Masterclass om ledelse af forskning i sygeplejen

Formål
Formålet med dagen er at tydeliggøre, hvordan man som leder kan medvirke 6l at udvikle den sygeplejefaglige
praksis gennem forskning. Der vil være fokus på strategiske, organisatoriske og dri>smæssige overvejelser der kan
være med 6l at a?lare hvilken betydning forskning kan have for udvikling af gode pa6ent/borgerforløb
Målgruppe
Ledere af sygeplejen i såvel primær som sekundær sektor
Kom og vær med ;l en spændende Masterclass. Hør hvordan andre udvikler sygeplejefaglig praksis gennem
forskning og deltag e@erfølgende i paneldebat sammen med andre ledere og forskere
Strategisk forskningsledelse
Hvordan leder man højtuddannede fagprofessionelle medarbejdere
Forskning og klinisk dri> i en travl hverdag
Ledelse af forskning på et stort universitetshospital
Hvordan får man det 6l at lykkes
Ledelse af forskning i den primære sektor
Hvordan kan forskning etableres og organiseres i primær sektor - perspek6ver fra Aarhus kommune
Ledelse af forskning i en stor hospitalsafdeling
Hvilke udfordringer opstår der
Hvad der skal 6l i rela6onen mellem forskere, ledere samt klinisk personale, når forskning skal lykkes
Se mere detaljeret program på næste side
Pris
950,- kr. + moms for medlemmer af faglige selskaber under DASYS. 1.500,- kr. + moms for andre
Forplejning
Morgenmad ved ankomst, frokost og e>ermiddagskaﬀe
Frist for ;lmelding
Du 6lmelder dig elektronisk på www.dasys.dk senest 27. oktober 2018. Frist for aSud er 27. oktober 2018. Ved
aSud senere end denne dato opkræves fuldt deltagergebyr.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedrørende 6lmelding kan reUes 6l Ida Soﬁe Nygaard på mail forskningskonference@gmail.com og om
Masterclass 6l Hrønn Thorn på mail johtho@rm.dk
Forberedelseskomité
Helle Schnor, Tina H Nielsen, MeUe Misfeldt, Annelise Norlyk og Hrønn Thorn

Program
9.30-10.00

Registrering – morgenmad

10.00-10-15

Velkomst ved Helle Schnor, formand for DASYS’ forskningsråd

10.15-11.00

Strategisk forskningsledelse
Oplæg ved Lars Chris6an Lassen, læge og partner i Mobilize Strategy Consul6ng.
Lars vil i sit oplæg komme ind på følgende områder: Hvad er strategisk forskningsledelse/
Forskning og klinisk dri> i en travl hverdag/ Ledelse af højtuddannede fagprofessionelle
medarbejdere/ Udvikling af forskningsmiljøer/ Porteføljeledelse

11.00-11.30

Pause

11.30-12.15

Ledelse af forskning på et stort universitetshospital – hvordan få man det ;l at lykkes?
Oplæg ved sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni og professor Erik Elgaard Sørensen,
Aalborg Universitetshospital.
Lisbeth og Erik vil i deres oplæg komme ind på: Den ledelsesmæssige forankring/ Forskning i
klinisk sygepleje på et universitetshospital – en del af en universitær og tværvidenskabelig
indsats/ Forskningsstrategiens betydning for forskningens gennemførelse/
Forskningskapacitetsopbygning set i et professionelt- og pa6entperspek6v

12.15-13.00

Perspek;ver på forskning i primær sektor
Oplæg ved sundhedsfaglig konsulent, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Monica Milter Ehlers,
Sundhed og omsorg, Aarhus Kommune.
Monica Milter Ehlers vil i sit oplæg komme med perspek6ver på kommunal forskning, herunder
udvikling af et forskningsskelet, etablering af forskningsklinik (og universitetsklinik),
følgeforskning og samarbejde med Aarhus Universitet om forskning indenfor det kommunale,
sygeplejefaglige felt.

13.00-13.30

Frokost

13.30-14.15

Ledelse af forskning i en stor hospitalsafdeling
Oplæg ved oversygeplejerske BirgiUe Mortensen og Adjunkt Malene Beck, Neurologisk
Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
BirgiUe og Malene vil i deres oplæg give eksempler på: Hvordan der kan bedrives
(meningsfuld) forskning/ Hvilke udfordringer der kan opstå undervejs i
forskningsprocesser, der involverer sygeplejefagligt personale/ Hvad der skal 6l i rela6onen
mellem forskere, ledere samt klinisk personale, når forskning skal lykkes/
Hvordan der følges op e>er forskningsprojektets afslutning

14.15-14.30

Pause

14.30-15.45

AfsluMende paneldebat med deltagelse af ledere og forskere

15.45-16.00

Afrunding ved ledende oversygeplejerske Tina Holm Nielsen, medlem af DASYS forskningsråd

