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Forord
Det er pauserne, der gør musik levende. Musik uden pauser virker ensformigt. Når der indføjes en pause i musikken, får vi givet et lille øjeblik, ganske kort, hvor vi kan standse ved det, vi har hørt og vente på det, der skal komme. Sådan opleves det
også at skrive årsberetninger. I stedet for uantastet at fortsætte derudaf giver arbejdet med den årlige forskningsberetning
os et lille øjeblik, hvor vi får tid til at fordøje det som var, og forbereder os på det, der skal komme.
En årsberetning giver også lejlighed til at rette en tak til en del af de mennesker, som med tillid og økonomi har været medvirkende til at flere af tiltagene har kunnet realiseres. I den forbindelse rettes en særlig tak til Sygehusledelsen ved Aalborg
Sygehus, ikke mindst for tilliden i ansættelsen af seniorforsker til Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Også en stor tak til
forskningschef Hans Gregersen og hans stab af medarbejdere.
Endelig en tak til de tre ph.d. studerende i forskningsenheden, som også har haft tid og indsigt til at bidrage med andet end
deres egne projekter.
Forskningsaktiviteten som beskrevet i denne beretning har heller ikke kunnet lade sig gøre uden den økonomiske håndsrækning, som Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har fået til ph.d-studier af forskellige eksterne fonde.
En stor tak til:
Kræftens Bekæmpelse, Det Psykosociale Forskningsudvalg
Kræftens Bekæmpelses Kliniske Forskningsenhed Region Nord
Nordjyllands Amts Forskningsfond
Dansk Sygeplejeråds samfinansierede ph.d.- stipendier/post.doc.-midler
SundhedsCVU Aalborgs Udviklingsråd
Også en tak til de fonde som har gjort det muligt, at forskningsenhedens ansatte har kunnet deltage i vigtige internationale
konferencer og seminarer. Tak til:
Det Obelske Familiefond ved chefsygeplejerske Vibeke Deding
Ligeledes takker jeg for tilliden til både Novo Nordisk Fonden og Dansk Sygeplejeråd for beskikkelserne til det vigtige arbejde
med at udvælge og fordele økonomiske midler til forskning.
Og sidst - men på ingen måde mindst - takker jeg for det faglig berigende samarbejde, som forskningsenheden har haft glæde af.
En stor TAK til alle på Seksjon for Sykepleievitenskap,
Universitetet i Bergen, Norge samt 1. amanuensis Herdis
Alvsvåg.
Ligeledes en tak til Institut for Sygeplejevidenskab ved
Aarhus Universitet, især for altid at invitere forskningsenhedens ph.d.-studerende, der er indskrevet andre steder end
Institut for Sygeplejevidenskab.
					

								

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, den 1. februar 2005

							
								
								
								

Charlotte Delmar
Forskningsleder
cand.cur., ph.d.



Indledning
Sidst på året 2004 vågnede verden 2. juledag op til en ufattelig tragedie. Et jordskælv uden for Sumatra fostrede en Tsunami,
der væltede ind over Asiens kyster. Naturen spillede med sine kræfter, så Jorden på mere end én måde blev rystet i sin
grundvold. Langt over 200.000 mennesker døde, endnu flere blev hjemløse, forældreløse, hjælpeløse. Lidelsens mange
ansigter kom til udtryk gennem de mest grundlæggende livsfænomener, som hører vor eksistens til, for blot at nævne: Sorg,
fortvivlelse, tristhed, afmægtighed, savn, længsel, alenehed. Men heldigvis også glimt af de mere livsbefordrende livsfænomener såsom: Tillid, livsmod og livsglæde udtrykt gennem et fællesskab, som europæere har svært ved at genkende fra deres hverdag. Alt i alt lidelsens mange facetter - ganske vist serveret af nyhedsmedierne, men ikke desto mindre en realitet.
Utraditionelt er det måske nok at bringe dette i en forskningsberetning, men når en sådan naturkatastrofe indtræder, bliver
vi opmærksomme på grænserne for menneskers formåen og det sætter vores forskningsarbejde i perspektiv.
Troen på fremskridtets lykke og videnskabernes forsøg på at kunne forklare og forudsige alt slår ikke altid til. Naturens
undere og det menneskelige liv kan ikke reduceres til videnskab og forskning. Videnskab og forskning er i sig selv en reduktion. Men vi kan vågne op og forsøge at blive klogere på lidelsens livsfænomener. I katastrofale sammenhænge såvel som i
sygdoms- og/eller andre kriseforløb. I det levede liv såvel som i videnskab og forskning.
Studier af livsfænomener kan bidrage til at belyse noget centralt og glemt i den verden, som
vi lever i. Forskning i livsfænomener kan være et eksempel på, at det ved dagliglivet givne og
betydningsfulde i sygdoms – eller kriseforløb får mæle gennem forskningen. Forskning i livsfænomener er en af forskningsenhedens indsatsområder.

Der henvises til Aalborg Sygehus´ ”Strategi for sygeplejeforskningen 2004 – 2008” som kan downloades direkte fra hjemmesiden:
http://www.aalborg-sygehus.dk/Afdelinger/Sygehusledelsen/Klinisk+sygepleje/Organisation/
Strategi.htm.
Årsberetningen er bygget op, således at der indledes med tre artikler, som i år skal illustrere dels en omtale af den første
færdiggjorte ph.d. ved forskningsenheden, dels det nationale og internationale samarbejde.
Derefter følger en præsentation af de projekter, som forskningsenheden er involveret i, netværk for udviklingssygeplejersker,
årets gæster samt tværfagligt forskningssamarbejde. Da året også i 2004 har været præget af forskningslederens aktiviteter i
forhold til den sygeplejefaglige udvikling følger ligeledes en redegørelse for disse relateret til Sygeplejefagrådet.
Årsberetningen afsluttes med en oversigt over, hvorledes forskningsleder og de ph.d.- studerende i år 2004 har bidraget på
flere fronter med formidling af forskning.

fra venstre: Ph.d.-studerende
karen marie dalgaard jeppesen,
forskningsleder charlotte
delmar, Ph.d.-studerende, nu
seniorforsker birgitte schantz
laursen og Ph.d.-studerende erik
elgaard sørensen.



Artikler
Ph.d.- afhandling - når seksualiteten smerter
Af ph.d.-studerende, nu seniorforsker Birgitte Schantz Laursen
Den 10.september 2004 forsvarede jeg min ph.d.- afhandling med titlen ”Smerte og seksualitet”. Forsvaret foregik i auditoriet på Aalborg Sygehus Nord. Afhandlingens fokus er seksualiteten hos kvinder med kroniske non-maligne smerter og den
forsøger at give svar på hvordan kroniske non-maligne smerter påvirker kvinders seksualitet.
Vejledere: Professor, dr.scient, ph.d. Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Sundhedsteknologi, Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet og forskningsleder, cand.cur, ph.d Charlotte Delmar,
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Bedømmelsesudvalg: Associated Professor Thomas Graven-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Sundhedsteknologi, Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet (formand), professor, dr.polit. Bodil Ellefsen,
Institutt for Sykepleievitenskap, Det medicinske fakultetet, Universitetet i Oslo, Norge og 1. amanuensis, dr.polit. Eva Gjengedal, Seksjon for Sykepleievitenskap, Det medicinske fakultetet, Universitetet i Bergen, Norge.
Jeg har været indskrevet ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Sundhedsteknologi, Forskerskolen, Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet.
Kroniske non-maligne smerter er som fænomen, både et stort samfundsmæssigt problem
med alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser, og et pinefuldt eksistentielt livsvilkår
for den smerteramte. Ud over de store sociale
og økonomiske problemer er personalet på
Tværfagligt Smertecenter, Anæstesisektor
Nordjylland, blevet opmærksomme på, at
patienter med kroniske non-maligne smerter
oplever at deres seksualitet bliver påvirket af
smerterne.
Det medførte at jeg i samarbejde med Institut
for Sundhedsteknologi og Tværfagligt Smertecenter satte ph.d.- projektet i gang. Projektet formål var at undersøge sammenhængen
mellem kroniske non-maligne smerter og
seksualitet med det formål at frembringe viden
der kan være med til at sikre denne patientgruppe en optimal pleje og behandling.
Fundene i ph.d.- afhandlingen gør op med den
gængse opfattelse af seksualitet. En opfattelse
birgitte schantz laursen igang med sit forsvar.
som betragter seksualitet som et biologisk
behov, der kan opfyldes for derefter at forsvinde indtil behovet presser sig på igen. I stedet for at opleve seksualiteten som et behov betragter kvinderne, der indgår i
projektet, seksualitet knyttet til deres kvindelighed. Deres seksualitet er tæt forbundet med deres identitet og integritet og
det betyder, at seksualiteten ud over det biologiske både indeholder en personlig dimension og påvirker kvindernes relationer
til andre mennesker. Kvinderne oplever at smerterne i høj grad har påvirket dem i forhold til deres krop og til deres selvfølelse og deres selvoplevelse. De kan føle væmmelse ved deres krop og oplever et negativt selvværd fordi de ikke kan det, de
egentlig gerne vil i forskellige sammenhænge. Med de følelser er der ikke langt til også at konstatere manglende lyst til sex
og i det hele taget manglende overskud til nærhed og intimitet i parforholdet. Flere end halvdelen af patienterne oplever
denne manglende lyst til sex og alle patienter oplever en markant reduktion i samlejefrekvens.



Den tætte relation mellem seksualitet og identitet betyder, at seksualiteten ikke kun er et biologisk behov, men at den er
knyttet til det at være et kønnet individ. Seksualiteten kan betragtes som et livsfænomen som er allesstedsnærværende. Vi
er født med vores seksualitet, den følger os gennem livet og sammen med os dør vores seksualitet. Det betyder at patienters
seksualitet må inddrages i plejen og behandlingen fordi ”ondt i seksualiteten” viser sig at være en integreret del af det at
være kronisk smertepatient.
Udover fundene i relation til patienternes seksualitet indeholder projektet også en afdækning af patienternes smerteniveau. Projektet viser, at kvinder
med kroniske non-maligne smerter,
sammenlignet med en matchet kontrolgruppe, har statistisk signifikant
mere ondt, og at de alle har udviklet
hypereksitabilitet med medfølgende
hyperalgesi. Det betyder med andre
ord at patienternes smerteområder
med tiden bliver større og mere
smertefølsomme. Denne del af projektet har blandt andet til hensigt
at bidrage til forståelsen af kroniske
smerter som en veldefineret målbar
størrelse i et forsøg på at gøre op
med den opfattelse at kroniske
smerter kun skyldes psykosociale
faktorer.
Afhandlingen kan rekvireres: http:
//vbn.dk/searchResult.do?definition
=schantz
forrest: hovedvejleder lars arendt-nielsen.
på næste række bedømmelsesudvalget fra venstre: bodil ellefsen, eva gjengedal og thomas graven-nielsen.



Internationale netværk – at være menneske
Af forskningsleder Charlotte Delmar
I oktober henvendte Norsk Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen sig med en forespørgsel om at gå ind i en sagkyndig
komité. Dette fordi der i Norge i år 2005 skal gennemføres en revidering af alle tidligere akkrediterede/godkendte sygeplejerskeuddannelser i Norge. En revidering, der omfatter alle bachelorgradsstudier og mastergradsstudier i sygeplejevidenskab. Der er imidlertid af prioriteringshensyn takket nej tak til henvendelsen.
I 2002 deltog forskningsenheden med fremlæggelser ved et ph.d.- seminar i Bergen hos professor Kari Martinsen, Universitetet i Bergen, Institut for samfundsmedicinske fag, Seksjon for Sykepleievitenskap. Det blev indledningen til et aktivt samarbejde, som tilbage i 2003 affødte fælles planlægning og afvikling af et ph.d.- seminar for norske doktorgradsstudenter.
I år 2004 fik samarbejdet så yderligere næring med yderligere to fælles ph.d.- seminarer, interessante og dybtgående drøftelser om livets tilskikkelser samt fælles artikelskriveri. Siden jeg havde den glæde, at professor Kari Martinsen vejledte mig
på både opgaver og kandidatspeciale tilbage i perioden 1992 – 1994 har vores fælles interesse båret os videre i et tættere
og tættere samarbejde. Det er interessen for etik og spørgsmål vedrørende tilværelsens grundvilkår, såsom livsfænomeners
eksistens og udfoldelse hos det syge og det ikke-syge menneske – i klinisk praksis, i forskningen og i livsfilosofien.
Sundhedspersoner vil ofte blive udfordret på det eksistentielle område, når patienten befinder sig i en situation, hvor et
tidligere levet liv mere eller mindre rystes eller sågar bryder sammen. Patienters spørgsmål som f.eks. ”Er der håb for mig?”,
”Hvorfor netop mig?”, ”Hvis skyld er det? – er det min egen skyld? er en udfordring til sundhedspersoner. Og de to største
udfordringer er måske at der for det første ikke findes noget endegyldigt svar. For det andet kan samtaleteknikker eller andre
metoder ikke klare denne sag alene.
Hvis sygeplejersken (eller anden sundhedsperson) skal forstå sygdommens indgriben i patientens liv, så er man nødt til både i
klinisk praksis og i forskningen at lære at skelne mellem at have og at være. Nemlig det at have en diagnosticeret sygdom, og
så det at være en syg person med den diagnosticerede sygdom. Udforsket er og udforsket bliver den diagnosticerede sygdom
både hvad angår diagnostik og behandling. Det skal ikke forstås som den er tilstrækkelig udforsket, slet ikke, men den er
udforsket. I langt mindre grad er udforsket patientens oplevelse af at være en syg person med den diagnosticerede sygdom
– det er spørgsmål vedrørende tilværelsens fænomener og grundvilkår, og ikke mindst deres foranderlighed i forbindelse med
sygdom, og hvorledes livsfænomenerne udfolder sig mangfoldigt og nuanceret hos den syge person. Det er livsfænomener,
som alle mennesker kender til (f.eks angst, håb, livsmod, livsglæde, sorg), men som træder tydeligere frem, når et menneskes livssituation ændrer sig med sygdommens indtrængen i hele personen.

professor kari martinsen og 1. amanuensis herdis alvsvåg, universitetet i bergen, norge.

En snæver biomedicinsk forklaringsmodel gør forståelse af patientens liv med sygdommen til noget uvedkommende. Til forskel fra et personorienteret perspektiv, hvor patientens værdier og liv i det hele taget er medkonstituerende for, hvad der er



vigtigst i den konkrete situation, og hvad der for patienten er sundhed, sygdom og lidelse.
Det er i dette perspektiv samarbejdet mellem Universitetet i Bergen og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje næres. Klinisk
praksis, forskning og livsfilosofi kommer således til at dreje sig om at indkredse, udlægge og rumme det levende livs perspektiv, hvor sygdommens indgriben i mennesket opfattes som en indgriben i det totale liv.
Samarbejdet har også medført vejledning af en læges ph.d.- projektbeskrivelse. Projektet har til hensigt at bidrage til en
dybere forståelse af den medicinske kultur og dens interaktion med det alvorlige syge menneske. Projektets arbejdstitel er:
Livets grunnvilkår i medisinsk praksis – eksistensielle perspektiv når ein rammast av eller behandlar pasientar med alvorleg
hjartesjukdom.
De ovenfornævnte ph.d.- seminarer er
listet under afsnittet ”Formidling af forskning”.
Lige så stor en fornøjelse det har været
at være gæsteforelæser på Universitetet
i Bergen, lige så stor en glæde var det at
være vært for professor Kari Martinsen
og 1. amanuensis Herdis Alvsvåg, som den
3.- 4 juni 2004 bidrog med spændende
gæsteforelæsninger den ene dag og en
hel dags drøftelser med udviklingssygeplejerskerne den anden dag. Besøget er
yderligere beskrevet under ”Netværk for
udviklingssygeplejersker” og ”Gæster”.

udviklingssygeplejerskerne sammen med kari martinsen og herdis alvsvåg. fra venstre: hanne axelsen,
birgith pedersen, anette højer mikkelsen, astrid lauberg, ulla sloth, kari martinsen, susanne bünger,
birgitte boll, herdis alsvåg, hanne kristensen, susanne w. sørensen. ( marian geller og jette andreasen
mangler på fotoet). (foto: privat).

Nationale netværk
Et samarbejdsmøde med UCSF, den 12. marts 2004, også nævnt under ”Gæster” var opfølgningen på et tidligere besøg
hos UCSF i København. Leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har i 2004 også i andre sammenhænge samarbejdet
med UCSFs forskningsleder Lis Adamsen. Her nævnes bedømmelsesudvalget vedr. DSRs samfinansierede ph.d.-stipendier/
post.doc.-midler samt ansættelsesudvalg vedr. forskningsleder på Bispebjerg Hospital. Lige som ph.d.-studerende Karen
Marie Dalgaard Jeppesen har haft kontakter med seniorforsker Helle Timm, grundet fælles faglige interessefelt.
Leder af forskningsenheden sidder i SundhedsCVU Aalborgs Udviklingsråd, hvor den fælles intention er at skabe et regionalt
sundhedsfagligt videnscenter for professionsbacheloruddannelserne. Ud over fordeling af økonomiske midler til såvel ph.d.projekter som faglige udviklingsprojekter har der været arbejdet med især en præcisering af fælles indsatsområder for de 5
professionsuddannelser, relateret til de faglige udviklingsprojekter.
Den 13. maj 2003 havde forskningslederen et indledende møde med forsknings- og udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, Amtssygehuset Gentofte med henblik på et kommende samarbejde og et fælles projekt omhandlende faglighedens
betydning i udførelsen af sygeplejerskens opgaver. Projektet falder i tråd med ph.d.- studerende Erik Elgaard Sørensens
afhandling, så Amtssygehuset Gentofte og Aalborg Sygehus har således en fælles sag. Der blev den 10. november2003 holdt
et opfølgende møde med potentielle og interesserede projektdeltagere. Et projekt ”tværs over vandene” påbegyndtes 1.
februar 2004.



Nationale netværk
- aktionsforskning med sygeplejens mangfoldighed af opgaver som omdrejningspunkt
Af udviklingssygeplejerske Birgitte Boll, øre-, næse-, hals-, øjen- og kæbekirurgisk afdeling og oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum, kæbekirurgisk afdeling
Efterfølgende omtale er et samarbejdsprojekt mellem forsknings- og udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, Amtssygehuset
Gentofte, denne artikels forfattere samt leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
Mette Kjerholt er projektleder for hele projektet, Birgitte Boll er projektleder for projektet på Aalborg Sygehus, Anne Dorthe
Bjerrum er klinisk ansvarlig på Aalborg Sygehus og Charlotte Delmar er vejleder på projektet.
En samarbejdsaftale præciserer, hvordan samarbejdet og projektet skal foregå. Projektet foregår i perioden september 2004
- februar 2006. Projektet foregår i en medicinsk sengeafdeling på Amtssygehuset Gentofte samt i en kirurgisk sengeafdeling
på Aalborg Sygehus.
Internationale, nationale samt specifikke undersøgelser har afdækket, at sygeplejersker har vanskeligt ved at prioritere,
hvilke opgaver de skal varetage frem for andre. En formodning herom, kan være, at sygeplejersker har en svag, bred eller
sløret fagidentitet, der bevirker, at det i det daglige arbejde kan være vanskeligt at begrunde, hvilke opgaver, der skal prioriteres frem for andre samt begrunde hvordan de forskellige opgaver løses.
Anne Dorthe Bjerrum har tidligere i et diplomafgangsprojekt behandlet en række felter, hvor sygeplejersker som faggruppe
har vanskeligt ved at argumentere for eget fagfelt. Derfor er hun indgået i projektet som klinisk ansvarlig, idet hun ser aktionsforskningen som en god metode til at opsamle og bearbejde erfaringer, og derigennem organisere den lokale ansvars- og
opgave fordeling.
Problemer i forbindelse med opgaveprioriteringen belaster hverdagen, og i værste fald glider gode ressourcer væk fra patienterne. Vigtigt er det, at forskningsprocessen videreføres og gør sig gældende i praksis, ellers risikerer man, at forskningen
sker for forskningens skyld.
Sundhedspersonale fungerer i en praksisstruktur, der hele tiden forandrer sig, hvorfor de innovative potentialer hos personalet skal opfanges og udvikles. Forandringsprocesserne udfordrer ledelses- og samarbejdsformerne, hvorfor det er vigtigt

fra venstre: anne dorthe bjerrum, birgitte boll, mette kjerholt og charlotte delmar.



at finde metoder, der kan systematisere forandringsprocesseerne, via deltagerorientering, via praksisforskning eller aktionsforskning. Ved at anvende aktionsforskning kobles forskningen til forandringsledelse. Aktionsforskning er et kompleks af flere
forskningsretninger, metoder og videnskabelige discipliner. Det er en handlingsrettet forskningstype, hvor forandringsprocessen er det centrale.
Da forandringsprocessen skal integreres i praksis under processen, er det logisk at inddrage udviklingssygeplejersken i projektet. I aktionsforskning er indlejret lærings- og forandringsprocesser, hvor læring hos de implicerede foregår undervejs med en
forandring til følge. Via dialog er forskere samt aktørerne (plejepersonalet) aktive i fremskaffelse af erfaringer og resultater
samt i implementering af eventuelle forandringer.
Aktionsforskningsprojektets faser
Tilsvarende fremgangsmetode anvender Amtssygehuset Gentofte, hvorfor der formodentlig kan opstilles nogle modsætninger
og paralleller.
På Aalborg Sygehus er aktørerne sygeplejersker ansat i Øjenafdelingens sengeafsnit. De er inviteret med i projektet ud fra
følgende kriterier:
• der ønskes en monofaglig plejegruppe, for at undgå fagpolitiske diskussioner
• der ønskes en mindre aktørgruppe
• der ønskes aktører med ansættelse i et kirurgisk afsnit
Alt plejepersonale i Øjenafdelingen blev informeret i september 2004 om forskningsprojektet.
Aktørerne skulle i 4 uger føre dagbøger i hver vagt, med angivelse af opgavetype, tidsforbrug og relevans i forhold til om
opgaven opfattedes som plejerelevant.
Der blev aftalt, at alle oplysninger blev anonymiseret i forhold til publicering.
Dagbøgerne blev herefter transskriberet og analyseret til brug for interviewguide til et fokusgruppe interview. Interviewet
afholdtes i december 2004 med 5 sygeplejersker, hvor projektlederen var interviewer og vi deltog som tidsholder og observatører.
Her ved årsskiftet er interviewet nu sammenskrevet, og næste fase bliver at foretage en analyse med meningskondensering,
meningskategorisering, narrativ meningsstrukturering og meningsfortolkning, inspireret af professor Steinar Kvale.
Efter analysen skal resultaterne fremlægges for alle aktører, og der skal tages beslutning om fremtidige dialogkonferencer og
aktioner i afdelingen. Dialogkonferencerne skal foregå hver eller hver anden måned indtil projektet afsluttes. Problematiske
og foranderlige praksisstrukturer og opgaver vil via dialogerne hermed blive vurderet og analyseret med systematik.
Ingen forskningsmetoder har forrang frem for andre, men det man ønsker at udforske stiller krav til metodevalget. Aktionsforskningsprojektet kan opfattes som et pilotprojekt, idet det med fordel kan anvendes i andre sammenhænge, hvor sygeplejen foregår i en professionel praksis med og om mennesker, der fungerer i sociale sammenhænge. Med forskningsprojektet
ønsker vi at holde fokus på mangfoldigheden af opgaver, og opnå større vished om eget og hinandens fagfelt.
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Projekter
Det er forskningsenhedens intention at iværksætte monofaglige og tværfaglige projekter med relevans for klinisk sygepleje
og omsorg, og at sygeplejersker forsker i sygeplejen med henblik på at udvikle kundskab af relevans for sygepleje som praksisfag og som videnskabelig disciplin.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har i år 2004 haft 3 ph.d.-studerende tilknyttet samt vejledt 2 potentielle ph.d.-studerende med projektbeskrivelse og økonomiske ansøgninger. De 3 ph.d.-studerende er: Sygeplejerske, cand.cur Birgitte Schantz
Laursen, som afsluttede sit ph.d.-forløb i 2004, og blev herefter ansat som seniorforsker i forskningsenheden. Denne begivenhed er omtalt i artiklen ”Når seksualiteten smerter”. Derudover drejer det sig om sygeplejerske, cand.cur Erik Elgaard
Sørensen og sygeplejerske, cand.scient.soc Karen Marie Dalgaard Jeppesen. Efterfølgende præsenteres de tre ph.d.-projekter samt øvrige projekter, hvor én af de videnskabelige medarbejdere fra forskningsenheden har været involveret, især som
vejledere. Det utal af projekter, hvor den projektansvarlige person eller vejlederen er hentet fra egen afdeling nævnes ikke
her. Der henvises til afdelingernes egne årsberetninger og sygehusets samlede forskningsberetning.
Derudover har der været afholdt et indledende møde med endnu en potentiel ph.d.-studerende samt forskningsleder har
læst og kommenteret et kandidatspeciale, skrevet af én af udviklingssygeplejerskerne.

Ph.d.- projekter
Projektets titel: Smerte og seksualitet – en undersøgelse af hvordan det påvirker kvinders seksualitet at have kroniske nonmaligne smerter
Projektet er omtalt i artiklen ”Når seksualiteten smerter”.
Projektets titel: Faglighedens betydning for ledelsespraksis i sundhedsvæsenet
Ph.d.-studerende Erik Elgaard Sørensen. Afhandling afleveres efteråret 2005.
Indskrevet ved: Institut for Sygeplejevidenskab, Det sundhedsvidenskabelige
fakultet, Aarhus Universitet (nu afdeling
for Sygeplejevidenskab, Institut for
Folkesundhedsvidenskab).
Vejledere: Lektor, cand.cur, ph.d. Birthe
D. Pedersen, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Det sundhedsvidenskabelige
fakultet, Aarhus Universitet, lektor,
cand.merc Peter Kragh Jespersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning,
Det samfundsvidenskabelige fakultet,
Aalborg Universitet og forskningsleder,
cand.cur, ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital.
Ved ”the 3rd Nordic Interdisciplinary
Conference on Qualitative Methods in
the Service of Health”, den 5.-7. maj
erik elgaard sørensen ved sin poster. (foto: privat).
2004 modtog Erik Elgaard Sørensen
en posterpris for posteren “Nurses as
Managers – the interaction of professional competence and management skills in the Danish health care system”. Posteren er
udviklet af Erik Elgaard Sørensen i samarbejde med Philippe Petitjean fra Foto/AV afdeling, Aalborg Sygehus.
Projektets titel: Omsorgspraksis i dødsforløb
Ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard Jeppesen. Afhandling afleveres senest den 31. august 2006.
Indskrevet ved: Institut for Sociale Forhold og Organisation, Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet.
Vejledere: Lektor, cand.psych. Søren Keldorff og lektor, cand.phil., ph.d. Jan Brødslev Olsen, begge Institut for Sociale
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Forhold og Organisation, Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet samt forskningsleder, cand.cur. ph.d.
Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Karen Marie Dalgaard Jeppesen fik en del medieomtale i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Når familien træder til. Pleje
af døende i hjemmet. Hans Reitzels Forlag. Bogen er baseret på Karen Marie Dalgaard Jeppesens kandidatspeciale, som er en
undersøgelse af pårørendes oplevelser med pasning af døende i eget hjem. Publikationen og medieomtalerne er nævnt under
”Formidling af forskning”.

karen marie dalgaard jeppesen

Projekter over
amtsgrænser
Projektets arbejdstitel: Pleje 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.
Projektet er et netværksprojekt over tre amter og fire institutioner med tilknytning til Institut for Sygeplejevidenskab (nu
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab), Det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet.
Projektets deltagere: Oversygeplejerske Trine Bøje og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Majbritt Møller, Århus Kommunehospital (nu en del af Århus Sygehus), oversygeplejerske Hanne Sønder og diabetessygeplejerske Dorrit Dylmer Kristensen,
Holstebro Sygehus, lektor Birthe D. Pedersen, Institut for Sygeplejevidenskab (nu afdeling for Sygeplejevidenskab), sygeplejerskerne Christina Spåbæk Jakobsen og Lisbeth Forup fra kardiologisk afdeling S1 samt lederen af Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, sidstnævnte tre fra Aalborg Sygehus.
Lederen af forskningsenheden har deltaget både som klinisk ansvarlig for Aalborg Sygehus og som projektansvarlig i samarbejde med Birthe D. Pedersen.
Projektet er afsluttet i 2004, men der pågår arbejde med skrivning og publicering af artikler.
Projektets arbejdstitel: Sygeplejens mangfoldighed af opgaver
Projektet er omtalt i artiklen ”Nationale netværk – aktionsforskning med sygeplejens mangfoldighed af opgaver som omdrejningspunkt”.

Projekter inden for Nordjyllands Amt
Projektets arbejdstitel: Den palliative patients oplevelse af den alternative behandlings betydning for livskvaliteten
Projektets deltagere: Palliationssygeplejerskerne Dorte Buchwald, Sygehus Vendsyssel, Lisa Nørgård Svendsen, Farsø Sygehus
og Lars Møller, Det Palliative Team ved Aalborg Sygehus.
Projektet er afsluttet kort før julen 2004
Tidl. ph.d.-studerende, nu seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder på projektet.
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Projektets titel: Rehabiliteringsprocessens fordring til sygeplejen ud fra det ældre menneskes perspektiv
Projektet fik pr. 1. november 2004 økonomisk støtte svarende til kr. 80.000, bevilget af SundhedsCVU Aalborgs Udviklingsråd,
og starter op i 2005. Projektet er det første af sin art, etableret som et samarbejde med SundhedsCVU Aalborg og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
Projektet udføres af sygeplejelærer, cand.cur. Birgitte Rasmussen og sygeplejelærer, cand.scinet.soc. Ilone Dolmer, begge
sygeplejerskeuddannelsen, SundhedsCVU Aalborg.
Leder af forskningsenheden er vejleder.

Projekter ved Aalborg Sygehus
Projektets titel: Effekt og patientvurderet kvalitet af behandlingstilbud til kvinder med hyperemesis gravidarum – en sammenligning mellem anvendelse af 2 sæt akupunkturpunkter.
Projektet udføres og ledes af undervisningssygeplejerske Birthe Rosenberg, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Klinisk ansvarlig er ledende overlæge Hans Madsen og øvrige medlemmer af projektgruppen er: Sygeplejerskerne Hanne Andersen, Ulla
Davis, Laila Glinvad, Laila Mikkelsen, Lone Mølgaard, Jonna Nielsen, Kirsten Olsen og Rie Sahl. Sygeplejerskerne er udpeget
til at varetage akupunkturbehandlingen til kvinder med svær graviditetskvalme.
Leder af forskningsenheden har vejledt på dele af projektet, især hvad angår bedømmelsen i Den Videnskabsetiske Komité.
Bogprojekt.
Sygeplejerske, uroterapeut Anette Jaquet har skrevet et manuskript til en videnskabelig bog om de sygeplejefaglige og behandlingsmæssige aspekter ved urinincontinens.
Leder af forskningsenheden har læst korrektur og kommenteret det faglige indhold.
Projektets arbejdstitel: Sygeplejen til patienter med epitaxis.
Projektet udføres af sygeplejerskerne Anette L. Nielsen og Vibeke Kristensen.
Leder af forskningsenheden er vejleder, men udviklingssygeplejerske Birgitte Boll er siden sin ansættelse blevet tovholder.
Ideoplæg til forskningsprojekt i Mammakirurgisk Klinik, Urologisk afdeling.
Leder af forskningsenheden har haft én vejledning i forhold til indkredsning af projektets ide´.
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Netværk for udviklingssygeplejersker
På Aalborg Sygehus har der i 2004 været ansat 11 udviklingssygeplejersker i stabsfunktion til centerledelse eller afdelingsledelse. Udviklingssygeplejerskens funktion har siden Aalborg Sygehus blev universitetshospital pr. 1. januar 2003 ændret sig.
Denne ændring blev især i 2004 særlig markant, idet udviklingssygeplejerskernes reviderede funktionsbeskrivelse, dateret
december 2003, slog igennem, hvilket også har præget møderne i netværksgruppen.
Der har været afholdt 8 møder á to timers varighed, 1 møde á 4 timers varighed (et ordinært to timers møde efterfulgt af to
timers undervisning med professor Asbjørn Drewes), 1 heldagsmøde, (der havde karakter af sygeplejefaglig diskussion med
professor Kari Martinsen og 1. amanuensis Herdis Alvsvaag, Norge) samt 1 møde af en times varighed med præsentation af
projekt ved sygeplejerske, stud.cur. Charlotte Thorup. I alt 11 møder.
Møderne afholdes og struktureres i samarbejde med leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte Delmar, som er
ansvarlig for udsendelse af dagsorden.
Udviklingssygeplejerskerne er tilknyttet forskellige specialer og ledelser, hvorfor netværksgruppens formål er at give mulighed
for faglig og personlig udvikling via erfaringsudveksling, formidling af informationer fra f.eks. Forskningsråd, Sygeplejefagråd,
Oversygeplejerskeråd og Sygeplejeetisk Råd samt gensidig inspiration i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter.
De ”obligatoriske” to timers møder har i 2004 haft fokus på udviklingssygeplejerskens funktion og rolle i relation til at bygge
bro mellem klinisk praksis og forskning. Såvel mundtlige som skriftlige oplæg har været udgangspunkt for drøftelserne i gruppen. Ansvaret for disse oplæg er gået på skift mellem udviklingssygeplejerskerne og forskningslederen. Drøftelserne har haft
til hensigt at styrke den enkelte udviklingssygeplejerskes ansvar og kompetence i forbindelse med etablering af sygeplejeforskningen op imod de forskellige former for barrierer, der kan være i enkeltpersoner, i organisationen, i faget selv og i den
etablerede forskning. Drøftelserne har også haft til hensigt at få synliggjort de gråzoner, der er mellem forskning, udvikling
og uddannelse/kompetenceudvikling. Sidst på året begyndte der at tegne sig et billede af, hvorledes ”Strategi for sygeplejeforskningen 2004 – 2008”, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital kan udmønte sig på sygehusets forskellige afdelinger.
Der har til flere af møderne været inviteret og/eller modtaget gæster til undervisning, diskussioner og oplæg i forbindelse
med vores deltagelse i både kandidat- og ph.d.-projekter:
Professor Asbjørn Drewes, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Undervisning i statistik
Chefsygeplejerske Vibeke Deding, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Oplæg om funktionsbeskrivelse.
Sygeplejerske, stud.cur. Charlotte Thorup, Thoraxkir, afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Et informativt og
forespørgende møde i marts mhp. at
følge et par udviklingssygeplejersker
i hverdagen i tilknytning til udarbejdelse af Thorups kandidatspeciale.
Et opfølgende møde i december med
præsentation af delresultater fra
projektet.
Sygeplejelærer, ph.d.-studerende
Jette Svanholm, SundhedsCVU
Aalborg. Et informativt og forespørgende møde mhp at få adgang til
udvalgte dele af praksis i tilknytning
til Svanholms Ph.d.-projekt.
Professor Kari Martinsen og 1. amanuensis Herdis Alvsvåg, Universitetet
i Bergen, Norge. En reflekterende
dag med mange spørgsmål og drøftelser relateret til omsorg og læring.
forreste række fra venstre: astrid lauberg, anette højer mikkelsen, birgith pedersen, Ulla Sloth.
bagerste række fra venstre: hanne axelsen, susanne bünger, jette andreasen, susanne w. sørensen, hanne
kristensen, birgitte boll. (marian geller mangler på fotoet).
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Gæster
Ud over de nævnte gæster i forbindelse med netværkssamarbejdet med udviklingssygeplejerskerne har yderligere personer
gæstet Aalborg Sygehus/forskningsenheden.
Gæsteforelæsning. Professor Kari Martinsen, Seksjon for Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, Norge med forelæsningen ”Hvordan får vi både den barmhjertige og den politiske samaritan i spil?”, den 3. juni 2004.
Gæsteforelæsning. 1. amanuensis Herdis Alvsvåg, Seksjon for Utdanningsvitenskap, Universitetet i Bergen, Norge med forelæsningen ”Kundskabsudvikling i omsorgen for døende patienter – et norsk eksempel”, den 3. juni 2004.
Samarbejdsbesøg. UCSF. Forskningsleder, ekstern lektor Lis Adamsen, seniorforsker Ingrid Egerod og seniorforsker Helle Timm
deltog i Aalborg Sygehus´ 3. sygeplejesymposium den 12. marts 2004. Derefter møde i forskningsenheden med efterfølgende
middag.
Studiebesøg. 11 personer fra Stavanger, ledet af fagsjef Målfrid Meling; Helse Stavanger HF, Sentralsykehuset i Rogaland.
Deltagerne kom fra både sygehus og høgskole, heriblandt to professorer fra Høgskolen i Stavanger, professor Elisabeth Severinsson og professor Aslaug Mikkelsen.
Studiebesøget den 11. juni 2004 tog afsæt i, at Høgskolen i Stavanger havde søgt om universitetsstatus med udgangen af
2004. Deltagerne ønskede at høre om vores erfaringer med sygeplejeforskning og organiseringen heraf.
Interview med forskningsleder vedr. “Knowledge management”. Udført af: Master student Julia Florova, European Science,
Society and Technology, Aalborg University.
Arbejdende gæst. Sygeplejelærer Lotte Fock.
I forbindelse med udarbejdelse af speciale på masteruddannelsen MPH, har Lotte Fock skulle tilknyttes en forskningsenhed,
idet Lotte Focks projekt fordrede adgang til Danmarks Statistik. En sådan autorisation har forskningsenheden således hjemtaget, og bearbejdning af data foregår i forskningsenheden.

Tværfagligt forskningssamarbejde
Ud over nedenfor nævnte beskrivelse af samarbejdet med Forskningsadministrationen ( primo 2005 indgået i en ny organisationsstruktur med deraf følgende ændret navn) har der været afviklet et møde med Terapiafdelingens ene leder chefterapeut Hans Erik Madsen samt forskningsansvarlig terapeut Jane Andreasen med henblik på et styrket samarbejde. Der var
enighed om at et konkret projekt ville være en god start, og at alle ville arbejde for tættere samarbejdsbånd.
Forskningen på Aalborg Sygehus var i 2004 organiseret med en Forskningsadministration under ledelse af forskningschef Hans
Gregersen, forskningsansvarlige på hver afdeling samt et forskningsråd
med repræsentanter fra Aalborg Sygehus, Aarhus Universitet og Aalborg
Universitet. Forskningsrådet arbejder med udgangspunkt i en strategiplan for udviklingen af forskningen ved Aalborg Sygehus. Lederen af
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er næstformand i forskningsrådet og samarbejder i det daglige med forskningschefen. Sammen med
Forskningsadministrationen fungerer lederen af Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje som en central støttefunktion for den forskning og udvikling, der er på sygehuset. Nogle af de fælles opgaver har bl.a været
planlægning og afvikling af internatseminar for de forskningsansvarlige,
oprettelse af forskningshjemmeside, undervisning på amtets forskerkursus, strategiarbejde på afdelingsniveau og udarbejdelse af oversigt over forskningschef Hans Gregersen med aalborg sygehus, afsnit nord
i baggrunden.
ph.d.-indskrivningsgebyrer ved forskellige universiteter og fakulteter.
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Sygeplejefagråd ved Aalborg Sygehus
Idet forskningslederen har været aktiv bidrager til flere af aktiviteterne i Sygeplejefagrådet er det for året 2004 naturligt
at bringe årsrapporten for Sygeplejefagrådet her.
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus består af ledende sygeplejersker, udviklingssygeplejersker og specialistsygeplejersker.
Sygeplejefagrådet har en planlægningsgruppe, hvis opgave bl.a. er at tage initiativ til at arrangere temadage. I år 2004 har
planlægningsgruppen bestået af:

Sygeplejefagrådets planlægningsgruppe pr. 1. januar 2004
Karin Ørskov, afdelingssygeplejerske, Børneafsnit 302
Jane Sand, afdelingssygeplejerske, Barselafsnit B
Dorte Holdgaard, oversygeplejerske, Neurokirurgisk afdeling
Ragna Larsen, oversygeplejerske, Anæsthesisektor Nordjylland
Jette Andreasen, udviklingssygeplejerske, Medicinsk Center
Ulla Sloth, formand i sygeplejefagrådet og sygeplejefagrådets planlægningsgruppe samt udviklingssygeplejerske, Børneafdelingen

Sygeplejefagrådets planlægningsgruppe pr. 13. september 2004
Jane Sand, afdelingssygeplejerske, Barselafsnit B
Astrid Jørgensen, afdelingssygeplejerske, Kardiologisk afdeling
Lene Berg, oversygeplejerske, Øjenafdelingen
Elisabeth Birnbaum, Anæsthesisektor sygehus Nord og Brovst
Anette Højer Mikkelsen, udviklingssygeplejerske, Medicinsk Center
Ulla Sloth, formand i sygeplejefagrådet og sygeplejefagrådets planlægningsgruppe samt udviklingssygeplejerske, Børneafdelingen

Sygeplejefagrådets aktiviteter:
•

Revision af strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus i samarbejde med leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte Delmar og chefsygeplejerske Vibeke Deding

Strategien for den sygeplejefaglige udvikling var på dagsorden da
sygeplejefagrådet holdt temadag
Tirsdag d. 2. november mødtes sygeplejefagrådets medlemmer til den
årlige temadag i auditoriet, afsnit Syd, der i dagens anledning var smukt
pyntet i efterårets farver. Dagens omdrejningspunkt var den sygeplejefaglige udvikling, både hvad angår visioner, strategi samt kompetenceudvikling. Den annoncerede agenda blev dog ændret en smule pga. afbud
fra professor Marit Kirkevold. I stedet trådte leder af Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje, Charlotte Delmar, til med et oplæg omkring omsorgsetik.
Efter en kort velkomst ved chefsygeplejerske Vibeke Deding, fortalte
udviklingssygeplejerske Ulla Sloth om status på implementeringen af
visionerne for den sygeplejefaglige udvikling fra sidste års temadag.
Herefter præsenterede Charlotte Delmar den nye, reviderede strategi,
blandt andet med fokus på den sygeplejefaglige udvikling under universitets-hospitalssamarbejdet, og hvordan forskning og klinisk praksis i
denne forbindelse bør gå hånd i hånd.
chefsygeplejerske vibeke deding.

Strategiudkastet, som sygeplejefagrådets medlemmer på forhånd var
bekendte med, blev efterfølgende diskuteret i mindre grupper, blandt andet med henblik på hvorvidt strategien kan forstås
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og anvendes i den kliniske hverdag. De kritiske succesfaktorer for at få
strategien i spil, blev også debatteret. Efterfølgende blev emnerne samlet
op i plenum.
Herefter fulgte indlæg fra sygeplejerske, cand.cur. Annelise Norlyk med
fokusområdet: ”Kan det have betydning for omsorgen til patienten når
patientforløb accelereres?” samt forskningsleder Charlotte Delmar med
”Udvikling af det faglige skøn”.
En spændende dag med et fremsynet fokus på udvikling indenfor sygeplejen ved Aalborg Sygehus.
• Afholdt 11 møder af 2 timers varighed, heraf 2 møder med deltagelse
af leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte Delmar
med fokus på samarbejde omkring forskning og udvikling på Aalborg
Sygehus
• Udarbejdelse af Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus i samarbejde med leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte
Delmar og chefsygeplejerske Vibeke Deding

forskningsleder charlotte delmar.

• I samarbejde med leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte Delmar arbejdet for etablering af database
for indberetning af sygeplejefaglige udviklingsprojekter med Nordjyllands amts IT-afdeling
• Udarbejdelse af tids- og prioriteringsplan for sygeplejefaglige aktiviteter i samarbejde med chefsygeplejerske Vibeke Deding
• Revision af Vedtægter for sygeplejefagrådet på Aalborg Sygehus i samarbejde med chefsygeplejerske Vibeke Deding og
oversygeplejerskerådet
• Planlægning og udførelse af valg til nye medlemmer i sygeplejefagrådets planlægningsgruppe
• Ulla Sloth har deltaget som repræsentant
for sygeplejefagrådets planlægningsgruppe i
styregruppemøder for implementering af VIPS
sygeplejedokumentation
• I samarbejde med oversygeplejerskerådet planlagt og afholdt fyraftensmøde den 18. maj 2004
med temaet:
Har strukturkommissionsrapportens forslag til
regionsopdeling betydning for sygeplejen på
Aalborg Sygehus – Jytte Wester, formand for
Dansk Sygeplejeråd Nordjyllands Amt deltog
med oplæg
• Ulla Sloth har deltaget i 2 oversygeplejerskerådsmøder vedr. Vedtægter for sygeplejefagrådet og præsentation af Værdier i sygeplejen for
Aalborg Sygehus

sygeplejerske cand. cur. annelise norlyk og formand for sygeplejefagrådet ulla sloth.

• Planlægning af undervisning i auditoriet Aalborg Sygehus afsnit Nord og Syd for interesserede sygeplejersker
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Planlagt undervisning for alle interesserede
- Udvikling af Sygeplejen:
• Litteratursøgning med introduktion til sygeplejebibliotek den 15. januar 2004 v. bibliotekar Connie Skrubbeltrang og
Jette Frost Jepsen Medicinsk bibliotek Aalborg Sygehus
• VIPS baseret sygeplejejournal – erfaringer efter testperiode den 21. april 2004 v. udviklingssygeplejerske Birgitte Boll og
sygeplejerske Grethe Skalkam Øre/Næse/Hals, Øjen- og Kæbekirurgisk afdeling Aalborg Sygehus
• VIPS baseret sygeplejejournal – erfaringer efter testperiode i Medicinsk Center den 27. maj 2004 ved udviklingssygeplejerske Hanne Kristensen, sygeplejerske Lone Højen, Rikke Pedersen og Elna Sørensen samt afdelingssygeplejerske Anette
Jørgensen Medicinsk Center, Aalborg og Dronninglund Sygehus
• Præsentation af Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus den 20. september 2004 ved chefsygeplejerske Vibeke Deding
og formand for sygeplejefagrådet Ulla Sloth Børneafdelingen Aalborg Sygehus
• Er du dus med sygeplejediagnoser i den VIPS baserede sygeplejejournal den 30. september 2004 ved udviklingssygeplejerske Birgith Pedersen Onkologisk Afdeling Aalborg Sygehus
• Er du dus med sygeplejediagnoser i den VIPS baserede sygeplejejournal den 16. november 2004 ved udviklingssygeplejerske Birgith Pedersen Onkologisk Afdeling Aalborg Sygehus
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Formidling af forskning
Efterfølgende oversigt vedrører forskningsleder, cand. cur, ph.d. Charlotte Delmar, seniorforsker, cand.cur, ph.d. Birgitte Schantz Laursen,
ph.d.-studerende, cand.cur Erik Elgaard Sørensen samt ph.d.-studerende, cand.scient.soc Karen Marie Dalgaard Jeppesen.

Charlotte Delmar:
Tidsskriftsartikler:

Delmar, Charlotte. Development of Ethical Expertise: A Question of
Courage. In: International Journal for Human Caring. Volume 8, Number
3, 2004, side 8 – 12.
Thomsen, Lena, Kiesbye Berit, Delmar Charlotte og Anne-Marie Skovsgaard. Postoperativ kvalme hos cystectomiopererede patienter – et dokumentations- og kvalitetsprojekt. I: Tidsskrift for Sygeplejeforskning.
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Nr. 3, år 2004, side 25 – 30.
			
Laursen, Birgitte S., Bajaj Priti, Olesen Anders S., Delmar Charlotte og
Lars Arendt-Nielsen. Health related Quality of Life and quantitative
Pain Measurement in Females with chronic non-malignant Pain. In:
European Journal of Pain (accepted marts 2004, in press).

Optræden i medier:

Interview og artikel af Ane Bjerg og Maria Hasselstrøm, bragt i Jyllandsposten søndag den 11. april 2004. Overskrift: Rettighederne lader
de syge i stikken.
Interview udført af kommunikationsstuderende/praktikant Susanne
Hoffmann, Forskningsadministrationen, Aalborg Sygehus, bragt i PS
– Personaleblad for Aalborg Sygehus, nr. 1, marts 2004. Overskrift: Fire
år med sygeplejeforskning.
Interview udført af Anne Grete Nielsen fra NOMS, bragt i NOMS nr.1,
februar 2004. Overskrift: Hvor skal uddannelse bringe os hen?

Priser:

Indstillet som kandidat til Den Gyldne skalpel 2004. Hammel NeuroCenter vandt prisen blandt 37 nominerede

Andet:

Delmar, Charlotte. Autonomi – Patientens selvbestemmelse eller
sygeplejerskens ansvarsforflygtigelse? I: Det Sygeplejeetiske Råd. 13.
årsberetning 2004
			
Delmar, Charlotte. Svar på etisk dilemma i tidsskriftet Sygeplejersken,
nr. 31, 2004. Flugt fra ansvaret.		

Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:

Ph.d.-seminar, Seksjon for Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen,
Norge, 9. – 10. december 2004. Tema: Forholdet mellem filosofi og
empirisk vitenskap.
			
Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab
ved Aarhus Universitet, 18. november 2004. Tema: Grundlæggende
værdier i sygeplejen: Omsorg, tillid og etisk praksis.
Keynotespeaker, Regionalt seminar i Helse Vest RHF, Norge. Sykepleieforskning og fagutvikling i et tværrfaglig perspektiv – Patientmedvirkning, Utstein Kloster, Norge, den 28. – 29. oktober 2004. Tema:
Rettetheden mod den anden.
Keynotespeaker, Landskursus for kliniske oversygeplejersker og sygeplejersker der arbejder med udvikling af klinisk sygepleje, Viden Visdom
Vision, Scandinavian Congress Center, Århus, den 5. – 6. oktober 2004.
Tema: Udvikling og sygeplejeforskning.
Forskningsseminar relateret til universitetssamarbejdet inden for det
anæstesiologiske speciale, Rold Storkro, den 29. – 30. september 2004.

Tema: Udfordringer og udviklingsperspektiver for den sygeplejefaglige
forskning på sygehusene i regi af Århus Universitetshospital, herunder
udviklingen på nationalt plan.
Keynotespeaker, Landskursus for undervisende sygeplejersker, Perspektiver på uddannelse til evidensbaseret sygepleje, Hotel Faaborg Fjord,
den 27. – 29. september 2004. Tema: Er DU mere katolsk end paven?
– anvendelse af evidens i sygeplejen.
Ph.d.-seminar, Seksjon for Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen,
Norge, 14. – 16. september 2004. Tema: Livsfenomener, livsfilosofi og
livskvalitet.
			
Tværfaglig konference om demens, ”DemensDagene”, arrangeret af H:S
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Bella Centret, den 11.maj 2004.
Tema: Gensidig tillid – at skabe dette i et fremtidigt samarbejde med
demensramte familier.
Forskerkurset ”Forskning i teori og praksis”, Center for KompetenceUdvikling, Nordjyllands Amt, 4. maj 2004. Tema: Forskningsstrategi i
Nordjyllands Amt.

Inviteret til at give forelæsninger i andre
fagprofessionelle fora:

Medicinsk Center, Aalborg, Dronninglund, Brovst, 23. november 2004.
Tema: Forskning i sygeplejen.
Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus, 2. november 2004. Tema: Kompetenceudvikling og omsorgsduelighed.
Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov, 22. oktober 2004.
Tema: Tillid & Magt – en moralsk udfordring.
Geriatrisk og Reumatologisk Afdeling – gensidig intern tværfaglig undervisning, Aalborg Sygehus, 24. september 2004. Tema: Moralsk praksis.
Aflastningstjenesten, Skalborg Kirke, 4. september 2004. Tema: Mødet
mellem aflaster og den alvorligt syge, døende og demente. Mødet mellem aflaster og den pårørende.
Låsbyhøj Genoptræning & Aflastning, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, 18. maj 2004. Tema: Tillid & Magt – den besværlige patient.
Geriatrisk og Reumatologisk Afdeling, – gensidig intern tværfaglig undervisning, Aalborg Sygehus, 5. marts 2004. Tema: Moralsk praksis.
DSR, Nordjyllands Amtskreds, Aalborg, 28. januar 2004. Tema: Debat
om forslag til de sygeplejeetiske retningslinjer.
		

Videnskabelige paneler, komiteer, udvalg o.lign:

Opponent på Ph.D afhandling. Kari Vevatne, Stavanger, Norge: ”Å møte
livet etter selvmordsforsøk”. December 2004
I ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af forskningsleder ved H:S
Bispebjerg Hospital, november 2004.
Forespørgsel den 18. oktober 2004 om at indgå i sagkyndig komité for
NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen, Norge) til revision
af alle tidligere akkrediterede/godkendte sygeplejerskeuddannelser i
Norge. Alle bachelorgrads- og matergradsstudier i sygeplejevidenskab.
Jeg takkede imidlertid nej af hensyn til andre forskningsmæssige
prioriteringer.
I ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af forskningslektor, Viborg Amt,
Sygeplejeskolen og Sygehus Viborg, juni 2004.
			

Konference- og kursusplanlægger:

Planlægning og afvikling af doktorgradsseminar incl. forelæsning og
sparringspartner i diverse diskussioner. Seksjon for Sykepleievitenskap,
Universitetet i Bergen, Norge, 9. – 10. december 2004. Tema: Forholdet
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mellem filosofi og empirisk vitenskap. (Sammen med professor Kari
Martinsen og professor Anders Lindseth).
			
Planlægning og afvikling af doktorgradsseminar incl. forelæsning,
opponance og sparringspartner i diverse diskussioner. Seksjon for
Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, Norge, 14. – 16. september
2004. Tema: Livsfenomener, livsfilosofi og livskvalitet. (Sammen med
professor Kari Martinsen og professor Berit Hanestad).
Planlægger af forskningsseminar for professorer og forskningsansvarlige
på Aalborg Sygehus. 3. internatseminar. Frihed til ansvar. Himmerland
Golf & Country Club, Farsø, 29. – 30. januar 2004

Andre fagprofesionelle udvalg:

I styre- og arbejdsgruppen for oprettelse af database til elektronisk
indberetning af sygeplejefaglige projekter, 2004
I styre- og arbejdsgruppen for udarbejdelse af ”Værdier i sygeplejen på
Aalborg Sygehus, 2004.
Forskningsrepræsentanten i bestyrelsen for Vendsyssel Sygeplejeskole,
fra den 13. februar 2003 – 23. februar 2004

Undervisning:

SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 3. november
2004. Tema: Omsorgsfilosofi og –teori.
Kursusforløb for kompetente sygeplejersker i Nyremedicinsk Afdeling,
Aalborg Sygehus. 1. november 2004. Tema: Omsorg.
Kursusforløb for sygeplejersker, arrangeret af Medicinsk Center, Aalborg
Sygehus, 7. oktober 2004. Tema: Mødet mellem patienten og sygeplejersken – fokus på forståelse og omsorg.
SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 6. september 2004. Tema: Omsorgsfilosofi og -teori.
SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 31. marts
2004. Tema: Omsorgsfilosofi og -teori.
Hammel NeuroCenter, uddannelse som apopleksisygeplejerske, 28.
januar 2004. Tema: Aktuelle forskningsmuligheder og – udfordringer i
sygeplejen af apopleksipatienter.
SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 14. januar
2004. Tema: Omsorgsfilosofi og –teori.

Deltagelse i kongresser, kurser o.lign.:

The 3rd Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in
the Service of Health, Aarhus Universitet, Institut for Sygeplejevidenskab, 5. – 7. maj 2004. Tema: Quality in Qualitative Research.
25 års jubilæumsseminar, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedicinske fag, den 19. og 20. april 2004. Tema: Sykepleievitenskap i
Bergen 25 år.
NCCS, Nordic College of Caring Science. Høgskolen i Oslo, Norge, den
25. – 27. marts 2004. Tema: Verdighet – Sårbarhet – Krenkelse.
3. Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske
Sygehus, Aalborg Kongres- og Kulturcenter, den 12. marts 2004.

Dansk selskab for Sygeplejeforskning, 23. januar 2004, Herlev Sygehus.
Tema: Fremtidens patient. Den velinformerede patient, en fordel
og/eller ulempe?

Deltagelse i forelæsninger:

Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. 15. december
2004. Tema: Nurse-patient interactions in assisted personal body
care. A qualitative study in people hospitalised with severe chronic
obstructive pulmonary disease (COPD). Ph.d.-forelæsning/-forsvar ved
sygeplejerske, cand.cur. Kirsten Lomborg.

			

Aalborg Sygehus, 1. oktober 2004. Tema: Klinisk onkologisk interventionsforskning. Tiltrædelsesforelæsning ved professor, overlæge, dr.med.
Marianne Ewertz Kvistgaard.
Aalborg Sygehus, 10. september 2004. Tema: Smerte og seksualitet.
Ph.d.-forelæsning/-forsvar ved sygeplejerske, cand.cur. Birgitte S.
Laursen.
			
Aalborg Sygehus, 20. september 2004. Tema: Etik og værdier i praksis.
Ved filosof Keld Thorgård.
Aalborg Sygehus, 3. september 2004. Tema: Fisk, kolesterol og
forebyggelse af hjertesygdom. Tiltrædelsesforelæsning ved professor,
overlæge, dr. med. Erik Berg Schmidt.
Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, 20. august 2004.
Tema: Guidet Egenbeslutning. Ph.d.-forelæsning/-forsvar ved sygeplejerske MPH Vibeke Zoffmann.
Aalborg Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland, 21. juni 2004. Tema:
Intensiv medicin og respiration – en udfordring og en inspiration.
Tiltrædelsesforelæsning ved professor, overlæge, dr.med., Anders
Larsson.
Aalborg Sygehus, 3. juni 2004. Tema: Kundskabsudvikling i omsorgen
for døende patineter - et norsk eksempel. Gæsteforelæsning ved
førsteamanuensis Herdis Alsvåg, Seksjon for Utdanningsvitenskap,
Univeristetet i Bergen, Norge.
Aalborg Sygehus, 3. juni 2004. Tema: Hvordan får vi både den
barmhjertige og den politiske samaritan i spil? Gæsteforelæsning ved
professor Kari Martinsen, Seksjon for Sykepleie vitenskap, Universitetet
i Bergen, Norge,
Aalborg Sygehus, 19. marts 2004. Tema: Aktuelle kliniske problemer:
Thyroidea og graviditet; Thyreoidea og CNS udvikling hos fostre og
spæde; Thyroidea ophthalmopathi; Substitution med T4+T3. Tiltrædelsesforelæsning ved professor, overlæge, dr. med Peter Laurberg.
Aalborg Sygehus, 18. marts 2004. Tema: Behandlingsintensiteten hos
ældre med svær apoplexia cerebri eller definitivt uhelbredelig neurologisk sygdom – etiske betragtninger. Ved professor, dr. med. Povl Riis.
Lederrådsmøde Dansk Sygeplejeråd Nordjyllands Amtskreds. Torsdag
den 4. marts 2004. Tema:
Argumenter for sygeplejefaglig ledelse ved professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Odense, Syddansk Universitet.

Studiebesøg:

Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Sygehus, 22. september 2004.
Tema: Forskning, udvikling og uddannelse ved brug af forsøgsdyr.

Deltagelse i temadage:

Kontinuerlige aktiviteter:

Informationsmøde for læger og andet sundhedspersonale – om lægemiddelforsøg og implementering af GCP-direktivet og de praktiske
betydninger efter 1.maj 2004, ½ temadag, 15.marts 2004, Aalborg
Sygehus.

Redaktør af Tidsskrift for sygeplejeforskning, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Brugerbutikken og Aalborg Sygehus, 19. november 2004, Hotel Scandic,
Aalborg. Tema: Patientens møde med sundhedsvæsenet. Debateftermiddag om perspektiver og kommunikation.
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DSR´s samfinansierede Ph.D stipendier/postdoc stipendier 2004 – 2008,
i bedømmelsesudvalget. Øvrige medlemmer: Professor Marit Kirkevold,
forskningsleder Lis Adamsen, lektor Helle Ploug Hansen.

Referee-bedømmer for Scandinavien Journal of Caring Science

Referee-bedømmer for Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning
Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i sygepleje
			
I følgegruppe til Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje
Forskningsrepræsentant i Sundheds CVU Aalborgs Udviklingsråd
Arbejdende medlem af Det Sygeplejeetiske Råd
I bestyrelsen for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
			
Ordinært medlem af International Association for Human Caring
Ordinært medlem af Nordic College of Caring Science

8. oktober 2004. Aalborg Sygehus. Tema: At yde omsorg med udgangspunkt i patientens identitet og integritet.
Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 9. september 2004. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
Silkeborg Sygeplejeskole, 7-8 semester, 3. september 2004. Tema:
Forskning i sygepleje.
Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 1. april
2004. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
Nordisk plejepersonale ansat i Actera Klinikker, Aalborg 5. marts 2004.
Tema: Patientvurderingssystemet.
Geriatrisk og reumatologisk afdelinger, Aalborg Sygehus, 6. februar
2004. Tema: Identitet og værdighed.

Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker

Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 15. januar
2004. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.

Birgitte Schantz Laursen:

Deltagelse i kongresser, kurser o.lign.:

Ph.d. afhandling:

Smerte og seksualitet – en undersøgelse af hvordan det påvirker
kvinders seksualitet at have kroniske non-maligne smerter. Institut
for Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg
Universitet og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital. September 2004.
Afhandlingen findes på følgende side:
http://vbn.dk/searchResult.do?definition=schantz

Tidsskriftsartikler:

The neurobiology of the pain system. The importance of gender difference for pain and pain management. The International Doctoral School
in biomedical Science and Engineering, Aalborg University. 23rd-24th
November 2004.
Forskningsseminar, Anæstesisektor Nordjylland og Anæstesiologisk afdeling, Århus Sygehus. 29-30. September 2004. Rold Storkro
Clinical Research, Aalborg Hospital and Department of Clinical Epidemiology Aarhus University Hospital. September 14-15 2004. Løgstør,
Denmark

Health related quality of life and quantitative pain measurement in
females with chronic non-malignant pain. European Journal of Pain, (in
press).

The 3rd Nordic Interdiciplinary Conference on Qualitative Methods in the
Service of Health, Department of Nursing Science, University of Aarhus.
May 5-7 2004.

Sex er mere end samleje. PTU Nyt, 2004, 5, 16-18.

Deltagelse i forelæsninger:

Smerte og seksualitet. Klinisk Sygepleje, (in press).

Optræden i medier:

Larsen M.R. Sygeplejerske sætter fokus på smerter, seksualitet
og identitet. AUH, Forskning og klinik, 2004; 2: 30-31.
Tølbøll M. Når seksualiteten smerter. Nordjyske Stiftstidende;
12.september 2004.

Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Videnskabeligt møde ved Aarhus Universitetshospital, Aarhus den 18.
maj 2004. Tema: Smerte og seksualitet.

Nordisk konference for sygeplejersker arrangeret af Nordic College of
Caring Science, Oslo, Norge den 25.-27. marts 2004. Tema: Smerte og
seksualitet.

Aalborg Sygehus, 1. oktober 2004. Tema: Klinisk onkologisk interventionsforskning. Tiltrædelsesforelæsning ved professor, overlæge, dr.med.
Marianne Ewertz Kvistgaard
Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, 20. august 2004.
Tema: Guidet Egenbeslutning. Ph.d.-forelæsning/-forsvar ved sygeplejerske MPH Vibeke Zoffmann.
Aalborg Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland, 21. juni 2004. Tema:
Intensiv medicin og respiration – en udfordring og en inspiration.
Tiltrædelsesforelæsning ved professor, overlæge, dr.med., Anders
Larsson.
Aalborg Sygehus, 18. marts 2004. Tema: Behandlingsintensiteten hos
ældre med svær apoplexia cerebri eller definitivt uhelbredelig neurologisk sygdom – etiske betragtninger. Ved professor, dr. med. PovlRiis.

Studiebesøg:		

Smerteseminar for praktiserende læger på Center for sanse-motorisk interaktion, Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet,
21.marts 2004. Tema: Smerte og seksualitet.

Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Sygehus, 22. september 2004.
Tema: Forskning, udvikling og uddannelse ved brug af forsøgsdyr.

Inviteret til at give forelæsninger i andre
fagprofessionelle fora:

Bestyrelsesmedlem, Vendsyssel Sygeplejeskole

Festtale for dimmiterende sygeplejestuderende, Sundheds CVU Aalborg.
Den 26.november 2004.
3. Sygeplejesymposium ved Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske
Sygehus, 12.marts 2004. Tema: Smerte og seksualitet.

Undervisning:

Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 4. november
2004. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
Medicinsk Område, Aalborg Sygehus, efteruddannelse af sygeplejersker,

Kontinuerlige aktiviteter:

Referee-bedømmer for Scandinavien Journal of Caring Science
Referee-bedømmer for Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning
Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i Sygepleje.

Erik Elgaard Sørensen:
Tidsskriftsartikler:

Erik Elgaard Sørensen. Faglighedens betydning for ledelsen af sygehus-
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væsenet. Forskningsprojekt skal give ny viden og kvalificere debatten
om ledelsen af danske sygehuse. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.
Dansk Selskab for Sygehusledelse. Nr. 4, maj 2004, side 130 – 132.

Ordinært medlem af ALFA: fagligt selskab for ledende sygeplejersker.

Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:

Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.

Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 26. april og oktober 2004. Tema: Feltforskning.
Metodologiske overvejelser i specialeskrivning.

Inviteret til at give forelæsninger i andre
fagprofessionelle fora:

Dansk Sygeplejeråd, Vimmelskaftet København. Ledelsesforum 15.
marts 2004. Tema: Faglighedens betydning for ledelsespraksis i Sundhedsvæsenet.

Andre fagprofessionelle udvalg:

Formand for Klinisk Undervisningsudvalg, Aalborg Sygehus.
Medlem af Styregruppe i Nordjyllands Amt nedsat i forbindelse med reform
af de Mellemlange Videregående Sundhedsuddannelser.

Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker.

Karen Marie Dalgaard Jeppesen:
Bøger:			

Dalgaard, Karen Marie. 2004. Når familien træder til - pleje af døende i
hjemmet. København: Hans Reitzels Forlag.

Anmeldelser:		

Dalgaard, Karen Marie. 2004. Ingeborg Ilkjær: At lære om livet og
Døden. I: Tidsskrift for sygeplejeforskning, Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Nr. 1, side 47 - 48.

Optræden i medier:

Medlem af Studieråd SundhedsCVU Aalborg, Sygeplejerskeuddannelsen.

Interview om pleje af døende i hjemmet og plejeorlov i DK. Danmarks
Radio og regional Radio Nordjylland, 15. november 2004

Deltagelse i kongresser, kurser o. lign.

Interview og artikel om plejeorlov af Anne Lønstrup. Bragt i Jyllandsposten, 10. november 2004. Overskrift: Et valg med konsekvenser.

Basalkursus i Biostatistik Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus
Universitet. 8. september – 13. oktober 2004.
Kursus i Biostatistik og epidemiologi ialt 60 timer. Cand.scient.san.-uddannelsens suppleringskursus fra 15. til 31. august 2004.
The 3rd Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in
The Service of Health ”Qualitative in Qualitative Research”. Institut for
Sygeplejevidenskab, Århus Universitet, 6-7 maj 2004. Tema: Quality in
Qualitative Research.
Pre-conference Workshop for Ph.d.-students “Phenomenology, Text
and Method”. Ved professor Max van Manen, University of Alberta,
Edmonton, Canada. Institut for sygeplejevidenskab, Århus Universitet,
5. maj 2004.
Ledernes Netværk I Norden (LNN). 3. nordiske konference i København.
”Pulsen på Nordisk Sygeplejeledelse” 3.- 4. maj 2004.
3. Sygeplejesymposium Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske
Sygehus, Århus Universitetshospital. Aalborg Kongres- og Kulturcenter.
Fredag den 12. marts 2004.
Ph.d.-kursus. Handelshøjskolen i København. Organisationsanalysers
metodologi. 16. – 19. februar 2004.

Deltagelse i forelæsninger:

Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. 15.
december 2004. Tema: Nurse-patient interactions in assisted
personal body care. A qualitative study in people hospitalised
with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Ph.d.-forelæsning/-forsvar ved sygeplejerske, cand.cur. Kirsten
Lomborg.
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. 10. september
2004. Tema: Smerte og seksualitet. Ph.d. forelæsning/-forsvar
ved sygeplejerske, cand.cur. Birgitte S. Laursen.
Lederrådsmøde Dansk Sygeplejeråd Nordjyllands Amtskreds.
Argumenter for sygeplejefaglig ledelse ved professor Kurt
Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Odense, Syddansk
Universitet. Torsdag den 4. marts 2004.

Kontinuerlige aktiviteter:

Studieleder Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygehus.
Beskikket censor. Sygeplejerskeuddannelsen af 2001.
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Danmarks Radio, interview om pleje af døende i hjemmet og plejeorlov
i DK, 8. november 2004
Interview og artikel af Britta Søndergaard, bragt i Kristelig Dagblad, 2.
november 2004. Overskrift: Pårørende presses til bristepunktet.
			
Interview, Aalborg TV, 24 Nordjyske, interview om indsatsen for døende, 25. februar 2004.
Interview og debat i Danmark Radio, programvært Poul Friis, hoveddeltager i udsendelsen P1- Debatprogram om den gode død, 20. februar
2004.
Ritzau Bureau, interview om indsatsen for pårørende til døende, 19.
februar 2004.

Videnskabelige forelæsninger:

Paperpræsentation, 7. Nordiske Kongres for Palliativ Vård, Aarhus, DK.
27. maj 2004. Tema: Det ekstreme hverdagsliv i dødens rum.

Inviteret til at give forelæsninger i andre
fagprofessionelle fora:

Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund, Brovst, 23. november 2004.
Tema: Hvilke kompetencer må man være i besiddelse af for at forske i
sygeplejen på ph.d.- niveau og hvordan udvikle disse?
Hotel Scandic, Aalborg, indlæg på temadag for fagprofessionelle i DK
22. april 2004.Tema: Pårørendes fortællinger fra dødens rum om relationen til fagprofessionelle.
Aalborg Universitet, Institut for Sociale Forhold og Organisation, indlæg
for nye studerende, 20. marts 2004. Tema: Introduktion til den sociale
kandidat uddannelse.

Konference - og kursusplanlægger:

Deltagelse i planlægning af længerevarende efteruddannelse for sygeplejersker i palliativ sygepleje i DK.
Kursusleder, længerevarende efteruddannelse for sygeplejersker i palliativ sygepleje i DK, 6. - 11. juni 2004
Aarhus, 7. Nordiske Kongres for Palliativ Vård, Workshop, 27 maj 2004.
Tema: Udvikling af den palliative indsats ud fra en sociologisk tilgang.

Undervisning:

Farsø Sygehus, Sygeplejersker primær og sekundær sundhedssektor,
indlæg på temadag om palliation, 25. november 2004: Pårørende i den
lindrende indsats.
			
Hobro Sygehus, Sygeplejersker primær og sekundær sundhedssektor,
indlæg på temadag om palliation, 9. november 2004: Tema: Pårørende i
den lindrende indsats.
			
Lyngby, Områdecenter Lyngby Møllebo, temadag for sygeplejepersonale, 11. november 2004. Tema: Afskeden med livet.
			
Aarhus, Hotel Scandic, temadag for sundhedspersonale i DK, 21.oktober
2004. Tema: Afskeden med livet.
Aalborg Sygehus, Abdominal Kirurgisk afdeling, undervisning tema for
plejepersonalet, 6.oktober 2004. Tema: Samarbejde med pårørende til
uhelbredeligt syge i en kirurgisk afdeling.

Deltagelse i kongresser, kurser o. lign:

Doktorgradsseminar, Filosofi og empirisk videnskab, Institutt for samfunnsmedicinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Bergen, Norge, 9.
- 10. december 2004.
Ph.d. Kursus, Kvalitativ forskning, Insitut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 15. -18. november 2004.
P.d. Kursus ”Writing Anthropology”, The Danish Research School af
Anthropology and Ethnography, Københavns Universitet, 30. september
- 1. oktober 2004.
Doktorgradsseminar ”Livsfenomener, livsfilosofi og livskvalitet, Institutt
for samfunnsmedicinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Bergen,
Norge, 14. - 16. september 2004.
7. Nordiske Kongres for Palliativ Vård, Aarhus, 26. - 29. maj 2004.
Tema: Palliation i udvikling.

Roslev, Sallingsund Kommune, temadag for sygeplejepersonalet, 28.
september 2004. Tema: afskeden med livet.
						
Nakskov Sygehus, temadag for nøglepersoner i den palliative indsats
Storstrøms Amt, 21. september 2004. Tema: Pårørende i den palliative
indsats.

The 3rd Nordic Interdisciplanary Conference on Qualitative methods in
the Service og Health, 6. - 7. maj 2004.

Søborg, Omsorgscentret Egegården, temadag for sygeplejepersonalet,
15. juni 2004. Tema: afskeden med livet.			

3. Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske
sygehus, Aalborg Kongres og Kulturcenter, 12. marts 2004.

Lyngby, Områdecenter Lyngby Møllebo, temadag for sygeplejepersonale, 11. maj 2004. Tema: Afskeden med livet.

Deltagelse i temadage:

Rødovre Kommune, Ældre- og handicapafdelingen, temadag for plejepersonalet, 20. april 2004. Tema: Afskeden med livet.
Hobro, Rørbæk Center, temadag for sundhedspersonale i DK, 26. marts
2004. Tema: Afskeden med livet.
Holbæk, Hotel Strandparken, temadag for sundhedsPersonale i DK, 25.
marts 2004. Tema: Afskeden med livet.
Herning Sygehus, temadag for personalet ved medicinsk afdeling, 24.
marts 2004. Tema: Afskeden med livet.
Sygehus Viborg, Viborg, kursus i den palliative indsats for sundhedspersonale, Viborg Amt. 11. marts 2004. Tema: Den palliative indsats.
Rønde, indlæg på længerevarende efteruddannelse for sygeplejersker
i palliativ sygepleje i DK, 9. marts 2004. Tema: Introduktion til skriftlig
opgave.
Aalborg, indlæg på kursus, Den palliative indsats i Nordjyllands Amt,
27. februar 2004. Tema: Pårørende i den palliative indsats.

Censorfunktion:		

Censor på 9 skriftlige opgaver på kursus i den palliative indsats i DK,
juni 2004.

Pre-conference Workshop for PhD students, ”Phenomenology, Text and
Method, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 5. maj
2004.

Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, debateftermiddag Patientens møde med sundhedsvæsenet, 19. november 2004.
Aalborg, Hotel Scandic, Aalborg, temadag ”Relationer - når døden er
nær”, 22. april 2004.
		

Deltagelse i forelæsninger:

Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 28. oktober 2004.
Tema: Ubærlig og håbløs lidelse - skal døden sættes i system? Forsknignslektor, cand. theol., Kees Van Kooten Niekirk, Aarhus Universitet,
Professor, dr.philos Kari Martinsen, Universitetet i Bergen, Overlæge,
dr. Med, Vejle Sygehus, fmd. For Etisk Råd Ole J. Hartling.
Aalborg Sygehus, 3. juni 2004. Tema: Kundskabsudvikling i omsorgen
for døende patineter - et norsk eksempel. Gæsteforelæsning ved
førsteamanuensis Herdis Alsvåg, Seksjon for Utdanningsvitenskap,
Univeristetet i Bergen, Norge.
Aalborg Sygehus, 3. juni 2004. Tema: Hvordan får vi både den
barmhjertige og den politiske samaritan i spil? Gæsteforelæsning ved
professor Kari Martinsen, Seksjon for Sykepleie vitenskap, Universitetet
i Bergen, Norge,
Aalborg Sygehus, 29. januar 2004. Tema: En undersøgelse af faglighedens betydning for ledelsespraksis i sundhedsvæsenet. cand. cur.,
Ph.d.- studerende Erik Elgaard.

Efterord
”Hvis I virkelig så verden i øjnene, som den er, og gav jer i kast med den, ville I finde den grænseløst større end nogen filosofi, større end nogen bog i verden, større end nogen lære, større end nogen lærer”
(J. Krishnamurti. At være menneske. Aschehoug Dansk Forlag, 2004, s. 22)
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