Hvad er vi optaget af i DASYS' Forskningsråd?
Hvad betyder forskning for klinisk sygepleje? Hvordan får vi skabt en kultur, hvor forskning er en
integreret del af sygeplejepraksis? Det er nogle af de spørgsmål, som vi er optagede af i
forskningsrådet.
Derfor kan du her i efteråret deltage i en konference om netop dette. På konferencen kan man bl.a.
høre om et forskningsprogram i beslutningstagning i klinisk praksis fra professor Tracy Bucknall
fra Australien, der har et tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital samt forskning
omhandlende hvordan man etablerer aktive partnerskaber med patienter og deres familie fra
professor Erla Kolbrun Svavarsdottir fra Island, der har et tæt samarbejde med Hvidovre Hospital.
Det er bare en af de ting, som vi bruger vores tid og kræfter på. Vores overordnede formål er, at
arbejde for gode vilkår for forskning i sygepleje og påvirke de nationale anbefalinger på området.
Rådet medvirker til at sætte fokus på faktorer, der har indflydelse på forskning i sygepleje og på de
faktorer, der har indflydelse på forskningsresultaters anvendelse.
Derudover arbejder Forskningsrådet for at synliggøre sygepleje, være meningsdannere, bidrage med
viden og være samarbejdspartnere i det danske sundhedsvæsen - i forskningsmæssige
sammenhænge. Vi har været repræsenteret i Det Nationale Samarbejdsforum for
Sundhedsforskning, som er nedlagt nu, men resultaterne var mere opmærksomhed mod forskning
blandt ikke-læger.
Rådet rådgiver DASYS, de faglige selskaber der er medlem af DASYS, og går i dialog med
Sundhedsstyrelsen, Dansk Sygeplejeråd, uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer,
ministerier og politikere.
Forskningsrådet deltager i høringssvar i spørgsmål, hvor der er behov for en sygeplejefaglig
forskningsvinkel.
Rådet er repræsenteret i redaktionspanelet for Fag&Forskning, som er det videnskabelige tillæg til
Tidsskriftet Sygeplejersken. Her er vi med til at pege på nye tendenser indenfor forskning i
sygepleje, ligesom vi kommer med forslag til temanumre. Det kunne dreje sig om emner indenfor
den kliniske sygepleje, men også mere bredt vilkår for forskende og udviklende sygeplejersker,
organisering af forskning i sygepleje.
I Forskningsrådet påvirker og forholder vi os kritisk konstruktivt til uddannelsesmuligheder og
uddannelsesbehov i forhold til hele det sygeplejefaglige funktionsområde. Vi har bl.a. inspireret til
debatten om, hvad en ledende sygeplejerske kan få ud af at ansætte en forsker i afdelingen. Det er
beskrevet i en artikel, der er baseret på en fokusgruppeinterviewundersøgelse blandt
oversygeplejersker og udgivet i Sygeplejersken. Her fremgår det, at oversygeplejersken bl.a. får en
sparringspartner, sygeplejerskerne får inspiration, og deres ønsker om efter- og videreuddannelse
øges. (Sygeplejersken, 2014; (14): 94-97)

Rådet er bredt sammensat og består af medlemmer fra alle regioner, en enkelt kommune og fra
mange forskellige FS’er. Medlemmerne er dels forskeruddannede indenfor både det universitære og
kliniske område og medlemmer, der har kompetencer inden for implementering af
sygeplejeforskning, herunder udviklings- og undervisningssygeplejersker samt sygeplejefaglig
ledelse.
Vores vision for fremtiden er at blive mere synlig i debatten om forskning i sygepleje og arbejde for
en forbedring af de eksisterende vilkår og rammer for forskning inden for sygepleje. Vi arbejder
aktuelt på at udarbejde en strategi for hvordan vi kan være med til at påvirke de eksisterende vilkår.
Her vil vi som Forskningsråd have en rolle, hvor vi samler de gode eksempler, videndeler og
komme med anbefalinger for området.
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