Aarhus 4 september 2020

Forskningsrådets beretning 2019-2020
Ved formand Bente Thoft Jensen
Undertegnede tiltrådte formandskabet i Forskningsrådet ved DASYS’ repræsentantskabsmøde
onsdag den 20. november 2019 i Odense.

Forskningsrådet 2019- 2020
Fratrådte: Trine Bernholdt Rasmussen, Post Doc, RegionH. Malene Beck, adjunkt, Trine Bernholdt
Rasmussen, Postdoc, RegionH.
Ved indgangen af året 2020 havde Forskningsrådet 4 vacante sæder, hvorefter disse blev opslået.
Forskningsrådet modtog 4 ansøgninger, alle opfyldte kriterierne og alle kandidater modtog valget.
Tiltrådte: Charlotte Handberg, Sysser Grimshaw-Aagaard, Susanne Vahr, Marie Albrectsen Paine
Orlov: Tina H Nielsen, Sygeplejedirektør, RegionH
Rådets medlemmer anno 2020
Består af repræsentanter fra forskellige faglige selskaber, regioner, uddannelsesinstitutioner,
rehabiliteringscentre og kommuner:
•

Bente Thoft Jensen, Seniorforsker, RegionM (Formand)

•

Mette Misfeldt, Oversygeplejerske, RegionH (Næstformand)

•

Julie D. Pedersen, Ph.D.-Stud, AUH-Sektion for Sygepleje

•

Lotte Evron, Lektor, Københavns Professionshøjskole

•

Charlotte Handberg, Seniorforsker, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Aarhus
Universitet

•

Marie Albrectsen Paine, Klinisk sygeplejespecialist, RegionH

•

Susanne Vahr, Postdoc, RegionH

•

Thora S. Thomsen, Klinisk sygeplejespecialist, RegionSJ

•

Sysser Grimshaw-Aagaard, Forskningssygeplejerske, RegionH

•

Helle Schnor, Postdoc, RegionH.,Tina H Nielsen, Sygeplejedirektør, RegionH (orlov)

Mødevirksomhed
Rådet har afholdt 3 ordinære rådsmøder i 2019 og 1 nationalt forskningsmøde februar 2020,
vedrørende muligheder for en fælles platform for de selskaber, FSèr og råd med interesse for en
national strategi for forskning i sygeplejen i Danmark. Arbejdet udspringer af det status-dokument
forskningsrådet har udarbejdet i 2019.
Den fælles ambition var- og fortsat er, at samle de eksisterende Sygeplejeselskabers bestyrelser,
FS 32 og Forskningsråd samt øvrige relevante medlemmer, til en national workshop med sigte på
udvikling af en fælles platform for udvikling og forskning i sygeplejen, hvor vi måske i højere grad i
fremtiden kan blive et dynamisk supplement til hinanden. Dette er midlertidigt stillet i bero
grundet Covid-19.
Forskningsrådet har derudover været repræsenteret i Sundhedsstyrelsen Arbejdsgruppe for
National Forskningsstrategi (sat i bero), repræsenteret ved DASYS bestyrelsesmøder v formanden
svaret på indbudte høringer. Derudover var formand (BTJ) indkaldt af DSR til at tiltræde det ekstra
ordinære bedømmelsesudvalg til COVID 19- forskningspuljen. Desuden er Forskningsrådet i
skrivende stund inviteret til fortsat at deltage i DSR`s bedømmelsesudvalg.

Aktiviteter fremadrettet
Det forgange efterår / forår har foruden den aktuelle Corona situation været præget af de afledte
effekter herunder; omskiftelige mødeforhold, mangel på kapacitet blandt medlemmerne af rådet
for at kunne deltage i møder og aflysninger af kongres og DASYS nationale strategimøde i Rebild.
Men året har positivt også bragt Forskningsrådet ind i Dansk Sygeplejeråds tværfaglige og
tværsektorielle task-force med henblik på at udarbejde en national forskningsstrategi for

sygeplejersker i kommunerne og en opdatering af den eksisterende for sygeplejersker, der forsker
på universiteter og universitetshospitaler. Denne task-force består af Kredsformænd i DSR, Ledere
samt klinikere. Gruppen blev indkaldt af DSR i januar 2020, hvor der blev udarbejdet et
kommissorium for det kommende arbejde, som er godkendt af DSR. Dernæst har Forskningsrådet
deltaget i indledende studiebesøg (virtuelle) hos relevante samarbejdspartnere og kommuner. Der
resterer fortsat en del inspirationsbesøg hvor Forskningsrådet fortsat vil være repræsenteret.
Forskningsrådet genoptager rådsarbejdet d. 16 september 2020 og deltager i DASYS
Strategiseminar 2025 i Rebild 29-30 september.

På vegne af Forskningsrådet,
Bente Thoft Jensen

