
Beretning Forskningsrådet  

Mødevirksomhed 
Rådet har afholdt 3 ordinære møder i 2017 og afholder som noget nyt et 2- dages møde i november. Vi har 
nyligt afholdt konference med temaet ”Forskningens betydning og resultater for praksis” Det var den 31. 
oktober på Aarhus Universitetshospital.  
Der var deltagelse af ledere, forskere og udviklingssygeplejersker. Det var en meget vellykket konference, 
hvor der var oplæg om både Clinical decision making, familiesygepleje og anvendelses- og 
handlingsorienteret forskning fra både somatiske og psykiatriske forskningsenheder samt meget relevante 
og interessante postere. Tak for engageret deltagelse. Program, oplæg fra oplægsholderne og abstracs fra 
Postere kan ses på rådets hjemmeside. 
 
Aktiviteter  
Året har været præget af det store arbejde med konferencen samt en gennemgående drøftelse i rådet om, 
hvordan vi bedst kan samarbejde med DSR om fremtiden for forskning i sygeplejen og vilkårene for 
sygeplejersker som forskere. Vi har skrevet en klumme til FSK’s medlemsblad i efteråret 2017, hvor vi 
formidler vores vision for forskningsrådets fremtid. Vores vision er udover at arbejde for at påvirke de 
eksisterende vilkår for forskning inden for sygepleje, at påtage os at samle de gode eksempler, videndele og 
komme med anbefalinger for forskningsområdet. 
Vi har en fast repræsentant i redaktørpanelet for tidsskriftet Fag og Forskning. Et udvalg under 
Forskningsrådet lægger desuden et stort arbejde i at udarbejde høringssvar. Se også forskningsrådets 
årshjul og mission på hjemmesiden 

Fremtidige strategier 
På vores 2 dages møde i november skal der lægges en strategi for, hvordan vi i samarbejde med DSR kan 
arbejde med og for lederne med henblik på, hvad det vil sige at ansætte en forsker og hvordan det kan få 
betydning for udvikling af sygeplejen. Vores strategi vil bl.a. have fokus på forskningsledelse, karriereveje 
for forskere, herunder kliniske lektorater og professorater på universiteterne.  

Rådets medlemmer  
Forskningsrådet består af repræsentanter fra mange forskellige faglige selskaber og regioner i Danmark: 
Anne Kjærgaard Danielsen, Elizabeth Emilie Rosted, Hrønn Thorn, Jane Valentin Thomsen, Thordis 
Thomsen, Tina Holm Nielsen, Tina Seidelin Rasmussen, Tine 
Bentzen, Julie Maria Duval Pedersen, Dorthe Boe Danbjørg, Trine Bernholdt Rasmussen, Annelise Norlyk og 
Helle Schnor 

Der er endnu ikke fastsat en dato eller et emne for en konference i efteråret 2018.  
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