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Landskonference den 16. april  
 

Kl. 9.00 - 9.30 Registrering og kaffe/the 

Kl. 9.30 - 11.30 Workshop A1, A2 & A3 

Workshop A.1 

Innovation som begreb og konkret metode i egen daglig sygeplejepraksis 
v. Lotte Haag Borg arkitekt MAA, proceskonsulent & Randi Lehmann Boesen, antropolog  

 
Få et indblik i hvad innovation er for en størrelse – hvad indebærer innovation, hvad kræver det, og hvilken 
tænkning ligger bag? Innovation er i bund og grund nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. De 
udgør et brud med tidligere praksis, og er med til at skabe værdi inden for organisationens kerneområder. 
Innovation er både en måde at tænke på og en indstilling til, hvordan man handler. Der er udviklet en række 
konkrete metoder og redskaber, som enhver kan give sig i kast med for at tage håndtag med innovation. Der 
ligger dog også en række forudsætninger til grund for at succesfuld innovation kan finde sted. Det er godt at 
holde sig for øje, når man som ledelse skal skabe rammer, der giver plads til nytænkende medarbejdere, eller 
når man som medarbejder frustreres over, at man har svært ved at få sine idéer til at leve. Der er altid 
strukturer omkring én, der kan arbejdes med. 
 

Oplægget vil have fokus på innovation som metode og mindset samt på, hvordan innovation helt konkret kan foregå i det 
daglige arbejde som sygeplejerske. Vi bringer erfaringer fra egne projekter i regionen og fra de sygeplejersker, vi gennem 
årene har uddannet til innovationsagenter i egen praksis. 

Randi Boesen er uddannet antropolog og har de seneste 6 år arbejdet som innovationskonsulent i Syddansk 
Sundhedsinnovation, som er Regions Syddanmarks innovationsstab. De projekter, hun arbejder med på sygehusene, har 
særligt fokus på kommunikation, arbejdsgange, indretning og brug af IT-systemer. Hun ønsker at udbrede 
innovationskulturen på sygehusene og underviser medarbejdere og ledere i selv at lede innovationsprojekter i egen praksis. 
  

Lotte Haag Borg er uddannet arkitekt og arbejder som innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation. Lotte er 
særlig optaget af, hvordan rum og funktionelle sammenhænge kan understøtte arbejdsgange og skabe et godt grundlag for 
innovation lokalt på sygehusene. Hun har de sidste 7 år beskæftiget sig med innovation, som løftestang for 
kompetenceudvikling i forskellige faglige sammenhænge. Hun er involveret i projekter på sygehusene, der kombinerer brug 
af rum i forhold til at tilgodese en effektiv drift, skabe gode arbejdsforhold for personalet og give værdi og 
tryghed for patienten. Derudover underviser hun medarbejdere og ledere fra sygehusene i innovation.  
 
Workshop A2 

Fanget mellem teori, transparens og troværdighed  
 – Udfordringerne ved udvikling af spørgeskemabaserede måleredskaber til den 
virkelige verden 
V. Jens Thusgaard Hørlück specialkonsulent, cand.scient.pol.  

Workshoppen tager udgangspunkt i måleredskabet "Indikatorer for patientinddragelse", som er udviklet i 
DEFACTUM. Undervejs vil vi gå igennem de udfordringer, vi stod overfor og i fællesskab kigge på, hvordan de er blevet 
løst. Herunder om de kunne være løst på en anden måde. Disse udfordringer var blandt andet:  

• Hvordan forstår vi patientinddragelse? 

• Hvordan sikrer vi, at spørgsmålene måler patientinddragelse? 

• Hvordan validerer man et spørgeskemabaseret måleredskab, når man ikke har noget objektivt at holde det op mod? 

• Hvordan sikrer vi, at spørgsmålene forstås på samme måde af patienter med forskellige uddannelsesniveauer.  

• Hvordan sikrer vi, at de sundhedsprofessionelle, der skal bruge spørgsmålene, accepterer og stoler på disse? 
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• Hvordan udvælger vi spørgsmålene, når de har forskellige styrker og svagheder? 
  
Undervejs vil vi gennemgå udviklingsprojektets tre faser:  

• Teoretisk forarbejde 

• Validering  

• Acceptundersøgelse 
Workshoppen vil være lagt an på en høj grad af deltagelse. 

Jens Thusgaard Hørlück er ansat som specialkonsulent ved forsknings- og konsulenthus DEFACTUM, Region Midtjylland. 
Han har videreuddannet sig inden for biostatistik, epidemiologi og formidling. De sidste10 år har han arbejdet med udvikling 
og brug af spørgeskemaundersøgelser primært inden for det somatiske sundhedsvæsen. De seneste par år har et af 
hovedarbejdsområderne været udvikling af et redskab til at måle graden af patientinddragelse.  

Workshop A.3  

Etnografisk feltarbejde 
v. Gitte Wind antropolog, ph.d. 

Det etnografiske feltarbejde er velvalgt som metode, når man gerne vil: 

• Undersøge og skabe forståelse for relationer, positioner og hvad mennesker gør 

• Forstå den kontekst som selvsamme mennesker er indlejret i 

• Forstå indforståetheder, det ikke-bevidste og kropsliggjorte 

• Forstå processer og forandringer i situationer og tid.  
 
Workshoppen vil fokusere på etnografisk feltarbejde i sundhedsvæsenet og på den sundhedsprofessionelle som 
feltarbejder og de udfordringer, der er forbundet hermed. Vi vil især se på muligheder og begrænsninger for 
deltagerobservation. 
 
Gitte Wind er antropolog og ph.d. og oprindeligt uddannet sygeplejerske. Hun har især beskæftiget sig med at gøre 
antropologien tilgængelig og brugbar for sundhedsprofessionelle ift. forskningsledelse, facilitering, undervisning og 
vejledning. Gitte er ansat som docent på Institut for sygepleje, professionshøjskolen Metropol, hvor hun sammen med tre 
andre docenter og en forskningsleder står for at igangsætte forskning. Gitte er særligt optaget af at undersøge sygdom som 
et relationelt og et moralsk anliggende. Hun arbejder med flere forskningsprojekter, bl.a. BørneBuddies 
(https://www.phmetropol.dk/bornebuddies). Metodisk arbejder Gitte med etnografisk feltarbejde og interview. Har udgivet en 
række videnskabelige artikler og flere bogkapitler. 
 

Kl. 11.30 - 12.30 Frokost 

Kl. 12.30 – 14.30 Workshop B1, B2 & B3 

 Workshop B.1 
 
Kvantitative forskningsdesigns: Styrker og svagheder 
V./ Hanne Irene Jensen, Lektor, ph.d.   

I denne workshop ser vi på de fire mest almindelige kvantitative forskningsdesigns; tværsnitsundersøgelse, 
case-kontrol, kohorte og randomiserede undersøgelser. De forskellige forskningsdesigns vil blive 
gennemgået, og vi vil diskutere styrker og svagheder ved de enkelte designs. Derudover vil vi diskutere 

centrale begreber som confoundere, bias, validitet og reliabilitet og se på, hvordan statistik kan anvendes til at tolke 
kvantitative resultater.  
 
Hanne Irene Jensen er ansat som forskningslektor på de Anæstesiologiske Afdeling, Sygehus Lillebælt og Institut for 
Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Hun er som lektor involveret i forskningsprojekter på forskellige 
niveauer. Hendes egne forskningsområder er etik, afslutning på livet og pårørende på intensiv. Hendes ph.d. projekt 
handlede om afslutning af behandling på intensiv – faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer. Hanne har de 
sidste år, i samarbejde med hollandske og amerikanske forskere, arbejdet med at udvikle og validere et spørgeskema til 
pårørende på intensiv. Hendes nyeste projekt handler om at udvikle og afprøve et behandlingstestamente, der sikrer, at 
patienters ønsker for den sidste tid er kendte, dokumenteret og retsgyldige. 
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Workshop B.2 

Participatory design – Fremtidens sundhedsvæsen: hvor er vi på vej hen?:  
Fra Shitstorm to Lovestorm 
V. Jane Clemensen, lektor, klinisk forskningsleder  

Sundhedssektoren er under pres på flere fronter. Mange ældre med flere kroniske livsstilsygdomme, 
mindre hospitaler med færre senge og en økonomi, der altid sætter systemerne under pres. Er vi på vej til 
at skabe fabrikker med akkorder, høj sikkerhed og vellykkede behandlinger? Skal vi ad den vej, eller skal 

vi gå på udkig efter omsorgen, der er forsvundet eller har trange kår? 
  
Vil vi sidde bagest i bussen og lade andre bestemme udviklingen eller vil vi frem og have medindflydelse? 
  
Hvad kan vi gøre? Først må vi vælge en vej og dernæst finde ud af, hvordan vi kommer frem. Skal kulturen radikalt ændres, 
og hvem gør det? 
  
Samarbejde på tværs af faggrænser, videnskaber og sektorer er i følge Jane Clemensen en vej at vælge. Og ikke mindst 
må vi samarbejde og involvere vores borgere, når de/vi bliver patienter. Tænk hvis vi kan få omsorgen tilbage, lade 
relationerne slå dokumentation og standarder af banen og i fællesskab skabe vores sundhedsvæsen – byggende på ønsker 
og behov fra såvel ledelsesniveauerne, de politiske niveauer, de fagprofessionelle og ikke mindst borgerne. 
Lad os drøfte disse udfordringer og sætte os forrest i bussen. Workshoppen vil starte med et inspirationsoplæg med 
efterfølgende workshop. 
 

Workshop B.3 

Narrativ forskning 
v. Pia Dreyer klinisk sygeplejespecialist, lektor, ph.d. 

I denne workshop arbejder vi med narrativ forskning. Hvordan anvender man narrativer gennem hele 
forskningsprocessen. Deltagerne vil få en kort indføring i narrativ teori. Hvordan har narrativer været 
anvendt i sygeplejen, og hvordan kan narrativer anvendes i forskning. Med udgangspunkt i den franske 
filosof Paul Ricoeurs filosofi om ”Time and narrative” beskrives en Ricoeur-inspireret analysemetode.  

Pia Dreyer er klinisk sygeplejespecialist, ph.d. og lektor på Aarhus Universitetshospital, Operation og Intensiv samt Aarhus 
Universitet, Sektion for Sygepleje. Desuden er Pia formand for Dansk Sygepleje Selskab. Pia har i mere end 10 år forsket 
inden for intensivsygepleje og hjemmerespiratorbehandling. Metodisk arbejder Pia overvejende inden for en 
fænomenologisk hermeneutisk ramme med en speciel interesse i den franske filosof Paul Ricoeurs fortolkningsteori. Pia 
har udgivet en række videnskabelige artikler og flere bøger og bogkapitler. 
 

Kl. 14.30 - 15.00  Pause og Kaffe 
 
Kl. 15.00 – 17.00 Workshop C1, C2 & C3 
 
Workshop C.1 

Kunsten at stille spørgsmål – i en spørgeskemaundersøgelse 
v. Jeanette Østergaard, forskningsleder, sociolog ph.d.  
 
På denne workshop får deltagerne først en kort indføring i spørgeskemaprocessens forskellige faser, og 
dernæst sætter vi fokus på design af spørgsmål og svar. Vi vil således diskutere hvilke fordele og ulemper, 
der er forbundet med forskellige typer af spørgsmål og svarkategorier, hvad betyder målgruppen og 
indsamlingsmetoden for formulering af spørgsmål, og hvilke etiske overvejelser skal man gøre sig? 

Deltagerne vil gå fra workshoppen med en forståelse af hvilken kunst, det er at designe gode spørgsmål og svar, samt hvad 
de mest oplagte faldgruber i konstruktion af spørgeskemaundersøgelser er.     
 
Jeanette Østergaard er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og er ansat som forskningsleder på VIVE – Det 
National Forsknings og Analysecenter for Velfærd (Den 1. juli blev SFI fusioneret med KORA og hedder nu VIVE). Hun har 
mange års erfaring med at indsamle og gennemføre analyser fra spørgeskemaundersøgelser, især med fokus på 
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ungdomssociologiske problemstillinger. Hendes seneste forskning omfatter tværnationale spørgeskemaundersøgelser af 
unges brug af rusmidler i det engelske og danske natteliv. Hun er forfatter til bogen ”Spørgeskemaer i virkeligheden”, og har 
specialiseret sig i mixed-metode studier med fokus på kombinationen af spørgeskemaundersøgler og kvalitative interviews.  
 

 
Workshop C.2 

Diskursanalyse og sygepleje 
V. Kirsten Frederiksen, Lektor  

Diskursanalyse bruges i stigende grad som videnskabelig metode inden for mange områder, også sygeplejen. 
Tit refereres der til den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab og til social konstruktivisme som udtryk for, 
at man som forsker placerer sig i en position, hvor man mener, at måden, vi mennesker taler om vores 

virkelighed på, har betydning for, hvordan virkeligheden bliver.  
I workshoppen vil vi arbejde med spørgsmålet om, hvad det er, diskursanalyse kan bidrage med i forhold til andre 
undersøgelsesmetoder, ligesom vi vil tage fat på spørgsmålet om, hvordan kan man arbejde med diskursanalyse som 
metode og på baggrund af konkrete eksempler diskutere, hvordan man kan formidle sine resultater i en tid, hvor tal og 
evidensberegninger vejer tungt.  
 
Kirsten Frederiksen er lektor og uddannelsesleder ved Institut for Folkesundhed. Hun er leder af kandidatuddannelsen i 
sygepleje og masteruddannelsen i klinisk sygepleje. Hendes forskning er især inden for feltet sygepleje og samfund, hvor 
hun er optaget af patientinvolvering i et samfundsperspektiv. Derudover arbejder hun med metodeudvikling inden for 
kvalitativ forskning, hvor især den socialkonstruktivistiske tænkning optager hendes.  
 

Workshop C.3 

“Phenomenology-as-philosophy vs. phenomenology-as-qualitative-research” 
v. John Paley senior lecturer  

The workshop will be in English 

In this workshop, I will consider the link – or perhaps the lack of one – between phenomenology-as-a-

philosophical-tradition (PP, for short) and the type of qualitative nursing research which is referred to as phenomenology 

(PQR: phenomenology-as-qualitative-research). In particular, I will ask whether it is possible to evaluate PQR studies 

without reference to PP – given that it is sometimes claimed that you cannot understand what PQR writers do if you do not 

understand the philosophical foundations of their work. Participants will be encouraged to discuss the relevant arguments 

with one another, and evaluate their validity. However, the centrepiece of the workshop will be two practical exercises, 

derived from the work of Giorgi and van Manen, in which we’ll explore the methods used by PQR writers to analyse their 

data.  

 
John Paley was formerly a senior lecturer in the School of Nursing, Midwifery and Health, University of Stirling, Scotland, 
and is currently a visiting fellow at the Centre for Health a Social Care Research, Sheffield Hallam University. He is the 
author of Phenomenology as Qualitative Research: A Critical Analysis of Meaning Attribution (Routledge 2017), and has 
contributed to Exploring Evidence-Based Practice: Debates and Challenges in Nursing, and Social Theory in Nursing, both 
edited by Martin Lipscomb for Routledge. He has also published articles on spirituality in health care, nursing ethics, the 
concept of narrative, and the application of social psychology to clinical environments. 
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Landskonference den 17. april  

Kl. 8.00 - 9.00 Generalforsamling 

Kl. 9.00 - 9.30 Registrering og kaffe/the 

Kl. 9.30 - 9.45 Velkomst v. Formand for det faglige selskab Annesofie L. Jensen 

Kl. 9.45 - 10.30 Perspektiver på viden 
V/ Kristian Hvidtfelt Nielsen  

Viden er et grundvilkår i et moderne vidensamfund, men hvad ved vi egentligt om viden, når det 
kommer til stykket? Nogle gange virker viden som en flygtig ting, for jo mere vi tænker os om, 
des mindre synes vores viden at være. Allerede Sokrates hævdede, at den fornemmeste form for 
viden er at vide, at man ingenting ved. I foredraget indkredser Kristian Hvidtfelt Nielsen nogle 
gængse forestillinger om viden og giver et bud på et rummeligt og dynamisk vidensbegreb. 

Kristian Hvidtfelt Nielsen er lektor i videnskabshistorie ved Aarhus Universitet. Han er forfatter til 
Tænkepause nr. 46 om Viden fra Aarhus Universitetsforlag. 

Kl. 10.30 - 11.00 Kaffepause 

Kl. 11.00 - 11.45 Vidensudvikling i nye forskningsområder 
v. Morten Sodemann, professor 

Det var i høj grad patienterne, sproget og deres komplekse problemer, der definerede hvilke 
typer viden, der var behov for i Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital.  
Hvordan systematiserer man vidensindsamling, når man knap ved, hvad man går efter, og hvor 
det skal ende? Den tværfaglige tilgang til patienterne gav nye muligheder, men hvilke og hvad er 
styrkerne og svaghederne ved tværfaglig vidensopbygning? 

Morten Sodemann er professor og leder af Indvandrermedicinsk klinik på Odense 
Universitetshospital, har modtaget Lægeforeningens æresgave, Barfred-Pedersen prisen, for sin 
store indsats for at hjælpe syge og traumatiserede indvandrere.  

Kl. 11.45 – 12.15 Posterpræsentation 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost  

Kl. 13.15 – 13.35

 

The following speeches will open the debate. The speeches and debate will be in English.  
 

Evidence talk - “Rolfe on evidence” 
By John Paley, visiting fellow 
 
Gary Rolfe is an important contributor to the debate about evidence-based practice in nursing, 
and has voiced one of the most direct challenges to EBP: ‘large-scale, statistically generalisable 
studies can tell us nothing about the individualized nursing care which is central to effective 
practice’. In this paper, I will evaluate Rolfe’s views, in particular his proposals for a ‘science of 
the unique’ and an ‘existential-phenomenological’ approach. [The quoted excerpt is from Rolfe G. 
1998: The theory–practice gap in nursing: from research-based practice to practitioner-based 
research. Journal of Advanced Nursing, 28 (3), 672-9. Rolfe’s more recent publications, for 
example in Nursing Philosophy 2014, and his chapter in a book edited by Martin Lipscomb, 
Exploring Evidence-Based Practice: Debates and Challenges in Nursing, Routledge 2016, are 
also stimulating and instructive reading.] 
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John Paley was formerly a senior lecturer in the School of Nursing, Midwifery and Health, 
University of Stirling, Scotland, and is currently a visiting fellow at the Centre for Health a Social 
Care Research, Sheffield Hallam University. He is the author of Phenomenology as Qualitative 
Research: A Critical Analysis of Meaning Attribution (Routledge 2017), and has contributed to 
Exploring Evidence-Based Practice: Debates and Challenges in Nursing, and Social Theory in 
Nursing, both edited by Martin Lipscomb for Routledge. He has also published articles on 
spirituality in health care, nursing ethics, the concept of narrative, and the application of social 
psychology to clinical environments. 

13.35 – 13.55 

 

Fra evidens til ledelse af ikke-viden 
v. Morten Knudsen lektor, ph.d.  

Styring og ledelse skal i stigende grad være baseret på evidens, dvs. på viden. Samtidig er 
uvidenhed, ja ligefrem dumhed, en udbredt erfaring i organisationer. Oplægget vil argumentere 
for, at uvidenhed er kommet for at blive. Det rejser spørgsmålet om, hvordan man kan lede ikke 
kun sin viden, men også sin ikke-viden. Kan vi komplementere bestræbelserne på at lave 
evidensbaseret ledelse med en ledelse af ikke-viden – og hvad kan det i givet fald være?  

Morten Knudsen er lektor, Ph.d., på institut for Organisation, Copenhagen Business School. Han 
har i over 15 år forsket i beslutningsprocesser, inddragelse og kvalitetsteknologier i relation til 
sundhedsvæsenet. Pt. er han i gang med et forskningsprojekt om den organisatoriske betydning 
af ledelsesudvikling. 

 

Kl. 13.55 – 14.15 

 

Værdien af sygeplejeforskning i Danmark 

v. Pia Dreyer klinisk sygeplejespecialist, lektor, ph.d. 

Spørgsmålet bestemmer metoden - det lyder simpelt og ligetil, men er svært og kompliceret, når 
evidens har tyranniseret vores kliniske praksis. Allerede i 1996 pointerede David Sackett at: 
”Evidence based medicine is not restricted to randomised trials and meta-analyses. It involves 
tracking down the best external evidence with which to answer our clinical questions”, så hvorfor 
er det lige så svært? Hvad er den bedste eksterne evidens, når vi forsker i sygepleje?     

Pia Dreyer er klinisk sygeplejespecialist, ph.d. og lektor på Aarhus Universitetshospital, 
Operation og Intensiv samt Aarhus Universitet, Sektion for Sygepleje. Pia har i mere end 10 år 
forsket inden for intensivsygepleje og hjemmerespiratorbehandling. Pia har udgivet en række 
videnskabelige artikler og flere bøger og bogkapitler. Som formand for Dansk Sygepleje Selskab, 
DASYS arbejder Pia med styrkelse af sygeplejens faglighed.  v. Pia Dreyer, Lektor ph.d. 

Kl. 14.15 – 14.35 Kaffepause 

Kl. 14.35 – 15.20 A panel debate on Evidence-based practice, Nursing Knowledge and 

Leadership.  

With John Paley, Pia Dryer and Morten Knudsen  

Moderator: Anne Lise Norlyk Lektor, Ph.d. 

Kl. 15.20 – 15.30 Afrunding – posterpriser 

v. Formand for det faglige selskab Annesofie L. Jensen 


