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Auditoriet 

Psykiatrisygehuset, Fælledvej 6, 4200 Slagelse 
 

Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (www.DPSN.dk)1 indbyder hermed til den femte 
nationale forskningskonference indenfor psykiatrisk sygepleje. Formålet med konferencen er dels at 
diskutere, hvad der er behov for at forske i indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje samt at præsentere 
aktuelle forskningsprojekter indenfor feltet. De sidste 10 år har medlemmer fra DPSN forsket i f.eks. 
tvangsforebyggelse, deeskalering, vold og trusler, livskvalitet, fysisk sundhed, motion, recovery, 
brugerinddragelse og samskabelse, smartphone-baseret pleje, guidedegenbeslutning, vågenterapi, 
tidlig opsporing, brugerstyrede senge og meget mere. En stor del af denne forskning vil blive 
præsenteret, i parallelle sessioner, på konferencen. 
Vi har inviteret Professor Erik Elgaard Sørensen og Professor Bengt Eirik Karlsson, som vil give deres 
bud på hvorfor sygeplejersker skal forske, og hvordan forskningen kan udvikle sig i fremtiden.  

 

             
 
 

            
   
Tilmelding til konferencen 
Tilmelding på: https://www.tilmeld.dk/DPSNkonference2019 
Et fuldt program vil være tilgængeligt fra 1. maj på www.dpsn.dk hjemmesiden. 
Prisen inkluderer deltagelse i konferencen og fuld forplejning. 
 

Deltagerpris per person: 550 kr. 
Studerende: 50 kr. (15 personer efter først-til-mølle princip) 

 

Posterudstilling 
Alle der har arbejdet med et psykiatriske forsknings- eller udviklingsprojekt har mulighed for at 
sende et abstrakt med henblik på en posterpræsentation. 
Abstrakt på max. 250 ord skal inkludere: Introduktion, Metode, Resultater og Konklusion. 
Abstrakt sendes til: loniels@regionsjaelland.dk senest d. 1. september 2019. 

 

 
Erik Elgaard Sørensen2 

 
Emne: Hvorfor forske i sygepleje? 
  

 
Bengt Eirik Karlsson3 

 
Emne: Sygeplejeforskning i fremtidens 
samarbejdsbaserede forskning - Forslag til centrale 
aspekter af psykiatrisk sygeplejeforskning. 
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1. Om DPSN 
 
Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende 
forskere, der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på: 

1. At synliggøre og formidle dansk psykiatrisk sygeplejeforskning nationalt og internationalt. 
2. Gennem forskning at bidrage til forbedring af den kliniske psykiatriske sygeplejepraksis. 
3. At understøtte og udvikle psykiatrisk sygeplejeforskning. 
4. At fungere som sparringspartner/ressource for forskere, ph.d. – studerende og kandidater inden for 

den psykiatriske sygepleje. 
 
Målgruppe: Ph.d.ere og ph.d.-studerende indenfor psykiatrisk sygeplejeforskning. 
 
Navn: Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN). Danish Psychiatric Nursing Research 
Network (DPNRN) 
 
Form: Netværket styres pt. af en styregruppe og er oprettet under Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. 
 
Vision/mål: 

 Egen hjemmeside der formidler aktuel psykiatrisk sygeplejeforskning, nationalt og internationalt 
(f.eks. medlemmernes projekter). 

 At udbrede kendskab om psykiatrisk sygeplejeforskning herunder egne forskningsresultater til 
fagfæller, samarbejdspartnere på alle niveauer både nationalt og internationalt. 

 Fungere som formidler af kontakt medlemmerne imellem og f.eks. mellem studerende og potentielle 
vejledere eller konkrete projekter og studerende. 

 Holde egen konference omkring psykiatrisk sygeplejeforskning i første omgang nationalt og på sigt 
internationalt. 

 Etablere relationer i udlandet samt præsentere og repræsentere dansk psykiatrisk sygeplejeforskning 
internationalt. 

 
 
 

Præsentation af keynote talere 
 
2. Erik Elgaard Sørensen 
Professor, Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg 
Universitet. 
 
Interesse- og forskningsområder: Sygeplejefaglig og Medicinsk Etik, Klinisk etik, Etnografiske forskning inden 
for sundhedsvidenskaberne, Sundhedskommunikation, Sygeplejerskeuddannelsen, Læring i klinisk praksis og 
Hospitalsledelse. 
 
3. Bengt Eirik Karlsson 
Professor i psykisk helsearbeid. Leder af Senter for psykisk helse og rus. Institut for helse- social og 
velferdsfag Campus Drammen, Norge. 
 
Interesse- og forskningsområder: Psykisk helse, psykisk helsearbied, dialogbaserte terapier, 
samarbeidsbasertforskning og aksonsforskning. 


