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En milepæl for udvikling og forskning i klinisk sygepleje
Tanken om at etablere et center for forskning i klinisk sygepleje blev født ved et frokostmøde mellem
Tove Kristensen, Aase Lydiksen og professor Pauline Nugent. Pauline Nugent gav en kort introduktion
om den organisationsmodel, som Deakin University, Melbourne i Australien havde udviklet for at fremme
sammenhængskraften mellem klinisk praksis, forskning og uddannelse. Pauline Nugent var visionær og dristig og
tilbød, at vi i et samarbejde kunne udvikle en lignende samarbejdsmodel mellem Sygehus Viborg, Sygeplejeskolen i
Viborg og Deakin University, Australien. Og dermed var ideen og initiativet skabt.
Den daværende sygeplejeskole i Viborg, Viborg Amt (nu VIA Sygeplejerskeuddannelsen) indgik i 1999 en
udvekslingsaftale med Deakin University i Melbourne, Australien, for både sygeplejestuderende og undervisere.
Aftalen blev i 2001 udbygget med etablering af en international masteruddannelse (Master of Health
Science Nursing). Det faldt derfor naturligt at føje en tredje milepæl til samarbejdet, nemlig at etablere et
forskningssamarbejde i forhold til klinisk sygepleje, hvor der kunne skabes sammenhæng mellem klinisk praksis,
uddannelse og forskning.
Det, der fra sygehuset satte gang i planerne, var en erkendelse af at den sygeplejefaglige praksis så vidt muligt
skulle baseres på viden og evidens, og at forskningen på området derfor måtte intensiveres. Udgangspunktet på
daværende tidspunkt var, at forskning foregik på universitetssygehusene, mens ikke-universitetssygehuse havde
svært ved at etablere forskningsmiljøer. Der var således på daværende tidspunkt ikke »udefra« en forventning om
forskning i klinisk sygepleje - det var et »internt« ønske fra faggruppen selv. Sygeplejevidenskab som disciplin er ung i
Danmark, og der var dengang som nu få miljøer på området i Danmark.
Efter sonderinger og frugtbare studiebesøg i Australien blev ’Center for Sygeplejeforskning - Viborg’ etableret i
et samarbejde mellem daværende Sygeplejeskolen i Viborg Amt (nu VIA Sygeplejerskeuddannel-sen) og Sygehus
Viborg (nu Hospitalsenhed Midt) med afsæt i en fælles aftale, som de to institutioner indgik med Deakin University,
Melbourne I Australien.
Centret blev oprettet 1. april 2005 med ansættelsen af forskningslektor Vibeke Lorentzen, som havde delt ansættelse
mellem Sygeplejeskolen i Viborg Amt og Viborg Sygehus.

Center for Sygeplejeforskning - Viborg
Set fra sygehusets side blev det med centrets etablering muligt at tilføre det kliniske miljø akademiske kompetencer,
så forskning blev en mere naturlig del af sygeplejens hverdag. Fra sygeplejeskolens side var formålet at udvikle ny
viden i klinisk sygepleje, herunder at skabe sammenhæng mellem uddannelse, klinisk praksis og forskning samt at
udvikle et forskningsbaseret studiemiljø for studerende og medarbejdere.
Formålet med oprettelsen af centret var således at bygge bro mellem uddannelse, klinisk praksis og forskning og at
udvikle et forskningsmiljø og en forskningskultur, som sygeplejersker, undervisere og studerende på alle niveauer i
klinisk praksis og uddannelse kunne indgå i.
Det var ikke første gang, at sygeplejersker ønskede at være med på forskningsfronten – men nyt at man etablerede
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et særligt miljø og gik nye veje i forhold til andre danske forskningsenheder i klinisk sygepleje, som ellers kun fandtes
på universitetshospitaler og tilknyttet et dansk universitet
Det var imidlertid afgørende, at aktiviteterne blev forankret universitært – bl.a. fordi professionsuddannel-serne
dengang ikke havde forskningsret. Forskningslektorerne blev derfor tilknyttet Deakin University i Australien –
hvorved den forskningsmæssige legitimitet var sikret.
I etableringsfasen fik projektet stor politisk opbakning fra det daværende Viborg Amt og vi vil navnlig takke
nuværende regionsformand Bent Hansen. Vi vil også takke nuværende professor ved Bergen Universitet Karin Anna
Petersen og professor emeritus Staf Callewaert for deres store faglige opbakning.
Projektet vakte en del uro i de etablerede forskningsmiljøer i starten, men det er vores opfattelse at projektet i dag
nyder stor anerkendelse og betragtes som innovativt og visionært. Ligeledes har centret bidraget til, at der i dag er
en anerkendelse af, at forskning i klinisk sygepleje er blevet en anerkendt forskningsdisciplin.
I 2008 blev forskningslektor, Birte Hedegaard Larsen, ansat efter samme model med delt ansættelse, og i august
2013 blev forskningslektor Raymond Kolbæk ansat, hvorved centret fik endnu mere tyngde.

En unik organisering
Den måde, centret er organiseret på og fungerer på, gør, at centrets forskningsmedarbejdere er tæt på
”maskinrummet”, nemlig at sygeplejersker i den kliniske praksis kan deltage i forskningsaktiviteterne og at
forskningsresultater let kan omsættes i klinisk praksis. Det understøtter, at de forskningstemaer, som tages
op udspringer af klinisk praksis og dermed er relevante og anvendelsesorienterede, hvilket giver legitimitet i
forskningen. Sygeplejestuderende kan aktivt deltage i forskningsprojekter og resultaterne fra forskningsprojekterne
kan anvendes i undervisning, hvorved undervisning bliver forskningsbaseret. Kredsløbet mellem klinisk praksis,
uddannelse og forskning er skabt.
Hermed virkeliggøres ambitionen om at skabe sammenhæng mellem forskning, klinisk praksis og uddannelse.
Centret har to hovedindsatsområder:
•

Planlægge, tilrettelægge og afvikle forskningsprojekter inden for klinisk sygepleje i samarbejde med nationale
og internationale universitære institutioner

•

Undervise og understøtte sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker og undervisere med særlige
forskningsrelaterede interesser og kompetencer fra alle typer af uddannelser

I det daglige er aktiviteterne integreret, og foregår i et samspil mellem den kliniske praksis, uddannelsesinstitution
og forskningsmiljø. Det absolut unikke ved centret er netop den brobygning, der finder sted mellem
sygeplejerskeuddannelsen, klinisk praksis og forskningen, og som er med til at skabe synergieffekten.
Dette fundament har resulteret i, at man allerede undervejs i sygeplejerskeuddannelsen kan spotte de studerende,
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der har talent for og interesse i videreuddannelse og forskning. Både studerende og sygeplejersker i klinisk
praksis inddrages og oplæres i akademisk planlægning, igangsætning og gennemførelse af projekter, formidling af
resultater mv.. Elementerne i den særlige ”brobygningsmodel” er de studerendes underviserteam, de studerendes
dataindsamlerteam, implementering af bachelorprojekter, minivæksthus og væksthus, som tilsammen i høj grad
er med til at skabe sammenhæng mellem sygeplejeforskning, klinisk praksis og uddannelse. En sammenhæng, der
qua klinisk praksis’ deltagelse i forskningsarbejdet igen er med til at kvalitetsudvikle den kliniske praksis og udvikle
forskningsbaseret undervisningsmateriale.
Af en netop gennemført evaluering af centret fremgår det, at der i centeret er en sund arbejdskultur, hvor der
løftes i flok, og hvor der er et højt informationsniveau og en åben dør kultur. Medarbejderne oplever helhed i
organisationen og finder, at centeret er ”skruet godt sammen”. Der er korpsånd, og medarbej-derne oplever sig
først og fremmest som repræsentanter for centret og ikke som enkeltpersoner, der alene vil fremme eget forløb – et
eksempel til forfølgelse. Centeret er et respekteret center også i omverdenens optik, hvilket bl.a. kan ses ved at der
optages artikler i Peer-review tidsskrifter, og centeret får henvendelser fra eksterne samarbejdsparter, som gerne vil
indgå i samarbejde med centret etc.

En lys fremtid
Siden centrets start er kravene om, at såvel den kliniske praksis som de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser skal være forskningsbaserede, øget. Således skal professionshøjskolernes
professionsbacheloruddannelser bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder
og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Det sidste nye er kravet
om, at institutionerne i henhold til den ændrede institutionslovgivning også skal varetage praksisnære og
anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, der har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete
løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som uddannelserne er rettet mod.
Vi kan således med glæde og tilfredshed konstatere, at det, vi gjorde med etableringen af centret for 10 år siden,
netop var at betræde disse stier. Vi håber, at de gode organisatoriske erfaringer kan blive udbredt.
Den sygeplejefaglige forskningsindsats i Danmark er siden øget. Når vi reflekterer over vilkårene og status for
praksisforskning ser vi gerne, at udviklingen i Danmark vil bringe os i en lignende retning, som det er sket hos vores
samarbejdspartner i Australien – og andre lande: At forskningsaktiviteterne styrkes, herunder at der etableres
kombinationsstillinger med kliniske lektorstillinger og professorater for forskningsuddannede sygeplejersker og at
ledelsesforankringen sker i et samarbejde mellem klinisk praksis og uddannelses- og forskningsmiljøer.
Vi er nu der, hvor forudsætningerne herfor er til stede - døren er åben. Det næste potentiale, vi vil arbejde med,
er at skabe fællesskab i forskningssamarbejder mellem centret, klinisk praksis, uddannelses- og forskningsmiljø
på professionshøjskoleniveau og forskningsmiljøet på universiteterne (navnlig Aarhus Universitet). F.eks.
gennem etablering af fælles forskningsklinikker, gennem delte ansættelser mellem universitet, klinisk praksis og
professionshøjskole mv.
Vi håber og tror også, at det pionerarbejde, der er lavet med Center for Sygeplejeforskning i Viborg, kan få afledte
effekter for de øvrige sundhedsfaglige professioner i klinisk praksis og professionsbachelor-uddannelser.
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Vi ser derfor to hovedspor for den videre udvikling af centret:
•
•

- at modellen benyttes på flere sundhedsfaglige områder
- at der etableres flere kombinationsstillinger for forskningslektorer og forskningsprofessorer, hvor der
er forankring mellem uddannelses- og forskningsmiljøer på professionshøjskoleniveau, klinisk praksis og
forskningsmiljøer på universitetsniveau i Danmark

Det er ikke holdbart at miljøer som Center for Sygeplejeforskning i Viborg fremover udelukkende skal hvile på,
at internationale universiteter har interesse i at indgå i samarbejdet. Der arbejdes i dag på, at samarbejdet bliver
formaliseret med Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Institut for Klinisk Medicin har det formelle ansvar
for den kliniske forskning, som bedrives i Region Midtjylland. Det er glædeligt at samarbejdet i dag er suppleret af
forskningssamarbejde med bl.a. Aarhus Universitet, Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed – et samarbejde,
vi ser frem til kan intensiveres.
Ved centrets start udtalte vi følgende:
”Vi er gået åbent og risikovilligt ind i samarbejdet og er sikre på, at projektet er bæredygtigt, og at vi nok skal finde
de rigtige løsninger og veje, efterhånden som vi fører projektet ud i livet. Vi ser frem til at resultaterne af det fælles
forsknings- og udviklingsprojekt viser sig i form at øget kvalitet i den daglige patientpleje. Projektet vil være et stort løft til
den faglige pædagogiske praksis på sygeplejeskolen, så interessen for forskning stimuleres i grunduddannelsen”.
Vores australske samarbejdspart Professor Pauline Nugent betonede dengang vigtigheden af at ”få skabt et
kontinuert og levedygtigt forskningsmiljø tæt på den kliniske hverdag”.
Ovennævnte er netop hvad centret har vist.
Vi vil gerne takke de uvurderlige, ukuelige og entusiastiske medarbejdere i centret for deres store indsats.
Det er flot, så langt I er nået!!

Tillykke med jubilæet!

Hilsen fra to af ”The Mothers of Invention”
Tove Kristensen
Sygeplejefaglig direktør
Hospitalsenhed Midt

Aase Lydiksen
Direktør
VIA Sundhed
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CENTER FOR SYGEPLEJEFORSKNING - VIBORG
Center for Sygeplejeforskning – Viborg (CSF-V) blev oprettet den 1. april 2005 på grundlag af en partnerskabsaftale
mellem de nuværende institutioner 1) Deakin University i Australien, Faculty of Health, School of Nursing and
Midwifery, 2) Region Midt, Regionshospitalet Viborg og 3) Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted VIA SUNDHED.
Det var afgørende for de etablerende parter, at aktiviteterne i CSF-V blev forankret universitært. Partnerskabsaftalen
ekskluderer ikke samarbejde med andre universiteter end Deakin, og siden opstarten er der etableret et samarbejde
vedrørende forskning og forskningsuddannelse (Ph.d. – uddannelse) med Aarhus Universitet, HEALTH, Sektion
for Sygepleje samt med Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling, ligesom centeret har et netværkssamarbejde med en række andre universiteter både i Norden og
internationalt. Partnerskabsaftalen løber over femårige perioder og er netop blevet forlænget.
Formålet med centeret er at udføre sygeplejefaglige forskningsprojekter samt udvikle en forskningskultur og
et forskningsmiljø som kliniske sygeplejersker, undervisere og sygeplejestuderende i klinik og i uddannelse i de
deltagende institutioner kan profitere af.
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INDSATSOMRÅDE OG AKTIVITETER
Forskningsområdet omfatter et patientologiske perspektiv, det vil sige patienters oplevelser i forbindelse med
sygdom, reaktioner på sygdom samt håndtering af sygdomssymptomer. Desuden omfatter det et curologisk
perspektiv i form af sygeplejerskers håndtering af patienters plejesituationer.
Aktiviteterne omfatter to indsatsområder:
•

At planlægge, tilrettelægge og afvikle forskningsprojekter inden for klinisk sygepleje i samarbejde
med nationale og internationale universitære institutioner herunder publicere resultater - fortrinsvis
internationalt.

•

• At undervise og understøtte sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker og undervisere med
forskningsrelaterede interesser og kompetencer fra bachelor- over master- og kandidat- til ph.d.uddannelser.

Disse indsatsområder betragtes ikke som adskilte, og overvejelser i relation til de to områder indgår i forbindelse
med samtlige aktiviteter i CSF-V. Vi oplever, at vi er i en meget heldig situation i forhold hertil, idet vi har
frugtbare kontakter i den kliniske verden, i uddannelsesverdenen på bachelor, master og ph.d. niveauerne og i
forskningsverdenen.

Uddannelse
Bachelorprojekt i Sygepleje
Master i Klinisk Sygepleje
Kandidat i Sygeplejevidenskab
Ph.D.
---------Forum for Forskning og udvikling
(VIA Netværk)

Forskning
Deakin University
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Syddansk Universitet
Jönköbing Universitet

Klinisk praksis
Forum for Forskning og Udvikling
(FFU)
Præ-ph.d. og ph.d. gruppe
Netværk for Sygepleje-forskere
---------Forskningsråd
Sygeplejefagligt råd
Sygeplejefagligt
dokumentationsudvalg

Deakin University står som en central partner, her foregår sygeplejerskeuddannelse på alle niveauer
ved universitetet, og der er gennem de sidste 10-15 år blevet etableret sygeplejefaglige professorater og
forskningsmiljøer knyttet til disse i forbindelse med partnerskabsaftaler mellem universitetet og kliniske områder
- i et stadigt stigende antal. Den sygeplejefaglige forskningsindsats øges til stadighed, og vi håber, at udviklingen i
Danmark vil gå i samme retning.
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FORSKNINGSMEDARBEJDERE ved CSF-V

Forskningslektor, Associate Professor
Vibeke Lorentzen (sygeplejerske, cand.
cur., ph.d.), ansat 1/4 2005.

Forskningslektor Raymond Kolbæk
(sygeplejerske, cand. cur., ph.d.), ansat
1/8 2013.

Forskningslektor, Associate Professor
(emeritus)
Birte Hedegaard Larsen
(sygeplejerske, ex. phil., cand. cur.,
ph.d.), ansat 1/1 2008 – 31/3 2013.
Fortsat tilknyttet.

Forskningsmedarbejder, lektor Lene
Søndergaard Andersen (sygeplejerske,
cand. cur., ph.d.), ansat 1/2 2015.

Organisatorisk refererer centerets medarbejdere til en Styregruppe med deltagere fra School of Nursing, Deakin
University, Regionshospitalet Viborg og VIA University College, VIA Sundhed samt et Strategiforum og et Driftsforum
med repræsentanter fra de to sidstnævnte institutioner.
•

Forskningsmedarbejdernes aktiviteter omfatter sygeplejefaglig forskningsplanlægning, -tilrettelæggelse,
-udførelse og – publicering, deltagelse i videnskabelige bedømmelsesopgaver, deltagelse i forskningsråd,
-udvalg, -konferencer, -seminarer samt forskningsrelateret netværksarbejde og undervisning, vejledning og
censurering på bachelor-, master-, kandidat- og ph.d.- uddannelser
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PH.D. - AKTIVITETER
Ph.d.-forsvar

Sommeren 2013 forsvarede den første ph.d.’er med tilknytning til Center for Sygeplejeforskning – Viborg,
Lene Søndergaard Andersen, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted sin
afhandling på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.
Et samspil mellem fremmede – en kvalitativ undersøgelse af mennesker med kræft og deres oplevelser med
medpatienter under indlæggelse i onkologisk afdeling.
Hovedvejleder: Regner Birkelund, Aarhus Universitet, HEALTH, Sektion for Sygepleje
Medvejleder: Birte Hedegaard Larsen, Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Ph.d.-studerende

Anne Bendix Andersen, ansat ved Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Samarbejde på tværs – en undersøgelse af tværsektorielt samarbejde omkring fælles patientforløb.
Ph.d.-projekt Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet HEALTH
Hovedvejleder: Kirsten Frederiksen, ph.d., Lektor, studieleder, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje,
Aarhus Universitet HEALTH
Medvejleder: Kirsten Beedholm, ph.d., Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet HEALTH
Medvejleder: Raymond Kolbæk, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.

Marianne Eg, ansat på Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
Betydningsfulde faktorer for opnåelse af vedvarende vægttab i behandlingen af børn og unge med overvægt. Ph.d.projekt, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet HEALTH
Hovedvejleder: Kirsten Frederiksen, ph.d., Lektor, studieleder, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje,
Aarhus Universitet HEALTH
Medvejleder: Marianne Vámosi, ph.d., Lektor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
HEALTH
Medvejleder: Vibeke Lorentzen, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.
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Anita Lyngsø, ansat VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
Forskningsbaseret evaluering af netbaseret sygeplejerskeuddannelse med fokus på professionslæring og udvikling
af professionsidentitet. Ph.d. projekt ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Humanistisk Fakultet,
Københavns Universitet, Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed og Center for Sygeplejeforskning-Viborg
Hovedvejleder: Karen Borgnakke, professor dr. pæd. Institut for Medier, Erkendelse og formidling. Humanistisk
Fakultet, Københavns Universitet.
Medvejleder: Raymond Kolbæk, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.

Susanne Friis Søndergaard, ansat Anæstesi-/Operationsafdeling, Regionshospitalet Viborg
Dokumentation af aktiviteter i det peroperative patientforløb. - en undersøgelse, translation, validering og
afprøvning af ”Perioperative Nursing Data Set”. Ph.d.-projekt Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje,
Aarhus Universitet.
Hovedvejleder: Kirsten Frederiksen, ph.d., Lektor, studieleder, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje,
Aarhus Universitet HEALTH
Medvejleder: Erik Elgaard Sørensen, ph.d., Lektor, Forskningsleder, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg
Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet HEALTH
Medvejleder: Vibeke Lorentzen, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.

Marie Dahl Thomsen,ansat ved Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Forebyggende undersøgelse for hjertekarsygdom og diabetes hos kvinder; Undersøgelse af prævalens, udeblivelse
og omkostningseffektivitet. Ph.d - projekt, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.
Hovedvejleder: Jes Lindholt, Professor SDU, Adjungeret professor Regionshospital Viborg, dr. med.,
ph.d.,Karkirurgisk Forskningssektion, Regionshospitalet Viborg.
Medvejleder: Rikke Søgaard, Associate professor in health economics MSc, MPH, PhD, CFK - Folkesundhed og
Kvalitet, Region Midtjylland. Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet HEALTH.
Medvejleder: Lars Frost, Lektor, dr. med, ph.d., , Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Medvejleder: Vibeke Lorentzen, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.
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Kommende ph.d. projekter

Randi Steensgaard, ansat ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Hospitalsenhed Midt
Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt i patientinddragelse. Ph.d.projekt Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Godkendt af universitetet og
forventes igangsat efterår 2015
Hovedvejleder: Sanne Angel, ph.d., Lektor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
Medvejleder: Raymond Kolbæk, Forskningslektor, ph.d., Center for Sygeplejeforskning - Viborg.

Desuden består ph.d. aktiviteter af et netværk der foruden ovenstående også omfatter en række af de kliniske sygeplejersker/undervisere med kandidatgrader, der indgår i centerets præ-ph.d.-aktiviteter med henblik på indskrivning
på et ph.d.-studie. I skrivende stund drejer det sig om 7-10 personer.

Foto fra Masterclass for ph.d.ere og præ-ph.d.ere i Center for Sygeplejeforskning - Viborg d. 7. januar 2015: Mette Adler, adjunkt
Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted, Vicki Dyeremose adjunkt Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted, begge medlemmer af præph.d.-netværket og Anita Lyngsø ph.d.-studerende, lektor Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted.
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PH.D. – NETVÆRK FOR SYGEPLEJEFORSKERE
HE Midts netværk af sygeplejeforskere blev etableret i 2014 med det fælles afsæt, at alle har forskning som deres
primære arbejdsfelt - med tilknytning til det universitære system. Medlemmerne er ansat forskellige steder
i organisationen (i Center for Sygeplejeforskning - Viborg, i Silkeborg, i Hammel og på Vestdansk Center for
Rygmarvsskade) og de har forskellige opgaver i det daglige og de bruger forskellige metoder i deres forskning.
Rationalet for netværket er, at i en organisation af HE Midts størrelse er der mange muligheder for at hente
inspiration, støtte, hjælp og sparring hos kolleger, der også arbejder med udvikling og forskning. Forskelligheden
i netværket er netop styrken. Samarbejdet og idéudviklingen er i sin vorden, men en fælles informationsside på
intranettet for de sundhedsfaglige professioner er etableret og fælles forskningsprojekter og gensidig sparring på
forskningsaktiviteter er påbegyndt.

HE Midts netværk af sygeplejeforskere ved opstarten primo 2014 Fra venstre: Adjunkt Bodil Bjørnshave Noe, Vestdansk Center for
Rygmarvsskade; forskningslektorerne Raymond Kolbæk og Vibeke Lorentzen, Center for Sygeplejeforskning - Viborg; daglig leder, adjunkt
Lene Bastrup Jørgensen, Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi - Silkeborg, og forskningsansvarlig Lena Aadal, RH Hammel
Neurocenter.
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BROBYGNING MELLEM FORSKNING, KLINIK OG UDDANNELSE
Brobygningsaktiviteterne omfatter forskningsrelaterede initiativer ved-rørende klinik, undervisning
og udvikling af sygeplejeviden. I denne forbindelse er der jf. nedenstående model oprettet en række
fora og initiativer, der omfatter sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker og undervisere på
sygeplejerskeuddannelsen fra bachelor niveau til og med et ph.d.-niveau.

Ph.D

Åbent SAKS

(Studieafsnit for Klinisk
Sygepleje)

Klinik

Implementering af
Bachelorprojekter
og Skriveværksted

Præ- ph.d
Væksthus

Center for Sygeplejeforskning
Forum for
Forskning og
Udvikling

Minivæksthus

De Studerendes
Dataindsamlerteam

Underviser
Team
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Journal
Club

Sygeplejeuddannelse
Viborg/Thisted

Minivæksthus
Minivæksthuset er et vækstmiljø, hvor studerende og sygeplejersker kan drøfte udviklings- og forskningsmæssige
tiltag inden for sygeplejefaget. Hensigten er desuden, at deltagerne kan motivere hinanden, og blive motiverede
gennem forskellige indlæg til f.eks. selv at gå i gang med et projekt, skrive artikler eller lave posters. Mødefrekvensen
er 2 timer fire gange pr. semester. Minivæksthusledere er Anita Lyngsø, ph.d.-studerende og Marlene Fjeldsted,
sygeplejerske og tidligere medlem af De Studerendes Dataindsamlerteam (se nedenfor). En forskningslektor deltager
altid i møderne.

De Studerendes dataindsamlerteam (DSD)
De Studerendes Dataindsamlerteam består af sygeplejestuderende, som har til opgave at indsamle data i
sygeplejeprojekter udført ved Regionshospitalet Viborg, Skive, samt ph.d.-projekter udarbejdet ved CSF-V.
Ved at tage del i denne type opgaver opnår de studerende i Dataindsamlerteamet blandt andet erfaringer med
tilvejebringelse af data til brug i forskning. Disse erfaringer kan de studerende drage nytte af i forbindelse med det
videre studieforløb og i relation til bacheloropgaven, ligesom det ruster dem til virket som sygeplejerske efter endt
uddannelse.
Deltagelse kan skrives på CV´et og bl.a. udgøre en værdi i forhold til fremtidig jobsøgning som uddannet
sygeplejerske.
Præmisserne for deltagelse i DSD:
•
•
•
•

Interesse for seriøst at deltage i sygeplejeforskning
Arbejdet i teamet er frivilligt og ulønnet
Den projektansvarlige er ansvarlig for at uddanne den studerende til opgaven
Dataindsamlerteamets medlemmer modtager dokumentation for deltagelse i projekter som dataindsamler

De Studerendes Dataindsamlerteam marts 2015: fra venstre Berit Ottesen Smallwood,
Vibeke Jacobsen, Annette Astrup Pedersen, Ditte Ellebæk Zander (forrest), Kathrine Bøgelund og Asha Ravi
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Væksthus for udvikling og forskning
Væksthuset for udvikling og forskning henvender sig til kliniske sygeplejersker og undervisere og har form af præph.d.-aktiviteter.
Væksthuset henvender sig til sygeplejersker, der har en kandidat eller masteruddannelse, og som har fremtidige
planer eller ønsker om at udvikle og udforske sygepleje.
Formålet er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker til at beskrive og tilrettelægge
udviklings- og forskningsprojekter med henblik på:
•
•
•

Deltagelse i forskningsprojekter
Projektstøtte fra lokale, regionale og nationale forskningspuljer
Indskrivning på ph.d. studier på et universitet

Væksthuset tilrettelægges som månedlige seminarer i Center for Sygeplejeforskning – Viborg med
forskningslektorerne som seminar ansvarlige. Indholdet centrerer sig især om undervisning og vejledning i samt
diskussioner om forskningsmetoder og udformning af projektbeskrivelser.
Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelevante overvejelser, planer, problematikker,
artikler samt egne projektbeskrivelser og indgå aktivt i diskussioner vedrørende forskningsdesigns, herunder
forskningsmetoder og etiske problemstillinger knyttet til forskning.

Journal Club
Journal Club henvender sig til Sundhedsfaglige
ansat ved Regionshospital Midt, omkringliggende
kommuner, VIA Sygeplejeuddannelsen Viborg/
Thisted, Hospice i Skive mm.
• Formålet er at deltagerne bliver klogere
på forskningsbaseret viden inden for
sundhedsprofessionerne
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•

Udvikler kompetencer til vurdering af udvalgt
forskningsmetoder, herunder kritisk læsning
og benyttelse af vurderingsredskaber til
vurdering af faglige artikler.

•

Får styrket det tværfaglige og tværsektorielle
samarbejde

Rammen er, at der i foråret 2015 er aftalt 5 mødegange, hvor der på forhånd er udvalgt 5 faglige artikler. Der drøftes
en artikel hver mødegang ud fra konceptet: 20 minutters oplæg, 10 minutters pause med kaffe og kage, og 60
minutters drøftelse i den gruppe, som deltageren er tilknyttet alle 5 gange.
Til hver gruppe er der knyttet to facilitatorer. Facilitatorerne i 2015 er: Marianne Eg (sygeplejerske, Master of
Science (Nursing), ph.d. stud.), Anne Bendix (sygeplejerske, Master of Science (Nursing), ph.d. stud.), Marie D.
Thomsen (sygeplejerske, Master of Science (Nursing), ph.d. stud.), Susanne Søndergaard (sygeplejerske, master i
klinisk sygepleje, ph.d. stud.), Vicki Dyeremose (sygeplejerske, Master of Science (Nursing), adjunkt), Karen Johnsen
(radiograf), Raymond Kolbæk (forskningslektor, cand. cur., ph.d.), Vibeke Lorentzen (forskningslektor, cand. cur.,
ph.d.), Bonnie Skousgaard (adjunkt, cand. cur.), Lone Hede (fysioterapeut) og Lene S. Andersen (lektor, cand. cur.,
ph.d.)

Et eksempel på brobygningsaktivitet
Brobygningsaktiviteter pågår konstant i CSF-V’s arbejde. Et eksempel fra 2013 er deltagelse i ICN’s Verdenskongres
for sygeplejersker i Melbourne, her indgik repræsentanter fra klinik, sygeplejerskeuddannelsen og CSF-V i et
samarbejde om forberedelse og planlægning af bl.a. to symposier og en posterpræsentation.
Obese children and their families – barriers and opportunities for change, der blev præsenteret af sygeplejersker fra
Hospitalsenhed Midt, VIA sygeplejerskeuddannelsen og CSF-V

Fra venstre: Jens Jensen, sygeplejestuderende, medlem af
De studerendes Dataindsamlerteam; Marianne Eg, klinisk
sygeplejespecialist, Børneafdelingen; Maria Brinck Krog,
oversygeplejerske, Børneafdelingen, Vicki Dyeremose,
børnesygeplejerske og Vibeke Lorentzen, forskningslektor
CSF-V
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Differentiated Teaching – a programme for students and recent nursing graduates

Fra venstre: Helen Højgaard, adjunkt ,
Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted, Anne Garcia,
lektor, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted, Eva Nielsen,
adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted, Kirsten
Bjerg, uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/
Thisted, Anita Lyngsø, lektor, Sygeplejerskeuddannelsen
Viborg/Thisted, Linda Lindholm, sygeplejestuderende, medlem
af De Studerendes Dataindsamlerteam og Vibeke Lorentzen,
forskningslektor CSF-V

Posterpræsentation på ICN 2013 – Verdenskongres for sygeplejersker i Melbourne, Australien
Fra venstre: Randi Steensgaard nyslået master fra Master
of Health Science Nursing - Deakin/Viborg præsenterer sin
poster “Nurse-patient Consultations - A way to navigate in
the uncharted waters of a spinal cord injury? “ sammen
med sine to vejledere, NM Phillips fra Deakin University og
Vibeke Lorentzen fra CSF-V
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FORSKNINGSPROJEKTER I CENTER FOR SYGEPLEJEFORSKNING VIBORG
For nuværende er en række projekter i gang, afsluttede, publiceret eller under publicering og under etablering.

Igangværende projekter
Self-management needs among younger people with type 2 diabetes: An Australian and Danish Cohort
Comparison (kvalitativ)
Artikel:
Rasmussen, B., Maindal, T.H., Livingston, T., Dunning, T. and Lorentzen, V: Psychosocial factors impacting on life
transitions among young adults with type 2 diabetes: Australian – Danish qualitative study. Scandinavian Journal of
Caring Sciences (In review)

Mænd og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom (kvalitativ).
Artikel:
Larsen, B.H., Lorentzen, V. (2014). Patients and acute coronary syndrome: Prehospital delay and mental and
emotional delaying responses - a qualitative study. Nordisk Sygeplejeforskning (in review).

Afsluttede projekter
The pain experience and pain treatment of patients after surgery. iA replication study in a Scandinavian
context (kvantitativ)
Artikel:
Lorentzen, V., Hermansen, I. L., & Botti, M. (2012). A prospective analysis of painexperience, beliefs and
attitudes, and pain management of a cohort of Danish surgicalpatients. Eur J Pain, 16(2), 278-288. doi: 10.1016/j.
ejpain.2011.06.004.
Vægtegulering hos svært overvægtige børn – barrierer og muligheder set fra et deltagerperspektiv
(kvalitativ).
Artikel:
Lorentzen, V., Dyeremose, V., Larsen, B.H. (2011). Severely Overweight Children and Dietary Changes - from a
Family Perspective, Journal of Advanced Nursing, DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05791.x.
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Professioner i forandring – en livshistorisk undersøgelse af læreres, pædagogers, socialrådgiveres og
sygeplejerskers professionelle liv (kvalitativ).
Artikler:
Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010). Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 22-26.
Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010). Et sygeplejerskeliv mellem
omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 27-44.
Et samspil mellem fremmede – en kvalitativ undersøgelse af mennesker med kræft og deres oplevelser
med medpatienter under indlæggelse i onkologisk afdeling (kvalitativ).
Artikler:
Andersen, L. S., Larsen, B. H., & Birkelund, R. (2014). A companionship between strangers - learning from fellow
people with cancer in oncology wards. Journal of Advanced Nursing. doi:10.1111/jan.12490.
Larsen, L. S., Larsen, B. H., & Birkelund, R. (2013). An ambiguous relationship - a qualitative meta-synthesis of
hospitalized somatic patients’ experience of interaction with fellow patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences,
27(3), 495–505. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01054.x.
Larsen, L. S., Larsen, B. H., & Birkelund, R. (2014). A companionship between strangers - the hospital environment
as a challenge in patient-patient interaction in oncology wards. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 395–404.
doi:10.1111/jan.12204.
Søndergaard Larsen, L., & Aarhus Universitet. Afdeling for Sygeplejevidenskab. (2013). A companionship between
strangers : patient-patient interaction in oncology wards : PhD dissertation. Aarhus: Section of Nursing Science, Aarhus
University
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Projekter under etablering
Digitaliseringen af Sygepleje på HEM – Udbredelse, anvendelse, muligheder og udfordringer
(Kvalitativ/kvantitativ)
Raymond Kolbæk (2015 -)
Temaet er relevant at forske i af flere grunde, blandt
andet fordi at kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
afhænger af evnen til at udnytte, forbedre og udvikle
brug af sundheds-it som en integreret del af det
sundhedsfaglige arbejde - hvor gode er sygeplejersker
til at bidrage til denne udvikling? It er en vigtig del af
hverdagen og derfor et redskab sygeplejersker møder og
skal anvende i det daglige arbejde - Hvilke konsekvenser
har det for relationen til patienten, de pårørende, kolleger,
samarbejdspartnere mv.? Når it fungerer optimalt i
en faglig kontekst letter det overblikket over patienter
og behandlinger, samt kommunikationen - Hvor ofte
fungerer it optimalt og hvilket beredskab skal der til, når
det ikke sker?
Der kan stilles mange spørgsmål til digitaliseringen af sygeplejen, fordi når sygepleje digitaliseres ændres praksis,
den professionelle selvforståelse udfordres, de etiske normer påvirkes, relationen mellem sygeplejerske, patient
og samarbejdspartnere ændres og relationen mellem fag og sag påvirkes.
Mængden af sundhedsfaglig information stiger, mængden af bedside teknologier øges, mængden af digitale
teknologier der indbygges i arkitekturen øges. Kliniske retningslinjer, instrukser og protokoller ændres konstant,
standarder for god pleje har fået kortere holdbarhed. Mængden af patientdata der kan og bliver monitoreret
stiger. Teknologierne bliver trådløse, mobile, digitale og allestedsnærværende. Borgerne anvender i stigende grad
digitale teknologier til at håndtere egen sundhed, sygdom og lidelse og til at få adgang til den samme viden og
information, som de sundhedsprofessionelle har. Der bevilges store summer til digitalisering af mødet mellem
borger og sundhedsvæsenet
Digitalisering er ofte svaret på et behov som sygeplejen ikke vidste man havde og ofte er digitalisering
standardsvaret på løsningen af sundhedsvæsenets udfordringer, men er ikke nødvendigvis den rette løsning.
Derfor er forskning i digitalisering af sygeplejen relevant.

Hjerteprojekt – præ-hospital fase (Kvalitativ) Lene Søndergaard Andersen og Vibeke Lorentzen
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Opfølgning på projektet Mænd og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom.
Det overraskende i dette projekt var, at næsten alle deltagere på alle måder forsøgte at undgå indlæggelse
trods massive symptomer. Naboer, ægtefæller m.fl. fik hermed en meget aktiv og vigtig rolle for at indlæggelsen
kunne blive en realitet. En rolle vi betegner som facilitatorrollen og som vi i fremtidige projekter ved Center for
Sygeplejeforskning ønsker at afdække nærmere.
I dette projekt har vi fokus på, når en person optræder som facilitator i forhold til at initiere kontakt
til sundhedssystemet i den akutte fase. Dette kan få stor betydning for tidspunktet for henvendelse til
sundhedsvæsnet – det som i international litteratur beskrives som ”delay”. Derfor søges i dette projekt blandt
andet en forståelse af facilitatorens betydning i dette samspil i relation til at minimere ”delay”.
Opfølgning på ph.d.-projektet A companionship between strangers – patient-patient interaction in oncology
wards. Lene Søndergaard Andersen
Der er indtil videre publiceret tre artikler fra dette projekt, i internationalt anderkendte tidsskrifter og der er flere
artikler under udarbejdelse. Fund fra dette omfattende datamateriale peger på adskillige perspektiver af betydning
for mennesker med kræft og deres samspil med medpatienter under indlæggelse, så som betydning af omsorg
mellem de indlagte, forskelligheder i mellem de to køn i forhold til deres samspil og ikke mindst, deres livshistorier
med relation til deres lidelse.

Hjerteprojekt – Broken Heart Vibeke Lorentzen og Raymond Kolbæk
Et multicenterstudie under udarbejdelse i samarbejde med Bengt Fridlund, professor, director, FESC, Postgraduate
studies, School of Health Sciences, Jönköping University.
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SIDSTE 10 ÅRS ØVRIGE PUBLIKATIONER

2006
Lorentzen Vibeke (2006). Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen i forbindelse med alvorlig sygdom –
en interviewundersøgelse med familier til børn med kræft. I Objektiveringer. En dansk-svensk-norsk antologi om vård,
omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin – At tænke med human- og samfundsvidenskab. Redigeret af Karin Anna
Petersen, Kirsten Beedholm, Lizbeth Engström, Ingegerd Gunvik-Grönbladh, Lena Larsson. ESEP: Ethos in Society,
Education and Practices. Rapport 7, Uppsala.
2007
Lorentzen, V., Petersen, K. A., Glasdam, S. (red.) (2007). Livshistorieforskning og Kvalitative Interview, Forlaget PUC,
2007.
Lorentzen, V. (2007). Interview som praktik. I Livshistorieforskning og Kvalitative Interview, Forlaget PUC, pp. 147-158.
Lorentzen, V. (2007). Symboltanker og symbolhandlinger i forbindelse med alvorlig sygdom, Klinisk Sygepleje nr. 4,
pp.31-36.
Lorentzen, V. (2007). Luk patienter og pårørende ind i samarbejdet. I Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 7, pp.
198-203.
2008
Lorentzen, V. og Glasdam, S. (2008). Dirigenten og det forkropsliggjorte partitur – om vejledning à la Staf Callewaert.
I At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert, Red. Karin Anna Petersen og
Marianne Høyen, Forlaget Hexis, pp 595-603.
Lorentzen, V. (2008). Forskning på tværs, Sygeplejersken nr. 20.
Larsen, B. H. (2008). Sygepleje i spændingsfeltet mellem autonomi og dominans. I Sygepleje i fortid og nutid (Red.:
Jens Bydam og Stinne Glasdam), Nyt Nordisk Forlag, København.
Larsen, B.H. (2008). Fra lægekunst til positiv eksperimentel og klinisk lægevidenskab. I At sætte spor på en vandring fra
Aquinas til Bourdieu (Red.: Marianne Høyen og Karin Anna Petersen), Forlaget Hexis, København.
Bjerg, K., Larsen, B.H. (2008). Originalitet og innovative kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen. Tidsskriftet
Gjallerhorn nr.7, 28-34, Aarhus.
2009
Larsen, B.H. (2009). Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University
College, Aarhus.
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2010
Råholm, M-B., Larsen, B.H., Löfmark, A., Slettebø, Å. (2010). Nursing education in Denmark, Finland, Norway and
Sweden – from Bachelor’s degree to PhD. Journal of Advanced Nursing 66 (9), 2126-2137.
Larsen, B.H. (2010). Sygeplejersken og lægen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 12, 52-59, Aarhus.
Karlsen, H. S. og Lorentzen, V. (2010). Det søde børneliv, Kronik, Fyens Stiftidende, 2.februar.
Eg, M., Sønder. H. og Lorentzen, V. (2010). Klinisk sygeplejespecialist udvikler plejen til børn. Sygeplejersken nr. 6.
Bjerg, K., Garcia, A. C., Gregersen, T., Karlsen, H. S., Larsen, L., Lyngsø, A. og Lorentzen, V. (2010). Differentieret
undervisning – et tilbud til studerende og sygeplejersker. I Sygeplejersken nr.19.
2011
Larsen, B.H. og Lorentzen, V.(2011). Center for Sygeplejeforskning – Viborg: et forsøg på at bygge bro mellem klinik,
uddannelse og forskning i Johansen M.B. (ed.). I Nu er vi så her, VIA University College, Aarhus.
Larsen, B.H. (2011). Forskning og menneskers livshistorier. I Glasdam, S. (red.) Bachelorprojekter inden for det
sundhedsfaglige område – indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
Lorentzen, V. og Beedholm Poulsen, K. (2011). Om at stimulere sygeplejestuderendes udviklingsberedskab – refleksioner
og erfaringer. I Klinisk sygepleje, Årg. 25, nr. 1.
Lorentzen, V. (2011). Eksemplarisk, men der er plads til forbedringer. Sygeplejersken / Danish Journal of
Nursing;111(3):30.
Lorentzen, V. (2011). En brugsbog på alle niveauer. Sygeplejersken / Danish Journal of Nursing;111(10):28
2012
Rasmussen, B., Lorentzen, V., Kolbaek, R., Duke, M. and Botti, M. (2012). Transnational capacity building : an
Australian-Danish partnership model for higher education and research in nursing, in Söde¡qvist, Minna; Wittmann,
Frank; Magnan, Myrna; van Liempd, Hans-Georg and Kuurstra, Elise (eds), Learning and teaching, pp. 1-16, Dr Josef
Raabe Verlags-GmbH: Raabe Academic publishers, Stuttgart , Germany.
2013
Kolbæk, R. (2013). Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede
sygeplejestuderende (2 bind) Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet 2013 EAN 5711901002899.
http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=da/publications/uuid%28b819c6d2-b88a-4ba9-a7b8d7e5b1555151%29.html
Kolbæk, R. (2013) Teknologi og sygepleje i Hundborg, S., og Lynggaard, B. (red.) Sygeplejens fundament 2. udgave Nyt
Nordisk Forlag.
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Lorentzen, V. (2013). De ved hvad de skriver om. Sygeplejersken; 113(2): 48.
Kolbæk, R. (2013). Myten om den digitalt indfødte. Sygeplejersken nr.11: 58.
2014
Jensen, J., Lorentzen, V. (2014). Historien om et bachelorprojekt. Sygeplejersken nr. 1: 66-70.
Hansen, T. S., Lorentzen, V. (2014). Sygeplejerskens rolle i neurorehabilitering. Sygeplejersken nr. 9: 70-75.
Lorentzen, V. (2014). En gratis lækkerbisken. Sygeplejersken; 114(8): 29.
Lorentzen, V. (2014). Opslag fra studiets dag ét. Sygeplejersken; 114(13): 33.
Hansen, T. S., Lorentzen, V. (2014). Sygeplejerskens rolle i neurorehabilitering. Tikiusaaq (Nuuk Grønland). årg. 22,
02, p. 12-16.
Kolbæk, R. (2014). Bredden er styrken. Sygeplejersken; 114(10): 26-7.
Kolbæk, R. (2014). Forstå den politiske hype om velfærdsteknologi. Sygeplejersken; 114(3): 40.
2015
Kolbæk, R. (2015). Få styr på referencerne. Sygeplejersken; 115(3): 48.
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CENTER FOR SYGEPLEJEFORSKNING – VIBORG OG FREMTIDEN
Set i relation til det meget begrænsede antal forskningsmedarbejdere har de sidste 10 års aktiviteter været
frugtbare. Arbejdet i henhold til formål og indsatsområder har været særdeles meningsfuldt. Det nære samarbejde
med det kliniske sygeplejeområde og uddannelsesområdet har været en så væsentlig forudsætning for resultaterne,
at betydningen af et sådant samarbejde ikke kan understreges kraftigt nok. Et sådant samarbejde vil være essentielt
også i fremtiden.

Gruppefoto CSF-V (fra venstre): Marianne Eg, Anne Bendix, Anita Lyngsø, Raymond Kolbæk, Vibeke Lorentzen, Marie Dahl Thomsen, Lene
Andersen, Vicki Dyremose, Susanne Søndergaard, Mette Adler, Claus Sixtus Jensen (gæst) og Ina Quist. Fraværende: Randi Steensgaard og
medlemmer af De Studerendes Dataindsamlerteam.

Ønsker for fremtiden er et mere omfattende og formaliseret samarbejde med Aarhus Universitet, gerne som
en fjerde partner. Sygeplejeforskningen i de angelsaksiske lande herunder Australien har en status, som set fra
vores lille plet på verdenskortet er misundelsesværdig. Vi har dog også meget at bibringe i form af en kontinental
europæisk eftertænksomhed, kritisk holdning og videnskabsteoretisk og etisk kundskab, som har været og vil være
frugtbar i et fremtidigt samarbejde.
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