
Quiet Please!



• Hvordan kan der bedrives (meningsful) forskning? 

Eksempel fra projekt ‘MADRO’

• Hvilke udfordringer opstår ?

Kliniknær forskning

• Hvad skal der til ? 

Ledelsesmæssigt / Forskningsmæssigt perspektiv

• Hvordan følges der op? 

Budskaber for fremtidig praksis

Disposition for oplæg

Hvad ville vi gerne havde vidst?



• Birgitte Mortensen

Ledende Oversygeplejerske 2012-

Neurologisk Afdeling, SUH, Region Sjælland.

• Malene Beck

Adjunkt (Ph.d) 2017 -

Neurologisk Afdeling, SUH, Region Sjælland / Sektion for Sygepleje,    

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

• Samarbejdet startede i 2012

Præsentation

Udfordring 1

.... og 2, 3, 4, 5 .... 



Projekter:

‘Projekt Madro’ (2013-2017)

‘Hospitality’ (2017-2021)

‘Efterklang’ (2018-2021)

‘Madro’ – Et eksempel



Hvad ved vi?

State of the art

(Key et al. 1950)



Hvad ved vi?

Nordiske studier:

• 30-40% er underernæret

International studier:

• Øget medicinering

• Øget risiko for infektioner

• Komplikationer under hospitalsindlæggelse 

• Større omkostninger 

• … Lavere oplevelse af livskvalitet

(Rasmussen et al. 2004, Sundhedsstyrelsen 2008, Soerensen et al. 2008, Niewenhuizen et al. 2009, Starke 2011, Kruizenga et al. 2016)



Hvad ved vi?

Måltiderne på hospital er:

• Afbrudte

• Travle

• Offentlige

• I gruppe med andre

… Lavere status end andre opgaver

(Pearson et al. 2003  Manthorpe & Watson 2003, Lindhoff-Larsen 2007, Kofod 2008, Holst et al. 2010, Martinsen & Norlyk 2012)



Hvad ved vi?

80% af de patienter der er ramt af en apopleksi (på plejehjem) 

har en eller flere spisevanskeligheder

(Kumlien & Axelsson 2002).



Formål

1) At producere forskningsbaseret viden om patienternes oplevelse af måltidet 

under hospitalsindlæggelse. 

2) At fascilitere en intervention i klinisk praksis. 

3) At undersøge hvordan denne intervention, der ændrer traditionel 

måltidspraksis, påvirker patienternes perspektiv på måltider på hospital. 



Design



Kontekst



• Observationsstudier

• Interview med patienter

• Fokusgruppe interviews med personale

…Fænomenologisk-Hermeneutisk tilgang (Ricouer 1984)

Metode



Intervention



Interventionen

Protected Mealtimes – Modstridende resultater:

• Personale mere involveret og engageret i måltidsrelateret

pleje?

• Færre afbrydelser og mere fokuseret tid?

• Ændret adfærd – Positive omgivelser?

(Dickinson et al. 2008, Ullrich et al. 2011)



• Undervisning af personale i basis sygepleje principper (Florence Nightingale)

• Stoppe al ikke-akut aktivitet under måltidet

• Re-introducere æstetiske elementer

(Beck et al. 2016)

Interventionen



https://www.youtube.com/watch?v=fNogHsMDJ0s

Interventionen

https://www.youtube.com/watch?v=fNogHsMDJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=fNogHsMDJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=fNogHsMDJ0s
https://www.youtube.com/watch?v=fNogHsMDJ0s


At involvere nøglepersoner fra personalegruppen er helt centralt i 
forbindelse med interventionsstudier (Rycroft-Malone 2008)

FX

• Sygeplejefaglige sparring

• Hjælp til indsamling af baseline data

• Samarbejde om rekruttering af patienter 

• Studietur (Ernæringskoordinatorer)

• Arbejdsgruppe (Udvikling af måltidsindtruks)

• Udarbejdelse af film

• ‘Musketere’ under intervention

• Evaluere studiet

… Udvikling, afprøvning, evaluering af intervention

Involvering af personale



Resultater



Mealtimes in the neurological ward. A phenomenological-
hermeneutic study

• At spise på en banegård

• Gode intentioner under sværre vilkår

• Kaffe er ‘bare’ kaffe

Studie 1
“Maden er god nok … Men det er ikke 

rimeligt at vi byder vores medmennesker de 

her forhold. Ja, altså personalet (han 

rømmer sig) de har så mange opgaver og de 

jo ikke nå halvdelen (Pause). Nej, det kan vi 

ikke være bekendt … at slide mennesker op 

på den måde”



Longing for homeliness: Exploring mealtime experiences of 
patients suffering from a neurological disease

• Måltidet som en fremmed aktivitet

• Kampen mellem isolation og socialisation

• Efterspurgte nærvær - men mærkede fravær

Studie 2 
“Det er ligesom når man går ind i en 

elevator. Der stiller du dig jo heller 

ikke med front mod alle andre og kigger 

dem i øjnene. Tværtimod. De vender sig 

alle sammen i samme retning og kigger 

på ingenting, fordi så har man et 

privatliv” (P8).



Supporting existential care with Protected Mealtimes: Patients’ 
experiences of a mealtime intervention in a neurological ward

• Klokkens magiske kræfter

• Omfavnet af ro og æstetik

• Madro er tillidsbærende 

Studie 3 “Det er ligesom når man går ind i en 

elevator. Der stiller du dig jo heller 

ikke med front mod alle andre og kigger 

dem i øjnene. Tværtimod. De vender sig 

alle sammen i samme retning og kigger 

på ingenting, fordi så har man et 

privatliv” (P8).



Raising a beautiful swan.

• At sætte en ny scene

• Et skridt mod et mere patient-venligt miljø

• En fornyet blik på den neurologiske patient

Studie 4
”Jeg tror Projekt Madro holder vores fokus der 

hvor det skal være. Når man lærer faget er der 

jo ingen tvivl. Sygeplejersken skal være med til 

at sikre patienterne en ordentlig ernæring. Det 

har helt klart været med til at ændre fokus for 

sygeplejersken og jeg tror at det her projekt har 

været med til at starte en form for proces” 

(FG2)



Udfordringer



• Forskningsmæssige

• Faglig (forskningsrelateret) sparring

• At balancere på et knivsæg i klinikken med projekter

• Med – og modvind

• Sygeplejefaglige

• At præsentere teori i ‘teoriløst’ land

• At undervise i grundlæggende sygepleje i konkurrende settings

• Organisatoriske 

• Super-woman ‘syndromet’

• En hybrid

• Ledelsesmæssige

• Mandat 

• Diplomati

Udfordringer



• Der ‘gives’ og ‘tages’ i forskningsprojekter der er forankret i klinisk praksis

• Det kræver tillid mellem forsker og sygeplejefagligt personale at adressere 

sygeplejefaglig problemstillinger sammen. 

• Profil af forsker bør overvejes, således denne integreres i klinisk praksis

• Hvad er en klinisk funktion?

Udfordringer



• Mennesker i en sårbar situation

• Respekt, åbenhed og ærlighed

• At vove sig frem som personale

Etiske overvejelser



Ledelseskommissionen

• Afdække gruppen af offentlige ledere

• Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse

• Komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan 
understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten

”Offentlige ledere skal være i kontakt med det, de leder. Mange 
steder er ledelsesspændet alt for stort og skal gøres mindre ved 
at indsætte flere ledere eller arbejde med organiseringen på 
andre måder”

Ledelsesmæssige perspektiver



Selvledende medarbejdere skal også ledes….

Selvledelse (ledelses og organisationsteori)

”Frihed til den enkelte medarbejder, med henblik på at anvende selvet i 
organisationens værdiskabelse”

+ Øget ansvar og engagement gennem dialog

- Obs på stress og mist af fokus

9 selvledelseskompetencer:

Selvstændighed, lede ubalance, evaluere sig selv, udforske sit talent, 
placere sig rigtigt i organisationen, rette fokus mod forretningen, turde 
udfordre ledelsen og strategien, være på forkant, være modtagelig for 
ledelse

Ledelsesmæssige perspektiver



Hvad skal der til for at lede forskere i klinikken? 

• At høre til…

• Værdien af forskningen

• At sætte retning i fællesskab

• Tæt relation – nem adgang til/sparring med hinanden

• Tillid

• Professionalisme

• Fastlagte møder med fokus på mål

• SUF etablering – fælles platform for udvikling/forskning

• Prioritering 

• Ansvar 

• Stille spørgsmål og give feedback

Ledelsesmæssige perspektiver



• Meningsful forskning er baseret på patientoplevelser og involvere 
sygeplejefagligt personale

• Sygeplejefaglig relationer mellem forsker, ledere og klinisk personale er vigtig, 
hvis forskning skal lykkes

• I forskningsprojekter forankret i klinisk praksis opstår der udfordringer der 
skal håndteres i forskningsmæssigt og ledelsesmæssigt

• Opfølgning af projekter kræver tålmodig, modig, stålfast og kontinuerlig 
(ledelsesmæssig) indsats.

• … der skal lægges 5 årige planer og ‘plukkes’ lavt hængende frugter…. 

Budskaber



Artikler
• Mealtimes in the neurological ward. A phenomenological-hermeneutic study. Journal of Clinical Nursing 

• Longing for homeliness: Exploring mealtime experiences of patients suffering from a neurological disease. Scandinavian 
Journal of Caring Science

• Supporting existential care with Protected Mealtimes: Patients’ experiences of a mealtime intervention in a neurological 
ward. Journal of Advanced Nursing

• Raising a beautiful swan: A phenomenological-hermeneutic interpretation of health professionals’ experiences of 
participating in a mealtime intervention inspired by Protected Mealtimes. International Journal of Qualitative Studies in 
Health and Well- being

E-bog (gratis)
• Bibi Hølge-Hazelton. Forskere i klinisk praksis (2018). E-bog (Gratis)

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/Om/Forskning-udvikling/Forskning-og-udvikling-inden-
for-sygeplejen-og-MVU/Documents/Forsknings-%20og%20udviklingskultur%20-
%20forskere%20i%20klinisk%20praksis.pdf

Youtube
• Link:https://www.youtube.com/watch?v=eMXUXL7h5GI

Hvis du vil vide mere….

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/Om/Forskning-udvikling/Forskning-og-udvikling-inden-for-sygeplejen-og-MVU/Documents/Forsknings-%20og%20udviklingskultur%20-%20forskere%20i%20klinisk%20praksis.pdf


Samarbejdsaftale - Adjunktur (50 %/ 50%)

Aarhus Universitet, Sektion for Sygepleje / Neurologisk Afdeling, Region Sjælland.

• Integration af forskning, udvikling, og uddannelse inden for sygepleje

• Styrkelse af samarbejdet med kliniske problemstillinger og metodiske kompetencer i 
såvel de videregående uddannelser ved Sektion for Sygepleje som hos de kliniske 
sygeplejersker med basisuddannelse. 

• Formidling af forskningsresultater til studerende og kliniske sygeplejersker og i lokale, 
nationale og internationale medier og fora.

• Understøtte og fremme et nationalt og internationalt forskningsmiljø for såvel 
undervisere som kandidat-, master – og ph.d. studerende i sygepleje samt kliniske 
sygeplejersker. Målet er, at den sygeplejefaglige forskning skal have tæt tilknytning til, og 
integreres i kliniske praksis og i tværsektorielle miljøer. 

• Stillingen indbefatter sygeplejefaglig forskning ved Sjællands Universiteteshospital, 
Neurologisk Afdeling. 

Nutid



• Patienter 

• Sygeplejefagligt personale

Vejlederteam

• Professor Regner Birkelund

• Lektor Bente Martinsen

• Lektor Ingrid Poulsen

Støtte til kulturarbejde

• Professor Bibi Hølge-Hazeltoon

Taksigelser


