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Baggrund
Strategien for forskning i klinisk sygepleje er blevet til på baggrund af projektet om Sygeplejens
identitet på Amager og Hvidovre Hospital. Den har en direkte sammenhæng med Amager og
Hvidovre Hospitals strategi ”Det handler om liv” og indsatsområdet om faglighed (1). Den knytter
ligeledes an til Region Hovedstadens strategi ”Fokus og Forenkling” i forhold til det strategiske
indsatsområde om faglighed (2).
I arbejdet med Sygeplejens identitet er der fire indsatsområder:
•
Faglig ledelse i sygeplejen
•
Sygepleje i komprimerede patientforløb
•
Elever og studerendes uddannelse i klinisk praksis
•
Forskning i sygeplejen
I forbindelse med udvikling af Sygeplejens identitet på Amager og Hvidovre Hospital er der udarbejdet en faglig referenceramme, der bygger på Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims teori (3).
Referencerammen udgør en fælles platform for sygeplejen på hospitalet og er udgangspunkt for
faglig refleksion og drøftelser af nøglebegreber. Det er med udgangspunkt i referencerammen, at
den kliniske sygepleje tilpasses patienter og pårørendes særlige behov, som for langt størstedelen
af indlæggelserne på Amager og Hvidovre Hospital er akutte og kortvarige. Med udarbejdelsen af
den faglige referenceramme følger nu udviklingen af en kultur på Amager og Hvidovre Hospital,
der rummer forskning, evidensbasering og udvikling af professionen. I dette dokument beskrives
strategien for forskning i klinisk sygepleje, herunder udvikling af en forskningskultur, mål og rammeprogram for forskningen, stillingsstruktur og organisering.

Videnbaseret praksis beskrevet af Hesook Suzie Kim:
Viden for sygeplejepraksis refererer til en mængde af specialiseret viden, som
er multidimensionel, kompleks og udviklet fra adskillige kilder.
Processen ved hvilken praktikeren udnytter og anvender viden i praksis er
kontekstspecifik, konkret og individualistisk i den forståelse, at hver situation
er unik i relation til patientens tilstand, problemer, livsbane, historie og kontekst.
Praktikeren er bruger af viden, som indeholder kognitive processer, strategiske
processer og aktionsprocesser.

					Kim 2010
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Forskningskultur
Hensigten med at udvikle en forskningskultur er at sikre en kultur, hvor arbejdet med forskning,
udvikling og kvalitet indgår i den daglige evidensbaserede sygeplejefaglige praksis i et dynamisk
samspil, og hvor systematisk dokumentation og refleksion spiller en central rolle i sygeplejen.
Evidensbaseret praksis i en klinisk hverdag er defineret af Sackett (4), se boksen nedenfor, og
illustreret i figur 1. Koblingen mellem forskning, udvikling og kvalitet er grundlaget for udvikling
af forskningskulturen, se begrebsafklaring i figur 2, side 5.
En konstruktiv, kreativ, inkluderende og synlig forskningskultur karakteriseres ved både fleksibilitet, ansvarlighed og robusthed, som fungerer mellem mange domæner, sektorer, organisationer
og aktører. Forskningskulturen dannes ud fra fagtraditioner, teoretiske tilgange og strategier.
Forskning og udvikling ses som et kontinuum, hvor det på forhånd kan være vanskeligt at forudse, hvor det ene starter, og det andet slutter, men (forskningsbaseret) viden er vigtig for at forstå,
hvordan sygeplejersken/sygeplejen gør en forskel.
Ledelsesforankring skal ikke undervurderes, idet det er lederne, der skaber muligheder og rammer for forskningen og implementering. Det har afgørende betydning, når der skal etableres et
udviklings- og forskningsmiljø, som samtidig skal balanceres med den daglige drift på hospitalet
og i hver enkelt afdeling. Kulturen har betydning både på basis-, udviklings, forsknings- og ledelsesniveau og skal forstås i en sammenhæng, da de alle er lige vigtige i forhold til forankring i
praksis (6).

Definition på Evidensbaseret praksis
Evidence-based medicine is
the conscientious, explicit,
and judicious use of current
best evidence in making
decisions about the care
of individual patients. The
practice of evidence-based
medicine means integrating
individual clinical expertise with the best available
external clinical evidence
from systematic research.
Sackett et al., 1996

Klinisk ekspertise/erfaring

Kontekst
Evidensbaseret klinisk
beslutning
Forskningsevidens

Patientens præferencer

Figur 1. Illustration af sammenhæng mellem evidensbaseret klinisk beslutning i praksis,
den tilgrundliggende forskning, sygeplejerskens kliniske erfaring, patientens præferencer
og den aktuelle kontekst, inspireret af Sackett et al. 1996.

4

Begrebsafklaring
Forskning, udvikling og kvalitetsudvikling er tre begreber, der på den ene side defineres særskilt
og på den anden side kan forudsætte hinanden. Således er forskning skabende arbejde, foretaget
på et systematisk grundlag, for at øge den eksisterende viden. Forskning i klinisk sygepleje sigter mod en bestemt praktisk anvendelse. Udvikling forstås som systematisk arbejde, baseret på
anvendelse af viden opnået gennem forskning. Kvalitetsudvikling forstås som den systematiske
opfølgning af, om ny viden anvendes i klinisk praksis. I arbejdet med kvalitetsudvikling kan forskning efterspørges som forudsætning for højnet kvalitet.

Forskning

Forskning og udvikling omfatter skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende
viden – herunder viden om mennesket, kulturen og samfundet – samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke
nye anvendelsesområder.
Grundforskning, der skal skaffe ny viden uden sigte på
praktisk anvendelse
Anvendt forskning, der sigter mod en bestemt praktisk
anvendelse
Udviklingsarbejde, der handler om anvendelse af resultater fra grundforskning eller anvendt forskning (4).

Udvikling

Systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden
opnået gennem forskning, praktisk professionel erfaring, patient /pårørende erfaringer med det formål at
frembringe nye eller væsentligt forbedrede processer,
strukturer eller handlinger.

Kvalitetsudvikling

De samlede aktiviteter og metoder, der
har til formål systematisk og målrettet
at forbedre kvaliteten af sundhedsvæsenets indsatser indenfor de eksisterende
rammer af den etablerede viden.
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Hensigt
Det er hensigten, at alle kliniske områder udvikler en forskningskultur, hvor der gennemføres klinisk
forskning i sygepleje, således at der udvikles ny viden og høj faglighed til gavn for patienterne. Derfor
præsenteres nedenfor en række mål, som forventes indfriet senest i 2020.

Mål for Amager og Hvidovre Hospital ved strategiperiodens udløb i 2020:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adgang til databaser med peer-reviewed tidsskrifter relevante for forskning og evidensbasering
af sygeplejen (Cinahl, psykinfo, Joanna Briggs Institute etc.).
Etableret netværk for sygeplejerske ph.d.-stud., se bilag 2.
Etableret væksthus for sygeplejerske ph.d.-spirer, se bilag 3.
Etableret forum for sygeplejersker med forskningskompetence, ph.d./post doc/seniorforskere
En strategi for forskning og et forskningsprogram for klinisk sygepleje på tværs af afdelinger og
hospitalsmatriklerne
Et aktivt stimulerende og voksende sygeplejefagligt forskningsmiljø/forskningskultur
Etableret Journal Club for kliniske sygeplejespecialister
Indhentet fondsmidler til forskningsprogram og enkeltstående projekter
Formidlet forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og ph.d.-afhandlinger
Deltaget aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Afholdt symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder o.l.

Ansat mindst 1 sygeplejeprofessor, som driver ovenstående og som:
•
Forestår (hoved) vejledning af 8-10 ph.d.-studerende sygeplejersker
•
Er innovativ i forhold til yderligere at udvikle strategi og program for forskning
•
Sikre netværkssamarbejde regionalt, nationalt såvel som internationalt
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Mål for hver klinisk afdeling eller relevante afdelings samarbejdsfællesskaber ved
strategiperiodens udløb i 2020:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gennemført eller deltaget i mindst 1 forskningsprojekt der har udgangspunkt i den
patientnære praksis, klinisk praksis og/eller patientforløb
Udviklet struktur for vurdering og implementering af forskningsbaseret viden og
resultater.
Gennemført mindst 1 udviklingsprojekt i hvert af afdelingens afsnit på baggrund af
forskning
Dokumenteret forsknings- og udviklingsprojekter på intranettet og i PURE
Etableret Journal Club for sygeplejersker
Formidlet viden genereret i forsknings og udviklingsprojekter gennem 4 artikler i aner
kendte videnskabelige tidsskrifter og sundhedsfaglige fagtidsskrifter og øvrige medier
Uddannelse af mindst en sygeplejerske på sundhedsfaglig kandidatniveau
Uddannelse af sygeplejersker på ph.d. niveau
Identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter med henblik på fortløbende at have
minimum 1 ph.d.-studerende sygeplejerske ansat
Ansat minimum 1 klinisk post doc/klinisk lektor

Rammeprogram for forskningen på Amager og Hvidovre Hospital
Programmet Patient og pårørende – forskning i fokus udgør rammen for de forskningsprojekter, der planlægges og udføres på Amager og Hvidovre Hospital de næste år frem9 til 2020. I
figur 3 illustreres rammeprogrammet, som indeholder tre strategiske forskningsområder samt
eksempler på igangværende projekter. Der vil blive iværksat forskningsmæssige aktiviteter i
forhold til udvikling og forbedring af den kliniske sygepleje på Amager og Hvidovre Hospital.
Programmet fokuserer på både patienter og pårørende og vil danne rammen for generering af
viden med det formål, at patienter tilbydes optimal pleje og behandling og at både patienter
og pårørende oplever partnerskab og tryghed.
Forskningsprojekter:
Patient og pårørende

Sygepleje- og
sundhedsfaglige problemstillinger

Optimering af patientpleje og
behandlingen

Tværs-projektet Screening
af ældre i Akutklinikken

Patientforløb i et familieperspektiv

Et program vedr. familiesygepleje KOL patienters
pårørendegrupper

Informations- og
kommunikationsteknologi

Telekonsultationer til
patienter med diabetes
NetKOL
Telekonsultationer til
patienter med KOL

Den kliniske
sygepleje udvikles, og den
sundhedsfaglige professionalisme styrkes
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Forskningsprogrammet
Forskningsprogrammet indeholder de tre strategiske forskningsområder: 1) Optimering af patientpleje og -behandling; 2) Patientforløb i et familieperspektiv; 3) Informations- og kommunikationsteknologi. Disse strategiske forskningsområder er at betragte som en ramme, hvor områderne kan
kombineres, eller der kan udvælges en begrænset del af et område som omdrejningspunkt for
forskningsprojekterne.

1)

Optimering af patientpleje og -behandling

2)

Patientforløb i et familieperspektiv

Kernen i sygepleje i komprimerede forløb er forskning og evidensbaseret viden. Forskningen skal
føre til udvikling af gode og effektive pleje og -behandlingstilbud.
Der sættes fokus på patienter både før og under indlæggelse, efter udskrivelse og på organisatorisk sammenhængende forløb, god koordinering, samarbejde og udveksling af relevant information. Dialog med patienter om deres viden, præferencer og ressourcer, samt vilkår og muligheder
for at blive inddraget i beslutninger om og planlægning af det individuelle pleje-behandlingsforløb,
patientoplevet kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed. Desuden sættes fokus på, hvordan
inddragelse kan praktiseres på afdelinger med akut indlagte patienter, hvilke muligheder og barrierer er der. Samt på pårørendeinddragelse i forhold til patientens forløb og i forhold til de pårørendes behov (7,8).

På sygehusområdet har vi set en kontinuerlig udvikling med komprimerede patientforløb, meget
målrettede og mere effektive indlæggelser, og dermed faldende gennemsnitlige liggetider og øget
ambulant virksomhed. Således er grænsen flyttet for, hvornår patienter får tilbudt behandling og
rehabilitering ambulant på hospitalet eller i kommunalt regi, og flere pleje- og behandlingsfunktioner er flyttet ud i kommunerne. Målet er således at sikre sammenhæng i den sundhedsfaglige
indsats, øge patientinddragelsen, understøtte ensartet kvalitet på tværs af landet og reducere antallet af (gen)indlæggelser. På Amager og Hvidovre Hospital er der fokus på veltilrettelagte og sikre
patientforløb. Patienternes taktikker i forhold til at mestre deres situation udspringer af patientens
oplevelse af og forsøg på at håndtere de problemer, de kommer ud for, og de retter sig primært
mod at sikre den bedst mulige behandling. Fra patientens perspektiv handler det sammenhængende patientforløb om de nære situationer og den enkelte episode. Det handler om sammenhæng på mikroniveau (9).
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I denne sammenhæng er patientens familie en vigtig medspiller. Familie defineres som to eller
flere personer, som har tilknytning til hinanden gennem fælleskab og følelsesmæssig tilknytning, og som identificerer sig selv som værende del af en familie (10). Familiesygepleje (Familie-centreret sygepleje) er en tilgang til planlægning, levering og evaluering af sygepleje og
sundhedsydelser, der er funderet i gensidige fordelagtige partnerskaber mellem behandlere,
patienter og familie. Det omdefinerer magtforholdet/det relationelle forhold i sundhedsvæsenet. Det gælder for patienter i alle aldre, og det kan praktiseres i enhver ’setting’ i sundhedsvæsenet (11).

3)

Informations- og kommunikationsteknologi

Telemedicin, informations- og kommunikationsteknologi kan øge patienternes/familiernes
tryghed i forhold til deres transitions fra hospital til hjem samt forbedre deres empowerment i
relation til patient/familiens sundhed og sygelighed. Telemedicin, informations- og kommunikationsteknologi giver mulighed for bedre service og tilbud til patienter og pårørende. IT og digitalisering har for længst revolutioneret vores kommunikation. De unge patienter og pårørende
er vant til og har en forventning om at kommunikere via teknologi. Derfor må det forventes, at
fremtidens patienter/familier i langt større udstrækning vil efterspørge dette. Vores sygepleje
og produktion kan udnytte potentialet i de nye teknologier. Da det er et uopdyrket sygeplejefagligt forskningsfelt, ligger der her et meget stort potentiale. Det understøttes af Region Hovedstadens målsætning om, at forskning bl.a. sker i samarbejde med private og offentlige virksomheder (12).
Telemedicin defineres som: digitale understøttende sundhedsfaglige ydelser over afstand (13).

Forskningsmetoder

Forskningsprogrammet sigter mod at generere en række udviklings- og forskningsprojekter
indenfor de tre indsatsområder, der er valgt. Alle projekter tager afsæt i en aktuel klinisk problemstilling. Der udarbejdes en systematisk projektbeskrivelse, hvori der redegøres for formål,
metode, tidsramme, økonomi og implikationer for praksis. Det er det enkelte projekts formål,
der bestemmer forskningsmetoden, der vil således blive anvendt forskellige videnskabelige metoder. Metoderne i forskningsprogrammet forventes derfor at være af både kvalitativ og kvantitativ karakter, samt kombineret.

Etik og anmeldelse af forskningsprojekterne

Projekter, der indgår i forskningsprogrammet, anmeldes til Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr. forskningsprojekter, og der søges tilladelse til at udføre undersøgelsen hos Videnskabsetisk Komité i Region Hovedstaden, hvis det er relevant. Patienter, som deltager i forskningsprojekter, beskyttes efter lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven.
Forskningsprojekter udføres i overensstemmelse med de etiske forskrifter for frivilligt informeret samtykke, mundtligt og skriftlig information, anonymitet og fortrolighed, som det er udformet af Sykepleiernes Samarbeide i Norden (14) og Helsinki-deklarationen (15). Forskningen skal
udøves i en kultur, der respekterer ærlighed, gennemsigtlighed og ansvarlighed (16).
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Eksempler på forskningsspørgsmål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er pårørendegrupper en egnet metode til at hjælpe pårørende til indlagte KOL-pa-		
tienter?
Hvilke temaer kendetegner de pårørende til KOL-patienters oplevelse af at være tæt
på en alvorligt syg pårørende?
Kan screening af ældre mennesker ved indlæggelsen forebygge genindlæggelser og
unødigt fald i funktionsevne?
Hvordan oplever ældre mennesker opfølgende opringning efter en meget kort ind		
læggelse på hospitalet?
Hvordan fremmes et mere værdigt, professionelt, sammenhængende forløb for socialt udsatte borgere, og hvordan skabes tryghed på hospitalet og i forbindelse med
udskrivelsen?
Hvilken betydning har det for familien at skulle tilgodese både det præmature barns
behov for Hud-Mod-Hud og søskendes behov for forældre kontakt?
Hvilken betydning har det for pårørende til for tidligt fødte børn, at deltage i Neonatalafdelingens familiecentreret netværksgruppe?
Hvordan indgås partnerskab med patient og pårørende (barn og familie)?
Hvordan optimeres forebyggelse og behandlingstilbud til overvægtige børn og deres
forældre?
Hvordan kan implementering af proaktive arbejdsgange i samarbejde med frontlinje
personale, ledelse og patienter/pårørende påvirke patientsikkerhedskulturen i Børne
afdelingen på Hvidovre Hospital?
Hvilke komplikationer er forbundet med at være overvægtig gravid og barslende?
Hvad er patientens oplevelse af at blive udskrevet fra hjertemedicinsk afdeling efter
afvist mistanke om akut myocardie-infarct?
Hvorfor ringer patienterne, og hvordan handler patienterne på vores vejledning? Et
kvantitativt- og kvalitativt studie
Har ernæring, væske og mobilitet betydning for udvikling af nosokomiel bakteriuri
blandt ældre med hoftenær fraktur?
Kan uventet dødsfald forebyggelse via systematisk anvendelse af et Early Warning
Score system?
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Stillingsstruktur og karriereveje for sygeplejersker der ønsker at forske
Sygeplejens virksomhedsområder omfatter: klinisk sygepleje, ledelse, uddannelse (primært
grunduddannelse, samt klinisk understøttelse af specialuddannelser) samt klinisk forskning.
Der er karriereveje indenfor alle fire områder, som kan give kompetenceudvikling med det
formål at give patient og pårørende den bedst mulige sygepleje.

Det kræver dog en særlig indsats at skabe en karrierevej inden for klinisk forskning – se tabel 1

Stillingsbetegnelse

Kvalifikation/kompetence

Bemærkning

1. Ph.d.-stipendiat,
videnskabelig assistent

Kandidatgrad

Treårig tidsbegrænset ansættelse, der
afsluttes med bedømmelse og forsvar af
ph.d.-afhandling

2. Post doc forsker
(adjunktniveau)

Ph.d.
(max 4 års ansættelse m.h.p. lektorbedømmelse)

Tidsbegrænset med overvejende
forsknings, vejlednings- og undervisningsopgaver

3. Seniorforsker
(lektorniveau)

Ph.d.
(lektorbedømt ud fra universitets
kriterier)

4. Professor

Tidsubegrænset med særlige
kvalifikationer på forskerniveau
Normalt uden tidsbegrænsning, men kan også
besættes tidsbegrænset, f.eks. ved ansættelse af gæsteprofessor eller i forbindelse med
særlige projekter
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1 Ph.d.-stipendiat
Den ph.d.-studerende tilknyttes det universitet, vedkommende indskrives ved som ph.d.- studerende og forventes at gennemføre i forhold til cirkulæret (18):
•
•
•
•
•
•
•

Forskeruddannelse over 3 år svarende til 180 ECTS
Forskerkurser, obligatoriske og valgfrie svarende til ca. 30 ECTS
Et individuelt forskningsprojekt under vejledning
Evt. et ophold ved en anden forskningsenhed, gerne i udlandet
Vidensformidling og skriver en ph.d.-afhandling Derudover forventes det, at den 			
ph.d.-studerende er:
Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder

o.l. Der findes forskellige finansieringsmodeller, men en ofte anvendt model er 1/3 fra egen
afdeling, 1/3 fra universitet som stipendium og 1/3 fra eksterne fonde.
Alternativt at der søges eksterne fonde til det hele, og ’egen afdeling’ giver en skriftlig underskudsgaranti udformet i henhold til universitets krav herom.

2 Post doc
2a. Klinisk post doc

Kan være ansat i en delestilling mellem Klinisk Forskningscenter og den kliniske afdeling. Den
kliniske post doc forventes at:
•
•
•
•
•
•
•

Initiere og gennemføre et større forskningsprojekt
Primær eller medforfatter på 2-3 artikler/år
Medvejleder for 1 ph.d.-studerende
Vejleder for 1 sygeplejerske på kandidat niveau (cand.cur., cand.scient.san. o.l.)
Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder 		
o.l.
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2b. Klinisk post doc med henblik på lektor bedømmelse

Kan være ansat i en delestilling mellem Klinisk Forsknings Center og den kliniske afdeling. I
disse ansættelser indgås et forpligtende samarbejde med et sundhedsvidenskabeligt fakultet i det universitære system, omhandlende udvikling af ny viden, undervisning, vejledning
og formidling.
Den kliniske post doc med henblik på lektor bedømmelse forventes at være:
•
•
•
•
•
•
•

Under post doc uddannelse med henblik på lektorbedømmelse (post doc forsknings
projekt, universitetspædagogikum, undervisning, vejledning mv.)
Primær eller medforfatter på 2-3 artikler/år
Medvejleder for 1 ph.d.-studerende
Vejleder for 1 sygeplejerske på kandidat niveau (cand.cur., cand.scient.san. o.l.)
Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, mø
der o.l.

3 Seniorforsker
3a. - uden lektor bedømmelse

Kan være ansat i en klinisk afdeling eller i en delestilling mellem Klinisk Forsknings Center
og klinisk afdeling.
Seniorforskeren uden lektor bedømmelse forventes at:
•
•
•
•
•
•

Initiere og drive flere forskningsprojekter
Vejleder for 2-4 sygeplejersker på kandidat niveau (cand.cur., cand.scient.san. o.l.)
eller master niveau (master i klinisk sygepleje)
Medvejleder for 1-2 ph.d.-studerende
Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, mø
der o.l.
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3b. - med lektor bedømmelse

Er ansat i en delestilling mellem den kliniske afdeling (og evt. Klinisk Forskningscenter) og
universitetet.
Seniorforskeren med lektor bedømmelse forventes at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiere og drive flere forskningsprojekter
Undervise på universitetet
Hovedvejleder for 1-2 ph.d.-studerende
Medvejleder for 2-4 ph.d.-studerende
Vejleder for 2-4 sygeplejersker på kandidat niveau (cand.cur., cand.scient.san. o.l.)
Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, mø
der o.l.

4 Professor
De(n) kliniske professor(er) forventes at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drive et aktivt stimulerende og voksende sygeplejefagligt forskningsmiljø/forsknings
kultur
Være innovativ m.h.p. at udvikle og have en strategi for forskning og et forsknings		
program for klinisk sygepleje på tværs af afdelinger og hospitaler
Indhente fondsmidler til forskningsprogram og enkeltstående projekter
Drive forum for sygeplejersker med forskningskompetence, ph.d./post doc/senior		
forskere
Forestå (hoved) vejledning af 8-10 ph.d.- studerende sygeplejersker
Drive netværk for sygeplejerske ph.d.-stud.
Drive væksthus for sygeplejerske ph.d.-spirer
Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Deltage aktivt i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede
netværk
Afholde symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder o.l.
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Organisering af forskning i klinisk sygepleje
Målet er, at hver klinisk afdeling eller tværgående samarbejdende afdelingsfællesskaber ansætter en post doc sygeplejerske med henblik på gennemførelse af forskning og etablering af
seniorforskerstillinger, eller ansætter en seniorforsker. Sygeplejersker i seniorforskerstilling kan
fungere som forskningsansvarlige for en større afdeling eller for flere afdelinger indenfor samme kliniske område. Seniorforskeren er forpligtet til at gennemføre forskning inden for afdelingens/hospitalets forskningsprogram, vejlede ph.d.-studerende og medvirke til at identificere
potentielle forskere i klinisk sygepleje. Ansættelse af seniorforskere kan ske i samarbejde med
Klinisk Forskningscenter (KFC), hvis der kan skabes finansiering til eksempelvis en delestilling.
KFC understøtter forskningen på hospitalet i samarbejde med forskere i klinisk sygepleje.
I KFC er hospitalets forskningskonsulent ansat som seniorforsker. Der er yderligere ansat en seniorforsker, samt 3 ph.d.-studerende med sygeplejefaglig baggrund, i KFC’s forskningsprogram,
Optimering af patientbehandling.

Strategisk pulje 2015-2020
Direktionen ønsker at understøtte forskning i klinisk sygepleje.
Der er afsat 1 mio. kr. årligt til finansiering af forskningsprojekter. Økonomisk støtte bevilges
til forskere/forskerspirer med ansættelse på Amager og Hvidovre Hospital. Projektet skal være
forankret i klinisk praksis på hospitalet i henhold til ”Strategi for forskning i klinisk sygepleje
2015- 2020”. Regler for ansøgning se bilag 5.
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Samarbejde med hospitalets øvrige forskere
Hospitalet har fem strategiske og tværprofessionelle forskningsområder:
•
•
•
•
•

Kronisk Inflammation
Infektioner
Optimering af Patientbehandling
Biomedicinsk Billeddannelse
Livsstilsygdomme

Disse forskningsområder afspejler, at Amager og Hvidovre Hospital er et akuthospital med
mange forskningsaktiviteter indenfor de brede folkesygdomme – aktiviteterne spænder aktuelt fra grundforskning over kliniske forsøgsopsætninger og registerforskning og videre til
implementeringsforskning – og med særlige styrker indenfor tværsektorielt og offentligt-privat
samarbejde.
Hospitalets forskningsorganisation tegnes af dets Forskningsråd og forretningsudvalg, en
vicedirektør med ansvar for forskningen, afdelingernes forskningsansvarlige, gruppen af unge
forskere, Det Molekylærbiologiske Samarbejde og Klinisk Forskningscenter, der tilbyder rådgivning ved hospitalets forskningschef og stiller forskningsfaciliteter til rådighed for alle interesserede forskere.
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Bilag
Bilag 1: Kommissorium for Forum for sygeplejersker med forskningskompetence, ph.d.

FORMÅL

Formål med mødet er at sikre:







OPGAVER









FORRETNINGSORDEN

Relevant videndeling og sparring
Sammenhæng mellem strategi, ledelse og forskning
Identificering af nye forskningsområder på tværs af hospitalet
At forskning er koordineret og foregår indenfor AHH’s
vedtagne strategiområder
At aktiviteter i væksthus for sygeplejersker som ønsker
at forske, understøttes og følges op
Et visionært arbejde med forskning i sygeplejen og tværfagligt
Dele viden om aktuelle forskningsprojekter
Dele viden om forsknings finansieringsmuligheder
Etablering og drift af væksthus for sygeplejersker som
ønsker at forske
Identificering, drøftelse, vurdering og initiering af nye
forskningsprojekter på tværs af hospitalet
Koordinering/formidling af drøftelser foregået i relevante
fora (Forskningsråd, forum for ledende
oversygeplejersker,…)
Medvirke til planlægning og afvikling af sygeplejesymposium
Medvirke til at afdække og understøtte muligheder for
national og international netværksdannelse

Møder afvikles kvartalsvis, den anden onsdag i januar, april,
september og november kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 1 i
Vandrehallen.
Der skal foreligge dagsorden og referat

DELTAGERE

Ledende oversygeplejerske, formand (vælges for en 2-årig periode)
Forskningskonsulent, næstformand
Sygeplejersker som enten har erhvervet en ph.d.-grad eller som
er ph.d.-studerende.

Bilag 2: Kommissorium for netværk for sygeplejersker der er ph.d.-studerende

FORMÅL

OPGAVER

FORRETNINGSORDEN

Formål med mødet er at sikre:



Relevant videndeling og sparring
Sammenhæng mellem strategi, ledelse og forskning





Dele viden om aktuelle forskningsprojekter
Dele viden om forskellige forskningsmetoder
Dele viden om forsknings finansieringsmuligheder

Møder afvikles kvartalsvis, den anden onsdag i januar, april,
september og november kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale i
Kliniskforsknings Center.
Der skal foreligge dagsorden og referat.

DELTAGERE

Forskningskonsulent (sygeplejeprofessor når denne er ansat), formand
Sygeplejersker som er indskrevet som ph.d.-studerende.

Bilag 3: Kommissorium for væksthus for sygeplejerske der er ph.d.-spirer

FORMÅL

OPGAVER

FORRETNINGSORDEN

Formål med mødet er at sikre:


Relevant videndeling og sparring




Dele viden om aktuelle forskningsprojekter
Dele viden om forsknings finansieringsmuligheder

Møder afvikles kvartalsvis, den anden onsdag i februar, maj, oktober
og december november kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale i Klinisk
Forskningscenter.
Der skal foreligge dagsorden og referat.

DELTAGERE

Forskningskonsulent (sygeplejeprofessor når denne er ansat),
formand Sygeplejersker som overvejer at blive ph.d.-studerende

Bilag 4: Identificering af potentielle forskere i klinisk sygepleje. Kendetegn for
talentspejderi
Indsat fra Aalborg Universitetshospital. Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje (2013). Patienten
i front – Forskning i centrum. Strategi for forskning i klinisk sygepleje 2013-2018, med tilladelse fra
Forskningsleder Erik Elgaard Sørensen.

Identificering af potentielle forskere i klinisk sygepleje
kendetegn for talentspejderi

En forsker beskæftiger sig med at producere videnska- belig
viden. En viden som er ny, systematisk og opnået
metodologisk. Det forudsætter, at forskeren besid- der
særlige akademiske, personlige og fagprofessio- nelle
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.
Akademisk kompetence
Matematisk og analog tænkning: Den videnskabelige
forskningsproces kan udtrykkes således: At forsøge at
skabe orden og mening i noget, man ikke har forstået eller
har fundet forklaring på. I relation til sygeplejeforskning er der ofte tale om, at man gennem forskningen finder frem til en kompleks og mangfoldig orden. I processen anvendes både en matematisk og en
analog tænkning. Den matematiske tænkning er kendetegnet ved at være analytisk, systematisk, lineær og
verbal. Den analoge tænkning er kendetegnet ved at
være sanselig, intuitiv, syntetisk og nonverbal. Begge
tænkemåder tages i anvendelse ved erkendelse.
Bevægelse mellem det konkrete og det abstrakte: Her anven- des
både den matematiske og den analoge tænkning. At kunne
bevæge sig mellem det konkrete og det ab- strakte er en
forudsætning for at kunne identificere mønstre og
sammenhænge. Det abstrakte bevæger sig i begreber.
Det modsatte af det abstrakte er det konkrete.
Bevægelsen handler om at kunne løfte en konkret
problemstilling ud af klinisk praksis og sætte begreber på
for også at kunne distancere sig til det konkrete.
Kreativitet: Kreativitet er at kunne se klinisk praksis på nye
måder, i et nyt lys eller være villig til at være på udkig
efter svar på uventede steder. Kreativitet er at være
parat til at ændre kurs. For at være kreativ skal man
være engageret og være mentalt åben overfor sine
omgivelser. Man skal opleve at være involveret i sit
daglige arbejde: Det skal være udfordrende og betydningsfuldt.
Refleksion: En reflekterende person må være i stand til at
distancere sig til egne personlige og faglige erfarin-

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.
Systematik og stringens: At arbejde målrettet, strukture- ret
og sammenhængende.
Formidlingsevner: At kunne udtrykke sig skriftligt og
mundtligt. Engelskkundskaber og vejledningsevner er
implicitte kundskaber i den akademiske formidlingsevne.
Personlig kompetence
Engagement: Et særligt engageret ”drive” med et ønske om
at ville forandre verden, hvilket har betydning for at
kunne holde gejsten selv i meget svære situationer og
perioder, både i forhold til sig selv og i forhold til den
forskergruppe, man er en del af. Ikke slå sig til tåls med
tingenes tilstand.
Vedholdenhed: Være klar over, at forskningsarbejde er et
langt sejt træk.
Udholdenhed: Parat til at arbejde intensivt i perioder –
kunne prioritere sine arbejdsopgaver og bortsortere det
irrelevante.
Nysgerrig: Interesse for at få mere at vide om noget.
Selvdisciplin: Proces- og resultatorienteret, herunder at
kunne afslutte sine opgaver velvidende at man aldrig er
færdig, da der altid er mere at komme efter.
Udadvendt: Lyst og vilje til at være ”på farten”/rejse.
Være villig til at tage et udenlandsophold og være i
stand til at skabe netværk og forskersamarbejde såvel
inden for som uden for landets grænser.
Selvtillid: En stærk tro på sig selv, som giver mod til at

vove sig frem med risiko for at blive afvist (forholdet til
sig selv). Samtidig tror man på, at det andre siger er af
betydning, man er villig til kritik og til regulere egne
fordomme (forholdet til andre).
Sensitivitet: Opmærksomheden rettet mod andre og sig
selv er en integreret del af personen.
Fagprofessionel kompetence
Dygtighed: Faglig dygtig og lyst til fortsat at blive dygtigere
Overblik: Et fagprofessionelt overblik handler om evnen
til at være på forkant. Det sker typisk i en be- vægelse
fra et forberedende over et her-og-nu til et opsamlende
overblik
og
forudsætter
en
opdateret
professionsfaglig profil. Det vil sige, at viden om og
indsigt i sygepleje generelt og specifikt holdes ajour.
Hertil kræves engagement og personlig vilje til at del- tage
i praksis og - praksisforbindelser. Deltagelse fore- taget på
baggrund af tillærte rutiner er ikke tilstrække- ligt.
Sygeplejersken må kunne veksle mellem ubetinget

at stå for det, denne kan og at åbne sig for andres
kundskab med henblik på forbedring af virksomhedsudøvelsen.
Tværfaglige samarbejdsevner: Tværfaglige samarbejds- evner
handler om, at den enkelte fagperson udviser respekt,
forståelse og interesse for andre faggruppers faglighed og i
dialog med disse er optaget af at forene forskellige faglige
perspektiver, synsvinkler og vurde- ringer i sagens
tjeneste.
Etisk sensitivitet: At indgå i menneskelige relationer er altid
et moralsk foretagende. Den personlige etiske
sensitivitet, der præger samarbejdet med patienter,
pårørende og kollegaer, er af stor betydning for en
forskers valg og håndtering af etiske spørgsmål gen- nem
hele forskningsprocessen.
FoKSy, 8. februar 2010
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Bilag 5: Strategisk pulje til forskning i sygepleje for sygeplejersker på Amager og Hvidovre
Hospital 2015-2020
Vejledning
Sygeplejersker har mulighed for at søge støtte til følgende:
1. Ph.d- forberedelsesstipendium/fondsansøgning
2. Post doc stipendium
3. Seniorforsker/post doc mhp lektorbedømmelse
4. Andre formål relateret til strategien
Alle bevillinger skal anvendes indenfor det aktuelle budgetår.
Ph.d. forberedelsesstipendium for potentielle ph.d studerende
Formål: At ansøger får mulighed for at blive frikøbt til udarbejdelse af projektbeskrivelse til phdprojekt, som kan anvendes til indskrivning på et universitet som phd-studerende.
En forudsætning for at søge er at ansøger har gennemført en kandidatuddannelse.
Ansøgningen
Der skal udarbejdes en beskrivelse på ca. 3 sider om projektet, som indeholder baggrund, formål,
problemstilling/problemområde, overvejelser over metoder, relevans for sygeplejen på hospitalet.
Desuden skal der udarbejdes et CV. Der skal vedlægges budget, dvs. angivelse af de faktiske
lønudgifter i perioden. Der skal være en godkendelse fra afdelingsledelsen.
Der kan vedlægges en udtalelse fra hovedvejleder, og evt. bi-vejledere.
Bevillingen
Der gives løn-tilskud til maks. 3 måneder. Der kan kun tildeles et stipendium en gang.
Ansøger skal sikre sig vejledning i perioden, enten fra en kommende hovedvejleder i phd forløbet,
eller en vejleder fra Klinisk Forskningscenter.
Fondansøgning til Ph.D forløb
Der er mulighed for at søge om yderligere tilskud til 3 måneders løn til fondsansøgning.
Ansøgningen skal indeholde begrundelse for tidsbehov til fondsansøgning, og vedlægges budgetide, samt forslag til fond. Kan indgå som en del af ansøgningen til forberedelsesstipendium.
En forudsætning for at få udbetalt de tildelte midler er dokumentation for at phdprojektbeskrivelsen er færdig.
Post doc stipendium
Når den phd studerende har forsvaret sin afhandling og fået tildelt phd graden, kan der søges om
samfinansiering svarende til 1/3 løntilskud til post doc forløb, til fortsat videnskabeligt arbejde
indenfor forskningsfeltet. Post doc periodens varighed aftales nærmere, sædvanligvis en 2-3 årig
periode. Forudsætningen for tildelinger er at forskeren i hele post doc forløbet er ansat på Amager
og Hvidovre Hospital. Samfinansiering kan være med en afdeling eller eksternt finansieret.
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En post doc forventes at:
 Initiere og gennemføre et større forskningsprojekt
 Primær eller medforfatter på 2-3 artikler/år
 Medvejleder for 1 ph.d.-studerende
 Vejleder for 1 sygeplejerske på kandidat niveau (cand.cur., cand. scient.san. o.l.)
 Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
 Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
 Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder o.l.
Ansøgningen
Skal indeholde en beskrivelse af hvordan ovenstående punkter tænkes gennemført, samt et CV, og
budget herunder lønomkostninger.
Der skal være en godkendelse fra afdelingsledelsen.

Seniorforsker og/eller post doc med henblik på lektor bedømmelse
Kan være ansat i en klinisk afdeling eller i en delestilling mellem Klinisk Forskningscenter og den
kliniske afdeling. I disse ansættelser skal der indgås et forpligtende samarbejde med et
sundhedsvidenskabeligt fakultet i det universitære system, omhandlende udvikling af ny viden,
undervisning, vejledning og formidling. Samarbejdet kan indgås eksempelvis i form af en
bevillingsskrivelse til Universitetet. Der er mulighed for at søge 1 års løntilskud.
Seniorforsker og/eller postdoc med henblik på lektor bedømmelse forventes at være:
 Under uddannelse med henblik på lektorbedømmelse (forskningsprojekt,
universitetspædagogikum, undervisning, vejledning mv.)
 Primær eller medforfatter på 2-3 artikler/år
 Medvejleder for 1-2 ph.d.-studerende
 Formidle forskningsresultater i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
 Aktiv i nationale og internationale samarbejder og/eller internetbasserede netværk
 Aktiv i afholdelse af værtskab for symposier, masterclasses, konferencer, kurser, møder o.l.
Ansøgning
Skal indeholde en beskrivelse af hvordan ovenstående punkter tænkes gennemført, samt et CV og
budget herunder lønomkostninger. Evt. dokumentation for aftale med et universitet.
Der skal være en godkendelse fra afdelingsledelsen.
Andre formål
Der kan søges lønmidler til frikøb til forskningsprojekter, som gennemføres af sygeplejersker, og
hvis formål ligger indenfor strategien for forskning i klinisk sygepleje. Der kan maksimalt søges for
en 2 måneders periode ad gangen.
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Ansøgning
Der skal udarbejdes en beskrivelse på 1-2 sider om projektet, som indeholder baggrund, formål,
problemstilling/problemområde, overvejelser over metoder og relevans for sygeplejen på
hospitalet. Hvis projektet er en del af et tværprofessionelt projekt skal det tydeligt fremgå, hvilken
opgave sygeplejersken har i projektet.
Desuden skal der udarbejdes et CV og budget herunder lønomkostninger. Der skal være en
godkendelse fra afdelingsledelsen.
Alle ansøgninger bedes sendt i en pdf fil, med ansøgers navn på.
Husk navn på dokumenterne, fx i en sidefod.
Bedømmelse
Bedømmelsesudvalget mødes 4 gange årligt og har følgende medlemmer:
Vicedirektør Kirsten Breindal, Forskningschef Ove Andersen, Ledende oversygeplejerske Catherine
Munck, Forskningskonsulent Vibeke Nørholm.
Ansøgninger bedømmes ud fra:
 Videnskabelig kvalitet og klinisk relevans af projektet/ projektideen
 Forskningsprojektets betydning for hospitalet, potentiale i relation til forskningsstrategien
og mulighed for gennemførelse.
 Ansøgers kvalifikationer og projekt/forskningsaktivitet
Alle ansøgere vil modtage et begrundet svar.
Ansøgerne vil blive bedt om at give en tilbagemelding om resultaterne af den del af projektet, som
ansøger har fået tildelt midler til.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist vil fremgå af opslag på intranettet. Ansøgninger vil blive behandlet på udvalgets
næstkommende møde, ca. en måned efter ansøgningsfristen.
For yderligere information kontakt: Forskningskonsulent Vibeke Nørholm, 38 62 17 17,
vibeke.noerholm@regionh.dk
Hvor til ansøgning også skal sendes.
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