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Indledning
Tradition og fornyelse
2011 blev et spændende, udbytterigt og samtidig et anderledes år for Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
på Aalborg Sygehus. Traditioner skabt gennem forskningsenhedens første 10 leveår blev ført videre. Men til
en vis grad også brudt.
Chefsygeplejerske Vibeke Deding gik med udgangen af året
på pension efter 15 års ansættelse som øverste ansvarlige
leder for sygeplejen på Aalborg Sygehus. Og stifteren og
mangeårig leder af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
Charlotte Delmar valgte med udgangen af august måned
at søge nye udfordringer som lektor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus
Universitet. Hermed sagde Aalborg Sygehus i 2011 farvel
til to fremtrædende skikkelser, som på hver deres måde
har sat et markant fingeraftryk på sygeplejens udvikling
og forskning. Selv om de begge to er blevet hyldet og takket af kollegaer og samarbejdspartnere ved respektive afskedsreceptioner, synes det meget relevant med endnu
en taksigelse. Denne gang på tryk i forskningsenhedens
årsberetning, som den endelige afslutning på 2011. Tak
til Vibeke Deding og Charlotte Delmar for en målrettet
og professionel indsats rettet mod opbygning af en bæredygtig forskningskultur indenfor sygeplejen og en deraf
afledt udvikling af videnskabelig dokumenteret sygepleje
til patienter og pårørende.
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Med opsigelser fulgte nyansættelser, og navnet på Vibeke
Dedings afløser blev offentliggjort inden årets udgang.
Med denne årsberetnings udgivelse er år 2012 en realitet
og samarbejdet med den nyansatte sygeplejefaglige direktør
etableret. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje vil gerne
benytte lejligheden til at byde velkommen til Lisbeth Kjær
Lagoni. Vi ser frem til det daglige samarbejde og til at bære
etablerede forskningstraditioner med ind i et fornyende
samarbejde. På samme måde ser vi frem til at fortsætte
det gode samarbejde med forskningschef Lars Hvilsted
Rasmussen, som vi bød velkommen som fastansat i stillingen i 2011. Endelig vil vi gerne takke alle vore kollegaer
og samarbejdspartnere på Aalborg Sygehus, kollegaer fra
mono- og tværfaglige forskningsmiljøer lokalt, nationalt og
internationalt samt alle vore samarbejdspartnere i Forskningens Hus i øvrigt for godt samarbejde i 2011.
Efter 10 år med samme format udkommer Årsberetning
2011 fra Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje i et nyt layout. Det sker for at markere et skifte, der rummer fornyelse,
uden at vi af den grund giver helt slip på alle traditionerne.
God læselyst.
På vegne af forskere ansat i Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje
Erik Elgaard Sørensen
Konstitueret forskningsleder, cand.cur., ph.d.

I midten af noget af al ting
af Erik Elgaard Sørensen, Birgitte Schantz Laursen, Edith Mark og Mette Grønkjær

Den 28. oktober 2011 blev årets Strategidag for Forskning
i Klinisk Sygepleje afviklet under temaet ’I midten af noget
af al ting’. Med titlen blev det slået an, at arbejdet med
sygeplejeforskningen på Aalborg Sygehus befinder sig
midt i strategiperioden 2009 – 2013. Samtidigt peges der
på, at forskningsenhedens arbejde gennem det seneste år
har været præget af nye udfordringer i form af ledelsesmæssige omstruktureringer, nye samarbejdspartnere og
samarbejdsflader såvel internt som eksternt. Forandringer
som vil fortsætte i de kommende år.
I årets løb blev der arbejdet med at sætte handling bag
ordene i strategien, med henblik på en fortsat opbygning
af en akademisk tradition og en stærk forskningsprofil.
Følgende ordlyd i strategiens vision har været styrende for
forskningsenhedens arbejde:
at inddrage relevante forskningsresultater i klinisk
praksis og gennemføre forskningsprojekter med henblik på udvikling af en personorienteret sygepleje i
et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv, så
patienter og pårørende oplever tryghed, forbedret
livskvalitet og en sygeplejefaglig professionalitet.
Det konkrete arbejde har fulgt en række pejlemærker, som
i følgende beretning læner sig op ad strategiens tre indsatsområder: 1) Forskning som en integreret del af det daglige,
kliniske arbejde 2) Rekrutteringsflow og karriereveje og 3)
Strategiske alliancer og netværk.

Forskning som en integreret del af
det daglige, kliniske arbejde
Sygeplejeforskningens gennemslagskraft i klinisk praksis på
Aalborg Sygehus har haft gode kår i 2011. Der blev arbejdet
på en fortsat opbygning og udbygning af en bæredygtig
infrastruktur med Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
(FoKSy) som platform.
Som det er omtalt indledningsvist i årsberetningen, har
sammensætningen af ansatte i FoKSy ændret sig i årets løb.
Forskningsleder Charlotte Delmar søgte nye udfordringer
som lektor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut
for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Postdoc Erik
Elgaard Sørensen blev konstitueret som forskningsleder og
Mette Grønkjær, der forsvarede sin ph.d.-afhandling den 18.
november 2011, blev fastansat som postdoc i klinisk sygepleje.
Det vil sige at den faste stab i FoKSy med udgangen af 2011
bestod af en konstitueret forskningsleder (frem til udgangen
af august 2012), en seniorforsker (Birgitte Schantz Laursen)
og en postdoc i klinisk sygepleje (Mette Grønkjær). Dertil
kommer en postdoc i klinisk sygepleje ansat i Medicinsk
Center (Edith Mark), som i det sidste halve år har haft kontor
i Forskningens Hus.
Forskningsenhedens ansatte har fortløbende arbejdet på
løft af individuelle kvalifikationer og kollegial kompeten-
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ceudvikling. Birgitte Schantz Laursen afsluttede den toårige uddannelse til klinisk sexolog i juni måned, og Edith
Mark blev medlem af Etisk Råd 1. januar. Den kollegiale
kompetenceudvikling kom eksempelvis i stand gennem
etablering af månedlige videnskabelige møder i FoKSy-regi.
Forskerstaben har arbejdet ihærdigt på at få flere sygeplejersker uddannet på ph.d.-niveau, med henblik på ansættelse
af kliniske sygeplejespecialister (postdocs) ude i centrene.
Det er ikke mindst sket som følge af, at centerchefer og
ledende sygeplejersker har udvist ansvar for at tilvejebringe
vilkår for sygeplejefaglige ph.d.-studerende, som en naturlig
del af centre/afdelinger. Således har fire sygeplejersker fået
vejledning i arbejdet med projektbeskrivelser med henblik på
indskrivning som ph.d.-studerende i 2012. Dertil kommer
vejledning af et antal sygeplejersker på Aalborg Sygehus,
som er i gang med master- eller kandidatuddannelse, hvoraf
mindst én studerende forventes at gå direkte videre med
en ph.d.-uddannelse.
Med henblik på en fortsat opbygning af en bæredygtig infrastruktur er der blevet arbejdet på en styrket tilknytning
til det universitære miljø. I januar 2011 blev der etableret
et formaliseret eksternt klinisk lektorat mellem FokSy og
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. De
øvrige forskere har været tilknyttet afdelingen i Århus ad
hoc, som undervisere og vejledere for master- og kandidatstuderende.
I det forgangne år blev der i samarbejde med forskningschefen arbejdet intenst på etablering af et fremtidigt formaliseret samarbejde med Aalborg Universitet. Dette fordi
Aalborg Sygehus (AAS) 1. januar 2013 overgår til Aalborg
Universitetshospital, hvor den organisatoriske ramme for
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet
(AAU) i universitetshospitalssamarbejdet bliver Klinisk
Institut, der får fysisk placering i Forskningens Hus. Der
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er blevet afviklet to møder mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU og FoKSy AAS. Med møderne blev
der igangsat et arbejde med at få FoKSy-ansatte, med mere
end tre års erfaring som postdoc, bedømt som adjungerede
lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU. Og
et arbejde blev igangsat med henblik på at få etableret en
universitær stillingsstruktur for nyuddannede forskere, der
i fremtiden ansættes på Aalborg Sygehus. Endvidere pågår
bedømmelse af udenlandsk professor i klinisk sygepleje,
som adjungeret til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
AAU med henblik på at få styrket sygeplejeforskningen i
et samarbejde mellem AAU og FoKSy.
Samarbejdet med sygehusets professorer og forskningsansvarlige blev en mere naturlig del af hverdagen i takt
med at flere af disse og forskningsenhedens ansatte blev
samlet i kontorer i den nye tilbygning til Forskningens Hus
kaldet ’pavillonen’. På det konkrete plan blev der opstartet
et tværvidenskabeligt samarbejde med ortopædkirurgisk
forskningsenhed med afsæt i en problemstilling udsprunget
af et ph.d.-projekt. Afviklingen af det 10. internatseminar
for professorer og forskningsansvarlige ved Aalborg Sygehus
blev afviklet den 10. – 11. marts under temaet ’Etablering
af forskningscentre og forskning ved Aalborg Sygehus.
Med henblik på at få integreret relevante forskningsresultater i det daglige kliniske arbejde, er samarbejdet mellem
kliniske sygeplejersker, udviklingssygeplejersker, sygeplejefagråd, oversygeplejerskeråd, daværende chefsygeplejerske
og FoKSy også blevet højt prioriteret i 2011.
Som det fremgår i afsnittet om projekter, har forskerne
ansat i forskningsenheden fungeret som vejledere på en lang
række kliniske projekter i et tæt samarbejde med kliniske
sygeplejersker. Med deltagelse fra FoKSy er der endvidere
blevet afviklet journal clubs i en række kliniske afdelinger
og med gruppen af oversygeplejersker. Ligeledes blev kurset

’Fra ide til projekt – introduktion til forskning i sundhedsvæsenet’ igen i år udbudt, 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 gennemføre udviklings- og
forskningsprojekter.
FoKSy har ligeledes understøttet og vejledt udviklingssygeplejersker i forskningsmæssige spørgsmål, primært
ved individuelle behov. Et formaliseret samarbejde med
udviklingssygeplejersker hver 3. måned, blev afløst af ad
hoc møder. Ikke mindst arbejdet med afslutning af forskningsprogrammet ’Omsorgsetik i klinisk sygepleje’ med
udarbejdelse af artikler til en antologi, der udkommer i
foråret 2012, har krævet et godt samarbejde mellem udviklingssygeplejersker og FoKSy.
Der er blevet afviklet månedlige møder med forskningschefen
omhandlende forskningsstrategiske drøftelser og konkret
arbejde med henblik på at binde forskningsorganisationen
sammen internt og udvikle den med fælles mål for øje.
Månedlige møder med chefsygeplejersken har omhandlet
strategiske diskussioner om den fortsatte udvikling af
sygeplejen og sygeplejeforskningen samt planlægning og
afvikling af årets strategidag den 28. oktober. Endvidere blev
etablering af en fremtidig formaliseret tilknytning til Aalborg
Universitet drøftet intenst. Desuden indgik forskningsenheden i samarbejde med Sygehusledelsen om planlægning
og afvikling af afskedsreception for Charlotte Delmar den
31. august, samt afskedssymposium for chefsygeplejerske
Vibeke Deding den 10. november. Symposiet omhandlede
indledningsvis sygeplejefagets historiske udvikling belyst ved
sygeplejerske og dr. med Elisabeth Hall, professor emeritus
ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.
Ulla Fasting, sygeplejerske og politiker, talte om ’Kald det
bare kald’ mens Charlotte Delmar afsluttede med talen

om ’Så som udvikling er…’. Mange forhenværende og nuværende kollegaer og samarbejdspartnere og familie deltog
i arrangementer ved såvel Charlotte Delmars som Vibeke
Dedings afsked.
I regi af Sygeplejefagrådet blev der, i samarbejde med FoKSy,
fortsat arbejdet på at understøtte den sygeplejefaglige udvikling, ligesom der har været arrangeret temadage i året løb.
Her har der bl.a. været inddraget forskningsbaseret viden
på baggrund af arbejder forankret i FoKSy, eksempelvis
temaformiddag om fremtidens ledelse. Samarbejdet med
oversygeplejerskerådet har især haft til hensigt at målrette
og samle sygehusets forskellige sygeplejetiltag. Endvidere
har samarbejdet omhandlet forslag til en ny organisationsstruktur for det nordjyske hospitalsvæsen, afsked med
chefsygeplejerske og ansættelse af ny sygeplejefaglig direktør.

Rekrutteringsflow og karriereveje
I 2010 fik Aalborg Sygehus udfærdiget et notat om ’Identificering af potentielle forskere i klinisk sygepleje og et notat
om ’Stillingsstrukturer og karriereveje for sygeplejersker
ansat på Aalborg Sygehus’. Begge notater har i år 2011 i
stigende grad været inddraget i medarbejderudviklingssamtaler og FoKSy har mærket en øget interesse fra kliniske
sygeplejersker, der har ønsket råd og vejledning i forbindelse
med beslutning om valg af efter- og/eller videreuddannelse.
Ligeledes har ledende sygeplejersker henvendt sig for at
drøfte lokale forskningsstrategier og valg af ph.d.forløb.
Notaterne har hermed virket efter hensigten om at understøtte de ledende sygeplejerskers talentspejderi.
I årets løb er der fortsat blevet arbejdet på en ensretning af
stillingsbetegnelser for sygeplejersker med specifikke uddannelser. I forbindelse med de kommende ledelsesmæssige
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omstruktureringer har især funktion som ekspertsygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist været inddraget på møder i
samarbejde med oversygeplejerskeråd og chefsygeplejerske.
Afprøvning af en spirende forskningsinteresse gennem frikøb
i en tidsbegrænset stilling som sygeplejefaglig forskningsassistent er sket i forbindelse med forskningsprojektet ’Bag
masker og lukkede døre. En etnografisk undersøgelse af
operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen’.
Udviklingssygeplejerske Ida Østrup Olsen fra Gastrokirurgisk
Afdeling blev frikøbt 50 % af arbejdstiden i en periode i 2010 og
har i 2011 været med til at afrapportere dele af undersøgelsen.
Samarbejdet med professionshøjskolen University College
Nordjylland (UCN) blev intensiveret i sidste halvdel af året
med det formål at knytte klinisk forskning endnu tættere
til professionsbacheloruddannelsen og vice versa. På det
generelle plan indgik lektor og cand.cur. Diana Schack
Toft, der har ansvar for udvikling af den forskningsmæssige
dimension på UCN, i et nært samarbejde med FoKSy om
udarbejdelse af en projektrapport med fokus på fremtidigt
formaliseret samarbejde mellem FoKSy og UCN. På det
konkrete plan deltog forskningsenheden i en såkaldt ’bachelorprojektdating’, med det formål at få bachelorprojekter
til at omhandle kliniske problemstillinger, og derigennem
bidrage til udvikling af klinisk praksis.

Strategiske alliancer og netværk
Forskningsenhedens ansatte har samarbejdet med universiteterne i København, Århus og Aalborg som følge af
funktion som vejledere for ph.d.-studerende indskrevet disse
steder. Samarbejdet med Afdeling for Sygeplejevidenskab,
Aarhus Universitet har endvidere omhandlet funktioner
som undervisere og vejledere på såvel master- som kandi-
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datuddannelsen. Og som modulkoordinator for valgmodul
med titlen ’Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertice’
på Kandidatuddannelsens 3. semester. Endvidere medvirkede FoKSy ved afdelingens 10 års jubilæum med et
festsymposium den 1. marts. FoKSy var medarrangør af
og deltagende i ph.d.-kursus 27. – 29. april med titlen ’Det
personorienterede Sundhedsvæsen’.
På Aalborg Universitet ydede FoKSy bidrag til opstart og
planlægning af en masteruddannelse i klinisk sexologi.
Endvidere åbnede forskningsenheden for første gang døren
for en praktikant over et semester: Sociologistuderende
Harriet Eyd Durhuus på 9. semester fra Aalborg Universitet, der indgik i en række projekter, heriblandt projektet
’Sygepleje til socialt udsatte ved indlæggelse på Medicinsk
Center, Aalborg Sygehus’. Endelig deltog alle enhedens
ansatte sammen med professorer og forskningsansvarlige
fra Aalborg Sygehus i introduktionsmøde 5. december,
hvor de fire fakulteter på AAU orienterede om mulige
samarbejdsflader med AAS.
Med repræsentation i det videnskabelige råd i Center for
Kliniske Retningslinjer bidrog forskningsenheden til det
fortsatte arbejde med udformning af nye kliniske retningslinjer. Endvidere blev der bidraget med undervisning i
betydningen af den ledelsesmæssige forankring, når kliniske retningslinjer skal implementeres i klinisk praksis.
Nationalt har FoKSy endvidere arbejdet sammen med øvrige sygeplejevidenskabelige forskningsmiljøer i Danmark.
Eksempelvis ved at deltage i og bidrage med undervisning
med titlen ’Professionsudvikling. Et spænd mellem tradition
og fornyelse’ på temaeftermiddag for forskningsledere og
ledere den 21. marts på Herlev Hospital. Og ved deltagelse
i Seminar om Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2012
den 18. august i København.

Samarbejdet med Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet var primært forbundet
med færdiggørelse af Mette Kjerholts ph.d.-uddannelse.
Kontakten til UCSF omhandlede i særdeleshed planlægning
af Ingrid Egerods involvering som opponent ved ph.d.forsvar i begyndelsen af 2012. Dertil kom samarbejdet med
Rigshospitalets Hjertecenter ved centerchefsygeplejerske
Marianne Tewes og oversygeplejerske Ove Sigfred Petersen
i forbindelse med det tværinstitutionelle forskningsprojekt
’Bag masker og lukkede døre’, som blev afrapporteret 31.
november på Rigshospitalet og på Aalborg Sygehus den
1. december.
Det nordiske samarbejde har i 2011 gjort sig særligt gældende i adskillige sammenhænge.
Ved ph.d.-kurset ’Child and Adolescent Health Promotion’
afholdt ved NHV - Nordic School of Public Health, Göteborg, blev der forelæst over emnet: ’Applying narratives in
health promotion initiatives for children with chronic and
lifestyle diseases’.
Forskningsenheden deltog igen i år i Nordisk Netværk for
Fænomenologisk Helsefaglig Forskning, afviklet i Molde
i Norge den 9.-10. juni. Endvidere kom det nordiske samarbejde på dagsordenen den 22. august, hvor resultater fra
’Et nordisk forskningsprojekt med fokus på omsorg og
etik – 2005 - 2011’ blev præsenteret i Forskningens Hus i
samarbejde med udviklingssygeplejerskerne Anette Højer
Mikkelsen, Charlotte Bruun Thorup og Birgith Pedersen.
Forskningsenheden bidrog med en forelæsning ved ’Nordisk
træf for sygeplejeetik’ i København d. 15.-16. september,
hvor de nordiske sygeplejeetiske fagråd var samlet.
Endvidere fungerede FoKSy som vært for ph.d.-studerende
Sidsel Ellingsen fra Bergen i Norge under hendes 4 ugers
ophold i Danmark i oktober og november. Som et led i

Ellingsens ph.d.-forløb havde hun ønsket et forsknings- og
studieophold ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
Det så forskningsenheden som en vigtig opgave, også af
hensyn til en fortsat udbygning af internationalt samarbejde på forskerniveau.
Under Sidsel Ellingsens ophold blev det naturligt at invitere kollegaer til at høre om den norske ph.d.-studerendes
forskning. Det skete ved et seminar den 25. oktober i Forskningens Hus under titlen ’Tid og Travlhed’. Udover Sidsel
Ellingsen belyste ledende sygeplejerske, ph.d. Karen Marie
Dalgaard, Aalborg Sygehus sammen med professor Kari
Martinsen fra Bergen i Norge og professor Mogens Pahuus
fra Aalborg Universitet ’Tid og travlhed’ fra forskellige
vinkler.
I regi av forskningsgruppen ”Pasientnær sykepleieforskning”
ved Institutt for helse og omsorgsfag Tromsø Universitet,
forelæste forskningsenheden den 1. november ved et åbent
forskningsseminar over emnet: ’Sygeplejefaglig forskning i
daglig praksis’. Den følgende dag drøftede forskningsenheden og forskningsgruppen i Tromsø sygeplejeforskningens
kerneværdier og udfordringer.
Den 30. november modtog forskningsenheden og Medicinsk Bibliotek besøg af 10 undervisere på masterstudiet
ved Diakonhjemmet Høgskole og Lovisenberg Diakonale
Høgskole i Norge. Med henblik på at udvikle kommende
masterstuderendes kundskabsudvikling i det norske sundhedsvæsen, havde studiebesøget til formål at høre om forskningsenhedens bidrag til at udvikle en forskningskultur på
sygehusets afdelinger. Herunder forskningsenhedens bidrag
til at initiere og gennemføre udviklings- og forskningsprojekter, samt udfordringer og begrænsninger hermed.
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Dansk alkoholkultur
– i et folkesundhedsmæssigt perspektiv
af postdoc, MNg, ph.d. Mette Grønkjær

Daværende forskningsleder, ph.d. Charlotte Delmar, nu
lektor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut for
Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og Mag. art. ph.d.,
Tine Curtis, Implement Consulting Group, Hørsholm (tidligere forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet). Bedømmelsesudvalget bestod af
Professor Svend Sabroe (formand), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Dr. Elisabeth A. Curtis, School of
Nursing and Midwifery, The University of Dublin, Ireland,
og Seniorforsker, ph.d. Vibeke Zoffman, Steno Diabetes
Center København.

D. 1. oktober 2006 blev jeg indskrevet som ph.d.-studerende
ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet. Efter tre års studier og to år på barsel
afsluttede jeg uddannelsen med tildeling af ph.d.-graden
i medicin d. 18. november 2011, hvor jeg forsvarede min
afhandling med titlen: Alcohol use in Denmark: A mixed
methods study on drinking contexts and the culture of
alcohol use from a public health perspective. Vejledere:
Overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk
Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital,
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Undersøgelsen i korte træk
Det overordnede formål med undersøgelsen var at undersøge kulturelle aspekter ved alkoholbrug i Danmark;
herunder drikkekontekster og de betydninger og forestillinger, der er forbundet med alkoholbrug. Afhandlingen
baserer sig på et mixed metode studie, hvor der er anvendt
såvel kvantitativ som kvalitativ metode. Det indledningsvise kvantitative studie anvendte data fra Sundheds – og
Sygelighedsundersøgelsen 2005 med henblik på at beskrive

drikkekontekster i relation til køn og alder. Det efterfølgende kvalitative studie anvendte fokusgruppeinterviews
til at undersøge de forestillinger og betydninger, der er
forbundet med alkoholbrug; særligt med fokus på drikkekontekster og kulturelle normer.
Undersøgelsen viser, at danskerne overvejende drikker
alkohol i sociale sammenhænge, såsom hjemme hos/på
besøg hos familie og venner eller i festsammenhænge.
Størstedelen af storforbrugere drikker også alkohol i sociale
sammenhænge. Mænd og kvinder udviser lignende drikkekontekster, men der er aldersforskelle på de forskellige
drikkekontekster blandt begge køn. Alkohol er accepteret
og forventet i det danske samfund, hvilket skaber et kulturelt pres på individer og grupper om at drikke socialt.
Alkohol betragtes som en hyggelig og social nødvendighed,
og der er tendens til at fokusere på alkohols positive virkninger. Alkoholbrug er betragtet legitimt i mange sociale
sammenhænge, og der er kun få kontekster, hvor det er
upassende at drikke alkohol. Desuden spiller alkoholbrug i
sociale sammenhænge en væsentlig rolle i opfattelsen af et
legitimt alkoholbrug og synes at underkende den faktiske
alkoholmængde.

Folkesundhedsmæssige perspektiver

Afhandlingen har endvidere fokuseret på interaktioner i
fokusgruppeinterviews samt deres indflydelse på indholdet
af fokusgruppedata, herunder normkonstruktioner i forhold
til alkoholbrug i grupperne. Denne del af undersøgelsen har
givet yderligere indsigt i Dansk alkoholkultur og fremdraget
perspektiver, der ikke viste sig i den indledende tematiske
analyse. Fokusgrupper vurderes således værdifulde til at
undersøge kulturelle normer for alkoholbrug, ligesom fokus
på gruppeinteraktion i udførelse og analyse af fokusgruppeinterviews er afgørende for at opnå det fulde potentiale
af fokusgruppemetoden.

Alkoholbrug er yderst komplekst, og dette er én af begrundelserne for at arbejde inden for en mixed metode ramme.
Tanken bag mixed metode er, at hverken kvantitative eller
kvalitative metoder alene kan indfange eller forklare de
tendenser og detaljer undersøgelsen har fokus på. Således
var sigtet med undersøgelsen at kombinere kvantitative og
kvalitative metoder med henblik på at skabe større forståelse
for denne kompleksitet. Mixed metode er ofte fremhævet
for sine fordele, herunder større indsigt i et felt ved hjælp
af numeriske populationstrends fra den kvantitative del
samt dybdegående nuancer og detaljer fra den kvalitative

Afhandlingen konkluderer, at alkoholbrug er prævalent i
mange sammenhænge. Alkohol er accepteret og forventet i
det danske samfund, og den sociale drikkekontekst spiller
en væsentlig rolle i opfattelsen af et legitimt alkoholbrug
således, at den aktuelle alkoholmængde underkendes. Der
er behov for at fokusere på drikkekontekster på samme
måde som alkoholmængde og drikkefrekvens med henblik
på at reducere alkoholrelaterede sundhedsrisici. Det er
nødvendigt at iværksætte forskellige folkesundhedsmæssige initiativer med henblik på at målrette de komplekse,
kontekstuelle og mangesidede karakteristika af dansk
alkoholkultur. Undersøgelsen understreger betydningen
af kulturelle aspekter ved alkoholbrug for folkesundheden, herunder behovet for yderligere forebyggende foranstaltninger med henblik på at reducere alkoholrelaterede
sundhedsrisici i Danmark.

Mixed metode: muligheder
og udfordringer
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del. Der findes dog også udfordringer ved denne tilgang;
særligt vedrørende praktisk udførelse samt forskningsmæssig forankring og tilhørsforhold. I forhold til dette
projekt har udfordringen været at betragte undersøgelsen
som en forenet helhed, derefter at adskille de to studier i
deres respektive enheder og slutteligt at kombinere dem
igen i en komplementerende diskussion. Dette har fordret
et konstant fokus på det overordnede formål, viden om
kvalitative og kvantitative metoder og ikke mindst, ekspertise og vejledning fra en række dygtige mennesker med
kompetencer inden for spørgeskemametode, epidemiologi,
fokusgrupper og kvalitativ metode. Jeg har i den forbindelse
været heldig at være tilknyttet både Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, hvilket har
givet mulighed for fordybelse, sparring og vejledning i de
forskellige forskningstilgange – og traditioner. Endvidere
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har jeg under uddannelsen været på et 5 måneders studieophold på University of Adelaide, hvor jeg også har fået
vejledning i mixed metode i forbindelse med mit samarbejde
med Professor Charlotte de Crespigny. Dette ophold har
været medvirkende til at bidrage til yderligere internationale perspektiver på projektet og ikke mindst, skabt gode
muligheder for internationalt samarbejde i fremtiden.
Med virkning fra 1. september 2011 har jeg varetaget
funktionen som Post.Doc i Klinisk Sygepleje ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. Jeg ser frem til de mange spændende
opgaver, der ligger forude og særligt at være medvirkende
til at knytte forskningen med klinisk praksis.
Ph.d.-afhandlingen kan købes ved henvendelse til Mette
Grønkjær på mette.groenkjaer@rn.dk

Online patientbog
af adjunkt, cand.cur., ph.d. Charlotte Bjørnes.

For syv år siden, fredag den 10. september i 2004, forsvarede Birgitte S. Laursen, nu seniorforsker i FokSy, sin ph.d.
afhandling i Auditoriet på Aalborg Sygehus Nord. Den
23. august 2011 fik jeg dermed lov til at følge i en af mine
læremestres fodspor ved at forsvare min ph.d.-afhandling
samme sted: i Auditoriet på Aalborg Sygehus Nord – en
god afrunding på 3 års interessant ph.d.-studie.
I 2007 inviterede Birgitte S. Laursen mig ind under sine imødekommende vejleder-vinger, og fik sammen med tidligere
forskningsleder Charlotte Delmar etableret det forskningsmæssige grundlag for mit ph.d.-studie. Disse to kompetente læremestre blev suppleret i 2008, hvor ph.d.-studiet

blev indledt ved at jeg den 1. maj 2008 blev indskrevet på
Aalborg Universitet. Her fik jeg tilknytning til forskningsgruppen Participation and Technology, og fik professor i
sundhedsinformatik Christian Nøhr som hovedvejleder for
ph.d.-projektet. Ph.d.-studiet, der bestod af et interventionsstudie, blev således gennemført på Aalborg Universitet
med samtidig tilknytning til FokSy, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. Interventionen blev gennemført i Urologisk Afdeling, der således var min primære base igennem
studiet og dér hvor projektets egentlig aktører var og er:
De patienter og sundhedsprofessionelle, der har spillet en
central rolle både i udvikling, implementering og anvendelse
af det nye it redskab Online patientbog. Online patientbog
er i høj grad blevet synonym med ph.d.-projektet, men det
egentlige afsæt var et stigende antal af mænd med prostata
cancer i Urologisk Afdeling. Til gengæld er it redskabet et
eksempel på et projekt, hvor brugerens involvering former
forskningsprocessen undervejs.
Min opgave ved ph.d.-forsvaret den 23. august var at give
et indblik i det 3 årige forskningsprojekt: Processen fra
en i praksis oplevet problematik; til en dokumentation
heraf; afdækning af ideer, der kan bidrage i løsningen af
problemet; videre til udvikling og implementering af et
ny informations- og kommunikationsredskab i klinisk
praksis; og endelig en afdækning af mulige effekter af det
nye it redskab i klinisk praksis. Under hovedoverskriften:
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Explore the possibilities, blev forskningsprojektets bærende elementer: Brugerinvolvering og systematisering
således fremlagt og diskuteret med opponenterne.
Som nyuddannet forsker er det utrolig værdifuldt at opleve
at forskningsprojektet både synes at have en lokal – og en
international – relevans. En lokal betydning fordi projektet
genererede Online patientbog, der fortsat bliver anvendt i
Urologisk Afdeling. At projektet samtidig har international
interesse afspejler sig i opponenterne ved forsvaret. De to
internationalt anerkendte sygeplejeforskere inden for det
specifikke felt sundhedsinformatik professor Suzanne Bakken, Columbia University, New York og associate professor
Elizabeth Borycki, University of Victoria, Canada deltog
som opponenter. Som dansk repræsentant i opponentgruppen var associate professor, Helle Wentzer (nu Dansk
Sundhedsinstitut).
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I forbindelse med ph.d.-studiet gennemførte jeg et ophold
på University of Tasmania hos sygeplejeforsker, ligeledes
i feltet sundhedsinformatik, associate professor Elizabeth
Cummings. Et betydningsfuldt grundlag for et fortsat
forskningssamarbejde, der blev understreget ved at Elizabeth
Cummings og Leonie Ellis, også fra University of Tasmania,
deltog ved mit ph.d.-forsvar.
Med denne scene sat af kyndige vejledere, internationale
kolleger, og i ”hjemlige” omgivelser forløb dagen for mit
ph.d.-forsvar således, at jeg med glæde kan sige, at det var
en god oplevelse at følge i fodsporene af en læremester.
Et ph.d.-studie er en læretid – og jeg har lært af alle – alle
– der på en eller anden vis har bidraget til projektet og i
projektet. Tak til jer alle!
Ph.d.-afhandlingen kan frit downloades fra www.v-chi.dk

Projekter
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har i år 2011 haft ni
ph.d.-studerende tilknyttet og vejledt to ph.d.-studerende
til indskrivning. Af de ni ph.d. studerende forsvarede
fire deres afhandlinger i 2011. I det følgende præsenteres
ph.d.-projekter samt øvrige projekter, hvor forskere ansat
i 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.

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.
Tildelt ph.d.graden efter forsvar 25. august 2011.
Vejledere: Professor Lis Wagner, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, forskningsleder
Tove Lindhardt, Gentofte Hospital samt lektor, cand.cur.,
ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling for Sygeplejevidenskab
og Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitetshospital.

Ph.d. projekter

Projektets titel: Dansk alkoholkultur – i et sundhedsfremmeperspektiv
Mette Grønkjær. Indskrevet 1. oktober 2006 ved Klinisk
Institut, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus
Universitet. Tildelt ph.d.-graden efter forsvar 18. november
2011. Projektet omtalt andetsteds i beretningen.
Vejledere: Lektor, overlæge Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, seniorforsker Tine Curtis, Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed samt
lektor, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling for
Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin, 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- naturog sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet.
Tildelt ph.d.-graden efter forsvar den 23. august 2011.
Projektet omtalt andetsted i beretningen.
Vejledere: Professor Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Det ingeniør- natur- og
sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, seniorforsker Birgitte Schantz Laursen og lektor, cand.cur.,
ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling for Sygeplejevidenskab
og Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitetshospital.
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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. Tildelt ph.d.graden efter forsvar den
21. september 2011.
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 lektor, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling for
Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin, Århus
Universitetshospital.

ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling for Sygeplejevidenskab
og Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitetshospital.
Projektet indleveret til forsvar sidst i 2011.

Projektets titel: Kommunikation og interaktion i en sygeplejefaglig
læringspraksis – et læringsrum på et vadested.
Malene Kjær Jeppesen. Indskrevet 1. maj 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 Sygehus samt kst. forskningsleder,
cand.cur., ph.d. Erik Elgaard Sørensen, Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Projektets titel: Familiedannelse efter fødsel af let senpræmaturt
barn
Helle Haslund-Thomsen. Indskrevet 1. september 2010
ved Ph.d.-skolen i Humanistisk Videnskab tilknyttet Ph.d.programmet Antropologiske og Arkæologiske Studier, ved
Humanistisk Fakultet, Aarhus Universitet.
Vejledere: Lektor, cand.cur., ph.d. Susanne Højlund, Institut for arkæologi, antropologi og lingvistik, Afdeling
for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet; Seniorforsker, ph.d., antropolog, Mette Bech Risør, Institut for
Samfunnsmedisin, Allmennmedisinsk Forskningsenhet,
Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Tromsø; Seniorforsker, cand.cur., ph.d. Birgitte Schantz Laursen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus,
Aarhus 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 ingeniørnatur- og sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, kst. forskningsleder, cand.cur., ph.d. Erik Elgaard
Sørensen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital samt lektor, cand.cur.,
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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 samt kst.
forskningsleder, cand.cur., ph.d. Erik Elgaard Sørensen,
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
aarhus Universitetshospital.

Projektets titel: Atrial Fibrillation, from Self-rated Health Status
to patients’ perceptions of living with the disease
Vibeke Høgh. Indskrevet 1. januar 2011 ved Afdeling for
Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet.

Vejledere: lektor, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Afdeling
for Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin,
Århus Universitetshospital, lektor Kirsten Frederiksen,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet, professor Kim Overvad, afdeling for
epidemiologi, Institut for Folkesundhed, overlæge ph.d.
Sam Riahi, kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital

Kommende ph.d. projekter
Projektets titel: Elderly care – a Mixed Methods study on elderly
medical ward patients in risk for early re-hospitalisation
Mona Kyndi, der den 1. september 2011 blev ansat som
ph.d.-studerende ved Medicinsk Center, Aalborg Sygehus,
Aarhus Universitetshospital. Projektet er forankret i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus,
Aarhus Universitetshospital.
Der forventes indskrivning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i det tidlige forår 2012.
Vejledere: Postdoc, cand.cur., ph.d. Edith Mark Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus, Aarhus
Universitetshospital. Øvrige vejledere endnu ikke afklaret.
Projektets titel: Kvinders belastning i relation til diagnosen
brystkræft.
Lone Jørgensen, udviklingssygeplejerske og cand.cur. ansat i Mammakirurgisk Klinik, Aalborg Sygehus. Projektet
er forankret i Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved
Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital.
Der forventes indskrivning ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet i det tidlige forår 2012.
Vejledere: Seniorforsker, cand.cur., ph.d. Birgitte Schantz
Laursen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg

Sygehus, Aarhus Universitetshospital. Mette Søgaard og
Jens Peter Garne.

Projekter på tværs af regioner i
Danmark
Projektets titel: Bag masker og lukkede døre. En etnografisk
undersøgelse af operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen.
Projektet er udført af Erik Elgaard Sørensen i samarbejde
med udviklingssygeplejerske Ida Østrup Olsen, Gastrokirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus og centerchefsygeplejerske
Marianne Tewes, Rigshospitalets Hjertecenter. Projektet er
afsluttet og udgivet i rapport med ovenstående titel. ISBN:
978-87-90880-36-1.

Projekter inden for Region Nordjylland – på tværs af institutioner
Projektets titel: Diabetesskole – for livet. Fra praksis til udviklingsprojekt i Aalborg Kommune.
Projektet er udført 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.
Erik Elgaard Sørensen er vejleder. Projektet afsluttet og
rapporteret i 2011.
Projektets titel: Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Sygehus,
Aalborg Universitet, Arkadens Fysioterapi og MagVenture/AS.
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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 Birgitte Schantz Laursen. Der pågår
artikelskrivning aktuelt.
Projektets titel: Øje for det Oversete.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Medicinsk
Center, Aalborg Sygehus (Dronninglund Sygehus,
afd. M1) og University College Nordjylland. UCN.
Projektet udføres af: Gitte Nielsen, lektor ved UCN, sygeplejerskeuddannelse i Hjørring, Lis Olesen, uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Medicinsk Afdeling, M1, Dronninglund
Sygehus, og Edith Mark. Projektet er beskrevet i 2011, og
den første empiri samles i foråret 2012.

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 2011 afrapporteres alle projekter og en
antologi med 13 artikler er under udformning.
Projektets titel: På god fod med patienten: Et kvalitativt forskningsprojekt omhandlende diabetespatienters oplevelser af den
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første konsultation i et fodcenter i forbindelse med vurdering og
behandling af fodsår.
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Ulla Scheving, Inger
Vestergaard, Endokrinologisk afdeling og Edith Mark.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. 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. 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
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. Birgitte Schantz
Laursen er vejleder.
Projektets titel: I medgang og modgang. 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.
Birgitte Schantz Laursen er vejleder.

Projektet er afrapporteret i bog med ovenstående titel.
ISBN: 978-87-90880-37-8.

Projektet er en del af omsorgsprogrammet. Erik Elgaard
Sørensen 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.
Birgitte Schantz Laursen 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. Erik Elgaard
Sørensen 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. Erik Elgaard
Sørensen er vejleder.
Projektets titel: Klæder skaber folk
Projektet udføres af: Sygeplejerske Anita Tracey, HjerteLungekirurgisk afdeling, sygeplejerske Tina Rasmussen,
Karkirurgisk afdeling og udviklingssygeplejerske Charlotte
B. Thorup, Hoved-Hjertecenter.
Projektet er en del af omsorgsprogrammet. 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,
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling.

Projektets titel: Hvad oplever de pårørende i forbindelse med
overf lytning 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. Erik Elgaard
Sørensen er vejleder.
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. Edith Mark
er vejleder.
Projektets titel: Sengecykling som livsudfoldelse i sidste etape. Et
kvalitativt forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienters oplevelse af sengecykling under dialysebehandling.
Projektet er udført af: Sygeplejerske Karin Dollerup, sygeplejerske Karina Kjærsgaard og udviklingssygeplejerske Hanne Agnholt, Nyremedicinsk Afdeling, og Edith
Mark (vejleder). Projektet er afsluttet og afrapporteret
i bog med ovenstående titel. ISBN 978-87-90880-35-4.
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Projektets titel: Saltinhalationer til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.
– et projekt med sammenligning af to typer af saltinhalationer hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.
Projektet udføres af: Projektsygeplejerske Lone Mylund,
Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Klinisk ansvarlig er Forskningsansvarlig
Afdelingslæge Ulla Møller Weinreich, Lungemedicinsk
Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus og Formand for Læsø
Kur, Overlæge Tove Nilsson, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitet. Birgitte Schantz Laursen er forsøgsansvarlig.

Projektets titel: Erektil dysfunktion hos mænd efter reponering
af femurfraktur
Projektet udføres af: Seniorforsker, cand.cur. ph.d. og specialist i sexologisk rådgivning Birgitte Schantz Laursen,
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital, Cand. cur. og specialist i sexologisk rådgivning Anette Højer Mikkelsen, Urologisk Afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Specialeansvarlig Overlæge Johan Poulsen, Urologisk Afdeling, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital, Specialeansvarlig
Overlæge Knud Stenild Christensen, Ortopædkirurgisk
afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Projektets titel: Effekt af iltbehandling med Airvo varmefugter
til respirationsinsufficiente patienter med kronisk obstruktiv
lungelidelse.
Projektet udføres af: Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Line Hust Storgaard, Lungemedicinsk Afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Klinisk ansvarlig er Forskningsansvarlig Afdelingslæge Ulla Møller
Weinreich, Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital. Birgitte Schantz Laursen er
forsøgsansvarlig.

Projektets titel: Seksualiteten hos mænd der er opereret for
prostatakræft
Projektet udføres af: Seniorforsker, cand.cur. ph.d. og specialist i sexologisk rådgivning Birgitte Schantz Laursen,
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus.

Projektets titel: Proteinrig diæt til patienter med hjertesvigt
Projektet udføres af: Sygeplejerske Romana Vestergaard,
Kardiologisk Afdeling S1, Hjertesvigtklinikken, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital og Udviklingssygeplejerske cand.cur, Astrid Lauberg. Kardiologisk afdeling.
Aalborg Sygehus, Kardiologisk afdeling S1, Klinisk ansvarlig
er overlæge Svend Eggert Jensen, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Birgitte Schantz
Laursen er forsøgsansvarlig.
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Projektets titel: Socialsygepleje til socialt udsatte ved indlæggelse
på Medicinsk Center
Projektet har til formål at undersøge og forbedre socialt
udsattes indlæggelsesforløb.
Projektet blev indledt med en forundersøgelse med fokus
på Akut- og Traumecenter (ACT) og efterfølgende indlæggelse i et sengeafsnit i Medicinsk Center i november 2011.
Forundersøgelsen skal danne baggrund for en større undersøgelse omhandlende sygepleje til socialt udsatte borgere.
Projektets styregruppe består af: Lone Nørgaard, oversygeplejerske, ATC, Region Nordjylland. Tina Futtrup,
afdelingssygeplejerske, Skade/Modtagelsen, Region Nordjylland. Hanne Skaarup Pedersen, afdelingssygeplejerske,

Akut Medicinsk Modtagelse, Region Nordjylland. Mette
Grønkjær, sygeplejerske, MNg og ph.d. Forskningsenhed
for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Mette Christensen, gadesygeplejerske, Aalborg Kommune, Harriet Eyd
Durhuus, praktikant og sociologistuderende, Medicinsk
Center og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Sygehus samt Edith Mark. Forundersøgelsen er foretaget
af Harriet Eyð Durhuus under vejledning af Edith Mark.
Projektets titel: Projekt EXIT - Et pilotprojekt til forskning i
effekten af undladelse af forbinding over exit site
Projektet har til formål at give patienten i p-dialyse den
optimale pleje omkring sit exit site. Det langsigtede mål er
at afklare om det er nødvendigt med permanent forbinding
over exit site for at undgå infektion.
Projektet skal afklare, om der er større infektionsrate hos
patienter uden forbinding end hos patienter med forbinding over exit site.
Projektet udføres af Lotte Guldbæk Svendsen , Kirsten
Smed Nielsen. Pernille Brændstrup (sygeplejersker i PDambulatoriet) og Edith Mark (forsøgsansvarlig).
Projektets titel: Sygeplejerskers videreuddannelse: Et udviklingsprojekt om anvendelse af nyerhvervet viden.
Projektet udføres af: Sygeplejefaglig konsulent Malene Busk
Larsen, sygeplejerske Karen Christensen, Gynækologisk
Afdeling, sygeplejerske Liane Korsbæk, Brønderslev Sygehus, og sygeplejerske Susanne Winkel Kristensen, Farsø
Sygehus. Mette Grønkjær er vejleder.

Nedergaard Sørensen, alle fra Hæmatologisk Afdeling.
Mette Grønkjær er vejleder.
Projektets titel: Sæt strøm til papirerne.
Projektet udføres af: Sygeplejerske Maj-Britt Nørgaard,
Rikke Meyer, Kia Kjærsgaard Hvam, Signe Gøgsig Randrup, Pernille Knak, Bjørg Cecilie Lübeck Christiansen,
Anne Marie Winther Jakobsen, Laila Reimer Andersen,
Ditte Thomsen Ingstrup, Linea Heilemann Guldbæk,
Jytta Mølgaard Højsleth og social – og sundhedsasssistent
Sunita Kumar - alle fra Infektionsmedicinsk Afdeling. Erik
Elgaard Sørensen er vejleder.
Projektets titel: Koordinering af patientforløb i Neurologisk
Apopleksiafsnit med særligt fokus på sygepleje, træning, undersøgelser og behandling.
Projektet udføres af: Udviklingssygeplejerske, cand.cur. Lisbeth Støvring Andersen. Erik Elgaard Sørensen er vejleder.
Projektets title: What to do to enhance the development of preschool children, born with VLBW: a literature study.
Projektet udføres af: Berit Roed, specialeansvarlige ergoterapeut, MHH, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg
Sygehus. Vejledere: Erik Elgaard Sørensen, Jane Andreasen,
forskningsansvarlig udviklingsterapeut, MLP, Ergoterapiog Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Karen la Cour,
postdoc, ph.d., leder af Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi (FiA), Syddansk Universitet.

Projektets titel: Kvalme hos den hæmatologiske patient.
Projektet udføres af: Sygeplejerskerne Anni Behrentzs, Ann
Ozimek Rittig, Gitte Møller Sørensen, Jette Torp og Kamilla
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Charlotte Delmar og Vibeke Deding ved Charlotte
Delmars afskedsreception den 31. august.

Professor Elisabeth Hall forelæser til Vibeke Dedings
afskedssymposium den 10. november.

Taler for Charlotte Delmar ved afsked den 31. august.

Seminaret ”Tid og travlhed” 25. oktober.

Udviklingssygeplejersker tager med sang afsked med
Charlotte Delmar 31. august.

Erik Elgaard Sørensen om forskningsprojektet
”Bag masker og lukkede døre” 1. december.

Fra Seminar Tid og travlhed: Kari Martinsen i dialog.

Flytning til Den Nye Pavillon indvies.

Journal Club med oversygeplejersker.
Fra venstre: Jytte Heidmann, Mette Lauritzen, Dorthe
Holdgaard, Hanne larsen og Anni Wehrmann.

Birgitte Schantz Laursen på nyt kontor.

Operationssygeplejerskerne Liselotte Bjerregaard (tv) og Gitte
Olesen (th) med udviklingssygeplejerske Charlotte Thorup i
arbejdet med projekt ”Omsorg i operationssygepleje”.

FoKSy møde i november med deltagelse af norske ph.d.studerende Sidsel Ellingsen (nr. 2 fra højre), Mette Grønkjær (th), Edith Mark og Erik Elgaard Sørensen.

Formidling af forskning
Peer reviewed artikler

Antal: 15
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. The patients’
health informatics tool: Designing health informatics
tools to accommodate the needs of men with prostate
cancer.I: Proceedings of The 5th international symposium
on Human Factors Engineering in Health Informatics. red.
/ Dag Svanæs ; Arild Faxvaag. TAPIR Akademisk Forlag,
2011. s.139-144.
Bjørnes CD, Nøhr C, Delmar C, Laursen BS. Men with
prostatecancer and the accessibility to information – a
literature review. Open Journal of nursing; 2011, 2:15-25.
Buchwald D, Delmar C, Laursen BS (2011). ”How children
handle life when their mother or father is seriously ill and
dying” Scandinavian Journal of Caring Sciences. Sept 23.
Epub ahead of print
Buchwald D, Delmar C, Laursen BS (2011). Ethical dilemmas in conducting research with children. International
Journal for Human Caring; 15 (2): 28 – 34.
Bundgaard K, Nielsen KB, Delmar C, Sørensen EE (2011).
What to know and how to get to know? A fieldwork study
outlining the understanding of knowing the patient in
facilities for short-term stay. Journal of Advanced Nursing.
doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05921.x
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Bundgaard K, Nielsen KB, Sørensen EE (2011). Kort &
Godt? Om korttidsafsnit og korttidssygepleje. Klinisk
Sygepleje 2011/3, 18-29.
Bundgaard K, Nielsen KB, Sørensen EE (2011). The art of
holding hands. A fieldwork study outlining the significance
of physical touch in facilities for short-term stay. International Journal for Human Caring 15 (3).
Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH (2011). The
implications of autonomy: Viewed in the light of efforts
to uphold patients dignity and integrity. International
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being.
jan 1;6(2)
Grønkjær, M, Curtis, T, de Crespigny, Delmar, C. (2011).
Acceptance and expectance: Cultural norms for alcohol use
in Denmark, International Journal of qualitative studies
on health and well-being, 6(4).
Grønkjær, M, Curtis, T, de Crespigny, Delmar, C. (2011).
Analysing group interaction in focus group research: Impact on content and the role of the moderator, Qualitative
Studies, Vol. 2, No. 1.
Holst M, Rasmussen HH, Laursen BS. Can the patient
perspective contribute to quality of nutritional care? Scand
J Caring Sci.2011;25(1):176-84.

Kristensen VG, Nielsen AL, Gaihede M, Boll B, Delmar C
(2011). Mobilisation of epistaxis patients - a prospective,
randomised study documenting a safe patient care regime.
Journal of Clinical Nursing. Mar 21;20(11-12):1598-1605.
Sørensen EE and Hall EOC (2011). Seeing the big picture
in nursing: A source of human and professional pride.
Journal of Advanced Nursing 67 (10), 2284-2291.
Sørensen EE, Delmar C, Pedersen B (2011). Leading nurses
in dire straits: Head nurses navigation between nursing and
leadership roles. Journal of Nursing Management. Vol. 19,
Issue 4, pp. 421-430
Thorup CB, Rundqvist E, Roberts C, Delmar C (2011). Care as
a matter of courage: vulnerability, suffering and ethical formation in nursing care. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Anden videnskabelig publikation
Dollerup KH, Jensen KK, Agnholt H, Mark E (2011). Sengecykling som livsudfoldelse i sidste etape: Et kvalitativt
forskningsprojekt omhandlende kroniske hæmodialysepatienter oplevelser af sengecykling under dialysebehandling.
Aalborg Sygehus. ISBN 978-87-90880-35-4.

Sølling IK, Mårtensson AE, Rasmussen LN, Bak P, Sørensen EE (2011). Diabetesskole for livet. Uddybende
rapport fra et udviklingsprojekt i Aalborg Kommune.
http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/
Udvikling_og_Innovation/Forsknings-_og_udviklingsprojekter_fra_UCN.aspx
Sørensen EE (2011). Bag masker og lukkede døre. En etnografisk undersøgelse af operationsassisterende funktioner
i dansk hospitalsvæsen. Aalborg Sygehus. ISBN: 978-8790880-36-1.

Editorials, anmeldelser, policy
papers og andre publikationer
Delmar C. Årsberetning 2010. Forskningsenhed for Klinisk
Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Marts. (ISBN: 978-87-90880-29-3).
Mark E (2011). Ganske almindelige dage som postdoc i
Medicinsk Center. Årsberetning 2010.
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus,
Århus Universitetshospital. Marts. (ISBN: 978-87-90880-29-3).
Mark E (2010/2011). Det hjælper at fortælle. Årsskrift for
Dansk Kristelig Sygeplejeforening, s. 6-19.

Eck K, Kvist S, Løkke R, Poulsen I, Thuen T, Sørensen EE
(2011). Personlige kundskabers betydning for at indgå i
relationen – set ud fra sygeplejerskens perspektiv. http://
www.foksy.dk/dokumenter/personligkundskab.pdf

Gjerris M, Bondo L, Mark E (2011). Abortbegravelser er
udtryk for samfundets omsorg, Kronik i Dagbladet Information, d. 13. april.

Grønkjær, M. Alcohol use in Denmark: A mixed methods
study on drinking contexts and the culture of alcohol use
from a public health perspective. Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Faktultet, Århus Universitet, 2011

Scheving U, Mark E, Kristensen T (2011). Projekt Fodsår
- Hvordan oplever patienten med fodsår det første møde i
diabetesfodcenter? Paper ved årsmøde i Dansk Selskab for
Sårheling, Kolding, d. 25. nov. 2011.
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Sørensen EE, Uhrenfeldt L (2011). Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje. I: Lisbeth Uhrenfeldt og Erik
Elgaard Sørensen. Sundhedsfaglig Ledelse. Gads Forlag,
side 20-45.
Sørensen EE (2011). Ledelse af et hospital. I: Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard Sørensen. Sundhedsfaglig Ledelse.
Gads Forlag, side 47-69.
Uhrenfeldt L og Sørensen EE (2011). ”Sundhedsfaglig
ledelse”. Gads Forlag.
Uhrenfeldt L, Sørensen EE (2011). Ledelse, kvalifikationer og egenskaber. I: Lisbeth Uhrenfeldt og Erik Elgaard
Sørensen. Sundhedsfaglig Ledelse. Gads Forlag, side
250-266.

Accepterede abstracts
Bjørnes C, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C (2011). Hvordan
kan patientens sundheds-it-redskab forbedre kvaliteten
i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle? Dansk Urogynækologisk Selskabs 6.
årsmøde, Aarhus, Danmark. (poster)
Bjørnes CD, Laursen BS, Delmar C, Nøhr C (2011) 5th Human Factors Engineering in Health Informatics Symposium,
Trondheim, Norway, 26 – 27 August: The patients´health
informatics tool: Designing health informatics tools to accommodate the needs of men with prostate cancer (Paper).
Buchwald D, Delmar C, Laursen BS (2011). 12th Congress
of the European Association for Palliative Care, Lisbon,
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Portugal, 19 – 21 May: How children handle life when
their mother or father is seriously ill and dying. (Poster).
Grønkjær M, Curtis, T, de Crespigny, C, Delmar, C (2011).
Analysing group interaction in focus group research on
alcohol use: Impact on data content and the importance
for public health, Qualitative Health Research conference,
Vancouver, Canada, 24. – 27. oktober. (paper)
Hoeck B, Delmar C (2011). Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois, UrbanaChampaign, 18 – 21 May: Is Metasynthesis compatible with
Qualitative Research or not? (Paper).
Høgh V, Frederiksen K, Riahi S, Overvad K, Delmar C
(2011). Assessing the impact of atrial fibrillation symptoms:
Whose perspective should be used to develop a health status
questionnaire? Quality of Care and Outcomes Research
in Cardiovascular Disease and Stroke, Washington, USA.
(paper)
Høgh V, Frederiksen K, Riahi S, Overvad K, Delmar C
(2011). Assessing the impact of atrial fibrillation symptoms:
Whose perspective should be used to develop a health status
questionnaire? Quality of Care and Outcomes Research
in Cardiovascular Disease and Stroke, Washington, USA.
(poster)
Laursen BS. (2011). 14th Congress of the European society for sexual medicine, Milano, Spain 1.-4.december.
Sexuality in men operated for prostate cancer. (poster)
Laursen BS, Nielsen HD, Gregersen AM, Thorup CB. (2011).
14th Congress of the European society for sexual medicine,

Milano, Spain 1.-4.december. Perception of body image and
sexuality in women with breast cancer. (poster)
Laursen BS. (2011). 33rd Congress for Nordic Association
for Clinical Sexology, Oslo Norway 15. October. Sexuality
in men operated for prostate cancer. (paper)
Laursen BS, Nielsen HD, Gregersen AM, Thorup CB. (2011).
33rd Congress for Nordic Association for Clinical Sexology,
Oslo Norway 13.-16. October. Perception of body image and
sexuality in women with breast cancer. (poster)
Laursen BS, Delmar C, Nøhr C. (2011). Urogynækologisk
Selskab (DUGS) årsmøde 2011. Hvordan kan patientens
sundheds-it redskab forbedre kvaliteten i kontakten mellem mandlige cancerpatienter og sundhedsprofessionelle?
(poster)
Rasmussen LN, Mårtensson AE, Sølling IK, Bak P og
Sørensen EE (2011). Videncenter for kroniske sygdomme
og rehabilitering UCN 19. september 2011: ”Diabetesskole – for livet. Et udviklingsprojekt i Aalborg Kommune. (paper)
Rasmussen TS, Tracey A, Thorup CB, Sørensen EE (2011).
3rd Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery, 18-20 august 2011, Finland. You are what you wear.
(paper)
Sørensen EE og Hall E (2011). 10 års jubilæum Afdeling
for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet. Poster: Seeing the big
picture in nursing: A source of human and professional
pride. (poster)

Thorup CB, Olesen G, Bjerregaard LB, Sørensen EE
(2011). Afledningens kunst - Omsorg i operationssygepleje:
The art of distraction. NORNA, Reykjavík, Island. (paper)
Tracey A, Rasmussen TS, Thorup CB, Sørensen EE (2011).
You are what you wear. First Joint Scandinavian Conference
in Cardiothoracic Surgery, 20-22 august 2009, Stockholm,
Sverige. (poster).

Konference, kursusog uddannelsesplanlægger
Mark E i samarbejde med Det Etiske Råd (2011). Workshop
om psykiatri. Workshop for brugere, pårørende, politikere
og sundhedspersonale inden for psykiatrien inviteret til at
diskutere emner som tvang, tavshedspligt og stigmatisering.
København den 7. december.
Mark E (2011): Temadag: Akkreditering - bureaukratiets
felttog eller bureaukratiseret tillid? Medicinsk Center,
Aalborg Sygehus, den 8. marts.
Sørensen EE (2011). Modulkoordinator og underviser valgmodul IA (30 timer/10 ECTS) i Sygeplejefaglig ledelse og
klinisk ekspertise, 3. semester, Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Bedømmelsesopgaver
Delmar C (2011). Opponent ph.d.-forsvar: Eivor Wallinvirta,
Division of Social Sciences, Åbo Akademi University, Vasa,
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Finland: Ansvarets faktafiguration. [A theoretical model
of responsibility], public defence, June 2011 (The only
Opponent for the public defence. It means two different
assessments for Eivor Wallinvirta).
Delmar C (2011). Forgranskning/eksamination: Eivor
Wallinvirta, Division of Social Sciences, Åbo Akademi
University, Vasa, Finland: Ansvarets faktafiguration [A theoretical model of responsibility], April 2011 (förgranskning/
preliminary examination, two Opponents).

Universitet, 24. marts + 22. september, Tema: Design af et
forskningsprojekt – kvalitativt design.
Laursen BS (2011): Sundhedsfaglig diplomuddannelse
– klinisk udvikling i professionspraksis – kirurgiske patienter, CVU Lillebælt, Vejle, 1. marts. Tema: Forskning og
udvikling i sygeplejen.
Laursen BS (2011): PROPA patientforening, Aalborg 3. februar.
Tema: seksualitet hos patienten med prostatae cancer

Grønkjær M, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011): Specialer og semesteropgaver på uddannelsen til Master i Klinisk
Sygepleje Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Laursen BS (2011): Kontinensmodul på sygeplejefaglig diplomuddannelse, VIA University College, Århus, 9. februar.
Tema: Sexologi.

Laursen BS, Sørensen EE (2011): Specialer og semesteropgaver på uddannelsen til Cand.cur, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

Mark E (2011): Child and Adolescent Health Promotion.
Syllabus. Doctor of Public Health programme Nordic
School of Public Health. Göteborg, Sverige, d. 5. maj.

Undervisning

Mark E (2011): Børn med særlige udfordringer i forhold
til spisning - fokus på overvægt/diabetes. Uddannelsen til
sundhedsplejerske, Via University College i Aarhus, d. 2. maj.

Delmar C (2011). Nordic PhD course, The Graduate School
of Health Sciences, Aarhus University, Department of Nursing Science, within the framework of FP 3 School of Public
Health: 27 - 29 April. Tema: “Livsfænomeners mangfoldighed
og udfoldelse hos den syge og lidende person” på kurset Det
Personorienterede Sundhedsvæsen.

Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 16.
december. Tema: Opgaveseminar Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertice.

Delmar C (2011). Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 29. marts.
Tema: Magtrelationer og sygepleje.

Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 2.
december. Tema: Opgaveseminar Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertice.

Laursen BS (2011): Forberedelseskursus for ph.d.-studerende, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus

Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 18. novem-
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ber. Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og klinisk
ekspertice. Samspil mellem ledelse og faglighed i ledende
sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen. Evaluering.
Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 15.
november. Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse
og klinisk ekspertice. Samspil mellem ledelse og faglighed
i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.
Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 5.
september. Tema: Valgmodul 1A: Sygeplejefaglig ledelse og
klinisk ekspertice. Ledelse generelt, ledelse i stærke fagkulturer konkret og ledelse af sygeplejen specifikt.
Sørensen EE (2011): Kandidatuddannelsen i sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 10.
marts. Tema: Modul 7. Forskningsmetoder – feltforskning.
Sørensen EE (2011): Masteruddannelsen i klinisk sygepleje,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 3. marts.
Tema: Modul 2. Forskning og dokumentation i klinisk Sygepleje.
Tema: Feltarbejde som kvalitativ metode i sygeplejen.

Inviterede foredrag
Delmar C (2011). Visiting Fellow, Kaiser Permanente, Fremont Medical Center, California, USA, 10 August. Tema:
Caring Ethics og A Call for Life Phenomena.
Delmar C (2011). Seminar – Vårdandets etik, Arcada, Helsinki, Finland, 13 April. Tema: A Nordic research project
focusing on care and ethics 2005 – 2010.

Delmar C (2011). National Konference, Professional Society
of Nurses working with pulmonary diseases and allergy,
Torvehallerne, Vejle, 24 March. Tema: Personorienteret
professionalitet.
Grønkjær, M (2011). Udfordringer og barrierer i pleje og
behandling af patienter med alkoholrelaterede problemer,
Alkohol Temamøde, Aalborg Sygehus, d. 26. september.
Laursen BS (2011): Dermatologiske sygeplejersker, Gentofte
den 9. marts. Tema: seksualitet og sygepleje.
Lausen BS (2011): Temaaften, urologisk Afdeling, Holstebro
Sygehus, 23. februar. Tema: Opbygning af en sexologisk
rådgivningsfunktion.
Laursen BS (2011): Temadag i Mammaekirurgisk Afdeling,
Aalborg Sygehus 3. januar. Tema: seksualitet og Sygepleje.
Mark E (2011): Udfordringer og muligheder i udførelse af
projekter i klinisk praksis. Oplæg ved studiebesøg fra Helsetjenester til ældre, Diakonhjemmet Høgskole & Lovisenberg
Diakonale Høgskole, Norge, d. 30. nov.
Mark E (2011): Prioritering i sundhedsvæsenet : Etiske
overvejelser, principper og kriterier for prioriteringen i
sundhedsvæsenet, Asmild Sogn, Viborg, d. 9. nov.
Mark E (2011): Etiske udfordringer i dagens Danmark.
Højskoleeftermiddag i Viborg Domsogn, d. 8. nov.
Mark E (2011): Sykepleiens kjerneverdier - føringer for tenkehorsont i sykepleieforskning? Forskergruppen: Pasientnær sykepleieforskning. Institutt for helse og omsorgsfag,
Tromsø Universitet, Norge, d. 2. nov.
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Mark E (2011): Sykepleiefaglig forskning i daglig praksis.
Hvordan bygge bro mellom klinikk og forskningsmiljø?
Institutt for helse og omsorgsfag, Tromsø Universitet,
Norge, d. 1. nov.

Sørensen EE (2011): Landskursus for sygeplejersker indenfor det kæbekirurgiske speciale. Scandic Aalborg 4.
og 5. november. Tema: For en sikkerheds skyld – om operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen.
Opsamling fra sidste år.

Mark E (2011): Så føler man jo, at man har gjort noget!
Hæmodialysepatienter motion på sengecykler. Temadag
om etiske spørgsmål og dilemmaer i forebyggelse og sundhedsfremme, Aalborg, d. 25. okt.

Sørensen EE (2011): Landskursus for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske sygeplejersker. Nyborg Strand 2. og 3. november.
Tema: Faglighedens betydning i fremtidens sundhedsvæsen.

Mark E (2011): Når fortællingen skaber mening i kaos. Om
fortællingens helende funktion. Dansk Kristelig Sygeplejeforenings landsmøde, Børkop, d. 1. okt.

Sørensen EE (2011): Temaaften Operationsafdelingen Regionshospital Horsens 7. juni. Tema: En undersøgelse af
operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen.

Mark E (2011): Fra Sygeplejeetisk Råd til Det Etiske Råd – et
spring på de 70.000 favne. Nordisk træf for sygeplejeetiske
råd, København, d. 16. sept.

Sørensen EE (2011): Temaformiddag Sygeplejefagrådet Aalborg
Sygehus 16. maj. Tema: Sygeplejeprofessionens udfordringer
og konsekvenser for ledende sygeplejerskers praksis.

Mark E (2011): Restriktiv spisning i narrativ belysning
: Fænomenologisk undersøgelse af børns oplevelser af
spisning ved overvægt. Vurdering af hjælpeprogrammer
til overvægtige børn, Læsø, d. 13. maj.

Sørensen EE (2011): Dansk Sygepleje Råd Kreds Sjælland.
Slagelse den 2. maj. Tema: Sygeplejens år. Sygeplejeprofessionens udfordringer i 2011.

Mark E (2011): Hvad arbejder Det Etiske Råd med? Rødding Sogn, Viborg, d. 25. feb.

Sørensen EE (2011): Temaeftermiddag for ledere og forskningsledere. Herlev Hospital 21. marts.
Tema: Professionsudvikling. Et spænd mellem tradition
og fornyelse.

Sørensen EE (2011): ’Bag masker og lukkede døre’. En etnografisk undersøgelse af operationsassisterende funktioner i
dansk hospitalsvæsen. Præsentation af fund. Rigshospitalets
Auditorium 1, 30. november.

Sørensen EE (2011): Dimissionstale for nyuddannede sygeplejersker hold S07S University College Nordjylland.
28. januar.

Sørensen EE (2011): ’Bag masker og lukkede døre’. En
etnografisk undersøgelse af operationsassisterende funktioner i dansk hospitalsvæsen. Præsentation af fund. Medicinerhusets Auditorium, Aalborg Sygehus, 1. december.

Sørensen EE (2011): Det Regionale Sygeplejefaglige Råd
Region Midtjylland. Århus Universitetshospital Skejby
24. januar. Tema: Fremlæggelse af de foreløbige resultater
i undersøgelsen om operationssygepleje.
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Sørensen EE (2011): Fællesmøde Dansk Sygeplejeråd København 11. januar. Tema: Sygeplejefaget – sygeplejerskers
roller, udfordringer og fremtid.

Delmar C, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). 10
års jubilæum ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus
Universitet, 1.marts.

Deltagelse i Tænke-Tank
og konferencer

Delmar C, Laursen BS, Mark E (2011): Forsknings og udviklingskonference i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.
Rigshospitalet, København 27.januar 2011. Tema: Patientologi, patientperspektiver og patientinddragelse – tre nye
mantraer i sygeplejen.

Delmar C (2011). 30th International Human Science Research Conference, St Catherine´s College, Oxford University,
UK, 27. – 30 July. Tema: Intertwining body-self-world.
Delmar C (2011). Official Opening and Seminar, Research
Center: Integrated Rehabilitaion for Cancer patients, Copenhagen University, 15 June.
Delmar C (2011). 12th EFFORT Congress, Bella Center,
Copenhagen, 1 – 4 June. Tema: Orthopaedic nursing.
Delmar C (2011). Research Seminar, Center for Caring
research, Vest, Bergen, Norway, 7 – 8 April. Tema: Subject:
Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår.
Delmar C (2011). Research Seminar, the Cancer and Dianostics Centre, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital,
4 April. Tema: Research in the Centre.
Delmar C (2011). Nursing Day, Aarhus University Hospital,
Skejby, 8 March. Tema: Patientinddragelse
Delmar C (2011). Research Symposia, Aalborg Hospital Science
and Innovation Center, Aarhus University Hospital, 5 March.
Tema: The Epidemic of Atrial Fibrillation – from Genes and
Lifestyle to Disease, Prevention and Treatment.

Delmar C (2011). PhD Day, Faculty of Health Sciences,
Aarhus University, 14 January 2011.
Laursen BS (2011): 14th Congress of the European society
for sexual medicine, Milano, Spain 1.-4. december.
Laursen BS (2011): 33nd Annual meeting and conference of
the Nordic Association for Clinical Sexology, Oslo, Norway
den 14.-17. oktober. Tema: Sexuality.
Laursen BS (2011). 10. Forskningsseminar Afdeling for
Universitetshospitalsanliggender, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. Hobro den 10.-11. marts. Tema:
Etablering af forskningscentre & forskning ved Aalborg
Sygehus.
Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). Seminar. Tema:
Tid og travlhed. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
Aalborg Sygehus. 25. oktober.
Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011): Person-oriented
health care. Ph.d.-seminar. Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, d. 27.29. april.
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Sørensen EE (2011): Dansk Sygeplejeråd København 11.
januar. Konference om Fagets år. 2011.
Mark E (2011): Nordisk nettverk innen fenomenologisk
helsefaglig forskning. Molde, Norge, d. 9.-10. juni.

Deltagelse i temadage,
forelæsninger og andre kurser
Grønkjær M (2011). Kursus i Mixed Methods Research Design,
Aalborg Psykiatriske Sygehus, 29. august – 2. september.

Laursen BS (2011). Temaeftermiddag lungemedicinsk afdeling,
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, den 24. januar.
Tema: I modgang og medgang, præsentation af sygeplejefagligt
forskningsprojekt med fokus på sygepleje til pårørende, hvis
ægtefælle har kronisk obstruktiv lungelidelse.
Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). Ph.d.-forsvar ved
sygeplejerske, MnG Mette Grønkjær, Forskningsenhed for
Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital 18. november. Tema: Alcohol use in Denmark: A
mixed methods study on drinking contexts and the culture
of alcohol use from a public health perspective.

Grønkjær M, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011).
Ph.d.-seminar, Aalborg Sygehus, 27.-29. april 2011. Tema:
Det Personorienterede Sundhedsvæsen.

Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). Temadag for
oversygeplejersker, udviklingssygeplejersker og forskere.
Aalborg Sygehus. 28. oktober. Tema: strategi for forskning
i klinisk sygepleje 2009-2013: 1 -2 -3

Grønkjær M, Laursen BS, Sørensen EE (2011). Ph.d.forsvar
Charlotte Bjørnes 23.september. Tema: “The patients’ health informatics tool - Exploring the possibilities. A Web
2.0 application for men with prostate cancer”.

Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). Temadag i Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus den 7. oktober. Tema:
Stillingsstruktur og karriereveje for sygeplejersker ansat
på Aalborg Sygehus.

Grønkjær M, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011).
Afskedssymposium for Chefsygeplejerske Vibeke Deding,
10. november. Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011). Temadag i Sygeplejefagrådet, Aalborg Sygehus den 16. maj. Tema: Udfordringer i vente i fremtidens ledelse af sygehus i Region
Nordjylland.

Laursen BS (2011). Temadag i Sygeplejefagrådet, Aalborg
Sygehus den 23. november. Tema: Nye tendenser i ledelse.

Laursen BS, Sørensen EE (2011). Temaeftermiddag. Aalborg
Sygehus den 22. august. Tema: præsentation af resultater
fra Nordisk omsorgsprojekt.

Laursen BS (2011). 30 års Jubilæumssymposium i Dansk
Forening for Klinisk Sexologi, København den 4. november.
Tema: Historisk rids over foreningens virke.

32

Mark E (2011). Ph.d.-forsvar ved sygeplejerske, cand.scient.
san. Bodil Bjørnshave, Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet, Aarhus Universitet 30. juni. Tema: Clinical routine
rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary
disease at regional hospital.
Sørensen EE (2011). Temadag Dansk Sygepleje Selskab.
Tema: Forskning i Sygepleje – resultater og krav. Herlev
Hospital 16. november.

overrakt i Dansk Sygeplejeråds lokaler i Aalborg torsdag
den 17. november.

Medieomtale
Grønkjær M (2011). Børsen 17. april: Interview vedr. danskernes alkoholvaner.

Sørensen EE (2011). Temadag Region Nordjylland. Tema:
Ledertræf. Hotel Hvide Hus Aalborg 11. november.

Grønkjær M (2011). TV-Avisen, DR1 22. november: Interview vedr. ældre danskeres alkoholbrug.

Udnævnelser, legater, priser m.m.

Mark E (2011). Viborg Stifts Folkeblad 5. februar: Sygeplejerske fra Rødding har fået plads i Det Etiske Råd. Interview
til trykte medier.

Grønkjær M (2011). Lundbeckfonden (UCSF) kr. 3000
Det Obelske Familiefond; c/o Chefsygeplejerske Vibeke
Deding, Aalborg Sygehus, 14.000 kr.
Laursen BS (2011). Projektleder: Saltinhalationer til patienter
med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. 300.000,-kr. Det Obelske Familiefond

Mark E (2011). Viborg Stifts Folkeblad Netavis 7. februar:
En lokal fod indenfor i Det Etiske Råd. Indlæg på webbaserede medier
Mark E (2011). DR Midt & Vest 20. februar: P4 Morgen.
Deltagelse i radioprogram

Laursen BS (2011). Projektleder: Effekt af iltbehandling
med Airvo varmefugter til respirationsinsufficiente patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse, Aalborg
Sygehus, Århus Universitetshospital. 2.045.000,-kr. AGA
og Fisher & Paykel.

Mark E (2011). DR P4 Midt Vest 30. marts: Xpress. Deltagelse i radioprogram

Mark E (2011). Udnævnt til medlem af Det Etiske Råd
fra 1. januar.

Sørensen EE (2011). ”Sygeplejen har brug for en relancering”. Interview i FORKANT
[Ledelse i Sundhedsvæsenet] Nr. 2, juni.

Sørensen EE (2011). Tildeling af ’En ramme for fremtiden’
som en vigtig aktør i sundhedsvæsenet, der skal medvirke til
at tegne retningen for fremtidens sygepleje. ’Rammen’ blev

Mark E (2011). P1 Debat 5. april: Deltagelse i radioprogram
og TV-program DR 2.

Sørensen EE (2011). ‘Sygeplejens År varer frem til 12. maj
2012’. DSR NORD. December.
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Kontinuerlige aktiviteter
Grønkjær M (2011). Medlem af Forum for ph.d.-studerende
ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
Grønkjær M, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011).
Medlem af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.
Grønkjær M, Laursen BS, Mark E, Sørensen EE (2011).
Vejledning af masterstuderende ved Masteruddannelsen for
Klinisk Sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut
for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Laursen BS, Sørensen EE (2011). Vejledning af kandidatstuderende ved Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Afdeling
for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus
Universitet

Laursen BS (2011). Medlem af Biblioteksudvalget ved
Aalborg Sygehus, 2007 –
Mark E (2011). Medlem af Det Etiske Råd, 2011 – . Herunder
medlem af arbejdsgruppen ‘Prioritering i sundhedsvæsenet’,
‘Etisk Forum for Unge’ og ‘ Psykiatrigruppen’.
Mark E (2011). Medlem af Forsknings- og UdviklingsNetværket (FUN) i Medicinsk Center, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital, 2011 Mark E (2011). Medlem af The European association for Educational Design (EED) og i udviklingen
af the Storyline Method (Storyline-Scotland), 2008Mark E (2011). Medlem af Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning, 2009 -

Laursen BS (2011). Medlem af Dansk Klinisk Sexologisk
Forening

Sørensen EE (2011). Medlem af Forum for Akademiske
Sygeplejersker, 2001 –

Laursen BS (2011). Medlem af Sex og Samfund

Sørensen EE (2011). Medlem af Niv – Nordiska forskningsnetverket i vårdledarskap, Högskolan i Borås, Institutionen
for Vårdvetenskap, Finland, 2006 –

Laursen BS (2011). Medlem af Nordic College og Caring
Science
Laursen BS (2011). Medlem af Dansk Smerteforum
Laursen BS (2011). Medlem af Fagligt Selskab for Urologiske Sygeplejersker
Laursen BS (2011). Medlem af Regionlicensgruppen Nationalt, 2008 -
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Sørensen EE (2011). Medlem af ENDA – European Nurse
Directors Association, 2007Sørensen EE (2011). Medlem af Sygeplejeetisk Råd, 2008 Sørensen EE (2011). Medlem af Videnskabeligt Råd Clearinghouse, 2009 –

Refereebedømmer
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Laursen BS (2011). Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning,
2004Laursen BS, Sørensen EE (2011). Tidsskrift for Klinisk
Sygepleje, 2005Mark E (2011). International Nursing Review, 2007 Sørensen EE (2011). Journal of Nursing Management,
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Sørensen EE (2011). Journal of Advanced Nursing, 2011 –
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