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Forord
Hver ting til sin tid, siger man, og det er ganske vist. Nu er tiden kommet til den årlige beretning om de aktiviteter, der i særdeleshed har præget forskningsenheden. I tilbageblikket er det bevægelsen, der har karakteriserer året, bevægelse i mere end
én forstand. Bevægelse ud i verden til konferencer, bevægelse som fysisk flytning af forskningsenhedens lokaler til Forskningens
Hus, bevægelse i tiden med fejring af forskningsenhedens 5 års fødselsdag og bevægelse i selve forskningens aktivitet og indhold.
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 og til andre forskningsprojekter af forskellige eksterne fonde.
En stor tak for bevillinger til:
Kræftens Bekæmpelse, Det Psykosociale Forskningsudvalg
Kræftens Bekæmpelses Kliniske Forskningsenhed Region Nord
Nordjyllands Amts Forskningsfond (som ikke eksisterer længere)
Dansk Sygeplejeråds samfinansierede ph.d.- stipendier/post.doc.-midler
Lundbeckfonden
SundhedsCVU Aalborg (nu Nordjylland), 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, Dansk Sygeplejeråd, Sygeplejerskernes Forskningsfond/Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker.
Der skal også rettes en stor tak til Aalborg Sygehus, Nordjyllands Amt og Odense Universitetshospital for støtte med lønmidler.
Det er også vigtigt for mig her at nævne og takke for tilliden og beskikkelserne til det vigtige arbejde, det er at udvælge og
fordele økonomiske midler til forskning.
En stor tak for beskikkelserne til bedømmelsesudvalgene i:
Novo Nordisk Fonden
Dansk Sygeplejeråds samfinansierede ph.d.-stipendier/post doc midler
Dansk Sygeplejeråds sygeplejefaglige Forskningsfond
Århus Universitetshospitals Forskningsinitiativs bedømmelsesudvalg
SundhedsCVU Aalborg (nu Nordjylland), Udviklingsråd
Og sidst - men på ingen måde mindst - takker jeg for det faglig berigende samarbejde, som
forskningsenheden igen i år har haft glæde af.
En stor tak til professor Kari Martinsen og 1. amanuensis Herdis Alvsvåg, Universitet i Bergen,
Norge.
Tak til seniorforsker Ewa Rundqvist, Stockholm, Sverige og seniorforsker Kerstin Sivonen, Helsingfors, Finland for vort fælles engagement i et nordisk projekt om omsorgsetikkens forfald.
Tak til professor Jean Watson, Colorado, USA som velvilligt bidrog til landskonferencen for udviklingssygeplejersker i Aalborg. En invitation til USA i foråret 2006 venter på at blive indløst.
Tak til professor Katie Eriksson for gæstfriheden i forbindelse med besøget i december i Vasa
Ligeledes en stor tak til Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Tak for både
fagligt samarbejde og socialt samvær.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, den 1. februar 2006

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



Indledning
Det har været en stor gave, at forskningsenheden blev beriget med seniorforsker Birgitte Schantz Laursen. Uden hendes ansættelse ville det ikke have været muligt at yde den støtte og have den vejledningskapacitet til gavn for mange af sygehusets
afdelinger, hvilket faktisk også forventes af en tværgående funktion. Det ville heller ikke have været muligt at indgå i større
grad i det tværfaglige forskningssamarbejde, især hvad angår kursusvirksomhed. Det betyder at forskningsenheden både er
blevet mere organisatorisk dynamisk men også mindre sårbar.  Ikke at forglemme betydningen af den sociale interaktion mellem flere sygeplejefaglige forskere.
Denne årsberetning adskiller sig således fra foregående år, hvor især antallet af projekter som forskningsenheden er involveret i, er steget betragteligt. Det er mit håb at nærværende årsberetning illustrerer de forskellige former for bevægelse, der i
år 2005 har været et mærkbart fundament for vores aktiviteter.
Årsberetningen er bygget op, således at der indledes med tre artikler. Den første artikel omhandler markeringen af 5 års
fødselsdagen for forskningsenheden. Den anden artikel fremstår som et øjebliks bevægelse over forskningsenhedens 5 års beståen. Og den sidste artikel skal illustrere hvorledes mødet med andre kulturer kan føre til bevægelse både for den enkelte
forsker og for faget selv.
En foto kollage med glimt fra bevægelserne især ud i verden er valgt som en visuel dokumentation.
Herefter følger en præsentation af de projekter, som forskningsenheden er involveret i, monofagligt internt arbejde, tværfagligt forskningssamarbejde og årets gæster. Årsberetningen afsluttes med en oversigt over, hvorledes forskningsleder, seniorforsker og de ph.d.-studerende i år 2005 har bidraget på flere fronter med formidling af forskning. Denne oversigt tjener
også som dokumentation for bevægelserne i forskningens aktivitet og indhold.
Med flytningen til og indvielsen af ”Forskningens Hus” den 23. september 2005 startede således også en ny æra for Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Det har allerede vist sig at fællesskabet med lægefaglige forskningsenheder har skabt
bevægelse både i forhold til refleksion af eget faglige ståsted, fælles forskningsstrategisk tænkning og ikke mindst udbud af
fælles forskerkurser.

Set med nærværende forskningsleders øjne: Forskningens Hus har til hensigt:
at skabe et grundlag for at udvikle ny viden til gavn for patienter og borgere- fordi forskning i sig selv ikke har et formål.
at skabe et miljø, der fremmer sammenhæng og integration af forskning i diagnostik, behandling og pleje – fordi patienten er
afhængig af både den rette diagnosticerede sygdom, den bedste behandling samt at blive forstået som en person, der med
håb, angst, kamp og ressourcer enten skal genfinde sig selv eller skal lære at leve et liv med den diagnosticerede sygdom.
at skabe de nødvendige rammer for at bedrive forskning af høj kvalitet og international standard – fordi skatteborgerne i
Danmark har krav på den bedst dokumenterede behandling og pleje.
at være brobygger mellem klinisk praksis og forskning.
at skabe et innovativt miljø.



Artikler
Der var engang….
Af tidl. fundraiser Morten Ryesgaard Larsen
Den 11. marts kunne man med stor succes markere det 5. år for sygeplejeforskning på Aalborg Sygehus.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har nu forsket inden for sygepleje i 5 år og fødselsdagen blev fejret på bedste manér
med god stemning, mange gæster og kagemand. Forskningsenheden fik på dagen mulighed for at præsentere arbejdet gennem de sidste 5 år og til slut at fremvise de fysiske omgivelser, hvori forskningen foregår til daglig. Mange interesserede,
både interne og eksterne, var mødt op for at ønske tillykke og for at opleve, hvilken fremgang forskningsenheden har haft
siden den spæde start i år 2000.

Der var engang…
Efter at forskningsleder Charlotte Delmar havde budt de fremmødte velkommen, fortalte hun, hvordan enheden har udviklet
sig siden starten og om de personer, der har været tilknyttet enheden. Publikum fik fortalt historien som et rigtigt eventyr
med de magiske tal og regler, som nu engang gælder. Og det har været et rigtigt eventyr…
Den næste taler, ph.d. studerende Edith Mark, fortsatte i fortællingens magiske univers. Hun er den sidst ansatte og har
netop startet sin ph.d. afhandling. Edith fortalte om Peter Plys’ univers; hun vil med projektet ”Pooh - som vi spiser” undersøge fortællingens anvendelse i det sundhedsfremmende arbejde med diabetesbørn med potentielle spiseproblemer.

Relationer inden for sygeplejen
Ph.d. studerende Karen Marie Dalgaard, som er
halvvejs i hendes ph.d. forløb, fortalte herefter
om hendes afhandling ”At opleve livet i dødens
skygge”. Publikum kunne lytte til, hvordan hun
har undersøgt forholdet mellem de døende, de
raske og de professionelle i et uhelbredeligt sygdomsforløb. Karen Marie fortalte på spændende
vis om, hvordan man kan minimere dødens invasion og forsøge at optimere livet for den døende.
Den næste taler, ph.d. studerende Erik Elgaard
Sørensen fortalte tilskuerne om erfaringerne og
undersøgelserne i hans ph.d. afhandling ”Ledelse
af sygeplejen”, som han næsten er færdig med.
Erik fortalte om, hvilken betydning fagligheden
har for ledelsespraksis i sygehusvæsnet – en
situation som de fleste fremmødte kendte fra
dagligdagen.

Ph.d. studerende der gør en forskel
Forskningsenhedens første ph.d. studerende Birgitte Schantz Laursen, nu seniorforsker og ph.d.,
fortalte om sine erfaringer med hendes afhandling
”Smerte og seksualitet”. Tilskuerne kunne lytte
til, hvordan det påvirker kvinders seksualitet at
leve med kroniske smerter.
Afslutningsvis fortalte forskningsleder Charlotte
Delmar om, hvordan fordybelse, interesse og
undren undervejs har rejst nye spørgsmål og en
ny interesse for at forske inden for nye områder.

Program for arrangement d. 11. marts 2005 i Auditorium Nord
Kl. 8.30 -8.45

Velkomst ved leder af Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje, Aalborg Sygehus, Charlotte Delmar.
Kort historisk rids. Præsentation af dagens program

Kl.8.45-9.00

Forskningschef på Aalborg Sygehus, Hans Gregersen.
Betydningen af at have en Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje ved Aalborg Sygehus set fra forskningschefens
synspunkt

Kl. 9.00-9.30

Ph.d. studerende Edith Mark.
”Pooh – som vi spiser.” En undersøgelse af fortællingens
anvendelse i sundhedsfremmende arbejde med børn med
potentielle spiseproblemer.
Forventninger på tærsklen til et ph.d. projekt..

Kl. 9.30-10.00

Ph.d. studerende Karen Marie Dalgaard.
”At opleve livet i dødens skygge”. En undersøgelse af
samspillet mellem de syge, de raske og de professionelle i et
uhelbredeligt sygdomsforløb.
Oplevelser og erfaringer halvvejs i et ph.d. forløb.

Kl.10.00-10.30

Kaffepause med kagemand.

Kl. 10.30-11.00

Ph.d. studerende Erik Elgaard Sørensen.
”Ledelse af sygeplejen”. En undersøgelse af faglighedens
betydning for ledelsespraksis i sygehusvæsnet.
Oplevelser og erfaringer nær målet i et ph.d. forløb.

Kl.11.00-11.30

Seniorforsker og ph.d. Birgitte Schantz Laursen.
”Smerte og seksualitet”. En undersøgelse af hvordan det
påvirker kvinders seksualitet at have kroniske non-maligne
smerter.
Erfaringer og nye planer efter et ph.d forløb.

Kl. 11.30-12.00

Forskningsleder og ph.d. Charlotte Delmar.
”Livsfænomener – fundament og betydning for klinisk praksis”.
At være på afstand af et ph.d. forløb – hvad har det givet?

Kl.12.00-12.10

Afslutning ved Charlotte Delmar.

Kl. 12.10- 13.00

Frokost i foyer´en ved auditoriet.

Kl. 13.00 -

Fremvisning af Forskningsenhedens lokaler i Stengade for
interesserede.

Forskningsnyt – dit nyhedsbrev!
Har du en god ide til en artikel eller andet forskningsrelevant indhold, som du synes
vil passe ind i nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at sende et forslag til



Adjunkt Lise Hounsgaard, Odense Universitetshospital, sekretariatschef Anders Roed, tidl.
Aalborg Sygehus, nu Aarhus Universitet i samtale med forskningsleder Charlotte Delmar.

Kagemand til kaffen.

Forskningsenheden har dermed gennemgået en konstant udvikling og har dermed givet sygeplejeforskningen et højt kvalitativt indhold. De fremmødte kunne også lytte til Charlottes erfaring gennem de sidste år og hvad det betyder at være på
afstand af et ph.d. forløb. Livsfænomener og betydningen af patienternes eksistentielle dimension var nøgleordene; hvordan
man kan være opmærksom på håb, tvivl og modløshed hos patienter, der lever med en kronisk sygdom.
Det var en spændende dag, som efterlod et indtryk af summende aktivitet i forskningsenheden og en stolthed over at have
nået et så højt forskningsniveau inden for sygeplejen, at man kan gøre en forskel for patienterne. Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje er allerede kommet godt på vej og med de mange erfaringer og resultater, er man ved at opbygge en solid forskertradition inden for klinisk sygepleje, som de fremtidige ph.d. studerende vil være med til at styrke.

En kardiologisk hilsen
Som prikken over i’et sluttede fødselsdagen med sangen ”En kardiologisk hilsen”. De mange fremmødte stemte i og sang om
netværkssamarbejde, at brænde for forskning, nære omsorg og at være til gavn for patienterne. For det er jo netop dét, det
hele handler om…

… og det er ganske vist
Af forskningsleder Charlotte Delmar
Allerede før Aalborg Sygehus fik status af universitetshospital var forskning i sygepleje et højt prioriteret område på sygehuset, bl.a. fordi sygehusledelsen så potentielle muligheder for at efterkomme en efterspørgsel blandt befolkningen, idet
præcis diagnosticering og effektiv behandling netop fordrer en større viden og indsats i forhold til rehabilitering og forståelse af de mekanismer, der knytter sig til det at være en syg person. Fx angst for at dø, træthedens betydning, pårørendes
indsats og livsmodets tilstedeværelse er væsentlige indsatsområder i den sygeplejefaglige forskning. Nogle forskningspolitiske organer skelner mellem erhvervsmæssig og samfundsmæssig nytte. Sygeplejeforskningen er i den sammenhæng især
kendetegnet ved den samfundsmæssige nytte.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje blev således allerede oprettet i foråret 2000 som en tværgående funktion på tværs
af sygehusets afdelinger og med et samtidigt virke som forskningsmæssigt samlingspunkt for andre nordjyske sygehuse.
Da formålet med Forskningens Hus er at skabe nogle konstruktive forhold for den sundhedsvidenskabelige og teknologiske
forskning i det nordjyske, var det naturligt at placere denne centrale og prioriterede sygepleje forskningsenhed i de nyetablerede rammer fra 2005.

Strategiens historie og hovedtræk
På nationalt plan udgav Dansk Sygeplejeråd i 1999 National delstrategi for sygeplejeforskning år 1999-2002. En strategi afledt
af den 4. konference som ”The European Health Comitee” afholdt på Cypern i 1996. På denne konference udtrykte de europæiske sundhedsministre, hvilken vigtig rolle, sygeplejersker spiller inden for sundhedsområdet. En af måderne, hvorpå man
kunne styrke denne rolle, var at fremme sygeplejeforskningen.



Forskningsenhedens første strategi og 5-årige handleplan 2000 – 2004 blev struktureret efter denne nationale delstrategi.  
Men inden udløb af denne første strategi og med tanker på opnåelse af universitær status, blev der sammen med nøglepersoner på sygehuset udarbejdet en ny strategi gældende i perioden 2004 – 2008 ; i tråd med Aalborg Sygehus`samlede
sundhedsvidenskabelige strategi. Denne kan downloades fra: http://www.aalborg-sygehus.dk/Afdelinger/Sygehusledelsen/
Klinisk+sygepleje/Organisation/Strategi.htm.
Malet med de store penselstrøg har brobyggeri mellem klinisk praksis og forskning været omdrejningspunktet for denne satsning, og aktiviteterne har rettet sig mod tre niveauer:
1. Ph.d.-studerende knyttet til Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
2. Formaliseret netværk med udviklingssygeplejersker ansat på forskellige afdelinger/centre ved Aalborg Sygehus og i stabsfunktion til afdelings-/centerledelser.
3. Vejledning til kliniske sygeplejersker med et iboende potentiale for forskning, ansat på forskellige afdelinger/centre ved
Aalborg Sygehus.
Det fjerde niveau – tværfagligt samarbejde er omtalt under ”Tværfagligt forskningssamarbejde”.

Strategiens gennemslagskraft
Relateret til ovenstående tre niveauer har der i løbet af de fem år, hvor forskningsenheden har eksisteret vist sig nogle vigtige områder, hvor strategien har slået igennem.
1. Oprettelsen af forskningsenheden i foråret 2000 bestod i etablering af de fysiske rammer samt ansættelse af en forskningsleder. Da enhver forskningsenheds berettigelse er afhængig af rekruttering af ph.d.-studerende var den første vigtige
opgave at få ansat en ph.d.-studerende. Og som en ”appelsin i turbanen” ledte Smertecenteret ved Aalborg Sygehus samtidig
efter en forsker, som kunne udvikle viden i forhold til patienter med kroniske smerter og deres oplevelser i relation til seksualitet og identitet. Med ansættelsen af den første ph.d.-studerende blev to behov ved sygehuset således imødekommet.
I løbet af de fem år har der i gennemsnit været en tilvækst på ca. 1 ph.d.-studerende om året. Forskningsenheden tæller
ultimo 2005: 1 forskningsleder, 1 post.doc, 4 ph.d.-studerende og 4 ph.d.-studerende på vej.  Det er med nogen stolthed, at
3 ph.d.-studerende er fra henholdsvis Viborg, Fyn og Sjælland.
2. Den strategiske hensigt med netværkssamarbejdet mellem forskningsenheden og udviklingssygeplejerkerne er at der
skabes grobund for udbygning af et udviklende miljø helt ud i alle kroge af sygehuset. I samarbejde med afdelingsledelsen
har den enkelte udviklingssygeplejerske ansvaret ude i de respektive afdelinger for at igangsætte, fastholde og videreudvikle
sygeplejens kliniske praksis gennem en forskningsrettet indsats.
Netværksmøder anvendes til at drøfte spørgsmål som fx udviklingssygeplejerskens funktion i forhold til at bygge bro mellem
klinisk praksis og forskning samt implementering af de afdelingsspecifikke sygeplejefaglige forskningsstrategier. Det er der
bl.a kommet en artikel ud af, hvor andre sygeplejeforskere rundt i landet kan finde inspiration til at iværksætte og forankre
forskning i klinisk praksis (Pedersen B., Mikkelsen A.H (2005). Etablering af forskningsrettede aktiviteter i klinisk praksis
– mulige barrierer. Tidsskrift for Sygeplejeforskning; 3:9-13.). Netværkssamarbejdet er yderligere omtalt under ”Monofagligt
internt samarbejde, netværksmøder med udviklingssygeplejersker.
3. Det konstruktive ved forskningsstrategien er at en stor del af resultaterne kommer fra projekter udarbejdet af kliniske
sygeplejersker. Derved bliver resultaterne hurtigere implementeret direkte i den kliniske praksis. På den måde er der ikke
langt fra forskning til virkelighed. Det spændende arbejde består heri via mesterlæren at vise vejen og lære de kliniske
sygeplejersker, der ikke har en videreuddannelse, der kvalificerer til forskningsarbejde, hvorledes de alligevel er i stand til
at fremkomme med ny viden, der også kan publiceres. Yderligere information om de enkelte projekter kan ses under ”Projekter”.
De videnskabelige medarbejdere i forskningsenheden vægter formidling af forskningsresultater meget højt. Undervisning i og
til det kliniske felt kombineres med videnskabelige forelæsninger, lige som der bidrages til både publikationer af lærebøger
til sygeplejerskeuddannelsen og videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.
Men fordi forskningen først og fremmest skal være til gavn for de mennesker, der kommer i berøring med sundhedsvæsenet,
skal formidlingen ligeledes række ind i borgernes hjem. Derfor er og vil de videnskabelige medarbejdere være skribenter i
eller lade sig interviewe til forskellige former for offentlige medier.
På Aalborg Sygehus bruger vi formuleringen den gode, den kloge og den rigtige sygepleje til gavn for vores patienter. Det er
målet for vores forskning på Aalborg Sygehus.
Selvfølgelig er der fortsat meget at gøre både i den tværfaglige forskningsindsats og inden for eget fag. Nogle af de største
udfordringer er kulturændringer, forstået som at forskning og klinisk praksis skal gå hånd i hånd. For vores eget fag handler
det også om tilførsel af akademiske kvalifikationer.



At blive bevæget
Af Seniorforsker, cand.cur., ph.d., Birgitte Schantz Laursen
Studiebesøg på Tzu Chi Hospital, Sygeplejeskole og Universitet. 28.maj 2005
I forbindelse med min deltagelse i ICN`s Internationale konference i Taiwan i maj 2005 fik jeg mulighed for at komme på
studiebesøg på et Buddhistisk hospital med tilhørende sygeplejeskole og universitet. Det var en meget stor oplevelse som
ikke kun gav mig stof til eftertanke men også satte tanker i gang om den måde vi lever vores liv på her i Danmark. Besøget
som foregik dagen efter konferencens afslutning var arrangeret af den Taiwanesiske sygeplejeorganisation i samarbejde med
hospitalets ledelse.
Jeg blev meget berørt og inspireret af dette besøg fordi jeg oplevede at det er muligt at få et ide´mæssigt værdigrundlag
til at slå igennem helt ud til patienten i sengen. Jeg oplevede at den bagvedliggende buddhistiske filosofi kom til udtryk over
alt både på hospitalet, på sygeplejeskolen og på universitetet. Jeg synes ofte jeg i Danmark oplever, at de værdigrundlag,
mål og strategier som eksisterer og burde være styrende for undervisningen, plejen og behandlingen på sygehuse og undervisningsinstitutioner ikke kan genfindes i det daglige arbejde i den direkte patientpleje.
Bag hospitalet med tilhørende universitet og sygeplejeskole står en fond som har rødder i buddhismen. Fonden som heder
Tzu Chi Foundation er grundlagt i 1966 af den kvindelige buddhistiske munk Master Cheng Yen. Fondens midler skal bruges til
at respektere liv og fremme visdom gennem velgørenhed, undervisning, kultur og medicinsk behandling.  
Grundværdierne på både hospitalet, universitetet og sygeplejeskolen er great love, gratitude, respect and care og jeg oplevede at disse værdier kunne genfindes i enhver krog i de forskellige bygninger og under hvert et skyggefuldt træ i de smukke
parker der omgav bygningerne.

Tzu Chi Sygeplejeskole

Vi blev vist rundt dels af den økonomiske direktør for hospitalet dels af sygeplejersker der var ansat på hospitalet og på sygeplejeskolen. Det Taiwanesiske folk er generelt meget åbne, imødekommende og hjælpsomme og vores guider levede bestemt
op til denne venlighed. Et af buddhismens budskaber er, at vi alle er brødre og søstre og at man skal behandle hinanden som
sådan, hvilket jeg bestemt også oplevede. Jeg oplevede en omsorg og tagen hånd om som var ud over det sædvanlige. Turen
var arrangeret ned i mindste detalje hvad både det faglige indhold, forplejningen og underholdningen angik hvad de følgende
beskrivelser vidner om. Komplekset lå 3 timers togkørsel fra Taipei hvor kongressen blev afholdt og allerede i toget var der
sørget for morgenmad til os og til hjemturen fik vi en madpakke og små gaver med. Nederst på det papir der beskrev dagens
program var der listet tre mobiltelefonnumre op med en besked om at hvis vi blev væk fra gruppen skulle vi få en ”bror” eller ”søster” til at ringe hvorefter vi så ville blive hentet.
I uddannelsen af både sygeplejersker og læger lægges vægt på et højt fagligt niveau, men også at de studerende bliver uddannet til at være samvittighedsfulde, respektfulde og omsorgsfulde medmennesker så der undervises i humanistiske fag på
samme niveau som de medicinske fag. Derudover undervises eleverne og de studerende i gode manerer og gode madskikke,



blandt andet blev alle oplært i de traditionelle te ceremonier og ikebana blomsterarrangementer fordi det æstetiske, ifølge
Tzu Chi, har meget stor betydning for livsglæde og helbredelse. Undervisningslokalerne og omgivelserne i det hele taget var
meget smukke og vi fik forklaret at alt hvad der er firkantet repræsenterer det konkrete videnskabelige og alle runde former
repræsenterer det omsorgsfulde og æstetiske og at begge dele altid skal være til stede idet de komplementerer hinanden,
derfor er alle bygninger med indhold en kombination af begge former.

           

Lokalet hvor eleverne og de studerende undervises i de traditionelle teceremonier.

På sygeplejeskolen er der ansat ”mødre” som tager sig af de elever der kommer langvejsfra, der er 2 mødre til 8 elever.
”Mødrene” er ansvarlige for hvordan eleverne har det og skal give dem kærlighed og omsorg så de ikke føler sig ensomme og
ladt alene når de er langt hjemmefra.
På den måde håber man at den omsorg og kærlighed eleverne møder vil de tage med dem i deres fremtidige sygeplejekarrierer. Udover at lære gode manerer m.m. lærer eleverne også at blive socialt ansvarlige.
De starter deres morgener med at gøre rent i deres undervisningslokaler, samle affald i de omkringliggende gader (Taiwan
er meget forurenet og snavset), hjælpe på plejehjem og i børnehaver. På den måde lærer de studerende ansvar for fællesskabet og for samfundet.
Det kan godt lyde lidt militaristisk men sådan oplevede jeg det ikke. Tzu Chi har det mål at ved at tilrettelægge et miljø som
er fuld af kærlighed og omsorg håber de at bibringe og indpode kærlighed og næstekærlighed i de studerendes sind. Formålet
med den humanistisk baserede uddannelse er at forme de studerende ikke kun til fagligt dygtige læger og sygeplejersker men
også at forme dem til sunde, helstøbte og medfølende mennesker, der tager ansvar for deres medmennesker og samfundet. På
medicinstudiet er der i forbindelse med anatomi og fysiologi undervisningen udviklet et ”Body
Donation Program” som har til formål at fremme respekten for hele mennesket og derfor også for den døde menneskekrop.
De mennesker der donerer deres krop til universitetet mødes med de studerende inden de dør. På den måde giver man de
studerende et forhold til det menneske de dissekerer i anatomitimerne og sikrer dermed en respektfuld omgang med ligene. De
studerende deltager også i begravelserne sammen med familien og på universitetet har man en ”Great Giving Hall”, som vi blev
vist rundt i, hvor der er urner med en lille del af donernes aske samt et billede og tekst der fortæller donernes livshistorier.  
Både sygehuset, sygeplejeskolen og universitet havde det sidste nye teknologiske udstyr, anvendte de nyeste behandlingsmetoder og undervisningsmaterialer og overalt var det æstetiske i højsæde. Jeg oplevede at man formåede at kombinere højteknologi med skønhed, varme og omsorg. En oplevelse som var positiv og livsbekræftende fordi jeg i mange sammenhænge
herhjemme oplever at naturvidenskaben og teknologien har forrang for de humanistiske værdier og omsorgen, Tzu Chi viste
mig at når man lader menneskelighed, værdier og teknologi komplementere hinanden opnår man høj faglighed, helhed og
æstetik. En oplevelse som jeg fremover altid vil have med mig i alle personlige og faglige sammenhænge.
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Projekter
Udvikling af kundskab, der er relevant for sygepleje både som praksisfag og som videnskabelig disciplin vil fordre gennemførelse af såvel
faglige som tværfaglige forskningsprojekter.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har i år 2005 haft 4 ph.d.-studerende tilknyttet samt vejledt 4 potentielle ph.d.-studerende i forhold
til projektbeskrivelse, anbefalinger og økonomiske ansøgninger. De 4
ph.d.-studerende er: Sygeplejerske, cand.cur. Erik Elgaard Sørensen,
sygeplejerske, cand.scient.soc. Karen Marie Dalgaard Jeppesen, sygeplejerske cand.cur. Edith Mark samt sygeplejerske cand. cur. Bente
Hoeck, der startede pr. 1. september. Efterfølgende præsenteres de
4 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.

Billede af ph.d. stud.

Ph.d. projekter

Projektets titel: Samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.
Ph.d.-studerende Erik Elgaard Sørensen. Afhandling forsvares den 12.
april 2006.
”Gåsepigen” er omgivet af fra venstre
Indskrevet ved: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkeph.d.-studerende Erik Elgaard Sørensen,
sundhed, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet.
ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard,
Vejledere: Lektor, cand.cur., ph.d. Birthe D. Pedersen, Afdeling for
seniorforsker Birgitte Schantz laursen,
ph.d.-studerende Edith Mark og bagerst
Sygeplejevidenskab, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus
forskningsleder Charlotte Delmar.
Universitet, lektor, cand.merc. Peter Kragh Jespersen, Institut for
Økonomi, Politik og Forvaltning, Det samfundsvidenskabelige fakultet,
Aalborg Universitet samt forskningsleder, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital.
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
Forhold og Organisation, Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet samt forskningsleder, cand.cur. ph.d.
Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Pooh som vi spiser.
Ph.d.-studerende Edith Mark.
Indskrevet ved Institut for Kommunikation, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet.
Vejledere: Docent Mogens Pahuus, Institut for Kommunikation, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet og forskningsleder, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Kvalitativ evidens i evidensbaseret sygeplejepraksis.
Ph.d.-studerende Bente Hoeck
Indskrevet ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet.
Vejledere: Professor Uffe Juul Jensen, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet,
professor Steinar Kvale, Psykologisk Institut, Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet samt forskningsleder,
cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
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Nordiske projekter
Projektets arbejdstitel: Omsorgsetikken og dens iboende forfald - i forskellige omsorgskulturer.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem seniorforsker Ewa Rundqvist, Stockholm, Sverige, seniorforsker Kerstin Sivonen,
Helsingfors, Finland og forskningsleder Charlotte Delmar. Projektets idé og projektbeskrivelsen blev udformet i løbet af 2005.
Den empiriske del påbegyndes i foråret 2006.

Projekter over amtsgrænser – på tværs af institutioner
Projektets arbejdstitel: Sygeplejens mangfoldighed af opgaver.
Projektet er et aktionsforskningsprojekt, der involverer plejepersonalet i Øjenafdelingen på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital samt plejepersonalet i en medicinsk sengeafdeling på Amtssygehuset Gentofte. Projektet foregår i perioden
september 2004-februar 2006.
Forsknings- og udviklingssygeplejerske Mette Kjerholt, Amtssygehuset i Gentofte er projektleder for hele projektet, Udviklingssygeplejerske Birgitte Boll, Aalborg Sygehus er projektleder for projektet på Aalborg Sygehus, oversygeplejerske Anne
Dorthe Bjerrum, Aalborg Sygehus er klinisk ansvarlig og forskningsleder Charlotte Delmar, Aalborg Sygehus er vejleder på
projektet.
Projektets titel: Tværfagligt forskernetværk om alternativ behandling af patienter med ryglidelser – eksperimentelle og
kliniske undersøgelser.
Projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg Universitet, Center for sanse-motorisk interaktion, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Rheumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, CVU Vita Holstebro, Sundheds CVU
Aalborg og Actera A/S Aalborg, med henblik på at få eksterne midler fra VIFAB (Videnscenter for alternativ behandling).
Ansøgningen blev ikke tilgodeset.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været del af dette samarbejde.

Projekter inden for Nordjyllands Amt – på tværs af institutioner
Projektets titel: Rehabiliteringsprocessens fordring til sygeplejen ud fra det ældre menneskes perspektiv
Projektet er det første af sin art, etableret som et samarbejde mellem 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.
Forskningsleder Charlotte Delmar er vejleder.
Projektets titel: Det relationelle møde og udvikling af relationskompetencer.
Projektet udføres af uddannelsesleder, cand.cur.  Helle Brøbecher, SundhedsCVU Aalborg.
Forskningsleder Charlotte Delmar er vejleder.

Projekter ved Aalborg Sygehus
Bogprojekt.
Annette Jaquet, sygeplejerske og uroterapeut, tidligere ansat i urologisk afdeling, Aalborg Sygehus; nu forskningssouschef
i Ortopædkirurgi Nordjylland fik i 2005 udgivet den videnskabelige bog ”Urin-inkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv.
København: Akademisk Forlag.
Forskningsleder Charlotte Delmar har læst korrektur og kommenteret det faglige indhold.
Projektets arbejdstitel: Sygepleje til patienter med epitaxis.
Projektet udføres af sygeplejerskerne Anette L. Nielsen og Vibeke Kristensen, Øre-næse-halsafdelingen. Der er i 2005 udgivet
en artikel i Sygeplejersken med titlen: Traditionsbestemt sygepleje ved næseblod. Artiklen er listet under ”Formidling af
forskning”
Forskningsleder Charlotte Delmar er vejleder, og udviklingssygeplejerske Birgitte Boll er ”tovholder”.
Projektets arbejdstitel: Kompetenceudvikling for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Geriatrisk afsnit 113.
Projektet er afsluttet med en evalueringsrapport den 31.1.2005, udarbejdet af kvalitetskoordinator Louise Weikop.
Forskningsleder Charlotte Delmar har siddet i styregruppen.
Projektets titel: Effekten af målrettet sygepleje til ældre i ernæringsmæssig risiko under indlæggelse og i rekonvalescensen.
Sygeplejerske Mette Holst, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling planlægger at gøre projektet til sit ph.d.projekt.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
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Projektets titel: Gør ventetid til forberedelsestid.
Projektet udføres af souschef Vibeke Engers og udviklingssygeplejerske Birgitte Boll, Øre-næse-halsafdelingen. Projektet
kommer til at forløbe over de næste par år.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets titel: Sygepleje til hemikraniectomerede patienter.
Afdelingssygeplejerske Else Marie Michelsen, Neurologisk afdeling. Masterspeciale i klinisk sygepleje.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har hjulpet som vejleder i skriveprocessen.
Projektets titel: Hvordan kan dagbog understøtte en læringsproces i den intensive patients rehabilitering? En rehabiliteringsfase med risiko for udvikling af post traumatisk stress syndrom.
Oversygeplejerske Elisabeth Birnbaun, Intensivafdeling 103. Semesteropgave,
Master i klinisk sygepleje Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har hjulpet som vejleder i skriveprocessen.
Projektets titel: Hjemmebesøg hos patienter med parkinson.
Udviklingssygeplejerske Susanne Winther Sørensen, sygeplejerske Ditte Leer og sygeplejerske Helle Holst,Neurologisk afdeling.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder i opstartsfasen.
Projektets titel: Hvorfor bliver det nat mor?
Palliationssygeplejerske Dorte Buchwald, Sygehus Vendsyssel. Projektbeskrivelse til ph.d. projekt.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder.
Projektets arbejdstitel: Hudpleje til kvinder med stråledermatitis opstået i forbindelse med behandling for mammaecancer.
Udviklingssygeplejerske Birgith Pedersen og sygeplejerske Betinna Sletten Paasch, onkologisk afdeling. Projektet kommer til
at forløbe over de næste par år.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets arbejdstitel: Hjerterehabilitering i hospitalsregi
Sygeplejerske stud.cur. Helle Enggard, Thoraxkirurgisk afdeling, projektbeskrivelse til kandidatspeciale.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder i forbindelse med den empiriske planlægning og diverse indberetninger til videnskabsetisk komité og datatilsynet.
Projektets arbejdstitel: Dagbøger til intensivpatienter
Oversygeplejerske Elisabeth Birnbaun, intensiv afdeling 103, projektbeskrivelse til masterspeciale i klinisk sygepleje.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder i forbindelse med den empiriske planlægning.
Projektets arbejdstitel: Fødesonde til spædbørn, fordele og ulemper.
Udviklingssygeplejerske Ulla Sloth, børneafdelingen, projektbeskrivelse til masterspeciale i klinisk sygepleje.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder i forbindelse med den empiriske planlægning.
Projektets arbejdstitel: Akupunktur til rygeafvænning.
Sygeplejerske Birthe Rosenberg, gynækologisk afdeling, MTV projekt.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder med særlig fokus på metodevalg.
Projektets arbejdstitel: Beskrivelse af sygeplejen til patienter på mammakirurgisk klinik.
Udviklingssygeplejerske Susanne Bünger og afdelingssygeplejerske Susanne Højer, mammakirurgisk klinik.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har været vejleder i forbindelse med drøftelse af metodologi og metodevalg.
Projektets arbejdstitel: Hvordan er det at leve med at skulle tømme sin blære med engangskateter?
Afdelingssygeplejerske Jannie Eiskjær, projektsygeplejerske Kirsten Steffensen og forskningssouchef Annette Jaquet, urologisk afdeling. Projektet kommer til at forløbe over de næste par år.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
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Monofagligt internt samarbejde
Forskningslederen samarbejder med forskellige organisatorisk etablerede monofaglige grupper. Det drejer sig om oversygeplejerskerådet og Sygeplejefagrådet, som består af ledende sygeplejersker, udviklingssygeplejersker og specialistsygeplejersker og endelig drejer det sig om udviklingssygeplejerskerne med hvem der i særdeleshed bliver drøftet forskning.

Oversygeplejerskerådet
Forskningslederen deltager i og prioriterer møder i oversygeplejerskerådet, hvor dagsorden har et fast punkt vedrørende
forskning. Forskningslederen kan også deltage i udformning af forskellige skrivelser. I januar 2005 blev udgivet et notat med
fokus på videreuddannelse, som retningsgivende for en prioritering af uddannelsesforløb for den enkelte sygeplejefaglige
medarbejder. Notatet er udarbejdet af chefsygeplejerske Vibeke Deding, formand for oversygeplejerskerådet  (i 2005) Lene
Berg og forskningsleder Charlotte Delmar.
Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen har som nyansat i forskningsenheden været på ”runde” hos oversygeplejersker/udviklingssygeplejersker. Formålet har været at drøfte gensidige forventninger og informere om forskningsenhedens tilbud og
støttemuligheder.

Sygeplejefagrådet   
Sygeplejefagrådet har en formand som i 2005 har været udviklingssygeplejerske Ulla Sloth, børneafdelingen. Forskningslederen samarbejder med Sygeplejefagrådet og deltager bl.a i to årlige møder i Sygeplejefagrådets planlægningsgruppe.

Netværk med udviklingssygeplejersker
På Aalborg Sygehus har der i 2005 været ansat 11-12 udviklingssygeplejersker (vekslende i perioder) i stabsfunktion til
centerledelse eller afdelingsledelse.

fra venstre: ida østrup, ulla sloth, karin kaasby, hanne axelsen, birgitte boll, astrid lauberg, susanne
w. sørensen, hanne kristensen, birgith pedersen og anette højer mikkelsen. Jette andreasen mangler på
billedet.

Der har været afholdt 11 ordinære netværksmøder á to timers varighed samt en række møder i både styregruppe som
arbejdsgrupper i forbindelse med afvikling af national konference for landets udviklingssygeplejersker. Derforuden har
seniorforsker Birgitte Schantz Laursen afviklet flere møder med nogle af udviklingssygeplejerskerne især som sparring på
udformning af afdelingsspecifikke forskningsstrategier.
De ”obligatoriske” to timers møder har i 2005 haft fokus på brobyggeri mellem klinisk praksis og forskning. Der har været
drøftet forskningsmetoder (aktionsforskning, Ricour inspireret metodologi og metode, det kvalitative forskningsinterview),
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den nationale strategi for sygeplejeforskning 2005-2010, skabelon til årsberetning for udviklingssygeplejersker samt oplæg til
et tværgående fælles forskningsprojekt med udviklingssygeplejerskerne som tovholdere. Denne opgave rækker ind i 2006.
Der har til flere af møderne (ud over den afsatte tid) været inviteret og/eller modtaget gæster til undervisning, diskussioner
og oplæg:
Professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Undervisning i
klinisk kontrollerede forsøgs muligheder og begrænsninger.
Ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard Jeppesen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Århus Universitetshospital. Oplæg
om kvalifikationer og kompetencer for en ph.d.-studerende.
Sygeplejelærer, cand.cur Charlotte Thorup, SundhedsCVU Aalborg, nu SundhedsCVU Nordjylland. Præsentation af resultater i
tilknytning til udarbejdelse af Thorups kandidatspeciale vedrørende udviklingssygeplejerskens funktion. Charlotte Thorup har
samlet empirisk materiale blandt udviklingssygeplejerskerne og på Aalborg Sygehus.
Chefsygeplejerske Vibeke Deding, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Drøftelse af udviklingssygeplejerskens fremtidige funktion.

Vellykket kongres for landets udviklingssygeplejersker
Den 5. og 6. oktober løb den 10. kongres for landets udviklingssygeplejersker af stablen i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Aalborg Sygehus og regionens udviklingssygeplejersker har stået i spidsen for
arbejdet.
Internationalt besøg
Under temaet ”Pas tiden – forpas den
ikke” bød årets kongres på en kombination af oplæg og aktiviteter, der havde
til hensigt at gøre deltagerne klogere på,
hvordan forskellige tidsopfattelser hos
patienter og sygeplejersker påvirker den
sygeplejefaglige indsats.
For første gang kunne kongressen præsentere en foredragsholder fra udlandet.
Den amerikanske professor ved University
of Colorado Denver Health Sciences
Center, Jean Watson, talte i sit oplæg
om, hvordan man skaber tid og rum for
omsorg i sygeplejen. Jean Watson er i
sygeplejekredse kendt for sin omsorgsteori og har grundlagt den amerikanske
”Human care”-tradition.

Jean Watson, ph.d., RN, AHN-BC, FAAN, Distinguished Professor of Nursing
ved University of Colorado Denver Health Sciences Center, USA.

16

Oplæg fra Aalborg Sygehus
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Sygehus stillede med to oplægsholdere. Sygeplejerske, cand. scient. soc. og
ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard tog i sit oplæg ”Tidens
betydning for omsorgsmødet” udgangspunkt i en filosofisk udlægning af tid. Med afsæt i sit forskningsprojekt og erfaring fra
en stilling som leder på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg
belyste hun gennem konkrete eksempler fra dødens rum, hvad
der sker, når sygeplejersker “må løbe om kap med tiden, så tiden
ikke lykkes for patienterne”.
Sygeplejerske, cand. cur. og ph.d.-studerende Edith Mark holdt
med udgangspunkt i sit forskningsprojekt ”Pooh som vi spiser” et
oplæg om, hvordan fortællingen kan anvendes af sygeplejersker
i et sundhedsfremmende arbejde med børn med diabetes og
potentielle spiseproblemer.

Under temaet “Sansning i tiden” leverede trioen
Lundbye,Gudnason og Mygind musikalske indtryk.

Erkendelse for alle sanser
Imellem de mange oplæg var også indslag af mere sanselig karakter, der gav deltagerne tid og rum til refleksion. Således var
der også musik til ørerne, kunst til øjnene samt øvelser til kroppen på programmet. ”Som bekendt lærer voksne mennesker
ikke gennem passiv envejskommunikation, men ved at fortolke forelæsernes oplæg i lyset af egne erfaringer.
Kongressen var en stor succes med 300 deltagere.
Rygterne om det vellykkede arrangement spredte sig så hurtigt, at styregruppen allerede på kongressens anden dag blev
spurgt, om Aalborg Sygehus ville være vært for en international konference i 2007. Denne anerkendelse blev der naturligvis
takket ja til – også selvom, der nu ligger et stort forberedelsesarbejde forude.

Styregruppen. Fra venstre mod højre: Astrid Lauberg, Anette Højer Mikkelsen, Susanne
Winther Sørensen, Charlotte Delmar, Birgitte Boll og Jette Andreasen
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Tværfagligt forskningssamarbejde
Der er løbet meget vand i åen siden Aalborg Sygehus´ første og spæde forskningsstrategi gældende i perioden1998 - 2001,
hvor sygeplejeforskningen var et potentielt vækstområde til at forskning i sygeplejen i dag har sin  egen selvstændige strategi, selvfølgelig under behørig hensyntagen til sygehusets samlede strategi.
Den største begivenhed har været de fælles bestræbelser i processen mod at opnå status som universitetshospital frem
mod år 2003. Den sundhedsvidenskabelige forskning fik i denne proces en central placering – vi fik en dynamisk chef for
forskningen, der ikke kun ”hypper sine egne kartofler” og som kunne tænke strategisk. Vi fik en forskningsorganisation og vi
fik et Forskningsråd. Den proces, som blev sat i gang i 2003 har resulteret i mange progressive bevægelser på flere fronter.
For blot at nævne et par eksempler. Den tredje forskningsstrategi for sygehuset er blevet udformet i løbet af 2005. Den
anden strategi for sygeplejeforskningen 2004 – 2008 har allerede været gældende i 2 år. Der er etableret topmoderne fysiske
rammer i form af Forskningens Hus, der er etableret tværgående forskningscentre og –enheder og sygehuset  lægger vægt på
forskningsledelse.

Det fjerde niveau – tværfagligt samarbejde
Den 13. november åbnede Forskningens Hus dørene for alle interesserede. I den forbindelse blev der vist rundt af seniorforsker Birgitte Schantz Laursen, ligesom der blev budt på foredrag af både seniorforsker Birgitte Schantz Laursen og ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard Jeppesen.
Sygeplejeforskningen udvikler sig ikke alene. Det at indgå i og være en del af en fagprofessionel forskningskultur, hvor tillid
og menneskelig og faglig anerkendelse er grundholdningen er måske dybest set én af de væsentligste kilder til at udvikle den
samlede sundhedsvidenskabelige forskningsindsats. Det har allerede vist sig, at fællesskabet med lægefaglige forskningsenheder har båret frugt.
Selvtilstrækkelighed er den største forhindring for nytænkning og innovation.  Derfor består innovativt arbejde også i at
turde bryde de traditionelle fagbureaukratier op og skabe nye samarbejder. Som det gode eksempels magt kan nævnes at
flere og flere projekter på Aalborg Sygehus opstår og gennemføres i forskellige tværfaglige samarbejdsrelationer med respekt
for hvad hvert fag kan bidrage med. Det er en uhyre vigtig indsats, proces og dialog, fordi de sundhedsmæssige opgaver er
komplicerede og ikke kan løses af én faggruppe alene.  
Sammen med forskningschef professor Hans Gregersen fungerer forskningslederen som en central strategisk støttefunktion
for den forskning og udvikling, der er på sygehuset. Nogle af de fælles opgaver har bl.a været  planlægning og afvikling af
det 4. forskningsseminar for professorer og forskningsansvarlige samt tre dialogmøder med de forskningsansvarlige, hvor der
bl.a. blev orienteret om og/eller drøftet ny forskningsstrategi, brug af Forskningens Hus, indberetning til forskningsdatabaser, FoU-statistik, forskningskonti, professorplan, etablering af patent- og kontraktenhed, definitioner og gråzoner mellem
forskning, faglig udvikling og kvalitetsudvikling. Ligeledes har der været sparring i forbindelse med den tredje forskningsstrategi for sygehuset samt andre opgaver relateret til forskningsledelse.

Forskningschef Hans Gregersen
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Et andet eksempel kan knyttes til det samarbejde om kursusvirksomhed, som især seniorforskeren i Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje har med de professorer, der også holder til i Forskningens Hus. Det drejer sig bl.a. om en tværfaglig opkvalificering til forskning målrettet forskellige faggrupper:
1. Forskning - fra idé til projekt. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Kardiovaskulært Forskningscenter har sammen
med Center for KompetenceUdvikling lavet et introducerende forskningskursus til teori og metoder for ansatte med mellemlange videregående uddannelser. Første kursus blev afviklet i slutningen af november og var et stor tilløbsstykke. da flere
end 60 gerne ville med. Derfor oprettes der yderligere to til tre kurser i løbet af foråret 2006. Seniorforsker Birgitte Schantz
Laursen er kursusleder.
2. Kickstart til ph.d.-projekter: Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Klinisk Epidemiologisk afdeling har planlagt kurset,
som afvikles i 2006. Forskningsleder Kim Overvad, Klinisk Epidemiologisk Afdeling og seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er
kursusledere.
3. Genopfrisk din statistik. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har initieret kurset og det udbydes i 2006 i samarbejde
med Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Kardiovaskulært Forskningscenter. Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er kursusleder.
Ud over nævnte samarbejdsrelationer 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.
Forskningslederen har deltaget i Novo Nordisk Fondens fællesmøde med deltagelse af Novo Nordisk Fondens bestyrelse,
komité- og udvalgsmedlemmer, bestyrelsen i Novo A/S, direktionerne i Novo A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S samt
diverse ledelser.

Gæster

Sygehusledelsen Vejle Sygehus, personer fra Forsknings- og udviklingsrådet og bestyrelsen for den kliniske forskningsenhed,
Vejle Sygehus var på studiebesøg hos sygehusledelsen, Aalborg Sygehus og forskningschef Hans Gregersen. Forskningsleder
Charlotte Delmar bidrog med et indlæg om organisering af sygeplejeforskningen, den 18. januar 2005.
Gæsteforelæsning. Klinisk lektor, sygeplejerske Ulrica Nilsson, universitetssygehuset i Ørebro, Sverige med forelæsningen
”Musikkens betydning for patienten”, den 25. januar 2005. Ulrica Nilsson er medlem af MusicaHumanas styregruppe og besøgte i den anledning Anæstesisektor Nordjylland. Gæsteforelæsningen blev planlagt i et samarbejde mellem forskningsenheden og formanden for MusicaHumans styregruppe ledende overlæge Per Thorgaard, Anæstesisektor Nordjylland.  
Studiebesøg. Strategigruppen for udvikling af sygeplejen i Vejle Amt. Besøget var afledt af et ønske om at få uddybet indlægget om organisering af sygeplejeforskningen fra den 18. januar. Dette møde blev afviklet den 11. maj 2005.
Det Obelske Familiefond ved bestyrelsesformand Christen W. Obel og direktør Ole Jørgensen. Orientering om forskningen ved
Aalborg Sygehus. Sammen med sygehusledelsen, Aalborg Sygehus og forskningschef Hans Gregersen orienterede seniorforsker
Birgitte Schantz Laursen om sygeplejeforskningen på tværs af sygehuset, den 2. juni 2005.
Amtets Sundhedsudvalg. Rundvisning i Forskningens Hus og orientering om forskningsaktiviteter. Seniorforsker Birgitte
Schantz Laursen deltog i rundvisningen, den 23. juni 2005
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 er foregået i forskningsenheden. Uddannelsen er afsluttet i 2005.   
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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, ph.d.-studerende, cand.scient.soc. Karen Marie Dalgaard Jeppesen, ph.d.-studerende Edith Mark samt ph.d.-studerende Bente Hoeck  fra den 1. september 2005.

Charlotte Delmar:
Kapitler i bøger:		
Delmar C. Etik i sygeplejen. I: Bydam J, Hansen JM (red.). Sygeplejens
fundament. København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2005, side 39
– 51..
Tidsskriftsartikler:		
Delmar C. Den gode, den kloge og den rigtige sygepleje til gavn
for patienterne – Det er målet for sygeplejeforskningen på Aalborg
Sygehus. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen; 2005; 81 (10): 345347.
Nielsen AL,  Kristensen VG, Boll B, Delmar C. Traditionsbestemt
sygepleje ved næseblod. Sygeplejersken; 2005; 105 (20): 43-45
Delmar C, Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jakobsen C, Møller M, Sønder
H, Pedersen BD. Achieving harmony with oneself: life with a chronic
illness. Scand J Caring Sci; 2005; 19 (3): 204 - 212.
Laursen BS, Bajaj P, Olesen AS, Delmar C, Arendt-Nielsen L. Health
related quality of life and quantitative pain measurement in
females with chronic non-malignant pain. European Journal of Pain;
2005; 9: 267-275
Delmar C. Er du mere katolsk end paven? – anvendelse af evidens i
sygeplejen. Klinisk Sygepleje; 2005; 19 (2): 28 – 34.
Laursen BS, Delmar C. Metodetriangulering i sygeplejeforskning.
Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning; 2005; 21 (1+2): 21 – 25.
Delmar C., Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jakobsen C, Møller M, Sønder
H, Pedersen BD. Independence/Dependence – A Contradictory
Relationship: Life with a Chronic Illness. Scandinavian of Journal of
Caring Sciences (in press)
Rapporter m.m:		
Jaquet Anette. Urin-inkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv.
København: Akademisk Forlag, 2005. (Funktion som vejleder på
bogudgivelsen)
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Strategi for den sygeplejefaglige udvikling på Aalborg Sygehus, februar 2005. (Funktion
som faglig rådgiver og skribent)
Anden videnskabelig publikation:
Delmar C. At være i overensstemmelse med sig selv. Selvkontrol og
tegn herpå. I: Sygeplejeetisk Råd. 14. årsberetning 2005
Posters:		
Delmar C. 27th Annual Conference. International Association for
Human Caring. Reflections and Actions-Promoting Harmony in
Caring Enviroments. North Lake Tahoe, Californien, USA “CaringEthical Phronetic Research: Epistemological Considerations, 15.
– 18. juni 2005.
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Laursen BS,  Bajaj P,  Olesen AS, Delmar C., Arendt-Nielsen L.
ICN 23nd Quadrennial Congress. Nursing on the Move:knowledge,
innovation and vitality, Tapei, Taiwan. “Health related quality of
life and quantitative pain measurement in females with chronic
non-malignant pain”, 21. – 27. maj 2005.
Optræden i medier:		
Interview af journalist Claus Leick, bragt i PULSslaget, medlemsblad DSR, Ringkøbing Amtskreds, nr. 16, december 2005. Overskrift:
Den gode, den kloge og den rigtige sygepleje.
Interview og nyhedsbrev af journalist Mads Krøll Christensen, bragt
i Synergi, nyhedsbrev udgivet af DSR, 31. august 2005. Overskrift:
Nordjysk forskning: ”Den gode, den kloge og den rigtige sygepleje”.
Interview og 3 artikler af journalist Anne Grete Nielsen, bragt i
NOMS, medlemsblad DSR, Nordjyllands Amtskreds, nr. 2, juni 2005.
Overskrift: Hvis vi lader os drukne i drift… samt overskrift: Vælg et
område du brænder for… samt overskrift: Hvad sker der på Aalborg
Sygehus?
Interview og artikel af journalist Grethe Kjærgaard, bragt i Sygeplejersken, nr. 5, 11. marts 2005. Overskrift: En strategi er sagen.
Priser:		
Rejselegat kr. 15.000, til deltagelse i og præsentation af paper ved
ICN International Kongres, Taiwan fra Dansk Sygeplejeråd, 2005
Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet, 22. november 2005. Tema: Grundlæggende værdier i sygeplejen: Omsorg, tillid og etisk praksis.
Keynotespeaker + deltager i paneldebat. Norsk Selskap for Sykepleieforskning, Universistetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, 2.-3.
juni 2005. Tema: Tillit eller kontroll? Fra pasient til bruker – markedsideologi i vårt moderne helsevesen.
Paperpræsentation, ICN 23nd Quadrennial Congress. Nursing on
the Move: knowledge, innovation and vitality, Taipei, Taiwan, 24.
maj 2005. Session: Professional Practice. Abstract: Development of
ethical expertise: a question of courage.
Anæstesiafdelingen ved Århus Sygehus 50 års Jubilæums-symposium, Scandinavian Congress Center, Århus, 15. april 2005. Tema:
Sygeplejeforskning – At bygge bro mellem klinisk forskning og klinisk
praksis.
Forskningsenhed for Klinisk Sygeplejes 5 års fødselsdag, Aalborg
Sygehus, 11. marts 2005. Tema: Livsfænomener – fundament og
betydning for klinisk praksis.
Keynotespeaker. Dansk-Norsk konference i regi af Fagligt Selskab
for undervisende sygeplejersker, Bachelor, professionsbachelor,

hvad nu? Hotel Hvide Hus, Aalborg, 9. marts 2005. Tema: ”At vikle
ind eller vikle ud” – visioner for den sygeplejefaglige udvikling og
forskning.
		
Inviteret til at give forelæsninger i andre fagprofessionelle
fora:
Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing amtskreds, regionsmøde, 9.
november 2005. Tema: Ledelse af kvalitet og kvalitetsudvikling – At
vikle ind eller at vikle ud: Strategi for sygeplejefaglig udvikling og
forskning..
Dansk Sygepleje Selskabs repræsentantskabsmøde, Odense, 2.
november 2005. Tema: National strategi for sygeplejeforskning
2005 – 2010.
Temadag for de sygeplejefaglige ledere på Sygehus Nord, ThistedNykøbing, Thisted, 31. august 2005. Tema: Hvordan bevares og styrkes den sygeplejefaglige identitet i det tværfaglige samarbejde.
Oversygeplejerskerådet, Aalborg Sygehus, 30. august 2005. Tema:
Udvikling af omsorgsduelighed og det faglige skøn.
Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus, 12. maj 2005. Tema: Udvikling
af omsorgsduelighed og det faglige skøn.
Oversygeplejerskenetværk i Ringkøbing Amt, 1. april 2005. Tema:
Sygeplejeforskning – generelt og organiseringen heraf.
Seminar for oversygeplejerskerådet på Odense Universitetshospital, Hotel Fåborg Fjord, 31. marts 2005. Tema: Samspillet mellem
sygeplejevidenskab og klinisk praksis.

		

Videnskabelige paneler, komiteer, udvalg o.lign:
Bedømmelsesudvalget for ÅUH´s Forskningsinitiativ. Fra januar
2005.
Novo Nordisk Fonden. Fra 1. januar 2005.
			
2 forbehandlinger/bedømmelser vedrørende ph.d.-indskrivning ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, februar
2005.
						
Konference- og kursusplanlægger:
Styregruppen for arrangement af Landskursus for Udviklingssygeplejersker, Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Tema: Pas tiden – Forpas
den ikke – Perspektiver på tid i Sygeplejen, afviklet 5. – 6. oktober
2005
Planlægger af forskningsseminar for professorer og forskningsansvarlige på Aalborg Sygehus. 4. internatseminar. I dybden med
tidligere temaer. Himmerland Golf & Country Club, Farsø, 20. – 21.
januar 2005
Andre fagprofesionelle udvalg:
Biblioteksudvalget ved Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
pr. 1. marts 2005.
		
Undervisning:
SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 14.
marts 2005. Tema: Omsorgsfilosofi- og teori.
SundhedsCVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 17.
januar 2005. Tema: Omsorgsfilosofi- og teori.
Deltagelse i kongresser, kurser o.lign.:
Forskerpark Skejby, den 29. november 2005. Tema: Hvordan får
man adgang til amerikanske forskningsmidler.
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus, 15. november 2005, Medici-

nerhuset AAS. Tema: Sygeplejefaglig ledelse.
DSR, Sygeplejefagdag, Odense Kongres Center, 14. november 2005.
Tema: Sygeplejersker flytter grænser.
4th International Research and Development Conference, Århus
University Hospital, Skejby, 24 – 26. august 2005. Tema: Theory and
Practice – In Nursing Education.
27th Annual Conference. International Association for Human Caring. North Lake Tahoe, Californien, USA, 15. – 18. juni 2005. Tema:
Reflections and Actions-Promoting Harmony in Caring Environments.
ICN 23nd Quadrennial Congress in Taiwan, 21. – 27. maj 2005.Tema:
Nursing on the Move: knowledge, innovation and vitality,
Forskningsenhed for Klinisk Sygeplejes 5 års fødselsdag – med
præsentation af ph.d.-projekter, seniorforskerprojekt samt egen
forskning, den 11. marts 2005, Aalborg Sygehus.
Kardiovaskulært Forskningscenters åbningssymposium, den 3. marts
2005, Aalborg Sygehus.
			
Deltagelse i temadage:
Forskningsinteresserede på Aalborg Sygehus, 9. december 2005,
Forskningens Hus, arrangeret af ph.d.-foreningen. Tema: Videnskabelig uredelighed og firmasponseret forskning.
Post.doc seminar i Vasa, 2. december 2005, Åbo Akademi, Finland.
Tema: Dialogmøde mellem professor Kari Martinsen og professor
Katie Eriksson.
Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere, 28. oktober 2005,
Rigshospitalet. Tema: Dialogmøde mellem professor Kari Martinsen
og professor Katie Eriksson.
Deltagelse i forelæsninger:
Odense Universitetshospital, 30. november 2005. Tema: Decades
with integrated health care in Denmark. Tiltrædelsesforelæsning
ved professor Lis Wagner.
Aalborg Sygehus, 18. november 2005. Tema: Hæmatologisk kræftforskning – i går, i dag og i morgen. Tiltrædelsesforelæsning ved
professor, overlæge, dr.med Hans E. Johnsen.
Aalborg Sygehus, 9. juni 2005. Tema: Effekten af musik i forbindelse
med undersøgelse. Ved souschef Bitten Thorgaard, Kardiologisk
Laboratorium.
Aalborg Sygehus, 8. februar 2005. Tema: Klinisk kontrollerede
undersøgelsers begrænsninger og muligheder. Ved professor Henrik
Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Sygeplejeetisk Råd, 3. februar 2005. Tema: Om menneskeligt livs
begyndelse og forsteranlægs etiske status.. Ved cand.mag. og dr.
med. Henri Goldstein
Aalborg Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland, 25. januar 2005.
Tema: Musikkens betydning for patienten. Ved sygeplejerske, dr.
med. Ulrica Nilsson, Sverige.
Studiebesøg:		
Chang Gung Memorial Hospital, Tapei, Taiwan, 27. maj 2005. Tema:
The Hospital provides full medical services, seeks the integration of
Chinese traditional medicine and Western medicine in treatment.
In addition to continuously improving its clinical teaching system
and promoting creative research, the hospital is in the process of
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building a rehabilitation hospital for chronic diseases and a silver
village for elderly.

Miniforskningsseminar, PTU. København 29.september 2005. Tema:
Smerte og seksualitet. Keynotespeaker.

Kontinuerlige aktiviteter:
DSR´s samfinansierede Ph.D stipendier/postdoc stipendier 2004
– 2008, i bedømmelsesudvalget. Øvrige medlemmer: Professor
Marit Kirkevold, forskningsleder Lis Adamsen, professor Helle Ploug
Hansen.

Cardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus. 6. juni 2005. Tema: Patienters seksuelle behov, hvordan inddrages de i plejen?

Forskningsrepræsentant i Sundheds CVU Aalborgs Udviklingsråd og
i bedømmelsesudvalget vedr. ph.d.-midler og midler til udviklingsprojekter.

Landskursus for gynækologiske sygeplejersker, Ebeltoft. 5.april
2005. Tema: Smerte og seksualitet.

Sygeplejefaglig forskningsrådgiver i planlægningsgruppen for forskning, relateret til universitetssamarbejdet indenfor det anæstesiologiske speciale. 1. møde den 17. marts 2004, internatseminar den
29. – 30. september 2004, seminar 30. september 2005.
Næstformand i Forskningsråd, Aalborg Sygehus. Fra den 13. februar
2002 – 14. januar 2004. Genvalgt 14. januar 2004 Redaktør af Tidsskrift for Sygeplejeforskning, Dansk Selskab for
Sygeplejeforskning, fra den 25. februar 2002 – 21. januar 2005.
Referee-bedømmer for Scandinavien Journal of Caring Science
			
Referee-bedømmer for Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning
Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i sygepleje
			
Følgegruppe til Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje
Arbejdende rådsmedlem, Det Sygeplejeetiske Råd
Ordinært medlem af International Association for Human Caring
Ordinært medlem af Nordic College of Caring Science
Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker

Birgitte Schantz Laursen:
Tidsskriftsartikler:
Laursen BS, Delmar C. Metodetriangulering i sygeplejeforskning.
Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 2005, 1&2: 21-25.
Laursen BS. Smerte og seksualitet. Klinisk Sygepleje, 2005, 1: 1121.
Laursen BS, Bajaj P, Olesen AS, Delmar C., Arendt-Nielsen L. Health
related quality of life and quantitative pain measurement in
females with chronic non-malignant pain. European Journal of Pain;
2005; 9: 267-275
Posters:
Laursen BS, Bajaj P, Olesen AS,  Delmar C., Arendt-Nielsen L. ICN
23nd Quadrennial Congress. Nursing on the Move:knowledge, innovation and vitality, Tapei, Taiwan. “Health related quality of life
and quantitative pain measurement in females with chronic nonmalignant pain”, 21. – 27. maj 2005.
Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Åbent Hus i Forskningens Hus, 13.november 2005. Tema: Sygeplejeforskning på Aalborg Sygehus.
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Temadøgn for sygeplejersker der arbejder med patienter med urininkontinens. Næstved 30.april 2005. Tema: Smerte og seksualitet.

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital. 15.marts 2005. Tema: Smerte og seksualitet.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, 5 års fødselsdag. 11.marts 2005. Tema: Smerte og seksualitet.
Inviteret til at give forelæsninger i andre fagprofessionelle
fora:
Sundhedsudvalget Nordjyllands Amt, 23.juni 2005. Tema: Sygeplejeforskningen på Aalborg Sygehus.
Det Obelske Familiefond og sygehusledelsen ved Aalborg Sygehus,
2.juni 2005. Tema: Sygeplejeforskningen på Aalborg Sygehus.
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 10.marts 2005. Tema: Smerte og seksualitet.
                                           
Festtale for dimmiterende sygeplejersker på Sundheds CVU Aalborg.
28. januar 2005.
                                          
Konference – og kursusplanlægger:
Fra ide´ til projekt. 3 dags forskningskursus for fagpersoner
med mellemlange videregående uddannelser. I samarbejde med
Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Sygehus og Center for
Kompetenceudvikling, Aalborg.
Kickstart til ph.d.- projekt. 1 dagskursus for yngre læger og andre
potentielle ph.d.studerende. I samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Genopfrisk din statistik. 1 dags kursus for yngre læger og andre
interesserede. I samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling,
Aalborg Sygehus.
		
Undervisning:
Center for KompetenceUdvikling, Fra Ide´til projekt, forskerkursus.
30.november 2005. Tema: Fra ide´til projekt.
Center for KompetenceUdvikling, Fra Ide´til projekt, forskerkursus.
30.november 2005. Tema: Projektbeskrivelser.
Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 7.november 2005. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
Sundheds CVU Aalborg, Videns og Udviklingscentret, 3.oktober
2005. Tema: Metode og design inden for den naturvidenskabelige
tradition..
Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, modul 2, 1.april 2005. Tema:
Metodetriangulering.
Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker,
16.marts 2005. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
Sundheds CVU Aalborg, Videns og Udviklingscentret, 3.marts 2005.
Tema: Metode og design inden for den naturvidenskabelige tradition.

Sundheds CVU, Aalborg, efteruddannelse af sygeplejersker, 21.januar 2005. Tema: Forskning og udvikling indenfor sygeplejen.
JCVU, Århus, Diplomuddannelse i sygepleje til mennesker med
smerter, 12.januar 2005. Tema:Smerter og seksualitet.
                                     
Deltagelse i kongresser, kurser o.lign.:
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus. Sygeplejefaglig ledelse.
Aalborg Sygehus. 15.november 2005. Tema: Sygeplejefaglig ledelse.
			
Hvad er GCP?. GCP-enheden ved Aarhus Universitets 10 års jubilæum. Skejby Sygehus. 9.november 2005.
Pas tiden – forpas den ikke, Perspektiver på tid i sygeplejen. Landskursus for udviklingssygeplejersker. Aalborg Kongrescenter. 5-6.
oktober 2005.
			
Theory and Practice in Nursing Education. Udviklingsinitiativet for
Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. Skejby Sygehus.24. - 26.
august 2005
                                             
Seminar. Institut for Folkesundhed. Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet Aarhus Universitet. 3.juni 2005.
Nursing on the move: knowlegde, innovation and vitality. ICN 23rd
Quadrennial Congres. Taipei, Taiwan, 21-27 may 2005
		
Deltagelse i forelæsninger:
Aalborg Sygehus, 18. november 2005. Tema: Hæmatologisk kræftforskning – i går, i dag og i morgen. Tiltrædelsesforelæsning ved
professor, overlæge, dr.med Hans E. Johnsen.
Aalborg Sygehus, 8. februar 2005. Tema: Klinisk kontrollerede
undersøgelsers begrænsninger og muligheder. Ved professor Henrik
Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Aalborg Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland, 25. januar 2005.
Tema: Musikkens betydning for patienten. Ved sygeplejerske, dr.
med. Ulrica Nilsson, Sverige.
Studiebesøg:
Tzu Chi University, Hospital and nursing School, Hualian, Taiwan.
28.maj, 2005.
Kontinuerlige aktiviteter:
Referee-bedømmer for Scandinavien Journal of Caring Science
			
Referee-bedømmer for Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning
                                          	
Referee-bedømmer for Klinisk Sygepleje
Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i sygepleje
			
Ordinært medlem af Nordic College og Caring Science
                                          	
Ordinært medlem af Dansk Smerteforum
                                          	
Ordinært medlem af Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker
             		
Fagredaktør for Munksgaard på Grundlæggende Sygepleje bind 1-4.
                                          	
Bestyrelsesmedlem på Vendsyssel Sygeplejeskole.
                     		
Bestyrelsesmedlem i Brugerrådet i Forskningens Hus
                                  		
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Bestyrelsesmedlem i Aalborg Sygehus´ Kunstudvalg

Erik Elgaard Sørensen:
Ph.d.-afhandling:
Sørensen EE. Sygeplejefaglig ledelse. En empirisk undersøgelse
af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers
praksis i dansk sygehusvæsen. Ph.d.-afhandling Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for
Folkesundhed, Aarhus Universitet. December 2005.
Posters:
Sørensen EE. ICN 23nd Quadrennial Congress. Nursing on the Move:
knowledge, innovation and vitality, Tapei, Taiwan. “Nurses as
managers. The interaction of professional competence and management skills in the Danish health care system”, 21. – 27. maj 2005
(optaget abstract).
Priser:
Stipendiat kr. 10.000 til deltagelse i og præsentation af poster ved
ICN International Kongres, Taiwan fra Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 2005.
Rejselegat kr. 3.500 til deltagelse i og præsentation af poster ved
ICN International Kongres, Taiwan fra Fagligt Selskab for ledende
sygeplejersker, Dansk Sygeplejeråd, 2005.
Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus, 15. november 2005, Medicinerhuset AAS. Tema: Sygeplejefaglig ledelse. Indhold og handlemåder i afdelingssygeplejerskers ledelsespraksis. Foreløbige resultater
fra undersøgelse af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende
sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.
Forskningsenhed for Klinisk Sygeplejes 5 års fødselsdag, Aalborg
Sygehus, 11. marts 2005. Tema: Ledelse af sygeplejen. En undersøgelse af faglighedens betydning for ledelsespraksis i sygehusvæsenet. Oplevelser og erfaringer nær målet i et ph.d.-forløb.
			
Uddannelsesafdelingen Århus Amt. Nyt fra Sygeplejeforskningen
– temarække om professions- og organisationsudvikling. 10. februar
2005. Tema: Faglighedens betydning for ledelse i sundhedsvæsenet.
						
Inviteret til at give forelæsninger i andre fagprofessionelle
fora:
Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Selskab for ledende sygeplejersker,
forårsseminar, 27. april 2005. Tema: Sygeplejefaglig ledelse.
Ledernes Uddannelsescenter, Odense. Ledelse i Sygeplejen – forandring fryder – er du forberedt? 20. januar 2005. Tema: Ledelse af
sygeplejen – en faglig og/eller professionel praksis?
					
Deltagelse i kongresser, kurser o.lign.:
Sygeplejefagrådet ved Aalborg Sygehus, 15. november 2005, Medicinerhuset AAS. Tema: Sygeplejefaglig ledelse.
ICN 23nd Quadrennial Congress in Taiwan, 21. – 27. maj 2005.Tema:
Nursing on the Move: knowledge, innovation and vitality,
Forskningsenhed for Klinisk Sygeplejes 5 års fødselsdag – med
præsentation af ph.d.-projekter, seniorforskerprojekt samt forskningsleders forskning, den 11. marts 2005, Aalborg Sygehus.
Ledernes Uddannelsescenter, Odense. 19. og 20. januar 2005.
Ledelse i Sygeplejen – forandring fryder – er du forberedt?
Deltagelse i forelæsninger:
Aalborg Sygehus, 8. februar 2005. Tema: Klinisk kontrollerede
undersøgelsers begrænsninger og muligheder. Ved professor Henrik
Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
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Studiebesøg:		
Tri-Service General Hospital, Tapei, Taiwan, 27. maj 2005. Tema:
Tri-Service Hospital is a teaching hospital. Over 5% of the nurses in
the hospital have master’s degree. The hospital offer an extensive
range of services, and through the use of the nursing process and
the integration of Chinese medicine, provides patients and their
families high-quality humanitarian health care.
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.
Medlem af studieråd SundhedsCVU Aalborg, Sygeplejerskeuddannelsen.

Inviteret til at give forelæsninger i andre fagprofessionelle
fora:
JCVU, Aarhus, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, valgmodul i
palliativ indsats, 4. oktober 2005. Tema: Dødens rum - rammer og
betingelser for den palliative indsats.   
JCVU, Aarhus, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, valgmodul
i palliativ indsats, 6. september 2005. Tema: Et uhelbredeligt sygdomsforløb som de syge og deres pårørende oplever det.  
JCVU, Aarhus, den sundhedsfaglige diplomuddannelse, valgmodul i
palliativ indsats, 5. september 2005. Tema: Palliation som ide.   
Aalborg, indlæg på tværfagligt kursus for fagprofessionelle i sundhedsvæsenet, Den palliative indsats i Nordjyllands Amt, 10.januar,
2005. Tema: Pårørende i den palliative indsats.

Kontinuerlige aktiviteter:
Studieleder Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygehus

Konference- og kursusplanlægger:
Planlægning af modul i palliation på diplomuddannelse for klinisk
sygepleje, Jysk CVU, Aarhus, forår/sommer 2005.

Beskikket censor Sygeplejerskeuddannelsen
			
Ordinært medlem af Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker,
Dansk Sygeplejeråd.

Undervisning:
Skjern, Hjemmeplejen Skjern, temadag for sygeplejepersonale, 8.
september 2005. Tema: Afskeden med livet - 7 lektioner.

Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.
Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker

Karen Marie Dalgaard Jeppesen:
Anmeldelser: 		
Dalgaard KM. Anmeldelse: ”Viden, tavs viden og sandhed - set i en
sygeplejefaglig kontekst”, af Scheel, Mary Elisabeth. Dansk Sociologi, 2005, nr. 2: 113 -115.
Dalgaard KM. Anmeldelse: ”Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i den onkologiske klinik, af Glasdam, Stinne.
Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 2005,  nr.1: 40-41.
Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Institut for kompetenceudvikling, København, Konference ”Professionelles møde med pårørende i sundhedsvæsenet.” Forelæsning om
temaet: ”pårørende – usynlige hjælpere eller synlige deltagere?”,
6. december 2005.  
Rigshospitalet, København, Årsdag 2005 ”Pårørende – ressource
i den palliative indsats?”, arrangeret af Foreningen for Palliativ
Indsats. Forelæsning om temaet: ”Pårørende til den døende - hvad
siger de?”, 19. november 2005.
Forskningens Hus, Aalborg Sygehus, åbent hus arrangement. Åben
forelæsning om temaet: ”Døden er ikke til at komme udenom. Om
forskning i omsorgen for uhelbredeligt syge og deres pårørende,”
13. november 2005.
Aalborg Kongres og Kulturcenter, Det 10. Landskursus 2005 for
udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker ”Pas tiden
- forpas den ikke. Perspektiver på tid i sygeplejen, keynote speaker
om temaet: ”Tidens betydning for omsorgsmødet - kan livstid og
verdenstid forenes?”, 6. oktober 2005.
Aalborg Sygehus, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Åben forelæsning. Tema: ”At opleve livet i dødens skygge. En undersøgelse
af samspillet mellem de syge, de raske og de professionelle i et
uhelbredeligt sygdomsforløb.” Resultater halvvejs i et ph.d. forløb,
5. marts 2005.  
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Sygehus Viborg, Viborg, temadag for sundhedsprofessionelle i
Viborg Amt, 10. maj 2005.
Tema: Den palliative indsats, de syge, de raske og de professionelle.
Aalborg Kongres & Kulturcenter, Aalborg, temadag for professionelle i DK, 17. marts 2005. Tema: Afskeden med livet.
Roskilde Kongrescenter, Roskilde, temadag for professionelle i DK,
16. marts 2005. Tema: Afskeden med livet.
Medicinsk Center Aalborg, Dronninglund, Brovst, temadag for plejepersonalet, 10.marts 2005.Tema: Afskeden med livet.
Aalborg Sygehus, Lungemedicinsk afdeling.  Undervisning for plejepersonalet, 3. februar 2005. Tema: Livskvalitet og lindring med
fokus på den uhelbredeligt syge patient.
Deltagelse i kongresser, kurser o. lign:
Årsdag 2005, Foreningen for Palliativ Indsats ”Pårørende - ressource
i den palliative indsats?”, Rigshospitalet, København, 19. november.
Aalborg Kongres og Kulturcenter, Det 10. Landskursus 2005 for
udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker ”Pas tiden
- forpas den ikke, 5. - 6. oktober 2005.  
4th International Research and Development Conference, The Center for Innovation in Nursing Education, Aarhus, Denmark: “Theory
and Practice”, Aarhus, Denmark 24.- 26 august 2005.
Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2005,
”Human Security”, The faculty of Social Science, University of Oslo,
25.- 29. July 2005.
23rd Quadrennial Congress, The International Council of Nurses on
“Nursing on the move: knowledge, innovation and vitality”, Taipei,
Taiwan, 21 - 27 maj 2005.
   
Ph.d. kursus, ”Grounded theory and critical theory as a practical
philosophy of social science”, Institut for Økonomi og Politologi,
Aalborg Universitet, Aalborg, 19.april 2005.  
Workshop ”Omsorgsrelationer inden for sygeplejen. Ide, fænomen
og forskningsmæssige udfordringer”, Afdeling for Sygeplejevi-

denskab, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet, 25. januar 2005.
Deltagelse i forelæsninger:
Aalborg Universitet, 20. december 2005, forelæsningstema ved
ph.d. forsvar. Eva Just, ph.d. studerende, Institut for læring, Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.
Institut for Kompetenceudvikling, København, 6. december 2005,
Konference “Professionelles møde med pårørende i sundhedsvæsenet.” Tema: Livet som pårørende. Julie Lindegaard, freelance
journalist og forfatter.
Institut for Kompetenceudvikling, København, 6. december 2005,
Konference “Professionelles møde med pårørende i sundhedsvæsenet.” Tema: Lovgivning om patienter og pårørendes rettigheder.
Ph.d. Mette Hartlev, lektor i sundhedsret, Københavns Universitet.
Institut for Kompetenceudvikling, København, 6. december 2005,
Konference “Professionelles møde med pårørende i sundhedsvæsenet.” Tema: Paradigmeskift – de nye pårørende/patientkultur.
Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet.
Aalborg Sygehus, 15. november 2005, forelæsning. Tema: Indhold
og handlemåder i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen. Erik Elgaard Sørensen, ph.d.-studerende ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus.
Aalborg Sygehus, 15. november 2005, forelæsning. Tema: Sygeplejeledere mellem profession og management. Peter Kragh
Jespersen, lektor i organisationsteori, Institut for Økonomi, Politik
og Forvaltning, Aalborg Universitet..
Mackay Hospice and Palliative Care Center, Taipei, Taiwan, may
27th., forelæsning. Tema: Palliative Care in Taiwan- 2005 Update.
Enoch Y.L. LAI R. Ph., M.D, director Mackay Hospice and Palliative
Care Center, Taipei, Taiwan.
Sundheds CVU Aalborg, 22. februar 2005, gæsteforelæsning. Tema:
Autonomi for svage ældre på plejehjem. MS. OT, Mette Andresen,
Ergoterapilærer, Næstved.
Studiebesøg:
Mackay Hospice and Palliative Care Center, Taipei, Taiwan,  may
27th, 2005.
Kontinuerlige aktiviteter:
Næstformand i bestyrelsen for Hospice Forum Danmark, maj 2005.  
Repræsentant for Hospice Forum Danmark i ”Sundhedsstyrelsens
følgegruppe for palliativ indsats i Danmark”, fra maj 2005.

Edith Mark:
Rapporter:
Mark E. Pooh – how we are eating. A Storyline for a health program
for children in narrative groups. Portland State University, Oregon,
USA, juni 2005.
Anden publikation:
Mark E. Smil :-) smiley-sygeplejerske :-(  Sygeplejeetisk Råd. 14.
årsberetning. 2005: 31 – 33.
Mark E. Etik og sygepleje. Litteraturanmeldelse. Klinisk Sygepleje.
2005; 19 (1): 82 - 84.

Optræden i medier:
Interview og nyhedsbrev af Louise Elver Hansen, bragt i Synergi
- DSR’s elektroniske nyhedsbrev - nr. 16, udgivet af DSR, 27. april
2005. Overskrift: Ny årsberetning fra Sygeplejeetisk Råd
Debatindlæg:
Mark E. Forskere skal fastholde høj etisk standard. Debatindlæg i
Kristeligt Dagblad, 17. oktober 2005.
Ardahl S, Mark E. Kemisk fiksering er en uanstændig behandling. Debatindlæg i Kristeligt Dagblad, 9. marts 2005.
Ardahl S, Mark E. Kodeordet er ikke kodelås. Debatindlæg i Berlingske Tidende, 10. februar 2005.
Langkjær L, Mark E. Altid flere løsninger på et etisk dilemma.
Debatindlæg. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 14, 2005.
Mark E. Ikke en sygdom, svar på “Dilemma”. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 13, 2005.
Mark E. Etiske overvejelser uden snævre rammer. Debatindlæg.
Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 9, 2005.
Mark E. Psykoser kan gå over, svar på “Dilemma”. Tidsskrift for
Sygeplejersker nr. 4, 2005.
Priser:
Forskningslegat á 50.000 kr.,  Novo Nordisk Fonden.
			
Inviteret til at give videnskabelige forelæsninger:
Landskursus for Udviklingssygeplejersker, Aalborg Kongres- og
Kulturcenter. Tema for konferencen: Pas tiden – Forpas den ikke
– Perspektiver på tid i sygeplejen. Aalborg, 5.–6. oktober 2005.
Parallelsession: Sygepleje, tid og fortælling.
Forskningssymposium, børneafdelingen, Aalborg Sygehus, 5. september 2005. Præsentation af projektet ”Pooh som vi spiser”.
Børneamb., Sygehus Viborg, 17. marts 2005. Præsentation af projektet ”Pooh som vi spiser”
Forskningsenhed for Klinisk Sygeplejes 5 års fødselsdag, Aalborg
Sygehus, 11. marts 2005. Tema: ”Pooh som vi spiser” - En undersøgelse af hvordan fortællingen kan anvendes af sygeplejersker i et
sundhedsfremmende arbejde med børn med særlige udfordringer
til spisning.
Børneafd. 303, Aalborg Sygehus, 1.marts 2005. Præsentation af
projektet ”Pooh som vi spiser”
Inviteret til at give forelæsninger i andre fagprofessionelle
fora:
Dansk Sygeplejeråd, Sygeplejefagdag, Odense Kongres Center,
14.november 2005. Tema: Sygeplejersker flytter grænser.
Parallelsession: Når patienten ikke ønsker den optimale behandling
– et fagligt dilemma? Torben Laurén, Edith Mark og Lillian Bondo.
Efteruddannelseskursus, Center for Udvikling og Uddannelse. Vejle
Amt, Fredericia, 1. november 2005. Tema: Etiske problemstillinger.
Psykiatrien i Ringkøbing Amt, Aulum, 16. september 2005. Tema:
Etik og psykiatrisk sygepleje.
Social- og Sundhedsskolen i Viborg Amt, Thisted, 23. august 2005.
Tema: Kan man lære etik og hvordan indarbejdes etiske retningslinier i uddannelsen?
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Dansk Sygeplejeråd. Temaeftermiddag ang. revision af Psykiatriloven, København, 20. juni 2005. Tema: Etik, psykiatrisk sygepleje og
det gode patientforløb.
Dansk Sygeplejeråd, Debatmøde i Hovedstadens Amtskreds, København, 31. marts 2005.Debatmøde med læge Tom Alsner, foreningen
Værdig Død, Tema: Eutanasi.
Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds, Odense, 8. februar 2005.
Tema: De Sygeplejeetiske Retningslinier og professionsudvikling.
Andre invitationer:
Arbejdsseminar for netværket om narrativitet i pædagogisk og
organisatorisk perspektiv, Vitus Bering Innovation, Horsens, 23.november 2005
TeknologiRådet. Debatmøde i Teknologirådet, Tarvov, København,
6. juni 2005 Tema: ”Menneskelige ressourcer i sundhedssektoren,
hvordan behandler vi os.
Indlæg fra Claus Bossen, Helle Timm og Verner Petersen; debatpanel bestående af Charlotte Fischer, Stig Langvad og Edith Mark. .
Konference- og kursusplanlægger:
Sygeplejeetisk Råd. Temadag for Sygeplejeetisk Råd, København, 3.
februar 2005.Tema: Om menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status.
Oplæg fra cand.mag. og dr. med. Henri Goldstein og Edith Mark.
Anden undervisning:
Møldrup Skole, 28. februar 2005. Tema: Astrid Lindgrens liv og
forfatterskab.
Rødding Skole, Tjele, 23. februar 2005. Tema: Hvilken betydning
har testning af børn i folkeskolen?
Deltagelse i kongresser, kurser o.lign:
Ph.d.seminar. Præsentation og diskussion af forskningsprojektet:
Håb og kræft. Kristianna Hammer, 19.12.05.
4th International Research and Development Conference, Århus
University Hospital, Skejby, 24. – 26.08.05. Tema: Theory and Practice – In Nursing Education.
Storyline Design, Storyline I: An Introduction, 27.06 –  01.07.05,  
Portland, Oregon, USA.
Ph.d.-seminar. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.
Præsentation og diskussion af forskningsprojektet: En kvalitativ
undersøgelse af hvordan den rygmarvsskadede patient genskaber
mening under den lange rehabiliteringsproces mod et ændret liv.
Sanne Angel.Præsentation og diskussion af forskningsprojektet:
Hvad indebærer faglig ledelse i sygepleje og hvilken betydning
har den for at opretholde en praksis som sikrer fagligt dygtige og
tilfredse sygeplejersker. Lisbeth Uhrenfeldt., 23.05.05.
Ph.D.-seminar. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.
Præsentation og diskussion af forskningsprojektet: Pervasive Healthcare. Behandling i hjemmet af borgere med diabetiske fodsår.
Jane Clemmensen, 21.02.05.
Deltagelse i temadage:
Sygeplejefagrådet Aalborg Sygehus, d. 25.10.05, Aalborg.
Tema: Sygeplejefaglige udviklingsprojekter.
Nordisk Forum for sygeplejefaglige vejledere, 28.10.05, Rigshospitalet, København. Tema: Dialogmøde mellem professor Kari
Martinsen og professor Katie Eriksson.
Deltagelse i forelæsninger:
Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus. Cafemøde med Lars
Henrik Schmidt, 15.marts 2005. Tema: ”Slagfærdighedens ende-
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ligt”, det moderne menneskes afvisning af smerte.
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 25. januar
2005. Indlæg fra instituttets lektorer. Tema: Omsorgsrelationer
inden for sygeplejen. Idé, fænomen og forskningsmæssige udfordringer.
Studiebesøg:
Hospice Søholm, Brabrand ved Århus, 15.marts 2005.
Kontinuerlige aktiviteter:
Formand for Sygeplejeetisk Råd
Ordinært medlem af Astrid Lindgren Selskapet

Bente Hoeck:
Anmeldelse:
Hoeck B. Udvikling af kundskaber i sygeplejen. Klinisk Sygepleje 2005;
20 (2)
Deltagelse i kongresser, kurser o. lign.:
Ph.d.-semimnar. Sundhed, Menneske og Kultur, Center for Humanistisk Sundhedsforskning. Københavns Universitet, 9.-10. december
2005. Tema: Viden, der virker.
Ph.d.-seminar. Dansk Forskerskole i Psykologi. Aarhus Universitet,
28. november – 2. december 2005. Tema: Kvalitative Forskningsmetoder.
Ph.d.-seminar. Den Danske Forskerskole i Filosofi, Idé- og Videnskabshistorie (PHIS). Danmarks Pædagogiske Universitet, 14.-18.
november 2005. Tema: ”Videnskabsfilosofi/Videnskabsteori”
Landskursus for udviklingssygeplejersker. Aalborg Kongres- og Kulturcenter, 5.-6. oktober 2005. Tema: Pas på tiden - Forpas den ikke.
Perspektiver på tid i sygepleje.
			

Inviteret til at give videnskabeligt oplæg:
Internat for undervisere ved den teoretiske og kliniske del af
sundhedsuddannelserne der udbydes af institutioner med forskningstilknytningsaftale med SDU, arrangeret af Forum for Professionsbachelorernes Forskningstilknytning, 7.-9. november 2005. Tema:
Uddannelse til evidensbaseret praksis.
Kontinuerlige aktiviteter:
Medlem af Styregruppe på Odense Universitetshospital vedr. Implementering af Evidensbaseret praksis. Fra 2001 Referee-bedømmer for Scandinavian Journal of Caring Sciences
			
Ordinært medlem af Nordic
College of Caring Sciences
Ordinært medlem af Danske
Selskab for Sygeplejeforskning
Ordinært medlem af Forum for
Akademiske Sygeplejersker
Ordinært medlem af Fagligt
Selskab for Neurosygeplejersker
Ordinært medlem af Dansk
Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
Bente hoeck

Efterord
Måtte denne årsberetning have givet anledning til bevægelse: At bevæge og blive bevæget.		

Bagerst fra venstre: De ph.d.-studerende Erik Elgaard Sørensen og Edith
Mark, forrest fra venstre: Forskningsleder Charlotte Delmar, seniorforsker Birgitte Schantz laursen og ph.d.-studerende Karen Marie Dalgaard
Jeppesen.
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101-bygningen, Taipei, Taiwan

årsberetning 2005
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