
 

 

 

 

Program for Landskonferencen 2016 
Onsdag den 6. april 

 
9.00 –10.00 

 
Registrering og kaffe 

 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkomst ved Formand Annesofie Lunde Jensen 
 

 
10.15 – 11.15 
 

 
JBI modellen som procesredskab til at tilvejebringe den bedst mulige 
evidens 
 

Lisbeth Uhrenfeldt Ph.D., cand.cur., BA idehistorie. Lektor, Institut for 
Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 

 
Oplægget introducerer JBI modellen om udgangspunkt for en evidens 
baseret praksis, hvor den kliniske beslutning tages på baggrund af den 
bedst mulige evidens, konteksten, patientpræferencer og den 
sundhedsprofessionelles faglige viden og skøn. 
 

 
11.15 – 11.45 
 

 
Pause, udstillere og postervandring 

 
11.45 – 12.30 
 

 
Video – en yderst potent forskningsmetode med etiske faldgruber 
 

Lene Bastrup Jørgensen Ph.D., MScN. Leder af Forskningsenheden 
Kvalitet – Innovation – Udvikling Center for Planlagt Kirurgi, 
Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt 
 
At arbejde med video i forskning og udvikling er en vedvarende 
balanceakt mellem at udnytte metodens stærke fordele og værne om 
aktørernes integritet.  
Jeg vil med udgangspunkt i litteraturen og egen forskningserfaring give et 
indblik i metodiske og etiske fordele og ulemper ved brug af video som 
forskningsmetode. 

 

 
12.30 – 13.30  
 

 
Frokost og udstillere 

 
13.30 – 13.50 
 

 
”Når 1 + 1 giver 3”: Mixed methods inden for sundhedsvidenskabelig 
forskning 

 
Mette Grønkjær Ph.D., MNg,. Post doc. i Klinisk Sygepleje, 

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital 
 
Kombinationen af kvantitativ og kvalitativ metode anvendes i stigende 
grad inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Oplægget introducerer 
mixed methods forskningsdesign og diskuterer fordele og ulemper med 
udgangspunkt i aktuelle projekter.    
 



 

 

 

Torsdag den 7.april  

 

 
08.15 – 09.30 
 

 
Generalforsamling 
 

 
9.40 – 10.30 
 

 
Innovation som brobygger mellem forskning og praksis? 
 

Annemette Digmann Ph.D., cand.mag. Innovationschef i Region 

Midtjylland 

 
De fleste har prøvet at være i spændingsfeltet mellem forskningens lange 
seje træk på den ene side og kravet om hurtige, implementerbare 
løsninger på den anden side. 
Oplægget vil handle om, at vi har behov for både at tænke og handle på 
nye måder, hvis spændingsfeltet skal opløses på en værdifuld måde. 

 

 
10.30 – 11.00 
 

 
Pause og udstillere 

 
13.50 – 14.10 
 

 
Spørgeskema som metode til indsamling af viden 
 

Lone Jørgensen Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.D., cand.cur. Klinik 
Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital 

 
Præsentationen har fokus på udfordringer ved udvikling af et 
spørgeskema samt fordele og ulemper ved anvendelse af spørgeskema i 
et udviklings- eller forskningsprojekt 
 

 
14.10 – 14.25 
 

 
Opsamling Lisbeth Uhrenfeldt 
 

 
14.25 – 15.15 
 

 
Pause, udstillere og postervandring 

 
15.15 – 16.15 
 

 
ER EN FORSKER EN FORSKER? Muligheder og udfordringer når 
forskere i sygepleje ansættes i klinisk praksis.   

 
Bibi Hølge-Hazelton Ph.D., cand.cur. Forskningslektor ved 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Forskning og Innovation, 
Københavns Universitet 

 
Over hele landet ansættes forskeruddannede sygeplejersker i klinisk 
praksis. Hvad er meningsfulde funktioner i disse nye funktioner, og hvilke 
ledelsesmæssige udfordringer og muligheder ses aktuelt? Oplægget tager 
udgangspunkt i erfaringer fra Roskilde-Køge sygehuse i Region Sjælland. 

 

 
16.15 – 16.30 
 

 
Opsamling og oplæg til dag 2 – Lisbeth Uhrenfeldt 

 
18.30 –  
 

 
Middag 



 

 
11.00 – 11.25 
 

 
Aktionsforskning - samarbejde om vidensudvikling i praksisfeltet 
 

Susanne Winther Sygeplejerske, Ph.D. studerende, Aalborg 

Universitetshospital 

 
Oplægget vil omhandle aktionsforskningens (AR) grundlæggende 
principper om demokrati, forandring (læring) og handling, herunder AR’s 
oprindelse, ontologi og epistemologi. I oplægget vil indgå overvejelser om, 
hvilke metodiske og etiske krav AR der stilles til både forsker og 
praksisfeltet med inddragelse af enkelte eksempler fra egen forskning. 

 
11.25 – 11.50 
 

 
At vende brugerinddragelse på hovedet! 
 

Malene Terp Ph.D. studerende, cand. cur. Aalborg Universitetshospital, 
Psykiatrien  

 
Brugerinddragelse er blevet det nye sort. Alle taler om det og arbejder 
med at praktisere det. Men mange borgere oplever fortsat ikke at reel 
involvering er en realitet. Oplægget sætter fokus på participatory design 
som middel til at vende vante roller og forståelser på hovedet.   

 

 
11.50 – 12.15 
 

 
Implementering af nationale kliniske retningslinjer for knæartrose i klinisk 
praksis 

 
Søren Thorgaard Skou Ph.D., cand.scient. Post doc ved 
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital, og 
post. doc ved Forskningsenhed for Muskuloskeletal Funktion og 
Fysioterapi, Institut for Biomekanik, Syddansk Universitet 
 
Implementering af kliniske retningslinjer er en stor udfordring i det danske 
sundhedssystem. Med udgangspunkt i knæartrose giver oplægget en 
introduktion til en tilgang til praktisk implementering af nationale kliniske 
retningslinjer i klinisk praksis, der har vist sig at være succesfuld. 

 

 
12.15 – 13.10 
 

 
Frokost og udstillere 
 

 
13.10 – 13.55  
 

 
På opdagelse ud i fremtiden - og tilbage igen 

 
Peter Vistisen Ph.D., kandidat i informationsteknologi. Strategisk 

Design og Digitale Medier, Aalborg Universitet 
 

Designbaseret innovation handler om at stille spørgsmål til og udfordre de 
eksisterende rammer ved at spørge “Hvad nu hvis”. Vi skal med dette 
oplæg se på en række eksempler, hvor designere, forskere og 
sundhedspersonale samarbejder om at udforske disse “Hvad nu hvis”-
spørgsmål. Undervejs diskuterer vi, hvordan vi kan dokumentere denne 
slags tankeeksperimenter gennem metoden “videoskitsering” - en metode 
til at fastholde blikket ud i mulige fremtidsperspektiver, rodfæstet i vores 
her og nu. Slutteligt skal vi se på nogle resultater af, hvordan denne 
metode kan understøtte det løbende udviklingsarbejde inden for 
sundhedssektoren. 

 

 
13.55 – 14.10 
 

 
Pause og udstillere 

 
14.10 – 15.10 
 

 
Hvordan implementeres ny viden – det var jo ikke mig der fandt på det? 
 

Jakob Høj Jørgensen Ph.D., M.Sc. Econ. Delendorff Advisory 



 

 
Der produceres rigtig meget ny og god viden i sundhedsvæsenet i disse 
år. Men hvordan får vi ny viden implementeret og bredt ud? Oplægget 
sætter fokus på, hvordan vi håndterer store mængder ny viden, og hvad 
det betyder, at det ikke nødvendigvis er os selv, der har fundet på det nye. 
Blikket rettes mod, hvordan vi sætter det bedste hold for udvikling og 
implementering, og hvem af vores kollegaer der kan være særligt gode til 
at udbrede ny viden og praksis? 
Oplægget tager udgangspunkt i international forskning indenfor bl.a. 
interorganisatoriske udviklingsprocesser, netværksanalyse og i konkrete 
praksiserfaringer fra udviklingsprocesser på sundhedsområdet. 

 

 
15.10 – 15.25 

 
Afslutning ved formand Annesofie Lunde Jensen 
  
Årets postervinder 
 
Stafetoverdragelse til Landskonferencen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


