Årsberetning for DASYS Forskningsråd 2014

MØDEVIRKSOMHED
Rådet har afholdt 4 ordinære møder i 2014.
Dertil kommer møder mellem grupper af rådets
medlemmer under udførelse og analyse af fokusgruppeinterview med sygeplejefaglige ledere i
Øst- og Vestdanmark, samt gennemførelse af en
national undersøgelse af sygeplejerskers parathed til
at arbejde evidensbaseret (se nedenfor).
Årshjulet og mødereferaterne kan ses på rådets
hjemmeside.
AKTIVITETER
Året har været præget af opgaver, som var initieret i 2013, og havde udgangspunkt i dette års
indsatsområde: implementering af forskningsresultater. Rådet afholdt i november 2013 en fuldt
book’et  og  vellykket  masterclass,  som  satte  fokus  
på implementeringsforskning.
Med udgangspunkt i 2013’s indsatsområde gennemførte Forskningsrådet i 2014 en national
spørgeskemaundersøgelse af paratheden blandt
danske sygeplejersker til at arbejde evidensbaseret. Spørgeskemaet, som blev beskrevet i sidste
års beretning, blev sendt ud af DSR sammen med
en anden undersøgelse, DSR skulle gennemføre
og sendte ud til deres faste panel bestående af
4.400 medlemmer. Derudover blev det sendt
med mail til 1.500 medlemmer. Desværre var
svarfrekvensen meget lav (kun godt 300 besvarelser), og det er dermed ikke muligt at foretage
konklusioner på nationalt plan. Rådet overvejer
nu, om undersøgelsen kan gennemføres på en
bedre måde.
Endnu en opgave, som var påbegyndt i slutningen
af 2013 og bredte sig ind i 2014, var analysen af
de to fokusgruppeinterviews, som blev gennemført med to grupper af oversygeplejersker, en
øst- og en vestdansk gruppe. Interviewet skulle
skabe indblik i oversygeplejerskers oplevelse af,
hvad det betyder for en leder at have en sygeplejerske med ph.d.-grad ansat. Resultatet af disse
interviews er nu beskrevet i en artikel, som rådet

har indsendt til Sygeplejersken. I skrivende stund
afventer vi svar på, om den bliver optaget. Forhåbentlig vil det kunne inspirere flere ledende
sygeplejersker til at ansætte sygeplejersker med
ph.d.-grad og til, sammen med disse, at arbejde
strategisk og videnskabeligt med sygeplejen til
gavn for patienter, borgere og praksisfeltet.
Indsatsområdet for 2014 var forskningssamarbejde, og rådet er i gang med forberedelserne til en
masterclass  med  titlen  ” Opstart, etablering og
gennemførelse af forskningssamarbejde nationalt
og internationalt”,  som  bliver  afholdt  d.  18.  marts  
på Hotel Scandic City i Århus. Se annoncering og
program på hjemmesiden.
RÅDETS MEDLEMMER
For nærmere præsentation, se: www.dasys.dk.
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