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Høringssvar vedr. udkast til ny struktur for Hjerteforeningens
forskningsstøtte
Dansk Sygeplejeråd ønsker indledningsvist at takke for muligheden
for at kommentere på dette udkast
Det er vigtigt, at der forskes i hjertesygdomme og Dansk Sygeplejeråd respektere det store arbejde Hjerteforeningen laver i forbindelse
med udmøntning af fondsmidler for at øge kvaliteten af pleje og behandling til borgere med hjertesygdomme.
Dansk Sygeplejeråd er særligt positive overfor, at forskningsmidler
uddeles i større beløb end tidligere. At uddele fondsmidler til ex. 3
fulde ph.d. stipendier sikre, at de gode projekter opnår fuld finansiering og dermed hurtigere resultater til gavn for hjertepatienter. Desuden er vi meget enige i, at det er vigtigt at forskningsresultater udarbejdes og citeres i kliniske retningslinjer til gavn for patienter med
hjertekarsygdomme.
Dansk Sygeplejeråd støtter fuldt op om, at forskning skal være til
gavn for patienter, at forskning skal være af den højeste kvalitet og at
det er vigtig at opdyrke fremtidens forskningstalenter.
Vi mener forsat, at det er meget vigtigt, at sygeplejersker kan opnå
fondsmidler i Hjerteforeningen, men at det med de fremsatte krav,
kan blive vanskeligere end tidligere. Sygeplejersker er vigtige medspillere ift. behandling og pleje til patienter og borgere med hjertekarsygdomme. Forskning i sygeplejen til patienter med hjertekarsygdomme er vigtig for patienternes overlevelse, såvel som ex. rehabilitering, patientundervisning og livskvalitet.
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Dansk Sygeplejeråd er bekymret for succeskriterierne for at opnå
fondsstøtte. Der bliver fremover større krav om publicering i de højest
rangerede tidsskrifter. Vi mener, at sygeplejersker der søger forskningsmidler i Hjerteforeningen fremover, i flere tilfælde kan have
svært ved at leve op til kravene om publiceringer i de højest rangerende tidsskrifter. Mange af de tidsskrifter sygeplejerskerne publicerer
i, er sygeplejetidsskrifter hvor impact factor sjældent ligger over 2. Det
er dog værd at bemærke, at sygeplejersker er meget aktive i udformningen og publicering af kliniske retningslinjer og dermed sikre hjertepatienterne en evidensbaseret sygepleje.
Dansk sygeplejeråd foreslår, at Hjerteforeningen overvejer muligheden for, at etablere en særlig pulje for forskere eller kandidater, med
en mellemlang videregående uddannelsesbaggrund. Dette koncept
har andre store fonde valgt at anvende, bl.a. Novo Nordisk Fonden
Lundbeck Fonden og Region H. Hvis dette kunne tænkes at være en
mulighed for Hjerteforeningen, kan det evt. overvejes at der nedsættes et Advisory Board for denne særlige pulje, sammensat af forskere
med mellemlange videregående uddannelser og med forskningserfaring fra det kardiologiske fagområde.
Med venlig hilsen

Anni Pilgaard
Næstformand
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