
SygeplejerSken  13.2011   55

Fo
to

: P
o

u
l 

R
a

sm
u

ss
en

ni sygeplejersker fik til sammen 850.000 kr. af Dansk Sygeplejeråd til deres forskningsprojekter. De ni er fra venstre: Susan rydahl Hansen, karin 
Brochstedt Dieperink, Anne Dichmann Sorknæs, janne Weis, Birgitte Blicher pedersen, Connie Timmermann, Vibeke Bregnballe, jeppe Oute Hansen.

Få medbestemmelse 
i din pensionskasse
Til nytår skal en ny delegeretforsamling sætte sit 
præg på udviklingen i din pensionskasse, pkA. Du kan 
blive en af de nye delegerede.

De delegerede udstikker kursen for pensionskassen 
og beslutter, hvordan f.eks. pensionsvilkårene skal 
være. Som delegeret bliver du på kurser og seminarer 
uddannet til at tage din del af ansvaret for pensioner-
ne og til at tage beslutninger på den årlige generalfor-
samling. Første skridt mod medbestemmelse er at 
stille op ved delegeretvalget i pensionskassen for Sy-
geplejersker. Det skal du gøre senest den 10. oktober 
kl. 16. Stil op online på www.pka.dk, hvor du også kan 
læse mere om valget og om at være delegeret.

jeg har svært ved at genkende tal-
let på 500 mio. kr. i besparelse. Man 
kunne tværtimod frygte, at man får 
et mere bureaukratisk sundhedsvæ-
sen, hvis man nedlægger regionerne.

 jes Søgaard, direktør for Dansk Sundhedsinstitut, til ritzau den 3. august. 

Novo Nordisk Fonden
Udvalget for Sygeplejeforskning indkalder ansøgnin-
ger til

•	 forskningsprojekter i klinisk sygepleje
•	  samfinansierede forskningsstipendier inden 

for sygeplejeforskning

Der kan søges om støtte til projekter i klinisk syge-
plejeforskning – herunder forskningsprojekter i 
forbindelse med ph.d.- og postdoc-forløb for syge-
plejersker. Der er til dette formål i alt 1,5 mio. kr. til 
rådighed.
Derudover opslår Fonden op til 3 samfinansierede 
ph.d.-stipendier og op til 3 samfinansierede postdoc-
stipendier. Hver stipendieandel er på 500.000 kr. til 
hvert treårige stipendieforløb.
 
Der henvises til opslagenes fulde ordlyd på Fondens 
hjemmeside www.novonordiskfonden.dk
hvor ansøgningsskema findes fra den 15. august 
2011.

Ansøgningsfrist 29. september 2011 kl. 16.00.

annonce



Tildeling af midler fra den Sygeplejefaglige 
Forskningsfond, juni 2011 
 
De ni projekter er: 
 
1) Susan Rydahl Hansen med et projekt, der vedrører mestrings- og familieorienteret 

hjemmesygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge 
patienter 

2) Karin Brochstedt Dieperink med et projekt med titlen ”En ny hverdag”, der 
omhandler rehabilitering og mestring af følger efter strålebehandling for 
prostatacancer 

3) Birgitte Blicher Pedersen med projektet ”Træthed efter apopleksi – udvikling og 
afprøvning af et program med henblik på at reducere og mestre adfærd” 

4) Jeppe Oute Hansen med projektet ” Livet med depression i et pårørendeperspektiv” 
5) Vibeke Bregnballe med projektet ”Fra barn til voksen med cystisk fibrose” 
6) Janne Weis med projektet” Guidet Familiecentreret Omsorg – et randomiseret, 

kontrolleret interventionsstudie” 
7) Anne Dichmann Sorknæs med projektet ”KOL-kufferten”. Effekten af telemedicinske 

sygeplejerske videokonsultationer (TSV) til patienter med kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL) 

8) Connie Timmermann med projektet ”Kræftpatienter og sanseindtryk – tryghed, 
livsmod og mestring” 

9) Lise Juul med projektet ”Praksissygeplejersker og autonomistøtte til personer med 
type 2-diabetes. Et cluster-randomiseret interventionsstudie.” 
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