Forskningsrådet beretning 2021

Ved formand, Bente Thoft Jensen, Aarhus Universitetshospital
og næstformand Mette Misfeldt, Rigshospitalet

Forskningsrådet har haft et rimeligt 2021 på trods af omstændighederne omkring Corona
epidemien. Der er afholdt to online møder i 2021 og to ”in vivo” møder, henholdsvis et Strategiseminar 8-9 april 2021 i Aarhus. Vi besluttede os for at gennemføre det længe planlagte seminar i
lokaler, hvor hensynet til diverse restriktioner kunne imødekommes ud fra et forsigtigheds-princip.

Dette års strategi seminar tog udgangspunkt i processen omkring DASYS strategiarbejde, hvor vi
ud fra et ønske om sammenhæng forholdt os til den samme arbejdsmetode, som under DASYS
seminar i Rebild 2020. Vores seminar var i år faciliteret af Mads Bab fra konsulentbureauet Gnist,
som har en god indsigt i DASYS DNA og vilkår. Det var et udfordrende og intenst seminar, hvor
alle medlemmers visioner for forskningsrådet blev sat i spil og ligeværdigt blev drøftet, kondenseret
og atter bragt i spil. Det samlede Forskningsråd har udarbejdet en fælles strategi for arbejdet frem
mod 2026, hvorefter arbejdet nu ligger i at udarbejde handleplaner for at nå i mål med visionerne.
Strategien vil være at finde på hjemmesiden i det nye år. Hensigten er løbende at vurdere
Forskningsrådets arbejde og prioriteringer i henhold til strategien således strategien blive
bæredygtig og et værktøj for Forskningsrådets arbejde i de kommende år. Tak til Mads Bab og rådet
for en hel ekstra ordinær indsats i dette vigtige arbejde.

En af visionerne i strategien er at fremme viden om forskning og forskningsresultater fremdrevet af
danske sygeplejersker repræsenteret i de mange FSèr. Forskningsrådet har derfor nedsat et hurtigt
arbejdende udvalg v. Ph.D.- studerende Julie Duval og Klinisk sygeplejespecialist Thora Thomsen,
som har arrangeret en mini konference på Kolding Fjord den 13 januar 2022 med temaet formidling
af forskning på 1000 måder. Vi vil gerne takke Julie Duval og Thora S. Thomsen for at tage
handsken op og binde an med dette store arbejde og med kort varsel engagere så flot et program.

Programmet består af en bred palette af nationale og internationale forskere og kliniker som med
hvert sit perspektiv sætter formidling af forskning på dagsordenen. Vi glæder os alle meget til at
mødes igen og håber rigtig mange vil bakke op om dette initiativ og de mange FSèr vil være bredt
repræsenteret. Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside eller ved at rette henvendelse til Kolding
Fjord Hotel. Det skal nævnes at man ikke behøver at være forskningsaktiv for at deltage, men alle
er velkomne og kan lade sig inspirere af nye forskningsresultater og formidling af disse.

Øvrige aktiviteter
Forskningsrådet har bidraget i diverse repræsentationer over året herunder Dansk Sygeplejeråds
Styregruppe for udarbejdelse af ny forsknings strategi for henholdsvis primær og sekundær sektor.
Dette vigtige og meget spændende arbejde har strukket sig over godt to år idet arbejdet blev
igangsat med baggrund i en kongresbeslutning i 2019, som definerede dette arbejde. Udfordringerne
omkring Corona gjorde arbejdet særdeles udfordrende idet mange planlagte møder med institutioner
og kommuner er foregået online. Styregruppens kaffemøder med kommuner og sundhedscentre
havde til formål at få indsigt i hvorledes forskning i sygepleje ” lever” under de nuværende
præmisser samt at få indsigt i under hvilke vilkår forskningen bedrives og ønsker for fremtiden både
fra aktive / endnu ikke aktive forskere og ledere. Et andet formål har været at få en opmærksomhed
på, hvad der lykkedes godt ude i kommunerne og hvordan (hvis) forskningssamarbejdet er bundet
op med universitære klinikker, institutioner og kommunerne. Det har særligt været interessant at se
hvor forskellig kår forskningen har, og den som oftest alene er båret af ildsjæle og ledere som kan
se potentialet i forskning. Denne styregruppe har desuden haft flere møder med den samlede styrke
af sygepleje professorer i Danmark og ladet sig inspirerer af deres erfaringer og forslag til at
fremme forskning i sygepleje i fremtiden. Dansk Sygeplejeråd vil i foråret 2022 præsentere sit
udspil.

Forskningsrådet har også været repræsenteret i Dansk Sygeplejeråds Forskningsfonds
bedømmelsesudvalg, hvor det er blevet til flere uddelinger gennem de sidste to år. Endelig er
Forskningsrådet også repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Arbejdsgruppe vedr. forskningsstrategi for
det primære sundhedsvæsen. Det forventes, at den snart kommer i høring og udsendes i
begyndelsen af det nye år.

Medlemmer af rådet
Forskningsrådet har sagt farvel til to medlemmer i 2021, Lotte O. Evron og Heidi M. Andersen. Vi
siger tak for jeres store arbejde og lykke til med det videre arbejde.
Dette betyder også at Forskningsrådet søger nye medlemmer i januar 2022. Følg med i opslaget som
sendes ud til alle FSèr. Sidst men ikke mindst tak til hele Forskningsrådet for jeres indsats i 2021,
for fremmøde, for den gode stemning og evig lyst til at debattere vores virksomhedsområde.

På vegne af Forskningsrådet,
Mette Misfeldt og Bente Thoft Jensen

