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Forord
Året 2010: Et bevægende år, et travlt år og et afskedens år.
Et bevægende år: Med fejring af forskningsenhedens 10 års jubilæum den 1. marts blev en vigtig milepæl markeret. En tætpakket sal i Aalborg Kongres- og KulturCenter dannede rammen for et fagligt program, hvor vi ønskede at præsentere såvel
bredde som kvalitet i FoKSys daglige arbejde.
Til det fik vi hjælp af sygeplejersker, som samarbejder med
FoKSy og har deres virke rundt om i Region Nordjylland: Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Sektor Ortopædkirurgien,
University College Nordjylland og Aalborg Kommune. Med
sygeplejerskernes forskelligartede erfaringer med sygeplejeforskning knyttet til deres forskellige funktioner var den ”røde
tråd” i dagens program belysningen af den værdi en praksisforankret forskningsenhed i klinisk sygepleje har for sammenhængen mellem klinik og forskning.
Et socialt arrangement om aftenen på det nye kultursted Nordkraft afsluttede en helt særlig faglig markering og ikke mindst
en bevægende dag.
Et travlt år: I tilbageblikket har der været mange store faglige arrangementer. Foruden 10 års jubilæet bør nævnes: Sygeplejesymposium, som bliver afviklet ca. hvert 1½ år, Landskonference for
Udviklingssygeplejersker i Rebild med amerikansk gæstebesøg i
en uge, to hele temadage i regi af Sygeplejefagrådet, Strategidag
for forskning i klinisk sygepleje og Forskningens Dag.
Et afskedens år: Kræfter kommer og kræfter går. Vi måtte i
2010 tage afsked med to frontfigurer, som siden Aalborg Sygehus blev universitetshospital har lagt hele deres energi, arbejde
og sjæl i at opbygge sygehuset til et værdigt universitetshospital:
Forsknings- og innovationschef Hans Gregersen og cheflæge
Tove Nilsson. Som forskningsleder for forskningen i den kliniske sygepleje ved sygehuset er savnet stort. Det kræver hårdt arbejde at skabe en viden- og forskningskultur. Det hårde arbejde
var Hans Gregersen og Tove Nilsson mere end villig til at tage
på sig gennem syv år. Når sådanne passionerede, resultatorienterede fagpersoner ikke længere er i en organisation, sætter
det uvilkårligt sine spor og kan skabe et tomrum, før nye stier
betrædes.
Endvidere lykkedes det også Det Palliative Team, Aalborg at
rekruttere postdoc i klinisk sygepleje Karen Marie Dalgaard til
et job som ledende sygeplejerske. En sådan position vil kunne
bringe den forskningsbaserede viden sammen med den kliniske
hverdag til stor glæde for alvorligt syge og døende personer.
Jeg vil i denne årsberetning starte med at takke tidligere forsknings- og innovationschef Hans Gregersen og cheflæge Tove
Nilsson for altid at have taget sygeplejeforskningen alvorligt,
altid støttet og troet på sygeplejeforskningens berettigelse og
udvikling. Også en tak til den øvrige Sygehusledelse ved Aalborg
Sygehus.
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For det fagligt stimulerende samarbejde, som forskningsenheden igen i år har glædet sig over:
• Tak til det nordiske forskernetværk og kollegaerne ved Arcada, Helsingfors, Finland for fælles engagement i projektet
om kulturernes betydning og omsorgsetikkens forfald.
• Tak til professor Eva Gjengedal, Molde i Norge for at tage
initiativ til et nordisk forskernetværk.
• Tak til Chief Nurse Executive Jim D`Alfonso, Watson Caring
Science Institute, USA, som tog turen over Atlanten for at
holde oplæg ved Landskonferencen for Udviklingssygeplejersker i Rebild og som fagligt og socialt berigede såvel udviklingssygeplejersker som forskningslederen i dagene op til og
bagefter konferencen.
• Tak til de amerikanske kollegaer i bestyrelsen for International Association for Human Caring med særlig tak til tidligere
bestyrelsesformand, professor og redaktør Zane Wolf.
• Tak til Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet,
UCSF, Enheden for Sygeplejeforskning ved Syddansk Universitet
samt til forskningslederne Bente Appel Esbensen, Glostrup Hospital og Susan Rydahl, Bispebjerg Hospital - tak fra hele forskningsenheden for både fagligt samarbejde og socialt samvær.
• En helt særlig tak fra hele ”forskerfamilien” rettes til norske
professor Kari Martinsen og professor Herdis Alvsvåg.
• Tak til forskningsmiljøerne i Forskningens Hus for samarbejde og åbenhed i forbindelse med tværfaglige aktiviteter.
Det er mit håb for Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og
forskningen i klinisk sygepleje ved Aalborg Sygehus at nye stier
betrædes de næste 10 år.

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

Indledning
af forskningsleder Charlotte Delmar

Nuet er flygtigt, og livet leves forlæns men forstås baglæns. Derfor er det givtigt af og til at stoppe op og se tilbage på, hvorfor
vi er kommet hertil, hvor vi er kommet. Således vil denne årsberetning bære præg af forskningsenhedens 10 års jubilæum med
et tilbageblik for netop at prøve at forstå, hvad der har skabt
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje anno 2010.
Efter en hyggelig frokost på jubilæumsdagen den 1. marts åbnede sygehusdirektør Jens Ole Skov symposiet med betragtninger om, hvilken betydning det har for sygeplejen at være
et universitetshospital - og vice versa. Derefter gav Charlotte
Delmar, der siden etableringen i år 2000 har ledet FoKSy, et
historisk rids over de sidste ti år med klinisk sygeplejeforskning
på Aalborg Sygehus. Der blev fortalt om rejsen fra et lille kontor i Stengade på Aalborg Sygehus Nord til en blomstrende
forskningsenhed, der med base i Forskningens Hus, har etableret vidde og tværfaglige forgreninger, både på og uden for
sygehuset.
De mange fremmødte gæster blev derefter præsenteret for en
vifte af forskningsprojekter, som sygeplejersker rundt om i Region Nordjylland er i gang med i samarbejde med FoKSy. De
mange inspirerende præsentationer kombineret med det store
fremmøde af interesserede sygeplejersker, efterlod således ingen

tvivl om, at FoKSy også i de næste ti år vil stå i spidsen for en
stærk klinisk forankret sygeplejeforskning i Region Nordjylland.
Den første artikel er Charlotte Delmars jubilæumstale. Derefter følger to artikler, hvoraf den ene er en beskrivelse af Dorte
Buchwalds ph.d afhandling ”Millioner af stjerner”. Den anden
og sidste artikel præsenterer en postdocs arbejde med forskningsstrategier, vejledning af projekter osv.
Herefter følger en præsentation af forskellige aspekter af forskningens organisatoriske forankring i sygehuset, det tværdisciplinære
forskningssamarbejde, samarbejdet med forskellige nationale og
internationale forskningsmiljøer samt årets formelle gæster.
En fotocollage med glimt fra 10 års jubilæum, den 1. marts
2010 i Aalborg Kongres- og KulturCenter, kan forhåbentlig give
et lille glimt at den bevægende dag. Derefter listes de projekter,
som FoKSys forskere har været involveret i og årsberetningen afsluttes med en oversigt over, hvad forskningsenhedens ansatte
og de ph.d.-studerende i år 2010 har bidraget med på flere fronter inden for formidling af forskning. Denne oversigt tjener også
som dokumentation for forskningens aktivitet og indhold.

FoKSy fra venstre: Erik Elgaard Sørensen, Mette Grønkjær, Birgitte Schantz Laursen, Edith Mark og Charlotte Delmar.
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10 års jubilæum
- for sin fremtid, med sin fortid, i sin nutid
af forskningsleder Charlotte Delmar
etage i det vi på sygehuset ofte har kaldt ”førerbunkeren”. Og
det var noget af en dame denne Bodil Thomsen. Hun havde
faktisk været chefsygeplejerske på sygehuset gennem mange
år og kendte det som sin egen bukselomme. Jo såmænd, der
havde været flere ting, der IKKE var blevet indkøbt, hvis ikke
denne omsorgsfulde kollega havde bistået denne fysiske etablering.
Så der blev gjort forberedelser…. Hen over forår, sommer - og
så endelig en oktoberdag i 1999 var barselsorloven for den
nyudklækkede forsker slut, og en planlægning af åbningen af
forskningsenheden i Stengade kunne tage form.

Til hver og én af jer. Tusinde tak fordi I har taget jer tid til at
komme her i eftermiddag for at vi sammen kan fejre denne
runde dag.
Jeg glæder mig over at forskningsenheden har fået stor hjælp
fra gode og dygtige kollegaer, som på hver sin måde vil være
med til at gøre dagen berigende.
Vi har i dagens anledning udgivet en lille abstractbog, hvor
den røde tråd i præsentationerne vil vise den betydning en
sygeplejefaglig forskningsenhed kan have for udvikling af den
kvalitet, som det nordjyske sundhedsvæsen tilbyder borgerne.
Men lad os starte med begyndelsen….
Engang for længe, længe siden. Jo det kan man vel godt sige
i dag, sådan som verden farer af sted og alt er under forandring. Således ved starten af dette årtusinde så Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje dagens lys. Og dog….
Det hele begyndte faktisk en forårsdag i 1999, den 10. marts.
Et drengebarn blev født, en nyudklækket forsker gik på barselsorlov og en visionær sygehusledelse forærede forskeren muligheden for at opbygge sygeplejeforskningen ved sygehuset.
Således gik den nyudklækkede forsker på barselsorlov med
penge til en studerende udi i forskningen samt en dejlig 3. sals
lejlighed i den velkendte Stengade.
Barselsorlov eller ej, for nu skulle der arbejdes….Farver til lejligheden skulle vælges, møbler skulle indkøbes, valg og indkøb
af diverse computere, printere, telefoner, køleskab, mikrobølgeovn – ja, der var ikke det, der skulle tages stilling til. Men
heldigvis sad der en erfaren dame på et lille kontor i nederste

6

Se, nu er det således at enhver forskningsenheds overlevelse
er afhængig af ph.d.-studerende. Pengene var der, men kandidater udi i sygeplejen hængte heller ikke på træerne i 1999.
Men så skete der et mirakel. Den første dag, hvor den nyudklækkede forsker var tilbage efter orlov, den formiddag, der
faldt appelsinen i turbanen. Og appelsinen, den kom fra
smerteklinikken båret af overlægen; Anders Schou Olesen.
Overlægen var blevet opmærksom på, at kvinder med kroniske smerter der ikke skyldes en ondartet lidelse, fra sundhedsvæsenets side hidtil var blevet overset og overhørt, når
det drejer sig om disse kvinders seksualitet, deres identitet og
integritet.
Var der mon en kvindelig forskerstuderende - for det skulle
være en kvinde til dette tabubelagte emne – der kunne hjælpe
smerteklinikken med at blive klogere. Det var der ikke, MEN
oversygeplejersken på urologisk afdeling, Birthe Bruusgaard
kendte til, at der snart var en kandidat udi i sygeplejen færdig.
Man kunne da spørge!
Således gik det til at Aalborg Sygehus ved indvielsen af forskningsenheden for 10 år siden havde flotte nyrenoverede lokaler, en ph.d. studerende og en forskningsleder.
Men som forskningens natur er, så kan man aldrig tillade at
opnåelse af et resultat går hen og bliver en sovepude. Et resultat er blot et nyt afsæt for videre udvikling.
En 5 årig strategiplan fra 1999 – 2004 stod da øverst på todo-listen. Indvielsen af forskningsenheden var afsættet, strategiplanen den videre udvikling. Man måtte jo have en køreplan. Jo, jo det er ganske vist, det hører til inden for enhver
ledelse, men denne køreplan måtte snart ligge færdig. I særdeleshed fordi sygeplejeforskningen befandt sig på præmaturstadiet, en udmærket metafor, som syghusdirektøren Per
Østergaard Jensen udtrykte i en samtale. På trods af denne

etablering af forskningsmuligheder for sygeplejen, ja så befandt vi os på præmaturstadiet – det var ganske vist. Forskningslederen var alene sygeplejeforsker inden for denne første
5- årige strategi periode, indtil en skøn efterårsdag i 2004,
hvor auditoriet på sygehus Nord dannede rammen om den
første ph.d. studerendes forsvar: Birgitte Schantz Laursen.
Nu var der to forskere.
Og så skete det…
Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der fem … En
nyudklækket forsker, tre ph.d studerende og en forskningsleder.
Og kan man tænke sig til hvad en af de første opgaver blev
for den nyudklækkede forsker af 2004. Fejring af forskningsenhedens 5 års fødselsdag marts 2005 med præsentation af
de fems projekter.
Med historiens vingesus står de første fem år som det lange
seje træk og de sidste 5 år som de år, hvor sygeplejeforskningen i særdeleshed kom på tapetet i sygehuset men også uden
for egen andedam, som det jo sig hør og bør for en forskning,
der ligger til grund for de sygeplejefaglige tilbud og ydelser,
der i dag er en dansk borger værdig.
Med de ph.d.-studerendes projekter rundt om på sygehuset
og på andre sygehuse i det lille kongerige, ja således begyndte
man at snakke om den klinisk forankrede forskningsenhed,
der har så dygtige forskerstuderende.
Man begyndte at snakke om forskningslederen, der rejser
rundt i verden og forsøger at få amerikanerne til at forstå at
den sygepleje, der tjener borgeren bedst er den gode, kloge og
rigtige sygepleje, som bedrives og udvikles med udgangspunkt
i en klinisk forankret forskningsenhed.
Men man snakkede også om, at den klinisk forankrede forskningsenhed må være født med en guldske i munden. For var
det nu ikke sådan, at sygehusledelsen fra start gav dem de
rette vilkår. JO.
Og var det nu ikke også sådan, at allerede i 2002 fik sygehuset
en dygtig forskningschef, der også støttede sygeplejeforskningen. JO
Og var det nu ikke sådan, at i 2003 blev sygehuset en del af
Århus Universitetshospital. JO.
Snakkeriet har haft sin plads:
• Dygtige forskerstuderende
• En sygehusledelse der har anerkendt sygeplejeforskningen
og taget sin del af ansvaret
• Forskningschefens mesterlære og
• Et universitært samarbejde med et højtestimeret sundhedsvidenskabeligt fakultet som drivkraft for de utallige
mange aspekter der skal læres for at bedrive forskning og
videnskab
Det har hver især været guldstykker til den samlede guldske.
Uden disse guldstykker havde sygeplejeforskningen ved Aalborg
Sygehus ikke bevæget sig så hurtigt, som det er sket inden for
de sidste fem år. Med andre ord, så var vi ikke, hvor vi er i dag.

At danse på torne…
Vi var heller ikke, hvor vi er i dag, hvis ikke vi havde lært at
danse på de torne, som en dans på roser også giver.
Enhver forskningsenheds overlevelse er afhængig af ph.d. studerende – det er sagt, men det kan ikke siges for ofte. Til 5 års
fødselsdagen havde vi en strategi fra 1999 – 2004, som var
slået igennem, og vi var i gang med realiseringen af en ny fra
2004 – 2008.
Men det skal ingen hemmelighed være, at hvad angår både
rekrutteringen og økonomien til de ph.d.-studerende samt
økonomi til fastholdelse efterfølgende, så har det på ingen
måde været en lige vej…Man har slet ikke andres fodspor at
gå i - på mange måder heldigvis for det, for så kommer man
jo aldrig forrest, men for at et sådant eksperiment kan lykkes,
så kræver det at mange hjernevindinger krydses, en kobling af
kreativitet og analyse, mod til at gå nye veje, gode etablerede
samarbejder, tværdisciplinær anerkendelse, organisatorisk
indlejring og opbakning og sidst men ikke mindst vedholdenhed i forhold til det man tror på.
X-factor
Hvad er så det vi sygeplejersker tror på og arbejder for at forbedre?
Når et menneske bliver syg rammes ikke alene et organ eller
en legemsdel, men hele personen og de mennesker, der står
én nærmest. Når et menneske bliver syg, bliver man rykket ud
af faste vaner, roller og rammer, man bliver rystet - af og til i
sin ”grundvold”.
Da er det sygeplejerskens opgave at hjælpe patienten med at
klare rystelserne for igen at kunne magte livet, hurtigt restituere sig og vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Det er sygeplejerskens opgave at hjælpe med at styrke livsmod
og dæmpe angst, så livskvaliteten højnes, og patienten kan få
et tåleligt liv med fx en kronisk sygdom.
Det er sygeplejerskens opgave at forebygge genindlæggelser
ved at sikre at patientens individuelle behov imødekommes.
Det er sygeplejerskens opgave at lægge en professionel forbinding, så såret hurtigt heler op.
Det er sygeplejersken opgave at hjælpe med at sikre en værdig død.
Det er sygeplejerskens opgave at………
Det er sygeplejeforskerens opgave at udvikle viden med udgangspunkt
i disse opgaver.
Ovennævnte opgaver fordrer forskning inden for områderne:
Klinisk sygepleje og ledelsespraksis, Det er det billede vi fem
forskere i dag tegner udadtil og hvor sammenhængskraften
mellem forskningsområderne er: Sygeplejefaglighed, relationer (omsorgsetik og livsfænomener), menneskelig lidelse og
lidelsens udtryksformer med henblik på at patienten hurtigt
kan bevæge sig fra sygdom til hverdagsliv – en god, klog og
rigtig rehabiliteringsproces.
Med denne forskning går vi heller ikke i andres fodspor. Vi
har siden etableringen af forskningsenheden været nødt til at
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træde egne og nye fodspor og gør det fremdeles. Kan vi blive
klogere på hvad der tjener borgerne, patienter og pårørende
bedst, så er det det, vi arbejder hen imod. Vi går ikke på kompromis med hurtigere metoder, løsninger og resultater.
Vi vil have at vores forskning er kendt som X-factor.

•
•

•
Men som nævnt før, så er forskningens natur sådan, at man
aldrig må tillade at opnåelse af et resultat går hen og bliver en
sovepude. Et resultat er blot et nyt afsæt for videre udvikling.
Den 29. oktober og Dronninglund slot er rammen for vor tilbagevendende årlige strategi seminarer.
Sygeplejeforskningen for sin fremtid, med sin fortid, i sin nutid
Med sin fortid, i sin nutid står vi over for en fremtid hvor den
tredje strategi for forskning i klinisk sygepleje er løbet i gang,
gældende fra 2009 – 2013.
Sygeplejeforskningen for sin fremtid. Hvad vil den byde på?
Ja, fremtiden er af en sådan karakter at vi kun kan leve i forståelsesudkast af denne. Lad mig da afslutte med et sådant
udkast, hvor sygeplejeforskningen kan gøre en forskel for
hjælptrængende og lidende mennesker – i et internationalt
perspektiv.
Uanset om sygepleje udspiller sig i højteknologiske universitetshospitaler, i felthospitaler eller i folks eget hjem så er
udgangspunktet for sygeplejen det personorienterede sundhedsvæsen.
Syge mennesker er fortvivlede, angste, håbefulde og lidende.
Syge mennesker er ikke sig selv, syge mennesker er uforudsigelige. Kræfterne, sårbarheden, skrøbeligheden, den sociale arv,
netværket – det er alt sammen forskellige forhold og forskellige muligheder, der har været med til at skabe den person, der
rammes af en sygdom. Det er disse bagvedliggende personlige
forhold der gør at såvel grupper af patienter samt den enkelte
patient og situation er forskellig.
Forskning, der som mål har en personorienteret sygepleje,
fordrer således udvikling af kundskab om – og jeg nævner
disse kundskabsområder punktvis:
•
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Patientoplevede behov - lyt til, hør på, se på, mærk på
patienten hvad det egentlige behov er. Beskriv det og dokumenter det.

•

•
•

•
•

•

•

Livsfænomener såsom livsmodet og håbets betydning for
restitution og et godt liv med en sygdom
Større fokus på omsorgsprocesser og forløb ift. outcome. Hvis processen bliver god, klog og rigtig, så vil resultatet følge med.
Social ulighed og identifikation af de særlige kendetegn
og personlige forhold, der hindrer lighed i sundhed.
Sundhedsadfærd, hvor sundhedsvæsenet motiverer ændringer baseret på dannelse og personlige fortællinger
frem for kontrol og løftede pegefingre.
Nye metoder inden for sundhedsfremme og forebyggelse, der er tilpasset den unge generations måde at leve på.
Metoder hvor forskning og klinisk praksis bringes sammen således at det såkaldte knowing-doing gap tones
ud.
Humanistiske aspekter i teknologiske løsninger
Forskning i globale sundhedsproblemer: Hjemløshed,
epidemier, posttraumatisk stress syndrom efter krige,
sult og krænkelser – hver af disse katastrofer rammer ikke
bare kontinenter men den enkelte person.
Kompleksiteten i sundhedsproblemer kan ikke løses af
en isoleret faggruppe. Forskningsprogrammer vil integrere sygepleje, behandling, terapi med andre essentielle
områder som sundhedsøkonomi, organisation og management.
Udvikling af sygeplejerskers kvalifikationer: Et tættere
samspil mellem personlige og sygeplejefaglige kvalifikationer. Fx er modet betydningsfuldt i forhold til at møde
personen i patienten.

For sin fremtid: Det personorienterede sundhedsvæsen
Med sin fortid: Engang for længe, længe siden….
I sin nutid: Nu er kræfterne samlet. De bør samles endnu
mere i regi af Århus Universitetshospital, men her – lige nu – i
dag ved Aalborg Sygehus har vi fået samlet så mange kræfter
inden for de sidste fem år, at vi kan præsentere et lille udpluk
af klinisk sygeplejeforskning som en konsekvens af en målsætning om at forskning skal bevæge sig fra en individorienteret
tilgang til en organisationsorienteret tilgang. – udøvelsen af
den kliniske sygepleje, de kliniske sygeplejersker og især de
hjælptrængende skal nyde godt af, at man for 10 år siden
valgte at oprette en praksisforankret forskningsenhed.

Dagens program
12.30 - 13.00 Vi byder velkommen med sandwich og vand. Musikgruppen “De Gyldne Sild” spiller
13.00 - 13.15

Et universitetshospital - hvad betyder det for sygeplejen?
v. Jens Ole Skov, direktør, Aalborg Sygehus

13.15 - 13.35

Med sin fortid i sin nutid for sin fremtid…
FoKSy i et historisk rids
v. Charlotte Delmar, forskningsleder af den kliniske sygepleje, Aalborg Sygehus

13.40 - 14.00 Etisk dannelse i forhold til patienters sårbarhed og lidelse
Et nordisk sygeplejeforskningsprojekt
v. Charlotte Brun Thorup, udviklingssygeplejerske, Hoved- og Hjertecenter, Aalborg Sygehus
14.05 - 14.25 Diabetesskole - for livet
Et projekt på tværs af sektorer og professioner
v. Ina Koldkjær Sølling, sygeplejerske og lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg,
University College Nordjylland
14.30 - 14.50 Patientens oplevelse af livet med engangskateterisation
v. Annette Jaquet, Sygeplejerske og kvalitetskoordinator, Ortopædkirurgien,
Region Nordjylland
14.50 - 15.30 Kaffe og lagkage
15.30 - 15.45 Forskning på Aalborg Sygehus
Hvem gavner det?
v. Hans Gregersen, forsknings- og Innovationschef, Aalborg Sygehus
15.50 - 16.10

Projekt Fodsår
Diabetespatienters oplevelser af sygeplejen i forbindelse med første besøg og behandling i
fodcenteret
v. Ulla Scheving & Inger Vestergaard Kristensen, kliniske sygeplejersker, Endokrinologisk
Dagafsnit, Aalborg Sygehus

16.15 - 16.35

Millioner af stjerner
Om børns håndtering af en forælders alvorlige kræftsygdom
v. Dorte Buchwald, sygeplejerske og ph.d.-studerende, Sygehus Vendsyssel

16.40 - 17.00 Hvorfor drikker Jeppe?
Dansk alkoholkultur i et sundhedsfremmeperspektiv
v. Mette Grønkjær, sygeplejerske og ph.d.-studerende, FoKSy
17.05 - 17.25

Projekt Lindrende Indsats
Et aktionsforskningsprojekt i Hæmatologisk Afdeling
v. Karen Marie Dalgaard, postdoc i klinisk sygepleje, Hæmatologisk Afdeling/FoKSy,
Aalborg Sygehus

17.25 - 17.30

Afslutning
v. Vibeke Deding, chefsygeplejerske, Aalborg Sygehus

Efter det faglige program byder vi på vin og pindemadder med musik fra Søren Lundbys Trio
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Millioner af stjerner
Af sygeplejerske, ph.d. Dorte Buchwald

Den 9. november 2010
forsvarede jeg min ph.d.
afhandling med titlen:
Millioner af stjerner – om
hvordan børn magter tilværelsen med en alvorligt
syg og døende forælder.
Forsvaret foregik i auditoriet på Sygehus Vendsyssel, og der var mødt
rigtig mange tilhørere op.
Jeg var meget nervøs, da
jeg mødte op på sygehuset, men det var en god
fornemmelse at hilse på familie, venner og kolleger fra hele
landet. Det hjalp på nervøsiteten. Jeg havde det godt, mens
jeg stod og forsvarede afhandlingen, og jeg synes, at det
blev en god dag, som jeg kan se tilbage på med glæde og
tilfredshed
Afhandlingen er antaget ved det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Jeg har haft tre vejledere: Professor Karen
Vibeke Mortensen, forskningsleder Charlotte Delmar og seniorforsker Birgitte Schantz Laursen, der har været til stor
støtte for mig, og som afslutningsvis beskrev mig som både
målrettet og stædig – lidt nordjyde er man vel!
Afhandlingens omdrejningspunkt er at få indsigt i, hvordan
børn oplever deres hverdagsliv med en alvorligt syg og døende
forælder. Det er et område, der endnu ikke er belyst forskningsmæssigt, og min afhandling kommer dermed til at ”udfylde et hul i forskningslitteraturen”, som opponenterne skrev
i deres vurdering af afhandlingen
Anderledes metodevalg
Afhandlingen er en kvalitativ undersøgelse af syv børns liv og
oplevelser med at have en alvorligt syg og døende forælder.
Børnene er i alderen 12-17 år. Jeg fik adgang til børnenes
erfaringer med det at leve med en alvorligt syg og døende
forælder gennem en kombination af det kvalitative forskningsinterviews og videodagbøger. Det var en kombination
af den velkendte og vel beskrevne metode, forskningsinterviewet, og den ny og ikke beskrevne metode, videodagbøger. Det viste sig at være en meget velegnet kombination.
Interviewene var dybe og inderlige, og med mig i en styrende
rolle, som jeg egentlig på forhånd ikke havde ønsket at tage
på mig. Situationen gjorde dog, at dette blev nødvendigt –
mest af alt fordi børnene havde brug for støtte til at verbalisere det svære. Modsat dette stod så videooptagelserne, der
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var børnenes egne, ubrudte fortællinger fra hverdagen. Her
kom hverdagslivet til udtryk i form af små fortællinger om
besøg hos bedsteforældre og fortællinger om forældre, der
blev dårligere og mere synligt syge - men mest af alt gav det
mulighed for at følge børnene gennem en måneds glæder,
bekymringer og håb.
Fund
Og hvad fandt jeg så ud af? Efter analysen stod jeg med seks
hovedtemaer, hver med sine undertemaer. Hovedtemaerne er:
Dødens venteværelse
Maskespil
At bebo en verden, som andre ikke kender
Fra omsorgstager til omsorgsgiver
De svære følelser
At finde mening i det meningsløse
Min afhandling viser, hvordan den konstante trussel om død
er fremherskende i børnenes liv og med til at gøre deres hverdag usikker. Børnene bebor en verden, som andre ikke kender
og de oplever, at andre – også de professionelle – har svært
ved at møde dem i denne ukendte verden. Børnene oplever
følelser, som de ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, og
som de ikke har erfaring med at magte. Børnene får en rolle
som omsorgsgiver i forhold til den døende forælder, hvilket bibringer dem en følelse af at være uundværlige og betydningsfulde, men som samtidig opleves som grænseoverskridende

og belastende. Børnene søger at beskytte omgivelserne mod
at se deres problemer ved at ”tage en maske på” og fremtræde
ubekymrede og smilende.
Håb for fremtiden
”Millioner af stjerner” lægger op til, at der er behov for et kvalitetsløft i forhold til omsorgen for børn som pårørende til
alvorligt syge og døende forældre. Det er mit håb – og min

ambition – at implementere afhandlingens fund i den konkrete sygeplejepraksis. Dette kan ske gennem opkvalificering
af personalet, indretning af børnevenlige stuer på sygehusene,
samarbejde med skolerne, støtte til forældrene og samtaler
med børnene.
Afhandlingen kan købes ved henvendelse til: dobu@rn.dk

Dorthe Buchwald i dialog med opponenterne: Professor Svend Brinkmann, lektor
Inger Glavind Bo, profesor Herdis Alvsvåg.
Privatfotos.
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Ganske almindelige dage som postdoc
i Medicinsk Center
Af postdoc i klinisk sygepleje Edith Mark

I Medicinsk Center
har vi konstrueret en
sygeplejefaglig
forsknings- og udviklingsfunktion (FUF), som har
til formål at fremme,
understøtte og sikre
kvaliteten af en sygeplejefaglig forskning og udvikling i tæt samarbejde
med klinisk praksis.
Vi ønsker at forske og
udvikle i harmoni med
sygeplejefagets værdier,
teorier og metoder. Desuden vil vi gerne være i tråd med samfundets og patienters krav om høj kvalitet i et personorienteret sundhedsvæsen.
Jeg hører til i FUF, som er en stabsfunktion til centerledelsen
ved Medicinsk Center. Det betyder, at jeg i samarbejde med
centerchef, oversygeplejersker og udviklingssygeplejersker i
Medicinsk Center vælger og prioriterer opgaver.
En ganske almindelig dag begynder for mit vedkommende
med, at dagens kalender tjekkes. I virkeligheden er dagen tjekket for flere dage siden. Men et hurtigt blik på dagens aftaler
og opgaver er alligevel altid en begyndelse. Samtidig kastes et
blik på de næste par dage. Det gælder om at være på forkant.
Det kan være en god idé at booke noget tid til forberedelse af
de kommende møder og fremlæggelser. Det er faktisk nødvendigt at give plads til ens eget arbejde. Den store udfordring er
nemlig at opnå dage med koncentreret tid - især i perioder
med analysearbejde i et forskningsprojekt.
At være sygeplejeforsker med hang til fænomenologien er
i perioder en fortættet tilværelse. Hovedet og hele kroppen
arbejder med fænomener, der skal rummes og udtrykkes
med ord. Fænomenologiske forskere vil gerne blive bevæget
og igen bevæge feltet, vi udforsker. Indimellem kan jeg vågne
midt om natten og tro, at analyseprocessen faktisk har været
i fuld gang, selvom jeg har sovet.
Derfor er det også godt at få sig en kop kaffe samtidig med,
at nye mails gennemgås, besvares og nye skrives. Derefter kan
forskningsprocessen igen opsluge én.
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Der er også andre praktisk ordne-dage, hvor de små lapper på
skrivebordet ekspederes eller i det mindste bliver flyttet rundt.
Det er dage med planlægning af projekter, vejledning og overvejelser sammen med kliniske sygeplejersker, der brænder for
at undersøge en problemstilling fra praksis. Sådan et møde
kan fylde en halv dag – resten af dagen gælder det om at få
skrevet en slagplan på baggrund af mødet. Det er vigtigt, at
der kommer skred i tingene. Det går bedst, hvis der straks
kommer en skriftlig tilbagemelding, hvor projektdeltagerne
får en slags opgavepræcisering.
Der er ligeledes dage, der drejer sig om undervisning og formidling. Det kræver grundig forberedelse hver eneste gang,
selvom det er kendt stof. Når det er udenfor eget hus, betyder
det også rejsevirksomhed.
Det samme gælder konferencer og deltagelse i netværk. Det
kræver altid et bidrag fra én selv, men det er også berigende at
træffe andre sygeplejeforskere, når vi kan inspirere hinanden i
de forskellige forskningsprojekter og metoder.
Helt andre dage går med Journal Club for sygeplejersker i Medicinsk Center, med censorarbejde ved Afdeling for Sygeplejevidenskab i Aarhus, med refereebedømmelse af artikel - eller
med samarbejdet med Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
De fleste dage er forskellige - men alle dage er for lange, hvis
ikke jeg får mig besluttet til at slukke for computeren..
Jeg har oplevet, at det tager lang tid at komme ind i organisationen som helhed. Der er fortsat mange, som jeg ikke
kender, og mange, der ikke kender mig. En god vej ind er at
kaste sig ud i meget praksisnære forskningsprojekter og arbejde tæt sammen med de kliniske sygeplejersker. Projekt Fodsår
og Projekt Sengecykling er to eksempler på, hvordan jeg har
prioriteret at være en del af projektgruppen i stedet for blot at
optræde som vejleder.
Vi arbejder på at få ansat en ph.d.-studerende sygeplejerske
i 2011 for at tilføre Medicinsk Center ressourcer i sygeplejeforskningens tegn.
Strategien kan i øvrigt læses på www.fuf.rn.dk, hvor medarbejdere kan se og læse om projekterne og aktiviteterne. På
denne måde har vi forsøgt at gøre vores arbejde i centeret så
synligt som muligt.

Organisatorisk forankring i sygehuset
Forskningsenheden er en integreret del af sygehusets organisation og i
den henseende samarbejder forskerne med forskellige organisatorisk
etablerede råd, fora og grupper.
Chefsygeplejersken, Oversygeplejerskeråd og Sygeplejefagråd
Gennem arbejdet med konkret udmøntning af ”Strategi for
forskning i klinisk sygepleje 2009 – 2013” har året været præget af arbejdet med dels en strategiplan for karriereveje for
sygeplejersker, dels en kompetenceprofil til identificering af
potentielle forskere i klinisk sygepleje.
Chefsygeplejerske Vibeke Deding har været formand for arbejdsgruppen vedrørende synlige karriereveje og Erik Elgaard
Sørensen har været et aktivt medlem af arbejdsgruppen. Charlotte Delmar har endvidere deltaget i et møde (24. marts) og
bidraget med kommentarer ad hoc. Kompetenceprofilen er
udarbejdet af forskerne i FoKSy. Begge dokumenter kan findes på hjemmesiden: www.foksy.dk..
I dagligdagen har forskningslederen et tæt samarbejde med
chefsygeplejerske Vibeke Deding, hvor der sikres koordination af strategi for forskning i klinisk sygepleje og udvikling,
uddannelse samt ikke mindst klinik/driftsdreven sygepleje.
Således var også den årlige strategidag (29.oktober) planlagt sammen med kvalificeret hjælp af vicekontorchef Brian
Brøndum og forudgående møder med de to formænd for
henholdsvis oversygeplejerskerådet og sygeplejefagrådets
planlægningsgruppe. På selve dagen var det en stor fornøjelse
at lægge øre til de fire centres flotte arbejde med strategien.
Således bidrog både oversygeplejersker, udviklingssygeplejersker og forskere til oplæg, sang og diskussioner.
Samarbejdet med oversygeplejerskerådet har igen i år været
præget af, at forskningslederen er tilforordnet oversygeplejerskerådet og deltager i rådets møder. Det har til formål at sikre
en fælles linje og målrettethed i sygehusets samlede sygeplejefaglige tiltag. Det første møde i året drejede sig om organisering af den udviklende dimension nu og i fremtiden med
indlæg af såvel chefsygeplejersken, forskningslederen og postdoc Edith Mark foruden oversygeplejerske Hanne Larsen og
udviklingssygeplejerske Astrid Lauberg. Endvidere har oplæg
til kompetenceprofilen for identificering af potentielle forskere samt oplæg til karriereveje for sygeplejersker været drøftet
på møder. Derforuden har året været præget af forslag til ny
organisationsstruktur for det nordjyske hospitalsvæsen, som
også var omdrejningspunktet for sygehusets årlige ledelsesseminar i september med fokus på fremtidens kliniske struktur.
Forskningslederen deltog også i dette arrangement.
Der har året igennem været et berigende koordinerende samarbejde med formand for oversygeplejerskerådet Dorte Holdgaard, neurokirurgisk afdeling.

Med henblik på såvel koordination som en organisatorisk
styrket brobygning mellem den kliniske sygepleje og FoKSy
har Birgitte Schantz Laursen været repræsenteret i Sygeplejefagrådets planlægningsgruppe. Formålet med arbejdet i
denne gruppe er at understøtte den sygeplejefaglige udvikling. Der har været afviklet 9 møder og 2 hele temadage med
følgende temaer: Hvilke udfordringer skaber fremtidens sygehusvæsen for ledelse? (29. september) samt afslutning og opstart af fase II på omsorgsprojektet (3. december). Planlægningsgruppen forbereder opstart af et dokumentationsråd.

Hoved- og Hjertecentrets Ode til strategidagen: Sån´var det
ikke i 90érne... Privatfoto.

Oversygeplejerske Anne Winther og udviklingssygeplejerskerne Birgith Pedersen og Birgitte Boll holder en lille pause
fra strategierne. Privatfoto.
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IdentIfIcerIng af potentIelle forskere I klInIsk sygepleje
kompetenceprofIl

En forsker beskæftiger sig med at producere videnskabelig viden. En viden som er ny, systematisk og opnået
metodologisk. Det forudsætter, at forskeren besidder særlige akademiske, personlige og fagprofessionelle kompetencer. Der er tale om sammenhængende
kompetencer, og identificering af potentielle forskere
forudsætter en vurdering af, hvilke kompetencer den
enkelte allerede besidder, og hvilke kompetencer der
kan/skal udvikles via særlige læringstilbud.

ger. Refleksion handler om at være trofast og troløs
på én og samme gang. Det betyder et oprigtigt praksisengagement og indleven sig i situationen (trofast),
med en samtidig kritisk distance, hvor praksisengagementet lægges i tøjler og situationen begrebsliggøres
(troløs).
Undring og eftertænksomhed: At tænke efter, stille
spørgsmål og holde muligheder åbne, men også at
kunne afslutte.

Akademisk kompetence
Matematisk og analog tænkning: Den videnskabelige
Systematik og stringens: At arbejde målrettet, struktureforskningsproces kan udtrykkes således: At forsøge at
ret og sammenhængende.
skabe orden og mening i noget, man ikke har forstået
eller har fundet forklaring på. I relation til sygeplejeFormidlingsevner: At kunne udtrykke sig skriftligt og
forskning er der ofte tale om, at man gennem forskmundtligt. Engelskkundskaber og vejledningsevner er
ningen finder frem til en kompleks og mangfoldig orimplicitte kundskaber i den akademiske formidlingsden. I processen anvendes både en matematisk og en
evne.
analog tænkning. Den matematiske tænkning er kendetegnet ved at være analytisk, systematisk, lineær og
Personlig kompetence
verbal. Den analoge tænkning er kendetegnet ved at
Engagement: Et særligt engageret ”drive” med et ønske
være sanselig, intuitiv, syntetisk og nonverbal. Begge
om at ville forandre verden, hvilket har betydning for
tillingSStruktur
og karriereveje
for
SygeplejerSker
tænkemåder
tages i anvendelse ved erkendelse.
at kunne holde
gejsten
selv i meget svære situationer
og perioder, både i forhold til sig selv og i forhold til
Bevægelse mellem det konkrete og det
abstrakte: Her
den forskergruppe,
man er en del af. Ikke slå sig til tåls
anSat
påanvenalborg
ygehuS
des både den matematiske og den analoge tænkning.
med tingenes tilstand.
At kunne bevæge sig mellem det konkrete og det abstrakte er en forudsætning for at kunne identificere
Vedholdenhed: Være klar over, at forskningsarbejde er
mønstre og sammenhænge. Det abstrakte bevæger
et langt sejt træk.
sig i begreber. Det modsatte af det abstrakte er det
Generelle
Sygeplejerskens
hovedfunktion
virksomhedsomkonkrete. bemærkninger
Bevægelsen handler om at kunne løfte en
Udholdenhed: Parat
til at arbejde og
intensivt
i perioder –
Ikonkret
dette notat
fastlægges ud
stillingsstrukturen
ogog
indholråder
problemstilling
af klinisk praksis
sætte
kunne prioritere sine arbejdsopgaver og bortsortere
det
i de stillingskategorier,
der kan
benyttessigaftilsygeEfter
endt uddannelse på bachelorniveau kan sygeplebegreber
på for også at kunne
distancere
det
det irrelevante.
plejersker
jersken fungere selvstændigt og indgå i et fagligt og
konkrete. ansat på Aalborg Sygehus. Notatet skal ses
som en del af sygehusets samlede rekrutterings-, fasttværfagligt
samarbejde.
Sygeplejerskens
hovedfokus
Nysgerrig: Interesse
for at få
mere at vide om
noget.
holdelsesog udviklingsstrategi.
der tager
retter sig mod at (4):
Kreativitet: Kreativitet
er at kunne seNotatet,
klinisk praksis
på
afsæt
i Strategi
i klinisk
2009
1)
udføre, formidle
ogresultatorienteret,
lede sygepleje, derherunder
er af såvel
nye måder,
i et for
nyt forskning
lys eller være
villigsygepleje
til at være
på
Selvdisciplin:
Proces- og
at
–udkig
2013efter
Aalborg
Sygehus,
Århus
Universitetshospital
sundhedsfremmende,
sundhedsbevarende,
svar på
uventede
steder.
Kreativitet er at
kunne afslutte sine opgaver
velvidende at man forebygaldrig er
(1),
evalueres
med udgangen
af 2013.
gende
behandlende,
væreskal
parat
til at ændre
kurs. For at
være kreativ skal
færdig,som
da der
altid er mererehabiliterende
at komme efter.og lindrende karakter
man være engageret og være mentalt åben overfor
Formålet
med notatet
er atopleve
bidrage
med involveret
en oversigti
2)
vurdere, Lyst
begrunde
ogtiludvikle
sit ”på
professionelle
virsine omgivelser.
Man skal
at være
Udadvendt:
og vilje
at være
farten”/rejse.
over
de mulige
karriereveje,
sygeplejersker
kanog
vælge
ke
i forhold
patienten,
sit daglige
arbejde:
Det skal være
udfordrende
beVære
villig tiltilat
tage et udenlandsophold og være i
efter
endt grunduddannelse,
somafsåvel
ledere
indgå
isygepleje
samarbejde
med
patienten,
pårørende,såvel
kolVæsentlige
resultater
som en udmøntning
”Strategi
forsom
forskning3)
i klinisk
2009
–og
2013”.
tydningsfuldt.
stand
til at
skabe netværk
forskersamarbejde
den enkeltekan
sygeplejerske
ladepå
sigwww.foksy.dk.
inspirere af.
leger
uafhængigt
af etnisk, kultuindenog
forandre
som faggrupper
uden for landets
grænser.
Begge dokumenter
læses i sin kan
helhed
rel, religiøs og sproglig baggrund,
Refleksion: En reflekterende person må være i stand til
Stillingsstrukturen
rammerne
stillingerne,
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rer arbejdsopgaverne i disse.
5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende
videreuddannelse efter afsluttet uddannelse.
Ansatte, der ved denne stillingsstrukturs ikrafttræden
er ansat efter eksisterende funktionsbeskrivelser, beI hovedfunktionen lægges der vægt på, at sygeplejervarer deres nuværende stillingsbetegnelse og ansætsken til stadighed udvikler og fornyer sit professionelle
telsesvilkår.
virke i forhold til patienten, pårørende, kolleger og
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andre faggrupper. Sygeplejersken skal endvidere medDen enkelte sygeplejerske har frihed til at vælge karvirke til at udvikle faget (5), og en individuel tilrette-
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Forskningslederen har deltaget i et møde i sygeplejefagrådets
planlægningsgruppe (9. juni) med henblik på drøftelse af omsorgsprojektets afslutning og opstart af fase II.
Der har året igennem været et berigende koordinerende samarbejde med formanden; udviklingssygeplejerske Birgitte Boll,
øjen-, øre- næse-hals- samt kæbekirurgisk afdeling. Birgitte
Boll har endvidere været koordinerende repræsentant til symposiegruppen, hvis arbejde mundede ud i det 6. sygeplejesymposium (7. maj). En for sygeplejen stolt dag med kvalificerede
paper- og posterpræsentationer. For hver gang disse symposier
afvikles (ca. med 1½ års mellemrum) sker der et stort løft i kvaliteten af såvel metodiske tilgange som formidlende evner.
Forum for udviklingssygeplejersker
Netværksgruppen har i 2010 bestået af 10 udviklingssygeplejersker. Samarbejdet har været koncentreret om planlægning
og afvikling af Landskonference for udviklingssygeplejersker
og kliniske oversygeplejersker samt Omsorgsprogrammet og
dets 17 delprojekter. For yderligere uddybning af de enkelte
projekter henvises til ”Projekter ved Aalborg Sygehus”, hvor
projekter med involvering af FoKSy er nævnt. Oversigt over
projekterne er ligeledes at finde på: www.foksy.dk.
FoKSy har været sparringspartner til forslag og kontakter
til udvalgte oplægsholdere i forbindelse med at sygehusets
udviklingssygeplejersker havde ansvaret for Landskonferencen for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker: Professionalitet med gejst, afviklet i Rebild den1.- 2

september. Foruden forskningslederen bidrog med et oplæg
havde vi alle fornøjelsen af en uges gæstebesøg af amerikanske Chief Nurse Executive Jim D`Alfonso, Watson Caring
Science Institute. Det bød på både faglige og sociale arrangementer.
Med tidsplanen for øje er omsorgsprogrammets delprojekter
afsluttet og skal i løbet af 2011 afrapporteres. Der er truffet beslutning om, at omsorgsprojekterne skal videreføres i
en fase II, som har til formål at forankre resultaterne ud i de
yderste kroge af den afdeling, hvori projekterne er foregået.
Endvidere og ikke uvæsentligt skal der videndeles, hvilket betyder at nogle projekter kan genkendes og synes relevante for
andre afdelinger end blot projektafdelingen. Fase II planlægges som et aktionsforskningsprojekt med ph.d. studerende
Trine Kiil Naldal, Aarhus School of Busniss som projektleder.
Temadag den 3. december markerede overgangen fra fase I
til fase II.
I slutningen af 2011 udkommer en antologi, hvori de enkelte
projekter er beskrevet. Til det formål er udarbejdet en manuskriptvejledning og nedsat en redaktørgruppe bestående af
udviklingssygeplejerskerne Astrid Lauberg, og Birgith Pedersen samt forskningsleder Charlotte Delmar.
Forum for ph.d. studerende sygeplejersker/terapeuter
I forhold til sygehusets samlede antal ph.d. studerende er der
få ph.d. studerende sygeplejersker. Derfor blev det i 2008 fundet relevant at supplere den tværdisciplinære ph.d. forening

Guided tour i Aalborgs historiske gader. Fra venstre: Jim D`Alfonso. Astrid Lauberg, guiden, Charlotte Thorup, Ida
Østrup og Charlotte Delmar. Privatfoto.
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med et forum for ph.d. studerende sygeplejersker, terapeuter
eller andre tilknyttet FoKSy. Mødernes indhold har koncentreret sig om at få sparring fra de andre studerende på diverse
oplæg til konferencer m.m. Der har i 2010 været afviklet 6
møder, hvoraf Charlotte Delmar har deltaget i 2 af møderne
og hele FoKSy i et særligt planlagt møde med oplæg fra cand.
scient.bibl, ph.d studerende Jens Peter Andersen, Medicinsk
Bibliotek vedrørende valg af tidsskrifter og problematikker
forbundet hermed (fx impact factor).
Journal Clubs
I forlængelse af strategien for forskning i klinisk sygepleje 2009
– 2013 er der etableret Journal Clubs på sygehuset. Helt overordnet set giver Journal Clubs mulighed for at imødekomme
det ”knowing-doing-gab”, der eksisterer mellem forskning og

klinisk praksis, og vi lægger meget vægt på at give tid til drøftelse af, hvorledes de videnskabelige resultater kan anvendes
i den konkrete afdeling.
Der er etableret Journal Clubs på mange afdelinger i kraft af,
at udviklingssygeplejerskerne leder disse. Nedenfor angivelse
af Journal Clubs er alene angivelse af Journal Clubs, som ledes
af en forsker fra FoKSy.
To Journal Clubs for kliniske sygeplejersker har således fungeret i henholdsvis tre år og et halvt år (under ledelse af Birgitte Schantz Laursen). Desuden er der også 2010 i Medicinsk
Center en Journal Club under ledelse af Edith Mark. En ny
Journal Club for oversygeplejersker under ledelse af Erik Elgaard Sørensen startede op i marts 2010.

Tværdisciplinært forskningssamarbejde
Forskerkurser
Med det formål at sikre at ansatte med mellemlange videregående sundhedsuddannelser har de kompetencer, der kræves
for at tilegne sig og nyttiggøre forskningsbaseret viden samt
kunne gennemføre udviklings- og forskningsprojekter, påtog
Birgitte Schantz Laursen sig ansvaret og kursuslederfunktionen. Således kunne FoKSy og Afdeling for Universitetshospitalsanliggender den 21. – 23. april udbyde kurset ”Fra idé til
projekt – introduktion til forskning i sundhedsvæsenet.

sen og Maria Lundtoft Svendsen stod med ansvaret for hele
dagen. Et stort arbejde, som lønnede sig på dagen.
De tre posterpriser gik alle til sygeplejefaglige projekter:
Første pris: Høgh v, Hansen MH, Højbjerg T, Lauberg A.
(Kardiologisk afdeling): ”They should know me by now!” Pa-

Forskningens Dag
Den 28. oktober var en dag i forskningens tegn. For tredje
gang siden Aalborg Sygehus fik status af universitetssygehus
slog Medicinerhuset dørene op for mere end 300 interesserede forskere, politikere, klinikere og fondsbestyrelser. Et alsidigt program med foredrag ved førende forskere og iværksættere som lektor ph.d. Maja Horst, CBS, overlæge, dr. med
Henning Rud Andersen, Århus Universitetshospital, Skejby
og kemiingeniør Lotte Bjerre Knudsen, Novo Nordisk var med
til at gøre dagen til en stor succes sammen med alle de aktive
forskere ved Aalborg Sygehus, som efterfølgende stillede deres viden til rådighed gennem papers og posters.
Formand for planlægningsgruppen var Birgitte Schantz
Laursen, som sammen med overlæge Henrik Krarup, molekylærbiolog Torben Lüth Andersson, centerchef Carl-Otto
Gøtzsche. Kommunikationsmedarbejderne Peter Friis Jeppe-
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Birgitte Schantz Laursen og Torben Lüth Andersson, planlæggere af Forskningens Dag. Privatfoto.

tients´ experiences of and expectations to readmission with
Atrial Fibrillation
Delt anden/tredje pris: Koktved DP, Nielsen LL, Birgith Pedersen (Onkologisk afdeling): Hvordan kan information og
vejledning øge patientens muligheder for at mestre hverdagslivet med bivirkninger forårsaget af behandling med kemo og
stråler & Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE
(Karkirurgisk afdeling, Hjerte-Lungekirurgisk afdeling, FoKSy): Klæder skaber folk.
Opbygning og udvikling af en bæredygtig forskningskultur
Siden Aalborg Sygehus blev en del af Århus Universitetshospital har der gennem årene været et hårdt men vedholdende
strategisk og konkret arbejde i forhold til at forskningsorganisationen internt skulle bindes sammen og udvikles med
fælles mål for øje. Med forsknings- og innovationschef Hans
Gregersens nye job som direktør for SDC pr. 1. april 2010
blev afviklingen af det 9. internatseminar for professorer og
forskningsansvarlige ved Aalborg Sygehus, den 4. – 5. marts
den sidste fælles opgave.

Bredmose Simonsen til indskrivning ved Institut for Ledelse,
Aarhus School of Business med professor Poul Houman Andersen og Charlotte Delmar som vejledere.
Regionale og nationale forskningsudvalg og fonde
Charlotte Delmar har en plads i Bestyrelsen for Sundhedstjenesteforskning i Region Nordjylland. Bestyrelsen er tværdisciplinær og med politisk repræsentation.
Endelig har Charlotte Delmar deltaget i Novo Nordisk Fondens fællesmøde med deltagelse af bestyrelse og direktionerne fra hele koncernen samt Novo Nordisk Fondens bestyrelse,
komité- og udvalgsmedlemmer, den 18. marts samt uddeling
af Novo Nordisk Forskerpris den 8. maj og bedømmelse af
projektansøgninger den 8. november.

Forskning & Innovation
Charlotte Delmar har siden efteråret 2009 indgået sammen
med forsknings- og innovationschef Hans Gregersen i ledelsen af Idéklinikken. Hans Gregersen har varetaget den faglige ledelse af produktinnovation og kommercialisering, og
Charlotte Delmar har varetaget den faglige ledelse af KASK
og KULTUR.
KASK er et skandinavisk samarbejde omkring fælles innovationsaktiviteter mellem Aalborg Sygehus, Ullevål Hospital,
Oslo og Sahlgrenska, Göteborg.
KULTUR står for en fremmende aktivitet med fokus på at skabe en bæredygtig innovationskultur.
For yderligere cementering af medarbejdernes roller og opgaver tog ovennævnte ledelse initiativ til at alle i Idéklinikken
mødtes til en temaeftermiddag den 15. februar. Gruppernes
forskellige fremlæggelser foranledigede gode fælles drøftelser
og noget at arbejde videre med for ledelsen.
I forbindelse med KASK samarbejdet deltog Charlotte Delmar og Jesper Bredsmose Simonsen fra Idéklinikken i Sahlgrenskas Kvalitetstemadag. Ud over personlig repræsentation
bidrog vi med fælles roll-up og brochuremateriale til uddeling
i det svenske.
Samme roll-up og brochuremateriale kom også til sin rette,
da sygehusets ph.d. forening den 28. januar afviklede den årlige ph.d. dag. Forskningslederen stod på stand sammen med
repræsentanter fra Idéklinikken.
I forbindelse med forsknings- og innovationschef Hans Gregersens nye job ansatte vi en ny leder af Idéklinikken, Kjeld Lisby til varetagelse af hele Idèklinikkens daglige drift. Charlotte
Delmar overgik i den sammenhæng til at få et ph,d.- projekt
om innovationskultur ”sat i søen”. Det drejer sig om Jesper
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Samarbejde med nationale
og internationale forskningsmiljøer
Afdeling for Sygeplejevidenskab
Som en del af Århus Universitetshospital er Afdeling for Sygeplejevidenskab en naturlig samarbejdspartner. Der har også i
2010 været et tæt samarbejde i forbindelse med planlægning
og afvikling af undervisningsmodul på kandidatuddannelsen i sygepleje omhandlende sygeplejefaglig ledelse og klinisk
ekspertise ved Erik Elgaard Sørensen. Desuden et øget antal
undervisnings-, vejlednings- og bedømmelsesopgaver på såvel kandidat- som masteruddannelsen, varetaget af forskerne
ved forskningsenheden samt Charlotte Delmars formandskab for ph.d. bedømmelsesudvalg. Således var det også naturligt af FoKSy deltog i Afdeling for Sygeplejevidenskabs semestermøde den 3. maj vedrørende vejlederrollen. Oplæg ved
Gitte Wichmann-Hansen, Center for Medicinsk uddannelse
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet blev
suppleret med tematiserede gruppedrøftelser om egen personlige vejlederrolle.
Det er også med stor glæde at klinisk sygeplejerske Vibeke
Høgh, som den anden studerende ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, afsluttede sit kvalifikationsår på behørig vis med
en eksamination af sin afsluttende opgave omhandlende
begrebet livskvalitet og dets mangfoldighed af definitioner
og forskningsmæssige anvendelser. Hen over efteråret er der
arbejdet med ph.d. projektbeskrivelse. Læs yderligere under
”Projekter/ ph.d. projekter.
I 2010 forankrede vi i fællesskab det tidligere aftalte strategiske og intensiverede faglige samarbejde mellem FoKSy og
Afdeling for Sygeplejevidenskab. Med et indledende møde ultimo 2009 mellem professor Marit Kirkevold, afdelingsleder
Kirsten Lomborg og forskningsleder Charlotte Delmar blev
der fulgt op på dette med mailkorrespondancer, to ledermøder og en spændende temadag den 27. april, hvor forskerne
præsenterede hver deres forskningsfelter, bl.a. med henblik
på at iværksætte fælles ph.d. kurser. Et outcome af dette
møde er ph.d. kurset: Det personorienterede Sundhedsvæsen
til afvikling den 27. – 29. april 2011.
Center for Kliniske retningslinjer
Der ligger en gensidig aktivitetsforpligtelse på området mellem
Aalborg Sygehus og Centeret. Dels fordi Aalborg Sygehus som betalende medlem af centeret er med til at sikre driften, dels fordi et
af centerets formål er at samle kompetencerne og hindre dobbeltarbejde i udformning af kliniske retningslinjer
Erik Elgaard Sørensen er medlem af Centrets Videnskabelige Råd.
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Nationalt samarbejde med øvrige sygeplejevidenskabelige
forskningsmiljøer
• Tredje møde i Nationalt Netværk for Forskningsledere,
ansat ved hospitaler i Danmark blev den 26. april afviklet
på Glostrup Hospital.
• Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet har taget form gennem den fælles
ph.d.-studerende Mette Kjerholt fra Gentofte Hospital. Tilligemed fejrede denne forskningsenhed sit 5 års
jubilæum den 16. november med glædelig deltagelse af
FoKSy.
• Kontakten til UCSF har i 2010 hovedsagelig været gennem professor Lis Adamsen og deltagelsen i Novo Nordisk Fondens bevillingsmøde sidst på året samt møde
den 9. april i København i forbindelse med drøftelse af
ny strategi for uddeling af midler fra Fonden. Også UCSF
havde i 2010 jubilæum. Med glædelig deltagelse fra FoKSy sagde vi tillykke med de 20 år den 8. september
• Rigshospitalet dannede den 7. juni rammen for et flot sygeplejesymposium. Charlotte Delmar var i den henseende inviteret til at være keynote speaker om emnet: ”The
knowing-doing gap – strategi og sammenhængskraft. Et
oplæg, der tog udgangspunkt i opbygning og udvikling af
forskningen ved Aalborg Sygehus.
Samarbejde med internationale forskningsmiljøer
Norden
Forskernetværk
Med initiativtager professor Eva Gjengedal blev der i det
smukke Molde i Norge afviklet det første møde i Nordisk Netværk for Fænomenologisk Helsefaglig Forskning. Edith Mark
og Charlotte Delmar deltog fra FoKSy. En hyggelig middag
mandag aften den 20. september blev et godt startskud til en
faglig spændende tirsdag med oplæg og kvalificerede diskussioner. Netværket er etableret, og vi fortsætter med at udvikle
det.
Forskningsprojekt
Charlotte Delmar er projektleder for et nordisk projekt ”Omsorgens Forfald” med deltagelse af 9 forskere fra Sverige,
Finland og Danmark. 3 sygeplejersker fra Aalborg Sygehus
indgår i forskningsgruppen. (se nærmere under ”projekter”).
UK
I forbindelse med deltagelse i forskellige internationale konferencer har forskningslederen bemærket at Bournemouth Uni-

versity har nogle spændende og vigtige papers. Således skulle
2010 blive indledningen til et samarbejde med specifikt professor Kathleen Galvin, Chair in Health Research, School of
Health & Social Care. Professor Galvin kommer som oplægsholder ved et tre-dages ph.d kursus: Det personorienterede
Sundhedsvæsen, som FoKSy og Afdeling for Sygeplejevidenskab har planlagt sammen.
USA
Et tættere samarbejde til de amerikanske kollegaer i bestyrelsen for International Association for Human Caring, især
tidl. bestyrelsesformand, professor og redaktør Zane Wolf .
Ved den årlige konference ved Mayo Clinic, Minnesota blev
forskningslederen den internationale repræsentant for denne
stærkt amerikanskprægede association.

På trappen mellem to bygninger, Mayo Clinic,
Minnesota. Privatfoto.

Det fortsatte samarbejde med Tænke-Tanken: International Caritas Consortium/The Watson Caring Science Institute. Developing Human Caring Models for Research, Education and Practice.fik lov at blomstre med besøget af Jim
D`Alfonso, som er daglig leder af The Watson Caring Science
Institute. Endvidere et stort tillykke til Jim D`Alfonso,som ved
indgangen af 2011 fik en stilling som Associate Chief Nursing
Officer ved Kaiser Permanente, U.S.
Hjemme Hos: Arrangøren Patrick Dean, byder indenfor til eftermiddagste. Privatfoto.

Gæster
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Opbygning af en understøttende forskningsorganisation, 15. januar 2010.
Det Regionale Forskningsråd, Region Nordjylland. Sygeplejefaglig forskning. 1.juni 2010.
Chief Nurse Executive Jim D`Alfonso, Watson Caring Science
Institute, USA. Developing Human Caring Models for Research, Education and Practice, 29. august – 3. september
2010.

Jim D´Alfonso og Charlotte Delmar i Lønstrup.
Privatfoto.
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Projekter
Udvikling af ny viden, der er relevant for sygepleje både som praksisfag
og som videnskabelig disciplin vil fordre gennemførelse af såvel faglige
som tværdisciplinære forskningsprojekter.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har i år 2010 haft 9
ph.d.-studerende tilknyttet og vejledt to ph.d.-studerende til
indskrivning. Af de 9 ph.d. studerende forsvarede Dorte Buchwald sin afhandling den 9. november 2010. Afhandlingen er
omtalt i artiklen ”Millioner af stjerner”. Efterfølgende præsenteres de 9 + 2 ph.d.-projekter samt øvrige projekter, hvor én
af de videnskabelige medarbejdere fra forskningsenheden har
været involveret som vejleder. 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.
Ph.d. projekter
Projektets titel: Millioner af stjerner – om hvordan børn magter
tilværelsen med en alvorligt syg og døende forælder
Dorte Buchwald. Indskrevet 1. september 2006 ved Institut
for Kommunikation, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet.
Vejledere: Professor Karen Vibeke Mortensen, Institut for
Kommunikation, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, seniorforsker Birgitte Schantz Laursen og forskningsleder Charlotte Delmar, begge Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Dansk alkoholkultur – i et sundhedsfremmeperspektiv
Mette Grønkjær. Indskrevet 1. oktober 2006 ved Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet.
Vejledere: Lektor, overlæge Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, seniorforsker Tine Curtis, Center for Alkoholforskning,
Statens Institut for Folkesundhed samt forskningsleder Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Mænd med prostatacancer, korte og afgrænsede
kontakter med sundhedsprofessionelle og etablering af on-line patientbog
Charlotte Bjørnes. Indskrevet 1. maj 2008 ved Institut for
Samfundsudvikling og Planlægning, Det ingeniør- natur- og
sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet.
Vejledere: Professor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Det ingeniør- natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, seniorforsker Birgitte Schantz Laursen og forskningsleder Charlotte Delmar,
begge Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
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Projekt ved Aalborg Sygehus: Hvordan oplever diabetespatienter med fodsår den første konsultation i fodcentret?
Fra venstre: Sygeplejerskerne Ulla Scheving og Bente Bugge.
Privatfoto.
Projektets titel: Sammenhæng i patientforløb og medinddragelse
af ældre kronisk syge, udtrykt gennem sundhedspersonalets kommunikation
Mette Kjerholt. Indskrevet 1. januar 2007 ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Vejledere: Professor Lis Wagner, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, forskningsleder
Tove Lindhardt, Gentofte Hospital samt forskningsleder
Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: At være akut kritisk syg og indlagt på intensiv afdeling. Kvalitativ evidens i evidensbaseret sygeplejepraksis.
Bente Hoeck. Indskrevet 1. september 2005 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, adjunkt Svend Brinkmann, Psykologisk Institut, Det
samfundsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet samt
forskningsleder, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital.
Projektets titel: Sygepleje i kortidsafsnit
Karin Bundgaard. Indskrevet 1. september 2008 ved Institut
for Produktion, Det ingeniør- natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere: Institutleder Karl Brian Nielsen, Det ingeniør- natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, postdoc i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen og
forskningsleder Charlotte Delmar, begge Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Familiedannelse efter fødsel af et senpræmaturt
barn
Helle Haslund Thomsen. Indskrevet 1. september 2010 ved
Afdeling for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Det humanistiske fakultet, Aarhus Universitet.
Vejledere: Lektor Susanne Højlund Pedersen, Afdeling for antropologi, arkæologi og lingvistik, Det humanistiske fakultet,
Aarhus Universitet, seniorforsker Mette Bech Risør, Almennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin,
Universitetet i Tromsø og seniorforsker Birgitte Schantz Laursen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital
Projektets titel: Kommunikation og interaktion i en sygeplejefaglig
læringspraksis – et læringsrum på et vadested
Malene Kjær Jeppesen. Indskrevet 1. februar 2007 ved Institut for Kommunikation. Det humanistiske fakultet, Aalborg
Universitet
Vejledere: Lektor Pirkko Raudaskoski og lektor Søren Frimann, begge Institut for Kommunikation, Det humanistiske
fakultet, Aalborg Universitet samt postdoc i klinisk sygepleje
Erik Elgaard Sørensen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Livskvalitet hos mennesker med stomi
Anne Kjærgaard Danielsen. Indskrevet 1. maj 2010 ved Det
sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.
Vejledere: Professor, overlæge, dr. med. Jacob Rosenberg, Gastroenheden, Herlev Hospital, overlæge, dr. med. Flemming
Burcharth, Gastroenheden, Herlev Hospital og postdoc i
klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen, Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, Århus Universitetshospital.
Projektets titel: Atrial Fibrillation, from Self-rated Health Status
to Patients’ Perceptions of Living with the Disease
Vibeke Høgh. Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus
Universitet.
Vejledere: Lektor Kirsten Frederiksen, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, professor Kim Overvad, Klinisk
Epidemiologisk Afdeling, overlæge ph.d. Sam Riahi Kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
forskningsleder Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
Projektets titel: A Culture of Innovation? A Study among Health
Care Professionals in the Nordic Countries
Jesper Bredmose Simonsen. Institut for Ledelse, Aarhus
School of Business, Aarhus Universitet.

Vejledere: Professor Poul Houman Andersen, Institut for Ledelse,
ASB og forskningsleder Charlotte Delmar, Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Nordiske projekter
Projektets arbejdstitel: Omsorgsetikken og dens iboende forfald - i
forskellige omsorgskulturer.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem universitetslektor
Kerstin Sivonen, Helsingfors, Finland, universitetslektor Ewa
Rundqvist, Stockholm, Sverige, og forskningsleder Charlotte
Delmar. Charlotte Delmar er projektleder.
Til projektet er knyttet 6 medforskere, hvoraf 3 er sygeplejersker ved Aalborg Sygehus. Det er: Forløbskoordinator i Urologisk Afdeling, cand.cur. Anette Højer Mikkelsen, udviklingssygeplejerske i Specialkirurgisk Center cand.cur. Charlotte
B. Thorup og udviklingssygeplejerske i Onkologisk Afdeling
cand.cur. Birgith Pedersen. De to medforskere fra Finland
er henholdsvis Nanny Alenius-Karlsson og Christel Roberts,
begge lektorer ved Arcada Nylanda Svenska Yrkeshögskola,
Helsingfors. Medforskeren fra Sverige er lektor Birgitta Andersson, Ersta Sköndal Högskola, Stockholm.
Den empiriske del blev påbegyndt ultimo 2006. Vandt nordisk posterpris ved den nordiske konference i regi af NCCS,
april 2008. En artikel er publiceret i International Journal for
Human Caring, tre artikler er submitted til henholdsvis Scandinavian Journal of Caring Sciences (2) og International Journal for Human Caring (1).
Projektet er afsluttet i 2010, og der skrives artikler.
Projekter inden for Region Nordjylland – på tværs af institutioner
Projektets titel: Diabetesskole – for livet. Fra praksis til udviklingsprojekt i Aalborg Kommune.
Projektet udføres af lektor, MKK Ina Koldkjær Sølling og
MPH Pia Bak, begge University Collage Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen, og hjemmesygeplejerske Lene Nørgaard
Rasmussen samt ergoterapeut Anne Elisabeth Mårtensson,
begge Aalborg Kommune.
Postdoc i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.
Præsentation: Diabetesskole – for livet. Et projekt på tværs af
sektorer og professioner. 10 års jubilæumssymposium. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, 1. marts 2010.
Projektet forventes afsluttet og rapporteret i foråret 2011.
Projektets titel: Quantitative assessment of central sensitization
in osteoarthritis
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital og Aalborg Universitet.
Projektet udføres af: Lars Arendt-Nielsen Professor, Thomas Graven-Nielsen Ph.D., DMSc, SMI, Aalborg Universitet,
Hongling Nie Ph.D. M.D., Aalborg Universitet, Mogens B
Laursen M.D., Ole Simonsen M.D., Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital og seniorforsker Birgitte Schantz Laursen.
Artikel publiceret i tidsskriftet Pain oktober 2010.
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Projektets titel: Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Sygehus,
Aalborg Universitet, Arkadens Fysioterapi og MagVenture/AS.
Projektet udføres af: Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital, Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, SMI, Aalborg Universitet, Knud Vemming,
Product Manager, Magnetic Stimulation, MagVenture A/S,
Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi, Aalborg, Lars Arendt-Nielsen, professor, SMI. Aalborg Universitet og seniorforsker Birgitte Schantz Laursen. De sidste data
indsamlet i januar 2010.
Projekter ved Aalborg Sygehus
Projektets titel: Den gode, den kloge og den rigtige sygepleje - klinisk sygepleje og omsorgsetik.
Projektet er et forskningsprogram, som blev udarbejdet i
2006. Iværksættelse af projektet, som involverer hele sygehuset blev januar 2007 vedtaget af chefsygeplejerske og oversygeplejerskeråd. I løbet af 2007 blev de lokale afdelingsspecifikke projekter formuleret med opstart ultimo 2007/primo
2008. Med udgangen af 2010 afrapporteres alle projekter.
Forskningsprogrammet er omtalt i forskningsenhedens årsberetning for 2006, som kan hentes på www.foksy.dk. Også
henvisning til artikel: Delmar C. Omsorgsetik – teoretisk sludder eller klinisk sygepleje? Et forskningsprogram. Fagligt Selskab for udviklingssygeplejerskers hjemmeside www.dsr.dk.
Medlemsblad for udviklingssygeplejersker, maj 2007.
Forskningsleder Charlotte Delmar har været vejleder på den
fælles projektbeskrivelse mens forskningsenhedens samlede
stab er vejledere på forskellige projekter afledt af den fælles
”paraply”. Sygehusets udviklingssygeplejersker er projektledere (se nærmere under ”Forum for udviklingssygeplejersker”).
Projektets titel: Hvordan oplever diabetespatienter med fodsår
den første konsultation i fodcentret?
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Ulla Scheving, Inger Vestergaard, Endokrinologisk afdeling og postdoc i klinisk sygepleje Edith Mark, Medicinsk Center.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Edith Mark er vejleder
Projektets titel: ”Nu må de da kende mig”
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Tina Højbjerg, Minna
Holm Hansen, Vibeke Høgh og udviklingssygeplejerske Astrid
Lauberg, alle fra Kardiologisk Afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets titel: Hvad oplever patienten som betydningsfuldt i det
første ambulante møde
Projektet udføres af: Afdelingssygeplejerske Lis Daugaard
Nielsen, Øjenafdelingen, afsnittet i Hjørring, sygeplejerske
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Tina Jensen, øjenafdelingen, sygeplejerske Janni Hedvig Ulrich, Øre-næse-hals afdelingen, sygeplejerske Rikke Toftelund
Sørensen, Øre-næse-hals afdelingen, sygeplejerske Ghita
Back, kæbekirurgisk afdeling og udviklingssygeplejerske Birgitte Boll, Øre-næse-hals- øjen og kæbekirurgisk afdeling,.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets titel: Sygepleje til pårørende hvis ægtefælle har en kronisk obstruktiv lungelidelse
Projektet udføres af: Undervisningsansvarlig sygeplejerske
Line Hust Storgaard, sygeplejerske Nicole Flou, sygeplejerske
Violeta Bojadzic, alle fra Lungemedicinsk Afdeling og udviklingssygeplejerske Hanne Axelsen, Medicinsk Center.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets titel: Betydningen af bodyimage og seksualitet for brystkræftopererede kvinder
Projektet udføres af: Sygeplejerske Helle Nielsen, Plastikkirurgisk afdeling, sygeplejerske Anette Møller Gregersen, Mammakirurgisk afdeling og udviklingssygeplejerske Charlotte B.
Thorup, Hoved-hjertecenter.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Seniorforsker Birgitte Schantz Laursen er vejleder.
Projektets titel: Omsorg i operationssygepleje
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Gitte Olesen, Liselotte
Bierregaard og udviklingssygeplejerske Charlotte B. Thorup,
alle fra Hoved-hjertecenter.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.
Projektets titel: Klæder skaber folk
Projektet udføres af: Sygeplejerske Anita Tracey, Hjerte-Lungekirurgisk afdeling, sygeplejerske Tina Rasmussen, Karkirurgisk afdeling og udviklingssygeplejerske Charlotte B. Thorup,
Hoved-Hjertecenter.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.
Projektets titel: Personlige kundskabers betydning for at indgå i
patientrelationen – set fra sygeplejerskens perspektiv
Projektet udføres af: Sygeplejerske Susanne Kvist, Graviditets- og ultralydsafsnit, sygeplejerske Tina Thuen, B11, sygeplejerske Rikke Løkke, Gynækologisk sengeafsnit, afdelingssygeplejerske Inge Margrethe Poulsen, Fertilitetsklinikken,
sygeplejerske Helle Skafte Andersen, afsnit 2093 Rigshospitalet og udviklingssygeplejerske Karen Eck, GynækologiskObstetrisk afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.

Projektets titel: Samspillet mellem unge med colitis ulcerosa, forældrene og sygeplejersken. Unge indlagt til kirurgisk behandling af
colitis ulcerosa
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Susanne Jensen, Lene
Larsen og udviklingssygeplejerske Ida Østrup.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.
Projektets titel: Kommunikativ omsorgsetik
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Lisbeth Ravn, Mona
Pilgaard, Helen Kæstel, alle kardiologisk afdeling S2 og udviklingssygeplejerske Astrid Lauberg, kardiologisk afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen har været vejleder. Projektet
er afsluttet i 2010.
Projektets titel: Hvad oplever de pårørende i forbindelse med overflytning af patient fra intensivt afsnit til sengeafsnit?
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Christina S. Jakobsen,
Rikke Juhl Rahmberg, Maria Bøgeskov Søttrup, alle kardiologisk afdeling S1 og udviklingssygeplejerske Astrid Lauberg,
kardiologisk afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Erik Elgaard Sørensen er vejleder.

lindrende indsats i hospitalsregi. Afdelingens samlede personalegruppe og tværfaglige samarbejdspartnere indgik i projektet.
Postdoc i klinisk sygepleje Karen Marie Dalgaard har været forsker og projektleder. Projektet blev påbegyndt marts 2007. Implementeringsfasen blev afsluttet med udgangen af maj 2009
og i de første tre måneder af 2010 gennemførtes evaluering af
projektet baseret på spørgeskema, fokusgruppe interview og
individuelle interview med projektdeltagere. Projektet er afsluttet pr. 1. april 2010. Resultater forefindes i tre rapporter.
Projektets titel: Projekt Sengecykling.
Projektet undersøger hæmodialysepatienternes oplevelse af
brugen af sengecykler under dialyse.
Projektet er udført af: Karin Dollerup, Karina Kjærsgaard
og Hanne Agnholt, sygeplejersker i Nyremedicinsk Afdeling. Edith Mark, postdoc i klinisk sygepleje, Medicinsk
Center, er vejledere. Resultater kommer i form af rapport
og artikel.

Projektets titel: Når patienter oplever uoverensstemmelser i sygepleje
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Susanne Svane Riis
Christiansen, Mette Kjær Sloth, Anette Lene Rasmussen, alle
kardiologisk afdeling S1 og udviklingssygeplejerske Astrid
Lauberg, kardiologisk afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Forskningsleder
Charlotte Delmar har været vejleder. Projektet er afsluttet i 2010.
Projektets titel: Samarbejdet med den kroniske dialyse patient
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Hanne Agnholt, Jytte
Boll, Tina Hejlesen, Karla Møller og Anette Gade alle fra Nyremedicinsk afdeling 3 Ø og udviklingssygeplejerske Jette Andreasen, Medicinsk Center.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk sygepleje Karen Marie Dalgaard har været vejleder ind til den 1. april.
Projektets titel: Livskvalitet hos patienter med uhelbredelig prostacancer
Projektet udføres af Sygeplejerskerne Helle Thorsøe, Lisbeth
Gissel, Hanne Wulf, Kirsten Buhl, Eva Vetner og udviklingssygeplejerske (tidl.) Susanne Bünger, alle Urologisk afdeling.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Postdoc i klinisk
sygepleje Karen Marie Dalgaard har været vejleder.
Projektets titel: Projekt Lindrende Indsats.
Projektet er et aktionsforskningsprojekt, som er gennemført over
en periode på 3 år i Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
med henblik på at udvikle metoder til implementering af den
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Formidling af forskning
Hver forskers vejledning til ph.d.-studerende og vejledning på forskningsprojekter er beskrevet under Projekter. Her er alene angivet vejledning til master- og kandidatstuderende.

Charlotte Delmar

Edith Mark tegner og fortæller i Medicinsk Center.
Privatfoto.

Erik Elgaard i en vejledningssituation sammen med
sygeplejerske Anita Tracy, Hjerte-lungekirurgisk afdeling. Privatfoto.

Originalartikler og bogkapitler baseret på originaldata
1. Dalgaard KM, Thorsell G, Delmar C. Identifying transitions in an incurable illness trajectory: a critical factor
in hospital based palliative care. International Journal of
Palliative Nursing; 2010, 16 (2): 87 - 92.
2. Rundqvist E, Sivonen K, Delmar C. Sources of Caring in
Professional Nursing – A Review of Current Nursing Literature. International Journal for Human Caring; 2010,
14 (1): 36 - 43.
3. Delmar C. Livsfenomener. I: Knutstad U. (red). Sentrale
begreper i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. Akribe
Forlag 2010: Kapitel 19: 481 - 496. (ISBN: 978-827950-133-6).
4. Delmar C. Udvikling af en sygeplejefaglig teori om livsfænomener med Kari Martinsens omsorgsfilosofi som tænkehorisont. I: Jørgensen BB, Steenfeldt VØ. (red.). Med
sygeplejeteori som referenceramme – i forskning og udvikling. Gads Forlag. 2010: Kapitel 5: 79 - 101 (ISBN:
978-87-12-04467-3).
5. Laursen BS, Delmar C. Sexuality: A Vulnerable Dimension in Life. The effect of Chronic Non-malignant Pain
on Women’s Sexuality. In: Berhardt LV, (ed). Advances
in Medicine and Biology. Nova Science Publishers Inc.
2010: Vol.12, Chapter 4. (ISBN: 978-1-61728-994-1).
6. Delmar C. “Generalizability” as recognition. Reflections
on a foundational problem in qualitative research. Qualitative Studies, 2010, 1 (2): 116 – 129.
Rapporter
1. Delmar C. Årsberetning 2009, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, februar 2010 (ISBN: 978-87-90880-25-5).

Birgitte Schantz Laursen foran posteren, European
Society for Sexsual Medicine,Malaga. Privatfoto.
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Editorials, proceedings, anmeldelser, policy papers og andre
publikationer
1. Delmar C, Dalgaard KM, Mark E, Laursen BS, Sørensen
EE. Identificering af potentielle forskere. Kendetegn for
talentspejderi, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, www.foksy.dk, februar 2010.
2. Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? Bygholm A, Elberg P. Hejlesen O. SHI2010
Proceedings. 8th Scandinavian Conference on Health

3.
4.

5.

Informatics. Copenhagen, 23-24 August 2010, Tapir
Academic Press, Norway. (ISBN 978-82-519-2606-5)
(Proceeding)
Delmar C. A Call for Life Phenomena. International Journal for Human Caring, 2010; 14 (3): 67. (Proceeding).
Delmar C. Caring Ethics – An Applied Nursing Care Model
from a Scandinavian Perspective. International Journal for
Human Caring, 2010; 14 (3): 67 - 68. (Proceeding).
Laursen BS, Overvad K, Olesen AS, Delmar C, ArendtNielsen L. Sexuality: a vulnerable dimension in life. The
Journal of Sexual Medicine. Proceedings of the 13th annual meeting of the European Society for sexual medicine. 2010, vol 7:454-455. (Proceeding).

Accepterede abstracts
1. Bjørnes C, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Dansk Selskab
for Sygeplejeforskning, Århus Universitetshospital, Skejby, 18. januar 2010: Hvordan kan en online patientbog
have en betydning i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? (Paper).
2. Thorup CB, Pedersen B, Mikkelsen AH, Delmar C. 10
års jubilæumssymposium, FoKSy, Europahallen, Aalborg, 1. marts 2010: Etisk dannelse i forhold til patienters sårbarhed og lidelse. Et nordisk forskningsprojekt.
(Paper).
3. Buchwald D, Mortensen KV, Delmar C, Laursen BS.10
års jubilæumssymposium, FoKSy, Europahallen, Aalborg, 1. marts 2010: Millioner af stjerner. Om børns
håndtering af livet med en alvorlig syg og døende forælder.(Paper).
4. Grønkjær M, Delmar C, Curtis T. 10 års jubilæumssymposium, FoKSy, Europahallen, Aalborg, 1. marts 2010:
Hvorfor drikker Jeppe? Dansk alkoholkultur i et sundhedsfremmeperspektiv. (Paper).
5. Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. FPKS seminar. Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet
i Sundhedsvæsenet, Hotel Nyborg Strand, 4. maj 2010:
Hvordan kan en Online patientbog forbedre kvaliteten
i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? (Paper).
6. Mark E, Delmar C. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 7. maj 2010: En spiseskitse. (Paper).
7. Mark E, Delmar C. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 7. maj 2010: Udtryk
med tegning. (Paper).
8. Delmar C. 31st International Association for Human Caring Conference, Mayo Clinic, Minnesota, USA, 2 – 5.
juni 2010: A Call for Lifephenomena. (Paper).
9. Delmar C. 31st International Association for Human Caring Conference, Mayo Clinic, Minnesota, USA, 2 – 5.
juni 2010: Caring-ethics – An Applied Nursing Care Model from A Scandinavian Perspective. (Paper).

10. Mark E., Delmar C. 29th International Human Science
Research Conference, Seattle, USA, d. 4. – 8. august
2010: Visual expression of the experiences of restrictive
eating. (Paper).
11. Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. 8th Scandinavian Conference on Health Informatics SHI, København, 23 – 24. august 2010: Hvordan kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige
cancerpatienter og sundhedsprofessionelle?(Paper)
12. Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. E-sundhedsobservatoriets Årskonference, Hotel Nyborg Strand, 12
– 13. oktober 2010: Hvordan kan en Online patientbog
forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? (Paper).
13. Bjørnes C, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Forskningens
Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28.
oktober 2010: Hvordan kan patientens sundheds itsystem forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige
cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? (Poster)
14. Kristensen VG, Nielsen AL, Gaihede M, Boll B, Delmar
C. Forskningens Dag, Aalborg Hospital, Århus Universitetshospital, 28. oktober 2010: Mobilisation of patients
with epistaxis. (Poster)
15. Kjerholt M, Wagner L, Lindhardt T, Delmar C. 5 års jubilæum, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, 16.november 2010: Healthcare Professional
Communication on care Trajectory of Chronically Ill Elderly. (Poster).
Bedømmelsesopgaver
1. Novo Nordisk Fonden, 43 projektansøgninger
2. Ph.d. bedømmelsesudvalg, Hanne Konradsen, Faculty
of Health Sciences, Aarhus University, Denmark: From
silent problem to interactional psychosocial problem. A
qualitative follow-up study of patients with facial disfigurement, public defence October 2010 (formand for
bedømmelseskomite).
3. Ph.d. bedømmelsesudvalg, Anita Haahr Aarup, Faculty
of Health Sciences, Aarhus University, Denmark: Living
with Parkinson’s disease before and after Deep Brain
Stimulation. A hermeneutic phenomenological study of
patients’ and their spouses’ experience of life, public defence June 2010 (formand for bedømmelseskomite).
4. Præ- ph.d. bedømmelse, Jette Pedersen. Faculty of Health Sciences, Aarhus University, August 2010.
Undervisning
Master i Klinisk Sygepleje, Modul 6, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 7. april 2010. Tema: Magtrelationer og sygepleje.
Temaeftermiddag for neurologisk sygeplejepersonale, Aalborg Sygehus, 8. februar 2010. Tema:: Den gode, kloge og
rigtige sygepleje.
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Inviterede foredrag
1. National konference for de danske sygeplejefaglige selskaber, Vilvorde Course Centre, 18. november 2010.
Tema: Den sygeplejefaglige udvikling i fremtiden.
2. Temadag for Sygeplejefagrådet, Regionshospitalet Randers, 17. november 2010. Tema: Grundlæggende sygepleje.
3. National konference, Dansk Selskab for kæbekirurgiske
sygeplejersker, Aarhus Scandic, 30. oktober 2010. Tema:
Den gode, kloge og rigtige sygepleje.
4. Kick-Off seminar for Master’s program i helsetjeneste for
ældre, Lovisenberg Diakonale Høgskole & Diakonhjemmets Høgskole, Oslo, Norge, 14. september 2010.Tema:
Å bygge bro mellem forskning og klinisk praksis. Udfordringer til kunnskapen.
5. National konference, Dansk selskab for sygeplejersker,
der arbejder med udvikling af klinisk sygepleje, Comwell
Rebild, 1. september 2010. Tema: Professionalitet med
gejst: Personorienteret professionalitet.
6. Symposium i sygepleje, Rigshospitalet, 7. juni 2010.
Tema: Strategi for forskning i klinisk sygepleje.
Konference- og kursusplanlægning
10 års jubilæumssymposium, FoKSy, Europahallen, Aalborg,
1. marts 2010.
9. internatseminar for professorer og forskningsansvarlige
ved Aalborg Sygehus. Opbygge og udvikle en bæredygtig, dynamisk og fremtidsorienteret forskningsorganisation, 4 – 5.
marts 2010.
Deltagelse i Tænke-Tank og konferencer
1. 5 års jubilæumskonference, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, 16. november 2010.
2. Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28. oktober 2010.
3. 20 års jubilæumskonference, UCSF, 8. september 2010.
4. National Konference, Dansk Selskab for sygeplejersker
der arbejder med udvikling af klinisk sygepleje, Comwell
Rebild, 1- 2. september 2010. Tema: Professionalitet
med gejst
5. XIII Nordic Conference for University Hospital Directors
and Faculty Deans, Tampere, Finland, 25 – 27. august
2010.
6. 31st International Association for Human Caring Conference, Mayo Clinic, Minnesota, USA, 2 – 5. juni 2010.
Tema: Nursing Care Models.
7. 20 års jubilæumskonference, Sygeplejeetisk Råd, 12. maj
2010.
8. 6. Symposium i Sygepleje, Aalborg Sygehus og Aalborg
Psykiatriske Hospital, Aalborg Kongres & KulturCenter,
7. maj 2010.
9. 98. årsmøde, Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, Aalborg Kongres & KulturCenter, 5 – 6. maj 2010.
Tema: Et sundhedsvæsen i verdensklasse.
10. 10 års jubilæums symposium, FoKSy, Aalborg Kongres &
KulturCenter, 1. marts 2010.
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Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus, 3. december 2010.
Tema: Afslutning af fase I omsorgsetik i klinisk sygepleje.
2. Ph.d. forsvar ved Leanne Langhorn, Århus Universitetshospital, Aarhus Sygehus, 29. november 2010. Early rehabilitation of patients with Post-traumatic Amnesia in
the intensive care unit.
3. Kick off seminar for en ny forskningsstrategi, DSR, København, 1. november 2010.
4. Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus, 29. september
2010. Tema: Hvilke udfordringer skaber fremtidens sygehusvæsen for ledelse?
5. Strategi seminar for sygehusledelse og afdelingsledelser
ved Aalborg Sygehus, 23 – 24. september 2010. Tema:
Klinisk struktur og input til konkurrenceprogram for Nyt
Universitetssygehus.
6. Ph.d. forsvar ved Mette Holst, Aalborg Sygehus, 18. juni
2010. Undernutrition in hospitals: An evaluation of risk
factors concerning the nutritional care process.
7. Seminar, Ideklinikken, Aalborg Sygehus & Technologisk
Institut, 10. maj 2010. Tema: Brug af robotter.
8. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 3.
maj 2010. Tema: Workshop om akademisk supervision
9. Ph. d. forsvar ved Flemming Gravesen, MSc. Aalborg
Hospital, 26.marts 2010. Tema: Traction Force Measurements in the Oesophagus- Technical Development and
Studies in Healthy Volunteers.
10. Tiltrædelsesforelæsning ved professor Henrik Vorum,
Aalborg Sygehus, 5. februar 2010. Tema:: Okulær proteomforskning. Kortlægning af patofysiologiske mekanismer – på jagt efter sygdomsmarkører.
Medieomtale
1. Interview af Maria Lundtoft Svendesen, publiseret i Udforsk; Om forskning på Århus Universitetshospital, 2.
halvår 2010. Overskrift: At gøre det rigtige til rette tid
på rette sted.
2. Interview af journalist Annette Hagerup, publiseret i Forkant; Ledelse i Sundhedsvæsenet no. 3, Oktober 2010.
Overskrift: Flere sygeplejersker tager en ph.d.-grad.
3. Online Patientbog i pressen, nævnt og publiseret i Nyhedsbrev fra Idéklinikken, 15. april 2010.
4. Letter to the editor, Dagens Medicin, 5. marts 2010.
Overskrift: Nordjysk lægestudium vil skade sygeplejevidenskab.
Kontinuerlige aktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Inviteret medlem af Tænke-tanken ”International Caritas
Consortium”, omhandlende ”Developing Human Caring
Models for Research, Education and Practice, USA, 2006 Ordinært medlem af International Association for Human
Caring (IAHC), USA, 2003 Ordinært medlem af Nordic College of Caring Science
(NCCS), Skandinavien, 1998 -

Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning,
1995 Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker,
1995 Refereebedømmer
Scand J Caring Sci, oktober 2001 Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, februar 2004Tidsskrift for Sygeplejeforskning, november 2006 International Journal for Human Caring, juni 2010 Vård i Norden, september 2010 European Journal of Oncology Nursing, november 2010 Bestyrelses- og udvalgsposter
Bestyrelsesmedlem, Sundhedstjenesteforskning i Region
Nordjylland, april 2008 Andet
Leder af ph.d forsvar, Lena Aadal, Faculty of Health Sciences,
Aarhus University: Intensiv neurorehabilitering forstået som
læring. Udvikling af en didaktisk model [Intensive neuro rehabilitation understood as learning. Development of a didactic
model], October 2010.
Nordisk netværk for sundhedsvidenskabelige forskere ift. fænomenologiske tilgange til forskning, initieret af professor Eva
Gjengedal, Norge, september 2010

Birgitte Schantz Laursen
Originalartikler og bogkapitler baseret på original data
1. Laursen BS, Delmar C. Sexuality: A Vulnerable Dimension in Life - The Effect of Chronic Non-Malignant Pain on
Women’s Sexuality I: Berhardt LV (ed). Advances in Medicine and Biology, vol 12. Nova science publisher 2010.
2. Agnholt H, Gross B, Rosa IB, Keteme FW, Laursen BS.
Musik reducerer oplevelsen af ubehag. Dialäsen; 2010,
3: 27-30.
3. Arendt-Nielsen L, Nie HL, Laursen MB, Laursen BS, Madeleine P, Simonsen OH, Graven-Nielsen T. Sensitization
in patients with painful knee osteoarthritis. Pain; 2010
Jun;149(3):573-81
4. Holst M, Rasmussen HH, Laursen BS. Can the patient
perspective contribute to quality of nutritional care?
Scand J Caring Sci. 2010, Jul 8. [Epub ahead of print]
5. Høgh V, Lauberg A, Højbjerg T, Hansen MH, Laursen
BS. ”Nu må de da kende mig!” – en kvalitativ fokusgruppeinterviewundersøgelse af patienters oplevelser af og
forventninger til genindlæggelse med recidiverende atrieflimren. Klinisk Sygepleje 2010; 4:10-20

Accepterede abstracts
1. Laursen BS, Overvad K, Olesen AS, Delmar C, ArendtNielsen L. 13th Congress of the European Society for
Sexual Medicine. Malaga, Spain den 14.-17.november
2010. Sexuality: a vulnerable dimension in life. (Poster)
2. Laursen BS, Overvad K, Olesen AS, Delmar C, ArendtNielsen L. The Journal of Sexual Medicine. Proceedings
of the 13th annual meeting of the European Society for
sexual medicine. 2010, vol 7:454-455. Sexuality: a vulnerable dimension in life. (Proceeding).
3. Laursen BS, Mikkelsen AH. 13th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Malaga, Spain den 14.17.november 2010. Sexological counselling in patients
with prostate cancer. (Poster)
4. Laursen BS, Nielsen HD, Gregersen AM, Thorup CB.
32nd Annual meeting and conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, Tallin, Estland den 14.17.oktober 2010. Perception of body image and sexuality
for women with mastectomy, - inthe acute phase of surgery, - as determinants of womens´ choise of reconstruction. (Poster).
5. Laursen BS, Mikkelsen AH. 32nd Annual meeting and
conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, Tallin, Estland den 14.-17.oktober 2010. Tema: Birthe, death, sexuality. Sexological counselling in patients
with prostate cancer. (Poster)
6. Laursen BS, Mikkelsen AH. Forsknings Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28.oktober 2010. Sexological counselling in patients with prostate cancer. (Poster)
7. Agnholt H, Gross B, Rosa IB, Ketema FW, Laursen BS.
Forsknings Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28.oktober 2010. Musik til hæmodialiysepatienter. (Poster).
8. Bjørnes C, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Forsknings
Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
28.oktober 2010. Hvordan kan patientens sundheds itsystem forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige
cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? (Poster)
9. Laursen BS, Nielsen HD, Gregersen AM, Thorup CB.
Forsknings Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28.oktober 2010. Perception of body image
and sexuality for women with mastectomy, - in the acute
phase of surgery, - as determinants of womens´ choise
of reconstruction. (Poster).
Vejledning og bedømmelse
4 semesteropgaver masteruddannelsen i klinisk sygepleje Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
2 semesteropgaver, kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
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Undervisning
1. Forberedelseskursus for ph.d.-studerende, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, 17.juni
og 12.november 2010, Tema: Design af et forskningsprojekt – kvalitativt design.
2. PROPA patientforening, Nykøbing Mors den 3.maj 2010.
Tema: seksualitet hos patienten med prostatae cancer.
3. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital, Aalborg den 21.-23.april
2010. Temaer: Kvalitative forskningsmetoder, projektbeskrivelse, formidling.
4. Psykiatrien i Nordjylland. Aalborg den 19.april 2010.
Tema: Forsknings metoder i sygeplejen.
5. Kontinensmodul på sygeplejefaglig diplomuddannelse,
VIA University College, Århus, 10.februar 2010. Tema:
Sexologi.
6. Sundhedsfaglig diplomuddannelse – klinisk udvikling i
professionspraksis – kirurgiske patienter, CVU Lillebælt,
Vejle, 3.marts 2010. Tema: Forskning og udvikling i sygeplejen.

2.

Inviterede foredrag
1. Dermatologiske sygeplejersker, Århus den 30.september
2010. Tema: seksualitet og sygepleje.
2. Ledelsesseminar på Sygehus Thy Mors, Løgstør den
21.januar 2010. Tema: Evidens og dokumentation i kliniks praksis.
3. Temadag, Dansk forening for klinisk sexologi, København 29.januar 2010. Tema: Forskning og udvikling.
4. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker. Fredericia. Den 13.marts 2010. Tema: seksualitet og sygepleje.

9.

Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
1. Formand for planlægningsgruppen ved Forskningens
Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Aalborg den 28.oktober 2010.
2. Medlem af den videnskabelige komité for abstrakts ved
Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Aalborg den 28.oktober 2010.
3. Ansvarlig arrangør af forskningsintroduktionskursus arrangeret af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Aalborg den
21.-23.april 2010.

13.

Deltagelse i konferencer
1. 13th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Malaga, Spain den 14.-17.november 2010.
2. 32nd Annual meeting and conference of the Nordic Association for Clinical Sexology, Tallin, Estland den 14.17.oktober 2010. Tema: Birth, death, sexuality.
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. Temadag i Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus den 3.december 2010. Tema: Omsorgsetik i klinisk sygepleje –
den gode, kloge og rigtige sygepleje.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

10.
11.
12.

14.

15.
16.

Ph.d. forsvar v. Dorte Buchwald. Hjørring den 9.november
2010. Tema: Millioner af stjerner – om hvordan børn magter tilværelsen med en alvorligt syg og dødende forældre.
Temadag for oversygeplejersker, udviklingssygeplejersker
og forskere. Dronninglund Slot 29.oktober 2010. Tema:
strategi for forskning i klinisk sygepleje 2009-2013: 1 -2 -3
Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Aalborg den 28.oktober 2010.
Temauge Børneafdelingen, Aalborg Sygehus den 5.oktober 2010.
Temadag i Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus den
29.september 2010. Tema: Hvilke udfordringer skaber
fremtidens sygehusvæsen for ledelse?
Forelæsning v. Vibeke Høgh, Forskningens Hus, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital den 28.september
2010. Tema: Livskvalitet.
Ph.d. forsvar v. Anne Lise Norlyck, Aarhus Universitet,
23.juni 2010. Tema: Living with Parkinson’s disease before and after Deep Brain Stimulation. A hermeneutic
phenomenological study of patients’ and their spouses’
experience of life,
Ph.d. forsvar v. Mette Holst, Aalborg Sygehus, 18.juni
2010. Tema: Undernutrition in hospitals: An evaluation
of risk factors concerning the nutritional care process.
Afskedssymposium for cheflæge Tove Nilsson. Aalborg
den 19.maj 2010.
20-års jubilæumskonference. Sygeplejeetisk Råd. Nyborg
Strand den 12.maj 2010.
Seminar. Dansk Selskab for ledelse i sundhedsvæsnet.
Aalborg den 5.-6.maj 2010. Tema: Et sundhedsvæsen i
verdensklasse – hvor langt er vi kommet, og hvad skal der
ske de næste fire år?
Forsknings og udviklingskonference i Dansk Selskab
for Sygeplejeforskning. Skejby Sygehus 18.januar 2010.
Tema: Anvendelse af forskning. Hvad forstår man ved
anvendelse af sygeplejeforskning i sygepleje?
Professortiltrædelsesforelæsning, ved Henrik Vorum, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, den 5.februar
2010. Tema: Okulær proteomforskning. Kortlægning af patofysiologiske mekanismer - på jagt efter sygdomsmarkører.
10 års jubilæumssymposium, Forskningsenhed for Klinisk sygepleje. Aalborg den 1.marts 2010.
9. forskningsseminar Afdeling for Universitetshospitalsanliggender, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Hobro den 4.-5.marts 2010. Tema: Opbygning og
udvikling af en bæredygtig, dynamisk og fremtidsorienteret forskningsorganisation.

Medieomtale
1. Sexologisk rådgivning – hjælpen par med at genfinde livskvaliteten. Nyhedsbrev, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, August 2010
2. Sexologisk rådgivning på Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Lige i øret, P4 Nordjylland. 26.august 2010.

3.

Sexologisk rådgivning til patienter med prostatakræft på
Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. TV2 Nord, 26.august 2010.

Kontinuerlige aktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker
Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Ordinært medlem af Nordic College of Caring Science
Refereebedømmer
Scandinavien Journal of Caring Science, 2002Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 2004Klinisk Sygepleje, 2005Bestyrelses- og udvalgsposter
Regionlicensgruppen, nationalt, januar 2008 Biblioteksudvalget ved Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 1.maj 2007Næstformand i Folkeuniversitet i Nordjylland, 2007Formand for Aalborg Sygehus´ Kunstudvalg, januar 2004Andet
Ordinært medlem af Dansk Klinisk Sexologisk Forening
Ordinært medlem af Sex og Samfund
Ordinært medlem af Dansk Smerteforum
Ordinært medlem af Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker

Erik Elgaard Sørensen
Originalartikler og bogkapitler baseret på originaldata
1. Brahe LL, Sørensen EE. Afbrydelser i klinisk sygeplejepraksis. Klinisk Sygepleje, 2010, 24 (1): 29 – 41.
2. Sørensen EE. Interaktionel sygeplejepraksis som referenceramme i undersøgelse af hospitalssygeplejerskers
ledelsespraksis. I: Jørgensen BB, Steenfeldt VØ. (red.).
Med sygeplejeteori som referenceramme – i forskning
og udvikling. Gads Forlag. 2010: Kapitel 7: 139 – 157
(ISBN: 978-87-12-04467-3).
Anden videnskabelig publikation
1. Sørensen EE. Statusbeskrivelse: En undersøgelse af den
operationsassisterende funktion. Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalets Hjertecenter.
Februar 2010. www.foksy.dk
2. Sørensen EE. En undersøgelse af den operationsassisterende funktion. Årsberetning 2009, Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital.

Editorials, anmeldelser, policy papers og andre publikationer
1. Delmar C, Dalgaard KM, Mark E, Laursen BS, Sørensen
EE. Identificering af potentielle forskere. Kendetegn for
talentspejderi, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital. www.foksy.dk, februar 2010.
2. Deding V, Sørensen EE, Bjerrum AD, Ertmann E, Pedersen B. Stillingsstruktur og karriereveje for sygeplejersker
ansat på Aalborg Sygehus. www.foksy.dk, oktober 2010.
		
Accepterede abstracts
1. Sølling IK, Rasmussen LN, Mårtensson AE, Bak P, Sørensen EE. 10 års jubilæumssymposium. Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje, Europahallen, Aalborg 1. marts
2010: Diabetesskole – for livet. Et projekt på tværs af
sektorer og professioner (Paper).
2. Løkke R, Thuen T, Kvist S, Poulsen IM, Eck K, Sørensen
EE. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 7. maj 2010. Personlige kundskabers
betydning for at indgå i en patientrelation – set ud fra
sygeplejerskens perspektiv (Paper).
3. Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 7. maj 2010. Klæder skaber folk (Paper).
4. Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 7. maj 2010. Klæder skaber folk (Poster).
5. Larsen L, Jensen S, Østrup I, Sørensen EE. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital,
7. maj 2010. Det grænseskridende samarbejde (Poster).
6. Bjerregaard LB, Olesen G, Thorup CB, Sørensen EE. Sygeplejesymposium, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 7. maj 2010. Omsorg i operationssygepleje (Poster).
7. Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE.
Landskonference for udviklingssygeplejersker og kliniske
oversygeplejersker, Rebild 1. – 2. september 2010. Klæder
skaber folk (Poster).
8. Larsen L, Jensen S, Østrup I, Sørensen EE. Landskonference for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, Rebild 1. – 2. september 2010. Det grænseskridende samarbejde (Poster).
9. Bjerregaard LB, Olesen G, Thorup CB, Sørensen EE.
Landskonference for udviklingssygeplejersker og kliniske
oversygeplejersker, Rebild 1. – 2. september 2010. Omsorg i operationssygepleje (Poster).
10. Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE.
Forskningens Dag 2010, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 28. oktober 2010. Klæder skaber folk
(Poster).
11. Bjerregaard LB, Olesen G, Thorup CB, Sørensen EE.
Forskningens Dag 2010, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 28. oktober 2010. Omsorg i operationssygepleje (Poster).
12. Bjerregaard LB, Olesen G, Thorup CB, Sørensen EE. Fagdag, Sygeplejefagrådet Aalborg Sygehus, Aarhus Univer-
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sitetshospital 3. december 2010. Omsorg i operationssygepleje (Paper).
13. Poulsen IM, Løkke R, Thuen T, Kvist S, Eck K, Sørensen
EE. Sygeplejefagrådet Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 3. december 2010. Personlige kundskabers
betydning for at indgå i en patientrelation – set ud fra
sygeplejerskens perspektiv (Paper).
14. Jensen S, Larsen L, Østrup I, Sørensen EE. Sygeplejefagrådet Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 3.
december 2010. Det grænseskridende samarbejde (Paper).
15. Tracey A, Rasmussen TS, Thorup CB, Sørensen EE. Sygeplejefagrådet Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 3. december 2010. Klæder skaber folk (Paper).
Undervisning
1. Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 5. marts 2010.
Tema:Modul 2. Forskning og dokumentation i klinisk
sygepleje. Tema: Feltarbejde som kvalitativ metode i sygeplejen.
2. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 9. marts 2010. Tema:
Modul 7. Forskningsmetoder – feltforskning.
3. Center for Kliniske Retningslinjer, Århus 26. maj 2010.
Kliniske Retningslinjer – et spørgsmål om ledelse.
4. Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital 22. juni
2010. En undersøgelse af operationsassisterende funktioner. Præliminære fund.
5. Hjertecentret, Rigshospitalet 24. juni 2010. En undersøgelse af operationsassisterende funktioner. Præliminære
fund.
6. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 8. september 2010.
Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk
ekspertice. Ledelse generelt, ledelse i stærke fagkulturer
konkret og ledelse af sygeplejen specifikt.
7. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 10. november 2010.
Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk
ekspertice. Samspil mellem ledelse og faglighed i ledende
sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.
8. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 19. november 2010.
Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk
ekspertice. Samspil mellem ledelse og faglighed i ledende
sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen. Evaluering.
Generelt, ledelse i stærke fagkulturer konkret og ledelse
af sygeplejen specifikt.
9. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 1. december 2010. Tema:
Opgaveseminar Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og
klinisk ekspertice
10. Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 15. december 2010.
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Tema: Opgaveseminar Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertice.
Vejledning og bedømmelse
2 eksamensopgaver, kandidatuddannelsen i sygepleje Valgmodul IA, 3. semester, januar 2010.
2 masterprojekter, masteruddannelsen i klinisk sygepleje, forårssemesteret 2010.
1 kandidatspeciale, kandidatuddannelsen i sygepleje, forårssemesteret 2010.
1 eksamensopgave, kandidatuddannelsen i sygepleje, Valgmodul IA, 3. semester 2010.
Inviterede foredrag
1. Temadag for ledende sygeplejersker. Onkologisk Afdeling,
Odense Universitetshospital 3. marts 2010. Tema: Spændet mellem professionsfaglig og ledelsesfaglig ledelse.
2. Landskonference Faglig Sammenslutning af anæstesi-,
intensiv- og opvågningssygeplejersker, Kolding 14. april
2010.Tema: En undersøgelse af den operationsassisterende funktion.
3. Landskursus for Kæbekirurgiske sygeplejersker, Århus
den 30. oktober 2010. For en sikkerheds skyld. Præliminære fund fra undersøgelse af hvilket indhold og hvilke
handlemåder, der kendetegner operationssygeplejerskers
praksis.
4. FS SASMO kongres, Svendborg den 9. november 2010.
En undersøgelse af den operationsassisterende funktion.
Præliminære fund.
5. Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser, Metropol,
København. Uddannelse til fremtidens operationssygepleje.
6. Temadag for ledende sygeplejersker, Regionshospitalet
Horsens og Brædstrup 25. november 2010. Ledelse
Konference-, uddannelses- og kursusplanlægger
Modulkoordinator valgmodul IA (30 timer/10 ECTS) i Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise, 3. semester, Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab,
Aarhus Universitet.
Deltagelse i konferencer
1. 10 års jubilæums symposium, FoKSy, Aalborg Kongresog KulturCenter, 1. marts 2010.
2. 6. Symposium i Sygepleje, Aalborg Sygehus og Aalborg
Psykiatriske Hospital, Aalborg Kongres og KulturCenter,
7. maj 2010.
3. 20 års jubilæumskonference, Sygeplejetisk Råd, 12. maj
2010.
4. National konference, Dansk Selskab for sygeplejersker,
der arbejder med udvikling af klinisk sygepleje, Comwell
Rebild, 1. – 2. september 2010. tema: Professionalitet og
gejst.
5. Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 28. oktober 2010.

Medieomtale
”Politiker skaber unødvendig bekymring”. Nordjyske 11. maj
2010.
Kontinuerlige aktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Ordinært medlem af Niv – Nordiska forskningsnetverket i
vårdledarskap, Högskolan i Borås, Institutionen for Vårdvetenskap, Finland, 2006 –
Ordinært medlem af ENDA – European Nurse Directors Association, 2007Ordinært medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 2001 Ordinært medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker, 2001 –
Bestyrelses- og udvalgsposter
Sygeplejeetisk Råd, 2008 Videnskabeligt Råd Clearinghouse, 2009 –
Referee-bedømmer
Scand J Caring Sci, 2005 Klinisk Sygepleje, 2006 –
Journal of Nursing Management, 2009 -

Karen Marie Dalgaard

4.

5.

6.

10 års jubilæum, Forskningsenhed for Kliniks Sygepleje,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital i Aalborg
kongres & Kultur Center, 1. marts 2010. Tema: Projekt
Lindrende indsats - om udvikling af den lindrende indsats i hospitalsregi.
Seminarforløb for sundhedsprofessionelle, CVU Sønderjylland Kolding, 24. februar 2010. Tema: Uhelbredelige
sygdomsforløb: Samspil med pårørende og patienter palliativ behandling og sygepleje.
Temadag sygeplejepersonale Endokrinologisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, 12. februar 2010. Tema: Samspillet
mellem patient, pårørende og sygeplejerske.

Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
Masteruddannelsen i Humanistisk Palliation, Institut for
Sociologi, Sociale forhold og Organisation, det samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, 4 - 6 marts 2010.
Tema: Fagmodul i palliation.
Kontinuerligeaktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Medlem Dansk Forskernetværk i Palliation
Medlem Nordisk Forskernetværk i Thantalogi
Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Refeee-bedømmer
Vård i Norden

Aktiviteter for 1. kvartal 2010.
Originalartikler og bogkapitler baseret på original data
Dalgaard Karen Marie, Georg Thorsell, Charlotte Delmar.
Identifying transitions in terminal illness trajectories - a critical factor in hospital based palliative care. International Journal of Palliative Nursing; 2010; 16 (2):87-92.
Anden videnskabelig publikation
1. Dalgaard, Karen Marie. Evalueringsrapport Projekt lindrende indsats - et aktionsforskningsprojekt.
2. Aalborg Sygehus: Hæmatologisk Afdeling. http://link.
forskningenshus.dk/?id=97
3. Dalgaard, Karen Marie. Projekt lindrende indsats - evaluering. Årsrapport 2009, Aalborg Sygehus: Hæmatologisk Afdeling, 2010:38-39.
Undervisning
1. Temaaften sygeplejepersonalet Kardiologisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, 22. marts 2010. Tema: Projekt Lindrende Indsats. Et aktionsforskningsprojekt - en metode
til udvikling af kliniks Praksis.
2. Masteruddannelse i Humanistisk Palliation, Aalborg
Universitet, 5. marts 2010. Tema: Uhelbredelig sygdom
som et eksistentielt vendepunkt i livet.
3. Master Uddannelse i Humanistisk Palliation, Aalborg Universitet, 4. marts 2010. Tema: Den palliative indsats: En
patient-, pårørende-, personale - og en organisatorisk ide.

Bestyrelses- og udvalgsposter
Repræsentant i Sundhedsstyrelsens Kræftstyregruppe.
Andet
Medlem Fagligt Selskab for hospice - og palliationssygeplejersker
Medlem af Faglig Sammenslutning for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker
Medlem Forening for Palliativ Indsats
Medlem Hospice Forum Danmark

Edith Mark
Accepterede abstracts
1. Kristensen, I. V., Scheving, U. Mark, E. Sygeplejefagdag:
Omsorgsetik i klinisk sygepleje, Aalborg Sygehus, d. 3.
december 2010. Hæmsko og fremskridt : Hvordan oplever diabetespatienter med fodsår sygeplejen i forbindelse
med første besøg og behandling i fodcenteret. (Paper).
2. Dollerup, K. H., Jensen, K. K., Agnholt, H., Mark, E.
Forskningens Dag 2010, Aalborg Sygehus, 28. oktober
2010. Motion til hæmodialysepatienter. (Poster).
3. Mark, E., Delmar, C. 29th International Human Science
Research Conference i Seattle, USA, d. 4. – 8. august
2010. Visual expression of the experiences of restrictive
eating. (Paper).
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4.

5.

6.

7.

8.

Mark, E., Delmar, C. 2010, Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus, Aalborg
Kultur- og Kongres Center, d. 7. maj, 2010. En spiseskitse. (Paper).
Mark, E., Delmar, C. 6. Sygeplejesymposium for Aalborg
Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus, Aalborg Kultur- og Kongres Center, d. 7. maj, 2010. Udtryk med tegning. (Paper).
Kristensen, I. V., Scheving, U. Mark, E. 6. Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske
Sygehus, Aalborg Kultur- og Kongres Center, d. 7. maj,
2010. Projekt Fodsår : Diabetespatienters oplevelser af
sygeplejen i forbindelse med første besøg og behandling
i fodcenteret. (Paper).
Dollerup, K. H., Jensen, K. K., Agnholt, H., Mark, E. Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus, Aalborg Kultur- og Kongres Center, d.
7. maj, 2010. (Paper)
Kristensen, I. V., Scheving, U. Mark, E., 10 års jubilæumssymposium. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Diabetespatienters oplevelser af sygeplejen i forbindelse med
første besøg og behandling i fodcenteret. (Paper).

Editorials, anmeldelser, policy papers og andre publikationer
Mark, E. Spisning som udtryk for livsappetit. Sygeplejersken;
2010, 1:44-45.
Bedømmelsesopgaver
1. Censor ved MaSciN, School of Nursing, Faculty of Health Sciences, Deakin University, Australia & VIA University College, Viborg, Denmark.
2. Censor ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje: Bedømmelse af eksamensopgaver ved Kandidatuddannelsen
i Sygepleje. Modul 2 - Sygeplejens grundlag: Kultur- og
idehistorie.
Undervisning
1. Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer,
Center for Kliniske retningslinjer, Århus d. 26. november
2010. Emne: Storyline som metode i klinisk praksis.
2. Efter- og videreuddannelsesafdelingen, University College Nordjylland (UCN), SD-udviklingsmodulet: Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis, d. 26. oktober. Emne: Hvad vil det sige at arbejde med udvikling
af viden?
3. Efter- og Videreuddannelse. Region Midtjylland, specialuddannelse i kræftsygepleje, Århus, d. 8. juni 2010. Emne:
Hvordan oplever patienten og dennes familie at blive afhængig af et institutionelt - og ekspertstyret system?
4. Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer,
Center for Kliniske retningslinjer, Skejby d. 5. maj 2010.
Storylinemetoden anvendt som forskningsmetode.
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Inviterede foredrag
1. Strategidag for forskning i klinisk sygepleje 2009 – 2013,
Aalborg Sygehus d. 29, oktober 2010. Præsentation af
strategisk arbejde i Medicinsk Center.
2. Temadag, UC Syddanmark i Haderslev d. 22. september
2010. Storyline som pædagogisk tilgang.
3. Temadag, UC Syddanmark i Haderslev d. 22. september
2010. Storylinemetoden i et dannelsesprojekt – arbejde
med børns livsduelighed og sundhed.
4. Temaeftermiddag for oversygeplejerskerådet ved Aalborg Sygehus, d. 26. januar 2010. Emne: Organisering af
den udviklende dimension nu og i fremtiden i Medicinsk
Center.
Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
1. Nordisk ph.d.-seminar for sundhedsprofessionelle.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus
& Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, til afvikling den. 27. - 29. april
2011. Tema: Det personorienterede sundhedsvæsen.
2. 10 års jubilæumssymposium. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Kongres & Kultur Center, d. 1.
marts 2010.
3. Temaeftermiddag for Medicinsk Center, Aalborg Sygehus, til afvikling den 8. marts 2011. Tema: Akkreditering
- bureaukratiets felttog eller bureaukratiseret tillid?
Deltagelse i konferencer
1. Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse, Høgskolen i
Oslo, Norge, d. 11. – 12. oktober 2010. Tema: Rehabilitering – mellom livsverden og funksjon
2. 17th Golden Circle Seminar, Freiburg, Tyskland, d. 1. – 3.
oktober 2010.
3. Landskonference i Fagligt selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, Rebild Bakker, d. 1.
– 2. september 2010. Tema: Professionalitet med gejst.
4. Skandinavisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig
forskning, Høgskolen i Molde, Norge, d. 21. september
2010.
5. 29th International Human Science Research Conference,
Seattle University, Seattle, Washington, USA, d. 4. – 8.
august 2010. Tema: Giving Voice to Experience
6. 20 års jubilæumskonference - Sygeplejeetisk Råd, Nyborg Strand, d. 12. maj 2010.
7. Sygeplejesymposium for Aalborg Sygehus og Aalborg
Psykiatriske Sygehus, Aalborg Kultur- og Kongres Center,
d. 7. maj, 2010.
8. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Forsknings- og
udviklingskonference 2010, Skejby, d. 18. januar 2010.
Tema: Anvendelse af forskning

Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. Temadag. Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus, d. 3. december 2010. Tema: Afrunding af ”Omsorgsetik i Klinisk
Sygepleje”.
2. Strategidag for forskning i klinisk sygepleje 2009 – 2013.
Aalborg Sygehus d. 29. oktober 2010.
3. Temadag. Aalborg Sygehus, d. 20. januar 2010. Tema:
Forebyggelse i sygehuset : Livsstil, kropsbygning og sygdom
Udnævnelser, legater, priser m.m.
Konferencelegat fra Det Obelske Familiefond kr. 18.000 kr. til deltagelse i og præsentation af paper ved 29th International Human
Science Research Conference: Giving Voice to Experience, Seattle
University, Seattle, Washington, USA, d. 4. – 8. august 2010.
Kontinuerlige aktiviteter
Webmaster
www.foksy.dk hjemmeside for Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus.
www.fuf.rn.dk hjemmeside for den sygeplejefaglige Forskningsog UdviklingsFunktion i Medicinsk Center, Aalborg Sygehus.
Refereebedømmer
International Nursing Review, januar 2007 Scandinavian Journal of Caring Sciences, januar 2006 Netværk
Skandinavisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning.
Golden Circle, The International association for Educational
Design.

Dorte Buchwald

Undervisning
1. Kursus for personale på intensiv afdeling, Aalborg sygehus den 3. marts 2010. Tema: Den svære samtale
2. Sygeplejeskolen, Hjørring den 4. marts 2010. Tema: Palliation
3. Kursus for erfarne hæmatologiske sygeplejersker, Rigshospitalet den 26. marts. Tema: Børn og sorg
4. Sygeplejeskolen, Hjørring den 2. juni 2010. Tema: Palliation
5. Sygeplejefagdag, Sygehus Vendsyssel den 2. juni 2010.
Tema: Børn og sorg
6. Udviklingssygeplejerskernes årskongres i Rebild den 1.
september 2010. Tema: Børn og sorg
7. Sygeplejeskolen i Hjørring den 22. september 2010.
Tema: Børn og sorg
8. Diplomuddannelsen i palliation i Silkeborg den 30. september 2010. Tema: Børn samt kompetenceudvikling
Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
Kursusleder og indlægsholder, Kaløvig Kursuscenter den 1519. november 2010. Kurset børn og sorg
Medieomtale
1. Omtale af tildeling af ph.d. graden i Nordjysk stiftstidende og Thisted Dagblad den 11. december 2010
2. Indslag i DR1 nyhederne den 2. december 2010 kl. 21
3. Omtale på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.
cancer.dk den 25. november 2010: Børn med en døende
forælder er ensomme
4. Interview og artikel af journalist Lars Høj. Nordjyske den
11. november 2010. Overskrift: Børn i dødens venteværelse
5. Interview og artikel af journalist Jane Bunemann. Nordjyske den 5. februar 2010. Overskrift: Børn med syge forældre har brug for bedre omsorg
6. Indslag i DR 1 nyhederne den 2. februar 2010 kl 21: Sygehusene er for dårligt indrettet til pårørende
7. Omtale i nyheder/TV2 Nord af Jenny Elisabeth Boelt den
8. januar 2010: Børn til alvorligt syge forældre skal i fokus.
Kontinuerlige aktiviteter
Formand for Uddannelsesrådet ved CVU Aalborg 2010 -

Privatfoto.
Ph.d. afhandling
Buchwald D. Millioner af stjerner – om hvordan børn magter
tilværelsen med en alvorligt syg og døende forælder, Aalborg
Sygehus, Sygehus Vendsyssel, Region Nordjylland og Aalborg
Universitet, november 2010.
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Mette Grønkjær

Kontinuerlige aktiviteter
Medlem af Forum for Ph.d.-studerende ved Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje
Referee bedømmer
Scandinavian Journal of Public Health
Andet
Udenlandsophold: The University of Adelaide, Australia,
School of Population Health and Clinical Practice, 15. september 2009 - 15. januar 2010

Privatfoto.

Charlotte Bjørnes

Barselsorlov fra 10. maj 2010 – 27. marts 2011
Originalartikler
Groenkjaer, M; Vinther-Larsen, M; Curtis, T; Groenbaek, M,
Noergaard, M. Alcohol use in Denmark: A descriptive study on
drinking contexts, Addiction Research and Theory, 2010, 18.
Accepterede abstracts
Grønkjær, M et al. Hvorfor drikker Jeppe? Dansk alkoholkultur i et sundhedsfremmeperspektiv, FoKSy 10 års jubilæumssymposium, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Kongres og Kultur Center, 1.marts 2010 ( Paper).
Privatfoto.
Undervisning
1. Sundhedsfremmearrangement, Sygehus Thy-Mors, Thisted. Tema: Alkoholbrug i Danmark: Kultur, holdninger
og udfordringer i pleje og behandling, 25. marts, 2010
2. Alkohol temadag, Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Tema:
Alkoholbrug i Danmark:
3. Kultur, holdninger og udfordringer i pleje og behandling,
6. oktober, 2010
Vejledning og bedømmelse
Ad hoc vejledning på 2 bachelorprojekter
Medieomtale
1. Interview og avisartikel vedr. danskernes alkoholvaner,
Kristeligt Dagblad, 22. april, 2010. Overskrift: Dansk alkoholkultur er farlig
2. Medvirken i radioprogram vedr. danskernes alkoholvaner, Danmarks Radio/P4, 26. april, 2010
3. Interview og avisartikel vedr. danskernes alkoholvaner,
Kristeligt Dagblad, 25. juni, 2010. Overskrift:” Det er
hyggen i det”
4. Omtale af publiceret artikel i ”Udforsk - om forskning
ved Århus Universitetshospital”, juni, 2010
5. Interview og avisartikel vedr. danskernes alkoholvaner,
Kristeligt Dagblad, 15. juli, 2010. Overskrift: Sådan skal
danskerne presses til at opgive de usunde drikkevaner
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Originalartikler og bogkapitler baseret på original data
Petersen, LS. Bjoernes, CD. Bertelsen, P. Communication
Challenges in System Development: Involvement of System
Developers in small-scale IT Projects. Full paper. Conference: IT in Health Care: Socio-technical Approaches, Fourth
International Conference, June 23-24, 2010, Aalborg, Denmark. I: Nøhr, C. Aarts, J. Information Technology in Health
Care: Socio-Technical Approaches 2010. From Safe Systems
to Patient Safety. IOS Press. 2010. s. 72-78 (ISSN 09269630/1879-8365)
Anden videnskabelig publikation
1. Bjørnes C. Online patientbog. Danish hospital uses innovative communication tool with PCa patients. European Urology Today. vol. 22. nr.1. February-March 2010.
s.36
2. Bjørnes C. Online patientbog. Projekt Online patientbog uploadet på Dansk Selskab for Klinisk Telemedicins
hjemmeside
Accepterede abstracts
1. Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan en Online Patientbog have en betydning i kontakten
mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Forskningsog udviklingskonference 2010. Anvendelse af forskning.

2.

3.

4.

5.

Hvad forstår man ved anvendelse af sygeplejeforskning
i sygepleje? Århus Universitetshospital Skejby,18. januar
2010, (ISSN 1904-2035) (Paper).
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten
mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? FPKS seminar. Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Hotel Nyborg
Strand, 4. maj 2010. (Paper).
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? Scandinavia Conference on Health Informatics SHI 2010. Tema: sundhedsinformatik - fra vision til
handling. 23.-24. august 2010. I: Bygholm, A. Elberg,
P. Hejlesen, O. SHI2010 Proceedings. 8th Scandinavian
Conference on Health Informatics, København, August
23-24, 2010. Tapir Academic Press, Norway. 2010,
(ISBN 978-82-519-2606-5) (Paper)
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan en Online patientbog forbedre kvaliteten i kontakten
mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? E-sundhedsobservatoriets Årskonference 2010,
Hotel Nyborg Strand, 12.-13. oktober 2010. (Paper).
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. Hvordan
kan patientens sundheds-it-system forbedre kvaliteten
i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? Forskningens Dag, Aalborg Sygehus,
28. oktober 2010. (Poster)

Copyright
Online patientbog© Aalborg Sygehus – Region Nordjylland
Website:
www.onlinepatientbog.dk Online patientbog©
Undervisning
1. Præsentation Online patientbog – oplæg til samarbejde.
PaRIS-projektledere, Odense Universitets Hospital. juli
2010 og november 2010
2. Præsentation Online patientbog ,Onkologisk Afd. Projektleder og Forløbskoordinatorer. Aalborg Sygehus. Maj 2010
3. Præsentation Online patientbog, Landsmøde Kommunikationsmedarbejdere ved regionerne. 2. september 2010
4. Præsentation Online patientbog, FSUIS’ Landskursus,
Faglig Selskab for Urologisk Interesserede Sygeplejersker.
29. september 2010
5. Præsentation: Online patientbog. Forskningsgruppen
Participation and Technology (PARTEC), Aalborg Universitet. september 2010
6. Undervisning (løbende): Online patientbog, Urologisk
Afdeling, Aalborg Sygehus
7. Helpdesk funktion/support 24 t/døgnet: Online patientbog. Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Patientbruger
support, sundhedsprofessionel support

8.

Undervisning (x flere): Online patientbog - Drift. Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Vejledning og bedømmelse
Ekstern vejleder: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.
Censor: Beskikket censor ved Sygeplejerskeuddannelsen:
2010 – 2014
Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
1. Ph.d.-dag. Ph.d.-foreningen, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. 28. januar 2010
2. Produktblad: Online patientbog. Patientens personlige
it-redskab. Udarbejdet i samarbejde med Kommunikationsenheden og Ideklinikken, Forskningens Hus ved Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
Deltagelse i konferencer
1. Socio-Technical Informatics Conference, Fourth International Conference on Information technology in health
care: Socio-Technical approaches’. ITHC 2010, Aalborg.
22.-24. juni 2010. Tema: Socio-Technical approches
2. 8th Scandinavia Conference on Health Informatics. SHI
2010. København. 23.-24. august 2010. Tema: sundhedsinformatik - fra vision til handling
3. Konference: Nye erhvervsmuligheder inden for telemedicin. Det Borgernære Hospital. Børsen, København. 3.
september 2010. Tema: Nye erhvervsmuligheder inden
for telemedicin. Det Borgernære Hospital
4. E-Sundhedsobservatoriet, Årskonference. Nyborg. 12.
og 13. oktober 2010. Tema: Velfungerende e-sundhed
for personale og patienter – en forudsætning for et mere
effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. FokSy Jubilæumssymposium. Europahallen, Aalborg. 1.
marts 2010. Tema: Belysningen af den værdi en praksisforankret forskningsenhed i klinisk sygepleje har for sammenhængen mellem klinik og forskning
2. Foredrag: K.E.Løgstrups tænkning og sygeplejen. Foredrag med Kari Martinsen og Mogens Pahuus. Aalborg
Universitet, 3. marts 2010
3. MAXI-Afslutningskonference. Aalborg Universitet, 21.
april 2010. Tema: Afslutningskonference på brugerdreven forskningsprojekt
4. Seminar om Patientsikkerhed & Kvalitet i Sundhedsvæsenet v. Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet
i Sundhedsvæsenet. Hotel Nyborg Strand, 4. maj 2010.
Tema: Patientsikkerhed & Kvalitet i Sundhedsvæsenet
5. Symposium: Patient 2.0. INCUBA Science Park – Katrinebjerg, Århus, 20. maj 2010. Tema: Empowerment og sundhedsteknologi på tværs af hjem, sundhedsvæsen og stat
6. DSMI temadag: Patienters adgang til (og beskyttelse af )
egne data. Deloitte, København, 26. maj 2010. Tema:
Patienters adgang til (og beskyttelse af) egne data
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Professortiltrædelsesforelæsning. Aalborg Universitet,
11. juni 2010
Seminar: IT i patienternes egenbehandling? SundhedsITnet og Center for Innovation, KU, København Universitet, København. 17. juni 2010. Tema: IT i patienternes
egenbehandling? – et seminar om sundhedspolitiske,
kommercielle og forskningsmæssige problemstillinger
Ph.d.-forsvar: Undernutrition in hospitals: An evaluation
of risk factors concerning the nutritional care process.
Mette Holst. Aalborg Sygehus, 18. juni 2010
Workshop om undervisnings- og eksamensformer v.
Professor Annette Lorentsen. Aalborg Universitet. 11.
august 2010. Tema: Undervisnings- og eksamensformer
Åbningsreception: Centre for Health Communication,
AaU. Aalborg Universitet, 8. oktober 2010. Tema: Health
Communication Research as Inter-professional Practice V.
Christopher N. Candlin & Sally Candlin, Department of
Linguistics, Faculty of Human Sciences, Macquarie University, Sydney + Reasons for Research in health communication V. Uffe Juul Jensen, Professor, Department of Philosophy and History of Ideas, Aarhus University
Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28. oktober 2010. Tema: Fra forskning til praksis
Årsmøde: Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. København, 5. november 2010. Tema: Tværsektoriel telemedicin

Udnævnelser, legater, priser m.m.
1. Bevilling, Studiematerialer/aktiviteter i forbindelse med
studieophold. Sygeplejerskernes Forsknings Fond. V.
Dansk Selskab for sygeplejeforskning: 6.000 kr.
2. Bevilling, rejselegat i forbindelse med studieophold. Harboefonden: 30.000 kr.
3. Bevilling, jf. konkrete rejseudgifter. Aalborg Universitet
Medieomtale
1. Opfattelse af mediebåren information blandt patienter
på: Aalborg Sygehus og Sygehus Vendsyssel. Jysk Analyse,
Mads Ruby, Tine Lund Poulsen. Side 38. Januar 2010
2. Varm linje til sygehus. PATIENTBOG: Nordjyske patienter har mulighed for at stille spørgsmål til fagpersonale
via nettet. Nordjyske Stiftstidende, Mogens Møller. 4.
april 2010 s. forside
3. Folmer får svar på alt om sin kræftsygdom. Nordjyske
Stiftstidende, Mogens Møller. 4. april 2010 s.8
4. Langt bedre end at surfe på nettet. SYGEPLEJERSKE:
Forsøg med elektronisk patientbog går over al forventning. Nordjyske Stiftstidende, Mogens Møller. 4. april
2010 s.9
5. Hurtige svar fra sygehuset. 24 Nordjyske, Mogens Møller. Tv indslag. 4. april 2010.
6. Skriv til sygeplejersken over nettet. Nordjyske.dk, Mogens Møller. 4. april 2010
7. Varm linje til sygehus. Nordjyske.dk, Mogens Møller. 4.
april 2010
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8.

9.

Patienttryghed 2.0. Forsknings- og Innovationsberetning
2009 for Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital.
Maria Lundtoft Svendsen.2010
Telemedicin – en vigtig løsning for patienter. Danske Patienter. oktober 2010. Side 5

Kontinuerlige aktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. 2007Medlem af Forum for ph.d.-studerende tilknyttet Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus. 2008Medlem af SundhedsITnet, Ledelse og effektmåling faggruppe (national akademisk evalueringsgruppe) 2008-2010
Medlem af Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 2008Medlem af Dansk Selskab for Medicinsk Informatik (DSMI).
2009Medlem i Netværk under DaRSIS (Danish Research School
for Information Systems). 2009Bestyrelsesmedlem Ph.d.-foreningen, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. 2009Medlem af Miljø for Humanistisk Kræftforskning; MifoHuK. 2010Andet
Studieophold ved University of Tasmania, Hobart, Tasmanien, november - december 2010
Studiebesøg på Royal Hobart Hospital, Hobart, Tasmanien,
Australien, november 2010
Graduation ceremonies; The Faculty of Health Science Graduation ceremonies. Federation Concert Hall, Hobart, Tasmanien, Australien, 15. december 2010

Mette Kjerholt

Privatfoto.
Har indleveret ph.d-afhandling.
Accepterede abstracts
Kjerholt M, Wagner L, Lindhardt T, Delmar C: Healthcare
Professional Communication on care Trajectory of Chronically Ill Elderly. Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk
Universitet, 16.november 2010. (Poster).

Undervisning
1. Sygeplejestuderende, 25.februar 2010, Professionshøjskolen Metropol Tema: Humanvidenskabelige værdier i
sundhedsvæsenet
2. Udskrivningskoordinatorer, 26.februar 2010, Professionshøjskolen Metropol. Tema: Sundhedsfaglig kommunikation om ældre syges patientforløb
3. Sundhedsansatte, Center for Folkesundhed, region
Midtjylland 24.marts 2010. Tema: Aktionsforskning
4. Sundhedspersonale i sygehus og kommune, 3.februar
2010, Professionshøjskolen Metropol. Tema: Patientperspektivet i sammenhængende forløb
5. Plejepersonale på Rigshospitalet, 15.marts 2010. Tema:
Sygeplejersken som praksisforsker
6. Indlæg Journal Club, Gentofte hospital 16.september
2010. Tema: Aktionsforskning – metodologi og metode
7. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 30.september
2010. Tema 1: Plejepersonalets kommunikation om ældre kronisk syges patientforløb. Tema 2: Rammer og vilkår for sygeplejeforskning i Danmark.
8. Faglig Selskab for gerontologiske og geriatriske sygeplejersker 28.oktober 2010. Tema: Kvalitet, sammenhæng
og medmenneskelighed i det geriatriske patientforløb.
Vejledning og bedømmelse
Vejleder på sygeplejebachelorprojekter, forårssemester og efterårssemester 2010
Censor på sundhedsfaglig diplomuddannelse, forårssemester
og efterårssemester 2010
Konference-, uddannelses- og kursusplanlægning
Landskonference for kliniske udviklingssygeplejersker og oversygeplejersker. 1-2. september 2010. Tema: Professionalitet med gejst
Deltagelse i konferencer
Landskonference for kliniske udviklingssygeplejersker og oversygeplejersker. 1-2. september 2010. Tema: Professionalitet
med gejst
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
Ph.d.kursus, Syddansk Universitet. Qualitative research in
mental health settings: using and producing theory. 19.- 21.
april 2010
Kontinuerlige aktiviteter
Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Kliniske udviklingssygeplejersker og oversygeplejersker i Danmark
Bestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeselskab i Danmark
Beskikket censor ved Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Vejlederfunktion for Sygeplejestuderende til afsluttende bacheloropgave
Medlem af Fagrådet i Dansk Gerontologisk Selskab
Tilknyttet Forskerskolen i Humanistisk Sundhedsforskning,
Syddansk Universitet

Tilknyttet Journal Club, Enhed for Klinisk Sygeplejeforskning,
Syddansk Universitet
Andet
Festtale for dimitterende sygeplejersker, Professionshøjskolen
Metropol 27.januar 2010. Tema: Veje at gå i sygeplejen

Bente Hoeck

Privatfoto.
Har indleveret ph.d-afhandling.
Vejledning og bedømmelse
To masterprojekter i Klinisk Sygepleje, AU forårssemesteret
2010
To gruppeeksaminer, 2. semester, Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, SDU, forårssemesteret 2010
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
Kroppen som biologisk, social og kulturel konstruktion.
Ph.d.-programmet i Humanistisk Sundhedsforskning, SDU,
26.-27. august, 2010
Kontinuerlige aktiviteter
Videnskabelige Selskaber
Medlem af Nordic College of Caring Sciences, 2005 Medlem af Forum for Akademiske Sygeplejersker, 1998 Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, 1995 Medlem af forskningsnetværket Medicinsk Filosofi/Humanistisk Sundhedsforskning, AU 2005Medlem af forskningsnetværket under Center for Qualitative
Studies, AAU 2010Referee-bedømmer
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2001 Andet
Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk Sygepleje, 2006 -

39

Karin Bundgaard

4.
5.

Ph.d.-dag, det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, 15. januar 2010. Tema: International Networking.
Forskningens Dag, Aarhus Universitetshospital, Aarhus
Sygehus. 29. oktober 2010. Tema: Fælles akutmodtagelse og nye muligheder for forskning.

Kontinuerlige aktiviteter
Forum for Ph.d.-studerende tilknyttet Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus.
Forum for Ph.d. -studerende ved Sygeplejevidenskab, Aarhus
Universitet.

Privatfoto.

Helle Haslund Thomsen

Accepterede abstracts
Bundgaard K, Nielsen KB, Sørensen EE. Dansk Selskab for
Sygeplejeforsknings; Forsknings- og Udviklingskonference
2010, Skejby Sygehus. 18. januar 2010
Tema: Anvendelse af forskning. Hvad forstår man ved anvendelse af sygeplejeforskning i sygepleje? Kort & Godt.
Undervisning
1. University College Lillebælt, konference om den akutte
kirurgiske patient, 9. marts 2010. Tema: Kort & Godt om sygepleje i korttidsafsnit.
2. Efteruddannelse for urologiske sygeplejersker, Aalborg Sygehus, 24. marts 2010. Tema: Korttidskommunikation.
3. AMMA (Akut Medicinsk Modtage Afdeling), Esbjerg Sygehus, 13. april 2010. Tema: Sygepleje i korttidsafsnit
4. Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus, 6. maj 2010.
Tema: Sygepleje til patienter ved korte kontakter.
5. Landskonference 2010. Fagligt selskab for Udviklingssygeplejersker og Kliniske oversygeplejersker, 2. september
2010. Tema: Humanøkologi og Sygepleje.
6. UCN: Specialerettet uddannelse i operationssygepleje,
22. september 2010. Tema: Kommunikation i korttidskontakter.

Accepterede abstracts
1. Haslund H. Danish work with pain and the neonate, including of national guideline. Euopean Academy of Paediatric Societies (EAPS), København. 23.-26. oktober
2010. (Paper)
2. Haslund H. Implementing Nurse Talks with parents in
order to ensure and qualify communication with a specific interest in the parental perspective. Euopean Academy of Paediatric Societies (EAPS). København 23-26.
oktober 2010. (Poster)

Deltagelse i konferencer
Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings; Forsknings- og Udviklingskonference 2010. Tema: Anvendelse af forskning. Hvad
forstår man ved anvendelse af sygeplejeforskning i sygepleje?
Skejby Sygehus. 18. januar 2010.

Deltagelse i konferencer
The 3.rd Congress of the European Academy & Paediatric Societies. Bella Centret København. 23.-26. oktober, 2010.

Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. Ph.d.-kursus: Kvalitativ analyse i humanistisk sundhedsforskning, Aarhus Universitet. 8 dage i januar of februar
2010.
2. Ph.d.-kursus: Kursus i NVivo, Aarhus Universitet. 8.+ 12.
marts 2010.
3. Ph.d.-kursus: Udvidet kursus i skriftlig videnskabelig
præsentation. 6 dage i september, oktober og november
2010.

Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
1. Ph.d. kursus: ”Indledende kursus i ph.d. vejledning”,
Center for Undervisningsudvikling, Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 7. september 2010.
2. Ph.d. kursus: ”From plans to practice”, Danish Research
School of Anthropology and Ethnography, Aarhus Universitet, 27. oktober 2010,.
3. Neonatalsymposium, Gl Auernæs, Fyn. 30.september 2.oktober 2010.
4. Referencehåndtering, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital d 29. oktober 2010.
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5.
6.
7.

Børneafdelingens Temauge, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 5. oktober 2010,
Ph.d. forsvar ved Dorte Buchwald. Hjørring Sygehus, 9.
november 2010.
Årsmødet for MSA forum, Nobelparken, Aarhus Universitet. Tema: Hvornår er nok nok? om kvalitativ forskning.
12. november 2010.

Undervisning
1. Neonatalsymposie Gl Auernæs på Fyn. 30.september 2.oktober 2010. Tema: arbejdet omkring national guideline og udfordringer i den neonatale sygepleje.
2. Børneafdelingens Temauge, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 5. oktober 2010: Tema: Familiedannelse efter fødsel af let præmaturt barn.
3. UCN, Aalborg, 8. oktober 2010. Tema: Patienten og den
offentlige velfærd.
4. Fagdag på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
3. december 2010. Tema: Udvikling af hjælperedskab til
afvikling og implementering af sygeplejesamtaler i neonatalafsnittet.
Kontinuerlige aktiviteter.
Medlem af Forum for ph.d.-studerende tilknyttet Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus.
Ph.d. forum ved Danish Research School of Anthropology
and Ethnography, Aarhus Universitet.
Formand for SIG Neonatalsygepleje i regi af Faglig Sammenslutning hos DSR.

Vejledning og bedømmelse
Vejleder for tre grupper på 4. Semester humanistisk informatik foråret 2010, AAU
Specialevejleder for 1 speciale på Kommunikation foråret
2010, AAU
Deltagelse i konferencer
Nordic Interdisciplinary Conference on Discurse and Interaction, Aalborg Universitet, 17.-19. november 2010
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
Ph.d. kursus.Workshop in oral science communication, 14.
oktober 2010, AAU
Kontinuerlige aktiviteter
Medlem af Center for Dialog og Organisation, AAU 2007Medlem af MOVIN, (Microanalysis Of Verbal/non-Verbal/
Visual Interaction), DK 2010Medlem af Center for Health Communication, AAU 2010-

Anne Kjærgaard Danielsen

Malene Kjær Jeppesen
Accepterede abstracts
Jeppesen M., og Raudaskoski, P.1st Nordic Interdisciplinary
Conference on Discurse and Interaction, Aalborg Universitet, 17.-19. November 2010: ”From Theory to Practice:
A discourse/interaction studies approach to nursing students’ clinical training”
Undervisning og kursusplanlægning
1. Aalborg Universitet 4. Semester foråret 2010: 3 kursusgange: Videoobservation som etnografisk metode i Aalborg og i Ballerup (AAU København), 2 kursusgange:
Conversation analysis, Kommunikationstræning 2 hold
af 2 dage.
2. To dages indføring og træning i ”coaching som kommunikationspraksis i kliniske undervisningsmiljøer”, afholdt
d. 14. og 15. november 2010 på Aalborg Universitet for
9 kliniske vejledere.
3. En dags introduktion til kommunikation i sundhedssektoren: ”Interaktion og kommunikation i sygeplejen” på
Metropol, Nørrebro KBH. Suppleringsuddannelsen for
sygeplejersker. 8. december 2010

Privatfoto.
Undervisning
1. Temakonference for kirurgiske speciallæger. Herlev Hospital, 3. september 2010.
2. Landskonference for stomisygeplejersker. Hotel Fåborg
Fjord, 1. november 2010.
Vejledning og bedømmelse
Vejledt og eksamineret 5 sygeplejestuderende ved afsluttende
BAeksamen. Metropol København, juni 2010.
Deltagelse i konferencer
1. DASYS Uddannelsesråd. Rigshospitalet 26. maj 2010.
Tema: ”Hvordan bidrager sygeplejersker med en akademisk
uddannelse til udvikling af sygepleje i klinisk praksis?”.
2. DASYS Dokumentationsråd. Herlev Hospital 22. - 23.
september 2010. Tema: ”Udvikling og implementering af
kliniske retningslinjer”.
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3.

Landskonference for stomisygeplejersker. Hotel Fåborg
Fjord 30. oktober, 1.-2. november 2010.

Vibeke Høgh

Ph.d. kurser 2010
1. Den randomiserede kontrollerede undersøgelse. Bispebjerg Hospital 7.-8. oktober.
2. Academic writing. Panum Instituttet, København. 29.
september, 6., 13. og 27. oktober, 3., 10. og 30. november.
3. Academic communication. Symbion Science Park, København. 11. og 18. november.
4. Introkursus til universitetsundervisning, Rigshospitalet.
19. november.
Udnævnelser, legater, priser m.m.
Søster Marie Dahlgårds Fond, Diakonissestiftelsen. 13.000,- kr.
Aase og Ejnar Danielsens Fond. 61.000,- kr.
Andet:
Medlem af: Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Medlem af Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker.

Jesper Bredmose Simonsen

Originalartikler og bogkapitler baseret på original data
Høgh, V, Lauberg, A., Højbjerg, T., Hansen M.H, Laursen B.S.
– ”Nu må de da kende mig”- en kvalitativ fokusgruppeinterviewundersøgelse af patienters oplevelser af og forventninger
til genindlæggelse med recidiverende atrieflimren. Klinisk Sygepleje nr. 4, 2010.
Accepterede abstracts
1. Hoegh V et al. 10th Annual Spring meeting on Cardiovascular Nursing; Geneva, Switzerland, 12-13. marts 2010:
Arrythmias. Patients’ experiences of and expectations to
readmission with atrial fibrillation in the acute cardiologic department (Paper).
2. Høgh V et al.Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital, 28. oktober 2010: ”Nu må de da
kende mig!” (Poster)
3. Høgh V. Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28.oktober 2010: Quality of life – what
is that? (Paper)
Vejledning og bedømmelse
Hovedvejleder for studerende på suppleringsuddannelse til
sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus Universitetet,
foråret 2010.

Vejledning og bedømmelse
Vejledt på projektbeskrivelse og kvalitativ testning af to innovationsprojekter, genereret af sygeplejersker på Aalborg Sygehus, i forbindelse med Idéklinikken
Deltagelse i konferencer
1. FoKSy, 10 års jubilæumssymposium, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital, Europahallen, 1 marts 2010
2. Kvalitetsveckan 2010, Göteborg, Sverige, 9 marts 2010
3. ScanMedTech, København, 27 maj 2010
4. Præsentation af Innovationssoftware v. Induct, Oslo,
Norge, 7 juni 2010
Deltagelse i temadage, forelæsninger og andre kurser
Forelæsning, GK van Patter: ”Innovation in a cross-disciplinary world”, Aalborg, 10 juni 2010
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Deltagelse i konferencer
1. 10th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing,
European Society of Cardiology, Geneve, Switzerland, 12
–13. marts 2010.
2. 6. Symposium i sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Europa Hallen Aalborg, 7. maj 2010.
3. Forskningens Dag, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, 28. oktober 2010. Tema: Fra forskning til praksis
4. Landskursus FS K&T, Århus Radisson Blue Konference
Center, 4. november 2010.
Udnævnelser, legater, priser m.m.
Posterpris, Forskningens Dag 2010, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital, 28. oktober 2010: ”Nu må de da kende
mig!”.

Kontinuerlige aktiviteter
Medlem af SIG (Speciel Interesse Gruppe) – atrieflimren, under Fagligt selskab for kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygeplejersker.
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