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Uddannelse & erfaringerUddannelse & erfaringerUddannelse & erfaringerUddannelse & erfaringer



SUH 2010: SUH 2010: SUH 2010: SUH 2010: 

”Sygehusledelsens overordnede ”Sygehusledelsens overordnede ”Sygehusledelsens overordnede ”Sygehusledelsens overordnede mål er, mål er, mål er, mål er, at styrke opbygningen, af at styrke opbygningen, af at styrke opbygningen, af at styrke opbygningen, af 
en en en en forskningskulturforskningskulturforskningskulturforskningskultur inden for de mellemlange videregående inden for de mellemlange videregående inden for de mellemlange videregående inden for de mellemlange videregående 
uddannelsesgrupper. Det betyder, at der skal gøres en særlig uddannelsesgrupper. Det betyder, at der skal gøres en særlig uddannelsesgrupper. Det betyder, at der skal gøres en særlig uddannelsesgrupper. Det betyder, at der skal gøres en særlig 
indsats for at indsats for at indsats for at indsats for at opbygge forskningsopbygge forskningsopbygge forskningsopbygge forsknings----kompetencer kompetencer kompetencer kompetencer inden for denne inden for denne inden for denne inden for denne 
medarbejdergruppe”.medarbejdergruppe”.medarbejdergruppe”.medarbejdergruppe”.

Ønske om opbygning af forskningskultur lokalt



UDVIKLING AF FORSKNINGSKULTUR 
UNDERSTØTTES NATIONALT 

”En stigning i antallet af ”En stigning i antallet af ”En stigning i antallet af ”En stigning i antallet af ph.d.er, ph.d.er, ph.d.er, ph.d.er, fremmer det generelle vidensniveau i fremmer det generelle vidensniveau i fremmer det generelle vidensniveau i fremmer det generelle vidensniveau i 

sundhedsvæsenet og betyder, at flere og flere får kompetencer til at udføre og sundhedsvæsenet og betyder, at flere og flere får kompetencer til at udføre og sundhedsvæsenet og betyder, at flere og flere får kompetencer til at udføre og sundhedsvæsenet og betyder, at flere og flere får kompetencer til at udføre og 

forstå forskning. Stigningen sikrer, at der i det danske sundhedsvæsen findes forstå forskning. Stigningen sikrer, at der i det danske sundhedsvæsen findes forstå forskning. Stigningen sikrer, at der i det danske sundhedsvæsen findes forstå forskning. Stigningen sikrer, at der i det danske sundhedsvæsen findes 

mange, der er i stand til at tilrettelægge og gennemføre patientnær forskning på mange, der er i stand til at tilrettelægge og gennemføre patientnær forskning på mange, der er i stand til at tilrettelægge og gennemføre patientnær forskning på mange, der er i stand til at tilrettelægge og gennemføre patientnær forskning på 

et højt niveau. Dette er et væsentligt konkurrenceparameter for Danmark” et højt niveau. Dette er et væsentligt konkurrenceparameter for Danmark” et højt niveau. Dette er et væsentligt konkurrenceparameter for Danmark” et højt niveau. Dette er et væsentligt konkurrenceparameter for Danmark” 

Nationale Nationale Nationale Nationale SSSSamarbejdsforumamarbejdsforumamarbejdsforumamarbejdsforum for sundhedsforskning for sundhedsforskning for sundhedsforskning for sundhedsforskning 2011201120112011



Kapacitetsopbygning handler om meget andet end ansættelse 
af forskere: generere- formidle og absorbere viden + adaptiv 
og responsiv kultur



Processer og status i arbejdet med F&U kulturProcesser og status i arbejdet med F&U kulturProcesser og status i arbejdet med F&U kulturProcesser og status i arbejdet med F&U kultur



Sjællands UniversitetshospitalSjællands UniversitetshospitalSjællands UniversitetshospitalSjællands Universitetshospital



Fem Fem Fem Fem definerendedefinerendedefinerendedefinerende egenskaberegenskaberegenskaberegenskaber

1.1.1.1. StærkStærkStærkStærk monofagligmonofagligmonofagligmonofaglig sygeplejesygeplejesygeplejesygepleje professionalismeprofessionalismeprofessionalismeprofessionalisme

2.2.2.2. AkademiskAkademiskAkademiskAkademisk tænkningtænkningtænkningtænkning ogogogog socialiseringsocialiseringsocialiseringsocialisering

3.3.3.3. AnvendelseAnvendelseAnvendelseAnvendelse afafafaf forskningforskningforskningforskning somsomsomsom del del del del afafafaf dagligdagligdagligdaglig sygeplejepraksissygeplejepraksissygeplejepraksissygeplejepraksis

4.4.4.4. Accept Accept Accept Accept frafrafrafra kollegaerkollegaerkollegaerkollegaer ogogogog ledelseledelseledelseledelse

5.5.5.5. FaciliteringFaciliteringFaciliteringFacilitering afafafaf ressourcerressourcerressourcerressourcer frafrafrafra ledelseledelseledelseledelse ogogogog organisationorganisationorganisationorganisation

OpbygningOpbygningOpbygningOpbygning afafafaf forskningskulturforskningskulturforskningskulturforskningskultur

Berthelsen CB. Hølge-Hazelton B. 'Nursing 
research culture' in the context of clinical nursing 

practice: Addressing a conceptual problem. 
Journal of Advanced Nursing, Dec. 2016



Fra Fra Fra Fra Årsrapporten 2010: Årsrapporten 2010: Årsrapporten 2010: Årsrapporten 2010: 

”Grundtanken i arbejdet er, at forskningskulturen skal være konstruktiv, kreativ, 

inkluderende og synlig på alle niveauer i Sygehus Nord.

Det er afgørende, at der er modige, kloge og visionære ledere på vicedirektørniveau, 

afdelingsledelsesniveau og afsnitsniveau, der bakker op og tager opgaven på sig (…) 

Afdelingssygeplejerske/mellemledergruppen er nøglemedarbejdere til understøttelse 

af et frugtbart udviklings- og forskningsmiljø i hverdagen”. 

Udgangspunktet for arbejdet med forskningskultur: 2010Udgangspunktet for arbejdet med forskningskultur: 2010Udgangspunktet for arbejdet med forskningskultur: 2010Udgangspunktet for arbejdet med forskningskultur: 2010----2016201620162016



GrundantagelseGrundantagelseGrundantagelseGrundantagelse: : : : AnvendelsesorienteretAnvendelsesorienteretAnvendelsesorienteretAnvendelsesorienteret videnvidenvidenviden
kommerkommerkommerkommer frafrafrafra flereflereflereflere kilderkilderkilderkilder

Viden baseret på 

lokale data

Forskningsbaseret 
viden

Patient og 
pårørende viden

Professionel viden 
og klinisk erfaring

Anvendelses-

orienteret viden

• knowledge from research evidence

• knowledge from clinical experience 

• knowledge from patients 

• knowledge coming from the local context

Rycroft-Malone et al. (2004) & Eriksson & Hummelvoll (2012) 



Tegning: Sygeplejestuderende forestilling 
om kræftpatienter

Hølge-Hazelton B. (2006) Images of illness in 
youth, Journal of Loss and Trauma, Routledge, 
part of the Taylor & Francis Group, Volume 11, 
Number 5 / October-December: 457-466

Der er mange veje til at skabe indsigtDer er mange veje til at skabe indsigtDer er mange veje til at skabe indsigtDer er mange veje til at skabe indsigt

Survey: Deltagerkarakterstik

Hølge-Hazelton B.  Sperling CD, Graugaard C, Boisen
K. Timm H. (2016) Perhaps I will die young. 
Fear and concerns regarding illness and death among 
young adults with cancer, a cross-sectional 
mixed method national study. Supportive Care in 

Cancer Nov;24(11):4727-37

Foto: Billede af min sygdom. Ung med 
gigt

Hanghøj S. Schmiegelow K. Boisen K. Hølge-
Hazelton B. (2016) A photo elicitation study on 
chronically ill adolescents' identity constructions 
during transition. Global Qualitative Nursing 
Research. Volume 3: 1–14. DOI: 
10.1177/2333393616631678



Grundantagelsen er, at for at forandring, læring og ejerskab kan finde sted og udvikles i 
praksis, skal praksis/praktikere anerkendes og involveres i den samlede procesanerkendes og involveres i den samlede procesanerkendes og involveres i den samlede procesanerkendes og involveres i den samlede proces, fra ide og 
forskningsspørgsmål til validering og implementering.

Epstein og Blumenfield (2001), McNiff J (1995/2002), McCormac B , et. al. (2002), Pedler M. Edt. (1997), Torne S.  (2008)

Teoretisk inspiration: Praksisforskning, aktionsforskning, Teoretisk inspiration: Praksisforskning, aktionsforskning, Teoretisk inspiration: Praksisforskning, aktionsforskning, Teoretisk inspiration: Praksisforskning, aktionsforskning, 
anvendelsesorienteret forskning og aktionslæringanvendelsesorienteret forskning og aktionslæringanvendelsesorienteret forskning og aktionslæringanvendelsesorienteret forskning og aktionslæring



Afdækning af potentialer og barriererAfdækning af potentialer og barriererAfdækning af potentialer og barriererAfdækning af potentialer og barrierer

Basisniveau
Forsknings/

udviklingsniveau
Ledelsesniveau



• Afdækning af uddannelsesniveau, potentialer og barrierer for 
videreuddannelse: Uklare forventninger og fremtidsudsigter (Bergenholtz 
og Hølge-Hazelton 2012/14)

• Afdækning af udviklingssygeplejerskernes virke: Balancerer i 
spændingsfeltet mellem kvalitet og udvikling (Bové og Hølge-Hazelton 
2012/14)

• Manglende stillingsstruktur for akademikere: Udarbejdelse af stillings- & 
karriereveje fra professionsbachelor til professor, indplacering i SUH´s
professorplan (5 professorater) 



Skræddersy tilbud & understøtte netværksdannelseSkræddersy tilbud & understøtte netværksdannelseSkræddersy tilbud & understøtte netværksdannelseSkræddersy tilbud & understøtte netværksdannelse

Basisniveau
Forsknings- & 
udviklingsniveau

Ledelsesniveau



Ujævne projektbeskrivelser: Udarbejde 
retningslinje for alle projekter

Manglende dokumentation; udvikle 
kurser: 

• Journal club facilitatorer (Faebo 
Larsen R, Ravnholt MM, Hølge-
Hazelton B. 2015)

• Artikelskrivningskursus i samarbejde 
med CUK (Thomsen Grothe T, Hølge-
Hazelton B. 2014)

Princip om høj Princip om høj Princip om høj Princip om høj barre barre barre barre ---- men med solidt underlagmen med solidt underlagmen med solidt underlagmen med solidt underlag



Målet Målet Målet Målet med deltagelse med deltagelse med deltagelse med deltagelse i Netværk af Udviklingsi Netværk af Udviklingsi Netværk af Udviklingsi Netværk af Udviklings---- Uddannelses og Uddannelses og Uddannelses og Uddannelses og 

Forskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrundForskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrundForskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrundForskningsansvarlige medarbejdere med MVU baggrund

er: at skabe en er: at skabe en er: at skabe en er: at skabe en forpligtende, vedkommende og udviklendeforpligtende, vedkommende og udviklendeforpligtende, vedkommende og udviklendeforpligtende, vedkommende og udviklende

Aktivitet,Aktivitet,Aktivitet,Aktivitet, der der der der understøtter understøtter understøtter understøtter sparring og samarbejde på tværs af sparring og samarbejde på tværs af sparring og samarbejde på tværs af sparring og samarbejde på tværs af 

grupperne grupperne grupperne grupperne –––– fx fx fx fx faciliteringfaciliteringfaciliteringfacilitering, , , , videnskildervidenskildervidenskildervidenskilder, tværfaglighed, tværfaglighed, tværfaglighed, tværfaglighed

Understøtte netværksdannelse - NUUF



Etablering af regionalt forskningskursus og journal clubs for ledere

Tilbud om individuel sparring om forskning

Fokus på mellemledere – Fremtidens afdelingssygeplejerske

Forskning er et fast punkt på dagsorden på ledende oversygeplejerskemøder

Fokus på ledelseFokus på ledelseFokus på ledelseFokus på ledelse



Fokus på forskningskapacitetsopbygningFokus på forskningskapacitetsopbygningFokus på forskningskapacitetsopbygningFokus på forskningskapacitetsopbygning

Basisniveau
Forsknings- & 

udviklingsniveau
Ledelsesniveau



• Den første ph.d. stilling blev oprettet i 
2011, den første postdoc i 2012

• Forskerstillinger har som udgangspunkt 
50% i kliniske funktioner og 50% til 
forskning og evt. universitetsrelaterede 
opgaver

• Det er den enkelte afdeling, der definerer 
hvad den kliniske funktion består i, men 
sygeplejens funktionsområder (at udøve 
sygepleje, at udvikle sygepleje, at formidle 
sygepleje og at lede sygepleje) har været 
retningsanvisende

Etablere forskningskapacitetEtablere forskningskapacitetEtablere forskningskapacitetEtablere forskningskapacitet



ForskereForskereForskereForskere////publikationerpublikationerpublikationerpublikationer MVUMVUMVUMVU----områdetområdetområdetområdet
SUH 2010SUH 2010SUH 2010SUH 2010----2016201620162016



Forskere, kontekst og forventninger er forskellige   Forskere, kontekst og forventninger er forskellige   Forskere, kontekst og forventninger er forskellige   Forskere, kontekst og forventninger er forskellige   

Produktion and if 

possible

inplementation of 

traditional evidence

Iin practice

Produktion and 

implementation of 

practice based

evidence

Different paths to the same goal

. 

Hølge-Hazelton B Kjerholt M, Bertelsen CB.,  Thomsen TG. 

(2015) "Integrating nurse researchers in clinical practice – a 

challnging, but necessary task for nurse leaders".  Journal of 

Nursing Management. First published online: 15 DEC 2015. 

DOI: 10.1111/jonm.12345. 

APNAPNAPNAPN´́́́ssss med forskeruddannelsemed forskeruddannelsemed forskeruddannelsemed forskeruddannelse



Ph.d. studerende (jordemoder, 
fysioterapeut og sygeplejersker

Postdocs (fysioterapeut og 
sygeplejersker)

Lektor (sygeplejerske under 
bedømmelse)

Professor (sygeplejerske og 
opslag på vej/fysio- & ergoterapi)

ForskerneForskerneForskerneForskerne



• Måltidets betydning for neurologiske patienter

• Sårbare gravide på tværs af sektorer

• Træningsindsats til hæmatologiske patienter

• Basal palliativ indsats på sygehuset

• Patient Repportet Outcomes

• Bassintræning af gravide

• Tryghed, kontinuitet og helhedsorientering i kontrolforløb for kolorektale
kræftpatienter

• Patientinddragelse i hæmatologisk afdeling

• Rehabilitering til hjerteklapopererede patienter

• Patientinddragelse i forskningsprojekter og ansættelsessamtaler

• Med mere……….

Hvad forsker de i?Hvad forsker de i?Hvad forsker de i?Hvad forsker de i?



• Netværk for forskere – mødes hver 6. uge

• Initiering af tværgående projekter

• Tværgående vejledningsopgaver

• Mentorforløb for postdocs

Forskerstøtte



Fem definerende egenskaber

1. Stærk monofaglig sygepleje professionalisme  

2. Akademisk tænkning og socialisering 

3. Anvendelse af forskning som del af daglig sygeplejepraksis 

4. Accept fra kollegaer og ledelse

5. Facilitering af ressourcer fra ledelse og organisation

HarHarHarHar vi vi vi vi fåetfåetfåetfået etableretetableretetableretetableret enenenen sygeplejefagligsygeplejefagligsygeplejefagligsygeplejefaglig forskningskulturforskningskulturforskningskulturforskningskultur iiii kliniskkliniskkliniskklinisk praksispraksispraksispraksis????

Berthelsen CB. Hølge-Hazelton 
B. 'Nursing research culture' in 
the context of clinical nursing 
practice: Addressing a 
conceptual problem. Journal of 
Advanced Nursing, Dec. 2016



Men vi har flyttet os, og vi har nu så meget overblik, at vi får øje på 
to vigtige problematikker med relevans for dagens tema:

Vi vil gerne forske i patientforløb og sammenhænge men………

Vi mangler infrastruktur for forskning og udvikling i primærsektoren



Vi vil gerne understøtte, at de studerendes kompetencer bringes i spil i klinisk praksis, men 
der er behov ”for en større overensstemmelse mellem italesættelsen og anvendelsen af 
videnskilder i henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og klinisk praksis”

Kilde: Siri Voldberg 2016 



Der skal være grundig dokumentation af såvel implementering som effekt (

Der bør følge forskning med - fx oprettelse af forskningscentre for 

primær sundhedstjeneste, herunder professorater i klinisk sygepleje, 

der kan forestå, evaluere og implementere opbygningen af den nødvendige  
infrastruktur.

APN-uddannelsen bør være på kandidatniveau, så der er mulighed for at påbegynde 
den nødvendigt opbygning af forskningskultur i primær sektoren der er fraværende i 
dag.

APNs er et godt initiativ - men det kan ikke stå alene:



Vi deler gerne vores erfaringer med opbygning af forskningskapacitet 
& er meget interesserede i samarbejde på tværs af sektorer og 

specialer

bibh@regionsjaelland.dk



“A disruptive innovation is an innovation that creates a new 
market and value network and eventually disrupts an existing 
market and value network, displacing established market 
leading firms, products and alliances”.

Unfortunately, disruption theory is in danger of becoming a 
victim of its own success. (…). In our experience, too many 
people who speak of “disruption” have not read a serious 
book or article on the subject. Too frequently, they use the 
term loosely to invoke the concept of innovation in support of 
whatever it is they wish to do. Many researchers, writers, and 
consultants use “disruptive innovation” to describe any
situation in which an industry is shaken up and previously 
successful incumbents stumble. But that’s much too broad a 
usage (C. Christensen et al HBR, December 2015)


