplejeforskning år 1999 - 2002
(Dansk Sygeplejeråd 1999). Betegnelsen delstrategi skal forstås således at den er et
naturligt led i den nationale strategi for sundhedsforskning; i daglig tale kaldet
NASTRA. Denne delstrategi for sygeplejeforskningen er en strategi afledt af den 4.
Konference som the European Health Comittee afholdt på Cypern 1996. På denne
konference udtrykte de europæiske sundhedsministre, hvilken vigtig rolle
sygeplejersker spiller inden for sundhedsområdet, og en af måderne hvorpå man kan
styrke denne rolle er at fremme sygeplejeforskningen.
Etablering af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje skal således ses i sammenhæng
med de europæiske og nationale initiativer. Men også amtslige beslutninger såsom
samarbejdsaftale mellem Århus og Nordjyllands Amter har haft en positiv effekt på
beslutningen om etableringen af Forskningsenheden.
Den 31.marts blev etableringen og indvielsen således en realitet. Med mange
fremmødte gæster og TV 2 blev det en glædens dag for sygeplejen på Aalborg
Sygehus, og da dette er den første årsberetning efter indvielsen, har jeg valgt at bringe
min Atakketale@ her:
AJeg vil gerne benytte anledningen i dag til at rette en særlig TAK til de som har

bidraget med oprettelsen af Forskningsenhed for klinisk Sygepleje; ikke mindst
Sygehusledelsen.
At vi i dag åbner Forskningsenheden er et eksempel på at visioner og strategier på
Aalborg Sygehus ikke bare får lov til at stå og Aflagre@ uden at der kommer handling
bag. For i Aalborg Sygehus´ samlede forskningsstrategi gældende fra 1998 - 2001
peges der på udvikling af selvstændig forskning inden for sygeplejen som et potentielt
vækstområde. Og sandelig er det det. For hvis patienterne skal opleve helhed og
kontinuitet i deres indlæggelse må der fokus på kvalitet og forskning, ikke alene inden
for behandlingen, men også inden for plejen. Altså en evidensbaseret praksis til gavn
for hele patientforløbet.
Forskningsenheden skal således tjene det formål at give et dokumenteret pleje og
omsorg for at sikre og udvikle den for patienterne gode, kloge og rigtige
sygeplejehandling. Hvilket er en sygepleje, der er kendetegnet ved værdimæssige og
kvalificerede skøn, faglige kundskaber og intelligens samt sikkerhedsmæssige
overvejelser og foranstaltninger.
Men derudover skal Forskningsenheden også give et grundlag for at udvikle kundskab
af relevans for sygepleje som både praksisfag og som videnskabelig disciplin.
Det er mig meget magtpåliggende at disse formål så også virkeliggøres. Men
sammenlignet med lægernes lange forskningsmæssige tradition, befinder vi os så at
sige på præmaturstadiet. Med andre ord er jeg som leder nødt til som en begyndelse
at arbejde meget med at skabe forudsætninger for forskning, eksempelvis gennem
kurser, der kvalificerer til dette. Aktuelt starter dette op til september.
Men ellers synes jeg at jeg bør nævne, at på mange andre måder er vi ved at være på
rette vej.
1. Flere sygeplejersker er i gang med projekter, som Forskningsenheden på den ene
eller anden måde er i berøring med. For det er nemlig en del af strategien for den
samlede sygeplejefaglige udvikling ved Aalborg Sygehus.
2. Et samarbejdsprojekt med Århus Universitetshospital, Skejby sygehus er Asat i
søen@. Konkret drejer det sig om, at de to urologiske afdelinger i Aalborg og på Skejby
er gået sammen om at undersøge sygeplejeproblemet kvalme hos patienter, der har
fået fjernet blæren. Projektet er registreret i Forskningsenheden, og undertegnede
fungerer som vejleder.
3. Yderligere er vi i fuld sving med at få tilknyttet en Ph.D studerende til
Forskningsenheden i et samarbejde med vores egen Smerteklinik og Aalborg
Universitet. Her drejer det sig om at fokusere på de meget oversete
seksualitetsproblemer hos kroniske smertepatienter.
4. Og endelig er den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus ved at vinde
genklang i det ganske ind- og udland, bl.a. gennem sygeplejerskernes besiddelse af
vigtige poster i forskellige faglige sammenslutninger og en aktiv foredragsvirksomhed.
Så egentlig synes jeg at vi på Aalborg Sygehus med rette kan være stolte i dag. På den
anden side. Hvis vi vil være et Universitetshospital - og det vil vi - så må vi på lige fod
med andre Universitetshospitaler skabe de nødvendige forudsætninger for denne

status. Heraf etablering af kliniske forskningsmuligheder for sygeplejen i hele det
nordjyske amt og selvfølgelig også for interesserede fra de andre mellemlange
videregående sundhedsuddannelser.
Lad dagen i dag således også være en invitation til et sådant samarbejde
Nu nævnte jeg før at vi med etablering af forskningsmuligheder for sygeplejen befinder
os på præmaturstadiet. Det er en udmærket metafor som sygehusdirektøren i en
samtale med mig har anvendt. Og ved nøjere overvejelser har jeg selv tænkt. Ja, det
er ganske vist - men hvordan er det nu med disse præmaturer, for at de i det hele taget
kan overleve. Jo, livsgnist og gå-på-mod må være til stede og det kan jeg uden at
blinke sige, at det er der, men uden intensiv behandling og pleje kan præmaturen let
blive slap og i værste fald dø hen.
Men hvorfor skulle det ske? Når Aalborg Sygehus er kendt for at der er handling bag
visioner og strategier. Lad mig slutte med endnu engang at takke og håbe på go` vind
i sejlene til det skib, der nu er sat i søen.@

Integration af forskning og praksis
Projekter knyttet til eller i berøring med Forskningsenheden
Iværksatte Ph.D projekter
Ph.D studerende Birgitte Schantz Laursen er ansat i Forskningsenheden med
forskningsprojektet AHvilken betydning har kroniske non-maligne smerter for
menneskers seksualitet@. Birgitte S. Laursen er indskrevet ved Center for
Sanse-Motorisk Interaktion på Aalborg Universitet og udfører den empiriske del af
projektet ved Smertecenteret på Aalborg Sygehus.
Professor Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet er hovedvejleder, leder af
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje cand.cur, Ph.D Charlotte Delmar er bivejleder
og Smertecenteret ved sektionsansvarlig overlæge Anders Schou Olesen og
sektionsansvarlig ledende sygeplejerske Miriam Flyckt stiller deres specifikke faglige
viden til rådighed.
Potentielle Ph.D projekter
Der er givet vejledning til et forberedelsesstipendium vedrørende et projekt om
AKræftpatienters oplevede erfaring med alternativ behandling@.
Der er givet tilsagnsskrivelse om, at projektet ARehabilitering af bypassopererede
hjertepatienter - en undersøgelse af en intervention, der skal forebygge og forberede
på regressive ændringer i bypass opererede hjertepatienters hverdagsliv@ forankres i
Forskningsenheden.
Der er indledt et arbejde med at skaffe økonomi til projektet A Den midaldrende og
gamle kvindes kropsopfattelse, som grundlag for mødet mellem kvinder med
symptomer og reaktioner fra underlivet@.
Der er indledt et samarbejde med sektionsansvarlig overlæge Per Thorgaard
vedrørende et projekt om sansning/musikterapi.

Projekter over amtsgrænser
I følgende projekt deltager lederen af Forskningsenheden både som klinisk ansvarlig
for Aalborg Sygehus og som deltager i selve forskningsprocessen.
Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Sygehus, cardiologisk afd. S1, Holstebro
Centralsygehus, medicinsk dagafsnit, Aarhus Kommunehospital, medicinsk afd. V og
Institut for Sygepleje ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus
Universitet. Fra Aalborg Sygehus deltager foruden lederen af Forskningsenheden
sygeplejerskerne Christina Spåbæk Jakobsen og Lisbeth Forup, begge cardiologisk
afd. S1.
Projektets titel er APleje og omsorg i relation til patienter med kroniske lidelser - en
undersøgelse af menneskers opfattelse af sundhed og sygdom i forbindelse med
kroniske lidelser og dermed længerevarende hospitalskontakt set ud fra et
livsverdens- og kulturteoretisk perspektiv@.
Følgende projekt er forankret i Forskningsenheden og lederen af Forskningsenheden
fungerer som vejleder.
Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Sygehus, urologisk afd. 109 og Skejby
Sygehus, urologisk afd. K1. Fra Aalborg Sygehus deltager afdelingssygeplejerske
Lena Thomsen, urologisk afd. 109.
Projektets titel er APostoperativ kvalme hos cystectomiopererede patienter@.
Lederen af Forskningsenheden har deltaget i møder vedrørende projektet
AMonitorering af neurorehabiliterng@. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem
Aalborg Sygehus, neurokirurgisk afd., Aarhus Kommunehospital, neurokirurgisk afd.
og Neurocenter Hammel.
Projekter i amtet
Gennemlæsning og kommentarer til afdelingssygeplejerske på Hospice
KamillianerGaarden Karen Marie Dalgaards opgave på den sociale
kandidatuddannelse. Opgaven har været omtalt i medierne og omhandler pårørendes
oplevelse af Hospice. Projektets titel er AKvalitetsudvikling af den palliative indsats på
Hospice. Focus på de pårørendes: Forventninger, behov og oplevelse af kvaliteten@.
Projekter på Aalborg Sygehus
Vejledning til projektet AForebyggelse af decubitus i intensiv afd. R@. I projektet
deltager sektionsansvarlig ledende sygeplejerske Ragna Larsen,
afdelingssygeplejerske Karin Kaasby og sygeplejerske Margrethe Sørensen, intensiv
afd. R.
Møde med adm.overlæge John Allan Nielsen og konst.oversygeplejerske Ellen
Bonkegaard Olsen angående 2 decubitusprojekter. Udviklingssygeplejerske Hanne
Clement Axelsen er nu ansat til at kunne gennemføre de beskrevne projekter.
Vejledning til projektansvarlig, oversygeplejerske Margrethe Bisgaard, thoraxkirurgisk
afd. T vedrørende projektet APræ- og postoperativ rehabilitering af hjertepatienter@.
Projektet er et samarbejde mellem thoraxkirurgisk afd. T og fysioterapiafdelingen.
Samarbejde med læge Claus Schipper, Klinisk Mikrobiologisk afdeling i forbindelse
med etablering af et projekt om dokumentation af sygeplejedata i skadestuen. I
forbindelse med dette projekt samarbejdes ligeledes med oversygeplejerske Jørn Bols,

ortopædkirurgisk afd., tidligere afdelingssygeplejerske Elsebeth Bols og sygeplejerske
Marianne Larsen, begge skadestuen samt oversygeplejerskerne Lisbeth Jensen,
cardiologisk afd. og Margrethe Bisgaard, thoraxkirurgisk afd.

Kvalificering til udviklings- og projektarbejde
For at understøtte det strategiske handlingsoplæg for sygeplejen ved Aalborg
Sygehus af december 1997, evalueret december 2000 er der i samarbejde med
Sundhedsområdets Kursus- og Udviklingscenter udviklet og etableret et monofagligt
kursus, der skal betragtes som en begyndende del af opbygningen af
Forskningsenheden. Målgruppen er Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus, som
består af de ledende sygeplejersker samt de udviklende sygeplejersker, klinisk
undervisende sygeplejerske og specialistsygeplejersker i stabsfunktion til
afdelingsledelsen.
Formålet med kurset er at deltagerne bliver i stand til - enten som støttende og
vejledende person eller selvstændigt - at iværksætte og gennemføre sygeplejefaglige
udviklingsprojekter.
Der er gennemført 2 kurser i efteråret 2000 med 24 deltagere på hvert hold.

Udbredelse af forskningsresultater
Lederen af Forskningsenheden har forskningsret og -pligt, hvilket betyder at der er
krav om såvel publikationer, forelæsninger og undervisning. Herudover kan andre
aktiviteter være medvirkende til at synliggøre forskningen på Aalborg Sygehus.
Afsnit i lærebøger
Klinisk sygepleje - udvikling, forskning og fremtid. I: Ramhøj Pia m.fl. (red.). Klinisk
sygepleje. Bind 1. København. Akademisk Forlag 2000.
Etik og Magt. Fra begrebsliggørelse til sanselig opmærksomhed. I: Alsvåg Herdis og
Eva Gjengedal (red.). Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap.
Oslo. Fagbokforlaget 2000. (Bogen er også oversat til dansk på Gads Forlag)
Artikler
Hvorfor al den snak om værdier i Sundhedsvæsenet? I: Klinisk Sygepleje nr.5, oktober
2000. (Skrevet sammen med bruger af sundhedsvæsenet, Karen Veien).
Fremtidens sygeplejefaglige kvalifikationer. I: Nyhedsbrev for sundhedsnet. Aalborg
Universitet. Nr. 1, maj 2000.
Vidensbaseret sygepleje - strategi for udforskning af klinisk sygepleje og for
implementering af forskningsresultater. I: Lomborg Kirsten m.fl. (red.). Tidsskrift for
sygeplejeforskning. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Nr.1 år 2000.
Resumeer
Resumé af international forskning i tidsskriftet Sygeplejersken, nr. 8, 25.februar 2000.
Resumé af Im E-O, Meleis AI, Situation-Specific Theories. Philosophical Roots,
Properties and Approach. Adv. NursSci 1999; 22(2): 11-24.
Forelæsninger
Forelæser ved DSR konference ASygeplejens dag@, Aalborg Kongres og KulturCenter,
4.november 2000. Tema: Er omsorgsteorierne centrale i det 21.århundrede for

sygeplejen.
Indlæg i workshop ved DSR konference ASygeplejens dag@, Aalborg Kongres og
KulturCenter, 4.november 2000. Tema: Situationsbestemt opmærksomhed - et
spørgsmål om sanselighed.
Gæsteforelæser ved den sygeplejefaglige del af årsmødet i Dansk Karkirurgisk
Selskab, Helan Phønix Hotel i Aalborg, 3.november 2000. Tema: Tillid & Magt.
Gæsteforelæser i FOA, Aalborg, 26.oktober 2000. Tema: Tillid & Magt.
Gæsteforelæser og Aopsamler@ ved Landskursus for kliniske oversygeplejersker,
udviklingssygeplejersker. ALæring i praksis@, Psykiatrisk Sygehus i Aalborg,
11-12.oktober 2000. Tema: Fremme af omsorgsduelighed.
Gæsteforelæser ved Landskursus for personale i det Tand-, Mund- og Kæbekirurgiske
speciale, Scandic Hotel i Aalborg, 7.oktober 2000. Tema: Tillid & Magt.
Gæsteforelæser ved Seminarer i Amter og Kommuner I/S. Temadag: Værn om de
bløde værdier når ældreplejen effektiviseres. Vejle og Roskilde, 29.-30.august 2000.
Tema: Omsorgen der blev borte.
Gæsteforelæser ved ERFA-gruppemøde for kursusansvarlige på Sygeplejeskoler.
Hotel Skagen, 16.juni 2000. Tema: Hvordan videreudvikles praksissygeplejerskens
omsorgsduelighed - set i lyset af mulige kursusaktiviteter på Sygeplejeskoler.
Gæsteforelæser ved konference for afdelingsjordemødre, kliniske
jordemodervejledere, souschefer, vicechefjordemødre og instruktionsjordemødre.
Koldkær konferencecenter, 23.maj 2000. Tema: Etik i omsorgen.
Forelæser ved Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg. Ajourførende foredrag ved
fyraftenstid om sygeplejeteoretikere, 9.maj 2000. Tema: Kari Martinsen.
Indlæg ved Fyraftensmøde for kontaktudvalget ved Aalborg Sygehus, 6.april 2000.
Tema: Hvorfor al den snak om værdier i sundhedsvæsenet?
Forelæser ved Folkeuniversitetet i Aalborg, 23.marts 2000. Tema: Essenser af Ph.D
afhandlingen ATillid & Magt - en moralsk udfordring@.
Gæsteforelæser i Sundhedsnetværket, Aalborg Universitet, 2.marts 2000. Tema:
Sygeplejefaglige kvalifikationer i fremtiden.
Forelæser ved temadage i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Skejby Sygehus i
Århus og panuminstituttet i København, 27-28.januar 2000. Tema: Sygeplejeforskning
gør en forskel.
Undervisning
Undervisning på temadage ASundhedsvæsenet i Fremtiden - stiller krav om
kvalifikationer og kompetencer@, Kursusafdelingen, Sygeplejeskolen Vestsjællands
Amt i Slagelse, 15.december 2000. Tema: Omsorg og kvalifikationer.

Undervisning af sygeplejestuderende på Viborg Sygeplejeskole, 5. december 2000.
Tema: Hvad vil det sige at være forsker.
Undervisning på efteruddannelsen af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter på
Thisted Sygeplejeskole, 23.november 2000. Tema: Omsorg og læring af
omsorgskompetence.
Undervisning af jordemoderstuderende på Jordemoderskolen i Aalborg, 15.november
2000. Tema: Evidensbaseret praksis.
Undervisning på efteruddannelsen af sygeplejersker på Thisted Sygeplejeskole,
8.september 2000. Tema: Teoriudvikling i sygeplejen gennem empirisk forskning. (I
undervisningen deltog også sygeplejestuderende).
Undervisning på uddannelsen til sygeplejefaglig vejleder ved Hvidovre Hospital, 4.maj
2000. Tema: Tillid & Magt i sygeplejen.
Undervisning af sygeplejelærere på Sygeplejeskolen i Vejle, 22.marts 2000. Tema:
Omsorgsfuld evidensbaseret sygepleje. Illusion eller mulighed.
Undervisning på kursusforløb for erfarne sygeplejersker i medicinsk Afdeling, Aalborg
Sygehus, 28.februar - 1.marts 2000. Tema: Mødet mellem det syge menneske og
sygeplejersken. Fokus på forståelse og omsorg i patient-sygeplejerske samspillet.
Undervisning af praktikvejledere i Fyns Amt, 14.februar 2000. Tema: Kari Martinsens
omsorgsfilosofi.
Fortløbende undervisning af kliniske sygeplejersker, sygeplejestuderende,
praktikvejledere, sygeplejefaglige vejledningskursister, afdelings- og
oversygeplejersker på efteruddannelseskurser, Aalborg Sygehus og Nordjyllands
Amt.
Andre aktiviteter
Medredaktør i Klinisk Sygepleje, Munksgaard Forlag. 1.januar 1997 - 31.december
2000.
Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i sygepleje pr. 1.maj 1996.
Beskikket censor ved sygeplejestudiet, grunduddannelsen, 1.april 1991 31.december 2001.

Nationalt og internationalt samarbejde
Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftale mellem Aalborg Sygehus ved Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje og Aalborg Universitet, Forskerskolen ved Det Teknisk-naturvidenskabelige
Fakultet vedrørende gennemførelse at et Ph.D studieforløb.

Studierejser.
Lederen af Forskningsenheden har afviklet formøde til samarbejdsaftale i Oslo den
13.oktober 2000 med professor Marit Kirkevold, Institut for Sykepleievitenskap ved
Universitetet i Oslo. Til stede ved mødet var også professor Kari Martinsen. Det
aftaltes at samarbejdet skulle forankres i et konkret klinisk projekt med bistand af
professor Kari Martinsen.
Ph.D studerende Birgitte S. Laursen har deltaget i kongres i Boston, Massachusetts,
U.S.A, den 26.- 29.oktober 2000. Temaet: ANew perspectives in the management of
female sexual dysfunctions@. Der er afgivet skriftlig rapport vedrørende udbyttet.

Gæsteliste
1. Sekretariatetsleder Ole Sørensen. Nordjyllands Lægekredsforening. Den 25.maj
2000.
2. Overjordemoder ved Fødegangen på Aalborg Sygehus Louise Norvig. Den 26.maj
2000.
3. Professor Henrik Schønheyder, mikrobiologisk afd. sammen med
vicechefsygeplejerske
Margrethe Krogsgaard Jørgensen, begge Aalborg Sygehus.
Den 31.maj 2000.
4. Hospiceleder Knud Ole Pedersen. Hospice KamillianerGaarden. Den 22.juni 20005. Sektionsansvarlig ledende sygeplejerske Miriam Flyckt. Smertecenteret ved
Aalborg Sygehus. Den 25.juli 2000.
6. Oversygeplejersker ved landets urologiske afdelinger. Den 1.september 2000.
7. Lektor Feiwel Kupferberg, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU. Den
11.september 2000.
8. Sygeplejersker fra Nordjyllands Amt på efteruddannelse i Sundhedsvæsenets
Kursus- og Udviklingscenter. Den 14.september 2000.
9. Læge Claus Schipper, mikrobiologisk afd. Aalborg Sygehus. Den 30.oktober 2000.
10. Forskergruppe fra Århus Kommunehospital, Holstebro Centralsygehus, Aalborg
Sygehus og Institut for sygeplejevidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
ved Aarhus Universitet. Den 1.november 2000.
11. Sektionsansvarlig overlæge Per Thorgaard. Intensiv afd. Aalborg Sygehus. Den
6.november 2000.

Struktur og organisation
Der har i sidste halvdel af året været knyttet 3 studerende fra Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet til Forskningsenheden. De
har analyseret tilgængeligt materiale vedrørende forskning samt interviewet
forskningsansvarlige personer. På den baggrund vil der i første halvdel af 2001
udkomme en rapport om status og organisatoriske udviklingsforslag.

Sygeplejefagråd
Hensigten med Sygeplejefagrådets virke er på tværs i sygehuset at stimulere dialogen
omkring udvikling af sygeplejen, så der fortsat foregår en fremadrettet, praksisrelateret
faglig udvikling. Medlemmer af Sygeplejefagrådet er tidligere nævnt i forbindelse med
AKvalificering til udviklings- og projektarbejde@.
Sygeplejefagrådets opgaver er:
$
At være opsøgende og íderig. Opfange signaler fra sygeplejens hverdag og

$
$
$
$

vise vejen.
At koordinere og samle oplysninger fra afdelinger om udviklingstiltag indenfor
sygeplejen med det formål at give overblik og pege på nye satningsområder.
At tage initiativ til at arrangere temadage/videnskabelige dage for at formidle
sygeplejefaglig viden og udviklingstiltag.
At skabe miljø for udvikling med sigte på forskningstiltag.
At være inspirationskilde for chefsygeplejersken.

Lederen af Forskningsenheden er formand for sygeplejefagrådet, hvilket har affødt en
række opgaver:
- Revidere strategi for den sygeplejefaglige udvikling, herunder revision af
indsatsområder
- Samle og udgive indberetninger af handleplaner
- Arbejde med elektronisk indberetning koordineret med de tværfaglige
kvalitetsprojekter på Aalborg sygehus
- Koordinere arbejdet med kompetencestrategi, efterfølgende kommer afprøvning af
forskellige metoder/modeller
- Støtte implementering af strategien
- Organisere månedlige møder
- Planlægge og afholde temadage mindst 2 gange årligt for Sygeplejefagrådet. Der er
afviklet evalueringsdag den 14.april og den 10.december
I år 2000 har formandsskabet også medført en række andre opgaver, som fremover
tænkes nedtrappet:
- Deltage i sygeplejerskeuddannelsens udvikling, herunder:
- Medlem af Uddannelsesrådet for de videregående social- og sundhedsuddannelser
- Medlem af Kursusrådet for praktikvejlederuddannelser
- Medlem af den sygeplejefaglige ledelse ved Aalborg Sygehus, der afvikler møder
med ledelsen af Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg
- Medkoordinator af Den Hvide Verden
- Koordinere optaget til praktikvejlederuddannelsen
- Koordinere den overordnede praktikpladsfordeling på grunduddannelsen
- Ad-hoc opgaver relateret især til oversygeplejerskegruppen og uddannelsens
udvikling
- Sparring i forbindelse med drøftelser vedr. funktion og organisering af
praktikvejledere, sygeplejersker med ansvar for undervisning og/eller udvikling,
sygeplejefaglige vejledere
- Medlem af kvalitetsudvalget ved Aalborg sygehus
.

Netværk med udviklingssygeplejersker
Udviklingssygeplejersken er ansat i stabsfunktion til afdelingsledelsen og er en vigtig
nøgleperson i forbindelse med at iværksætte, fastholde samt videreudvikle et højt
fagligt kvalitetsniveau indenfor den kliniske sygepleje. Således skal
udviklingssygeplejersken medvirke til at skabe et aktivt udviklings- og forskningsmiljø
på Aalborg Sygehus, hvorfor jævnlige møder mellem lederen af Forskningsenheden
og udviklingssygeplejerskerne er indledt i år 2000. Det drejer sig om møder med
udviklingssygeplejerskerne Anette Højer Mikkelsen og Jette Andreasen, medicinsk
afd., Ulla Sloth, børneafd., Susanne W. Sørensen, ortopædkirurgisk afd., Hanne C.
Axelsen, geriatrisk og reumatologisk afd. samt klinisk undervisende sygeplejerske

Mona M. Frederiksen, radiologisk afd.

Viden- og udviklingscenter under Sundhedsfagligt CVU i Nordjyland
Lederen af Forskningsenheden har deltaget i arbejdet med at beskrive de aktiviteter
der skal løses i et kommende CVUs Viden- og udviklingscenter. Der er givet bidrag i
forbindelse med udviklings- og forskningsopgaver, herunder formål og nytteværdi med
etablering af udvikling og forskning i regi af CVU.
Bidraget er struktureret efter samme skabelon som såvel ANational delstrategi for
sygeplejeforskning år 1999 - 2002, @ og A5-års handleplan for Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus@.

AAS sygeplejerskers repræsentation i bestyrelser i De Faglige
Sammenslutninger
Der er mange aktive sygeplejersker på Aalborg Sygehus. Et synligt bevis er deres
arbejde i De Faglige Sammenslutninger. Et arbejde, som bl.a. rummer udarbejdelse
af referenceprogrammer, etablering af efteruddannelser, lærebogsbidrag, nationalt nordisk og internationalt samarbejde samt planlægning af diverse konferencer. I
indeværende år har Aalborg Sygehus´ sygeplejersker med dette store arbejde ført
mange landskurser og årsmøder til det nordjyske.
Jeg har med interesse og glæde fulgt det store engagement, hvorfor jeg således har
fundet anlednig til samlet at bringe en oversigt over denne aktivitet.
Faglig Sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter
med stomi
Formand; afdelingssygeplejerske Lena Thomsen, urologisk afd. 109
Kasserer; oversygeplejerske Hanne Jørgensen, abdominalkir.afd. A
Bestyrelsesmedlem Anette Christiansen, abdominalkir. afd. A
Faglig Sammenslutning af nefrologiske sygeplejersker
Næstformand; afdelingssygeplejerske Hanne Ytting, med. afd. hjemmedialysen
Faglig Sammenslutning af cardiologiske og thoraxkirurgiske sygeplejersker
Bestyrelsesmedlem; sygeplejerske Anita Tracey, thoraxkir.afd. T
Faglig sammenslutning af øjensygeplejersker
Formand; oversygeplejerske Lene Berg, øjenafd. Ø
Landskursus, Hotel Rebild Bakker, februar 2000, 110 kursister
Faglig sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med kræft
Formand; grenspecialeansvarlig afdelingssygeplejerske Dorrit Simonsen, med. afd B
Landskursus og 20 års jubilæum, Hotel Rebild Bakker, 3 - 5.november 2000
Faglig sammenslutning af NeuroSygeplejersker
Konference om sygepleje til mennesker med apopleksi, Løkken, 7 - 8.april 2000
Nordisk Forening For Karkirurgisk Sygepleje
Formand; afdelingssygeplejerske Jane Skjødt, T/V operationsafd.

Årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab, Hotel Helan Phønix, 3 - 4.november 2000.
Sammenslutning af udviklingssygeplejersker, kliniske oversygeplejerker
Landskursus, Aalborg Psykiatriske Sygehus, 11 - 12.oktober 2000
Forening af kæbekirurgisk plejepersonale
Landskursus, Hotel Scandic, 6 - 7.oktober 2000.

Efterord
Med udgivelsen af denne første årsberetning er det mit håb at interesserede får lyst til
at vide mere om Forskningsenhedens opgaver nu og i fremtiden. Der kan således altid
rekvireres både strategi og 5-års handleplan for Forskningsenheden.
Da planperioden gælder for 5 år må der her nævnes, at med den hurtige omstilling og
udvikling som sundhedsvæsenet og forskningen befinder sig i, er det vanskeligt at
forudsige og planlægge alle aktiviteter. Aalborg Sygehus´fremtidige status som
universitetshospital får afgørende indflydelse på såvel strategien som 5-års
Handleplan. Der skal og vil derfor blive givet rum for flere umiddelbare og
uforudsigelige vigtige initiativer.

