
Forskningsrådet 

Beretningen fra forskningsrådet 2010

Formand
Tove Lindhardt, MScN, Dr.Med.Sc. Forskningsleder på Gentofte Hospital og indstillet af DASYS’ 
bestyrelse

Næstformand
Ingrid Poulsen, Dr.Med. Sc., Forskningsleder, Forskningsenheden, Afdelingen for Neuro-rehabilitering, 
Hvidovre Hospital. Indstillet af Fagligt Selskab for Gerontologiske og Geriatriske Sygeplejersker

Medlemmer
 Leanne Langhorn, cand.cur. ph.d.-studerende, Århus Universitet. Klinisk sygeplejespecialist, 

Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Indstillet af Fagligt Selskab for 
Neurosygeplejersker

 Mette Rosendal Darmer, cand.cur. Oversygeplejerske kardiologisk klinik, Rigshospitalet. DASYS 
bestyrelsesrepræsentant (Vil  træde ud af forskningsrådet ved repræsentatskabsmødet)

 Jane Færch, cand. cur og klinisk sygeplejespecialist kardiologisk klinik, Rigshospitalet DASYS 
bestyrelsesrepræsentant

Afsked
Forskningsrådet har desværre måttet tage afsked med tre medlemmer.
 Mary Jarden, cand.cur., ph.d.-studerende ved KU. Indstillet af Fagligt Selskab for 

Kræftsygeplejersker
 Kirsten Lomborg, afdelingsleder, Afd. for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet
 Karen Marie Dalgaard, cand.scient.soc. ph.d.. Post doc i klinisk sygepleje. Forskningsenheden for 

Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus. Indstillet af Forskningsenheden.
Der arbejdes på at få nye  medlemmer ind og forskningsrådet forventes at være fuldtalligt inden 
udgangen af 2010.

Kommissorium
Formål
Rådet har til formål at følge sygeplejeforskningen og de nationale anbefalinger på området.
Rådet rådgiver dasys og samarbejdende organisationer og institutioner. 

Rådet skal medvirke til at:

 Skabe overblik over aktuelle initiativer angående forskerrekruttering og medvirke til  
netværksdannelse mellem forskningskyndige og forskningsinteresserede sygeplejersker i Danmark 
og internationalt



 Stimulere interessen for sygeplejeforskning ved at afholde temadage med fokus på 
sygeplejeforskning 

 Etablere sygeplejefaglige forskningsnetværk på tværs af kommunale og regionale strukturer

 Sygeplejeforskning integreres i sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektionelle sammenhænge

 Sætte fokus på faktorer der har indflydelse på sygeplejeforskning i klinisk praksis samt 
forskningsresultaternes anvendelse i klinisk praksis.

Aktiviteter

Rådets årshjul, hvor årets aktiviteter fremgår, kan ses på hjemmesiden.

Notat til DSRs arbejde med den strategiske indsats på forskningsområdet

Forskningsrådet har i 2010 arbejdet videre med baggrundsnotat til DSR, omhandlende udfordringer og 
mulig strategi for DSR´s arbejde med forskning i sygepleje. Det er fremsendt til DSR feb. 2010 og 
notat samt skema over anbefalinger  kan hentes fra dasys hjemmeside www.dasys.dk under 
forskningsrådet

Samarbejdsprocesser

Formanden har været i konstruktiv dialog med DSR om fremtidigt samarbejde omkring temaer og 
opgaver, der er relevante for forskningsrådet, således at synspunkter og bidrag i fremtiden sikre 
konstruktiv påvirkning af forskning inden for sygeplejen. Forskningsrådet har i den sammenhæng 
tilbudt sig som aktive samarbejdspartner, herunder bidragsyder til større strategiske notater /rapporter.

I maj måned afholdt formand og næstformand et 2-dages møde på Samsø med dasys’ formand Inge 
Madsen og drøftede visioner for forskningsområdet samt det strategisk-politiske arbejde med at skabe 
rammer og vilkår for forskning i sygeplejen.

Workshop

Forskningsrådet har i 2010 valgt en fremtidig strategi om at udvælge og arbejde med mærkesager, som 
kan  medvirke til at sætte forskningspolitisk dagsorden i bred forstand. For 2010 har mærkesagen været 
at sætte fokus på konsekvenserne af, at der mangler en professionsrettet kandidatgrad i sygepleje i Øst 
Danmark. Rådet mener, det har konsekvenser for udviklingen af fagets vidensbase og dermed også 
uddannelsen af sygeplejersker samt grundlaget for vidensbaseret klinisk praksis. I den sammenhæng 
har Forskningsrådet indgået samarbejde med Uddannelsesrådet omkring planlægning og afholdelse af 
en Workshop for specielt inviterede deltagere den 17/11-2010, med henblik på en kvalificeret drøftelse 
af, hvad man kan opnå ved at have en østdansk kandidatuddannelse i sygeplejevidenskab. Dagsorden 
og deltagerliste vil blive lagt på hjemmesiden, når dagen nærmer sig.

http://www.dasys.dk/
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