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Vidste du at … 
… andelen af beskæftigede syge-
plejersker i den private sektor er 
vokset fra 8,3 pct. i 1990 til 13,2 
pct. i 2006? Det svarer til, at 7.310 
sygeplejersker ud af i alt 55.340 er-
hvervsaktive er ansat i den private 
sektor.

Kilde: DSI-rapporten ”Sygeplejerskernes veje på 
arbejdsmarkedet”.

Otte sygeplejersker har tilsammen modtaget 1,1 mio. kr. fra Dansk Sygeplejeråds Syge-
plejefaglige Forskningsfond til at forske i sundhedsfremme og forebyggelse til patienter 
med kronisk sygdom. Et tema, Dansk Sygeplejeråd har særligt fokus på, da der i dag er 
1,7 millioner danskere med en kronisk lidelse. Læs mere om projekterne på www.dsr.dk 

(kfe)

Fra venstre: Anne Sophie Aagaard, Lene Seibæk, Sussie Østerby, Mette Kjerholt, Frederik Alkier 

Gildberg, Marianne Jørgensen, Lene Esmann (repræsenterede Anne Holm Nyland) og Inger Nielsen.

1,1 mio. kr. uddelt til sygeplejeforskning

Vi retter
I forrige nummer af Sygeplejersken, 
nr. 10/2009, bragte vi artiklen ”Ho-
spital har succes med at bruge folk 
i samfundstjeneste.” I byline stod 
fejlagtigt ”Kurt Balle Jensen, journa-
list”. Forfatteren til artiklen er: Henrik 
Stanek, journalist. 

Vi beklager fejlen.

Redaktionen

  6 ud af 10 patienter får afføring 
    allerede inden for 4 timer

  Smertelindringen bibeholdes

  Når laksantia er utilstrækkelig

Wyeth Danmark, Produktionsvej 12, 2600 Glostrup. www.relistor.dk

Palliative patienter bliver 
forstoppede af opioider

Relistor (Methylnaltrexonbromid)
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Den Sygeplejefaglige Forskningsfond, 
uddeling af stipendier, maj 2009 
 

 
Temaet for de projekter, Fonden støtter i år, er ”Sundhedsfremme og forebyggelse 
til patienter med kronisk sygdom”. 
 
Der blev uddelt 1,1 mio. kr. til syv projekter, udvalgt blandt 44 ansøgninger: 
 
De syv modtagere: 
 
Anne Holm Nyland: 
Bariatiske kvinders forventninger til livet med en gastric banding. Projektet er 
påbegyndt og afsluttes i 2009 
 
Lene Seibæk: 
At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for 
ovariecancer. Projektet er et ph.d.-projekt som starter i 2009 og afsluttes i 2011. 
 
Frederik Alkier Gildberg: 
Retspsykiatrisk sygepleje. I interaktion mellem personale og indlagte patienter med 
diagnosen skizofreni. Projektet er et ph.d.-projekt, som er påbegyndt 2008 og 
forventes afsluttet 2011. 
 
Anne Sophie Aagaard: 
Langsigtet betydning af akut, kritisk sygdom og indlæggelse i intensivafdeling. 
Patienters og pårørendes perspektiv. Projektet er et ph.d.-projekt som påbegyndes 
2009 og forventes afsluttet 2012. 
 
Sussie Østerby: 
Sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser i 
sundhedscenterregi – til gavn for hvem og hvordan? Projektet påbegyndes maj 2009 
og forventes afsluttet oktober 2009. 
 
Mette Kjerholt: 
Sundhedsfaglig kommunikation om ældre kronisk syges patientforløb – med fokus 
på sammenhæng og medinddragelse af patientperspektivet i patientforløbene. 
Projektet er påbegyndt 2007 og forventes afsluttet i år 2010. 
 
Inger Kirstine Nielsen og Marianne Ellen Jørgensen: 
Specialdyne som hjælpemiddel til kroniske smertepatienter. Projektet løber fra 2009 
til 2010 
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