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…DET AT VÆRE SYG



OPGAVEN

Planlægge, iværksætte og gennemføre 
interventionsforskning på internationalt niveau

samt

at implementere resultater af forskning i praksis



UDDANNELSE AF FORSKERE

 Ingen vil investere i fiasko, man sender pengene 
derhen hvor succeserne er.  



SYGEPLEJENS EGENLOGIK

 Fra lønarbejder til..
- nå ja stadig lønarbejder



FORSKERKVALIFIKATIONER



FOKUS FOR FORSKNING

 Grundlæggende sygepleje
 Specialespecifik sygepleje
herudover
 Hvor løses opgaver bedst i hvilke sektorer
 Ældre befolkning



ØKONOMI

 Statens strategiske/ frie forskningsråd
 Fonde fra erhvervsliv eller selvejende 

institutioner.
 ….



DET STRATEGISKE FORSKNINGSRÅD

Visionen er, at strategisk forskning skal bidrage til, 
at borgernes livskvalitet og levealder er blandt de 
højeste i verden. 

der søges støtte til projekter inden for klinisk
forskning:

-patientnær forskning
-interventionsforskning
-sundhedstjenesteforskning. 



PATIENTNÆR FORSKNING

 omfatter den behandlingsmæssige og 
sygdomsbekæmpende patientforskning med 
fokus på den enkelte patients behandling, 
patientforløb og behandingsopfølgning.



INTERVENTIONSFORSKNING

 Interventionsforskning med effektmåling på 
patientniveau har to mulige placeringer af 
interventionen. 

Den ene type intervention giver en direkte 
ændring i behandling af den enkelte patient eller 
i risikofaktorer for sygdom. 

Den mere indirekte intervention sker via bl.a. 
organisations- og kulturændringer, som 
sekundært forventes at give ændret 
patientbehandling. 



SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING

 Sundhedsvæsenets organisering og dens følger 
for patienten udgør det centrale felt i 
sundhedstjenesteforskningen. Forskningen 
fokuseres på den patientnære 
sundhedsforskning, hvor effekter kan måles på 
ændringer i patientens sygelighed, velbefindende 
eller livskvalitet. Forskningen kan både omfatte 
patientoplevelser og -involvering, organisering af 
patientbehandlingers forløb i sundhedsvæsenets 
delelementer og opnå-else af en hensigtsmæssig 
opgavedeling inden for sundhedsvæsenets 
delsektorer samt mellem forskellige 
personalegrupper. 



BEVILLINGER PÅ MINIMUM 10 MILL KR.
 Strategiske forskningscentre
 Strategiske forskningsalliancer
 Strategiske forskningsprojekter



DET STRATEGISKE FORSKNINGSRÅD VURDERER
KVALITET UD FRA TRE LIGEVÆRDIGE
KRITERIER:

 Forskningens relevans
 Forskningens potentielle effekt
 Forskningshøjden



INTERNATIONALT SAMARBEJDE

 Det Strategiske Forskningsråd ønsker at fremme 
internationalt samarbejde med førende 
forskningsmiljøer, f.eks. i de nye vækstlande og i 
EU. 



TVÆRFAGLIGHED

 Strategisk forskning er rettet mod belysning eller
løsning af særligt prioriterede sam-
fundsudfordringer, hvis kompleksitet gør, at 
problemstillingerne ofte vil skulle angribes fra
mange forskellige faglige vinkler



FORSKERUDDANNELSE

 Der lægges vægt på, at de støttede aktiviteter 
inkluderer uddannelse af forskere (ph.d. såvel 
som postdocs) og nye generationer af 
forskningsledere. 



SSF BEDØMMELSE

 Aktivitetens relvans
 Forskningsaktivitetens ide, relevans og potentielle

effekt
 Forskningslederens/-ledernes og øvrige

nøglepersoners videnskabelige kompetencer. 
 Forskningslederens/-ledernes ledelsesmæssige

kompetencer og etablering af en kompetent
ledelsesstruktur for aktiviteterne. 

 Forskningsmiljøets kompetence og kontakter med 
internationalt anerkendte forskere, der kan styrke en 
global videnudvikling og videndeling inden for 
området.

 Aktivitetens bidrag til forskeruddannelse (ph.d. såvel
som postdoc).



FORTSAT

 Aktivitetens gennemførlighed
 Samspillet mellem offentlig og privat forskning, 

synergien mellem de deltagende parter samt de 
deltagende parters ressourcebidrag

 Aktivitetens sammenhæng med nationale
strategier



EGEN FORSKNING


