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Mette Kjærgaard Nielsen bød velkommen til de 22 deltagere og Mai-Britt Guldin var ordstyrer
ift dagens fem oplæg:
Helle Timm, leder af Palliativt Videncenter holdte først oplægget ”Dokumentation, udvikling og
forskning – hvordan skelner vi?”
Hovedpunkterne var: Hvorfor er det vigtigt? Hvordan skelner vi? Og hvad er perspektiverne i
det palliative felt? Helle lagde op til en diskussion om hierarki i sundhedsvidenskabelig
forskning og udvikling og vigtigheden af fokus på ”nytten” af både udvikling og forskning.
Mogens Grønvold, professor, leder af Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afd.,
Bispebjerg Hospital holdte derefter oplægget: ”Kræftens Bekæmpelses palliative
barometerundersøgelse: Hvordan forløb den, hvad viste den og hvad lærte vi?”
Mogens gennemgik undersøgelsens baggrund, formål, design og resultater og lagde op til en
diskussion om undersøgelsens data kan bruges til videre analyser/forskning og hvordan
undersøgelsens resultater bedst formidles samt hvordan spin off’s fremkommer.
Mette Kjærgaard Nielsen, læge, ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen
Praksis, Aarhus Universitet fortalte om sit ph.d.-projekt: ”At være pårørende.
Dataindsamlingsmetode og etiske udfordringer i forbindelse med en
spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til alvorligt syge”. Mette gennemgik
undersøgelsens baggrund, formål, design og foreløbig deltager status. Diskussionen
omhandlede især de pårørendes kommentarer på undersøgelsen.
Lene Moestrup, cand.scient. san, ph.d.-studerende ved Forskningsenheden Helbred,
Menneske og Samfund. Syddansk Universitet fortalte om sit ph.d.-projekt: ”Eksistentielle
behov hos døende – en kvalitativ undersøgelse af eksistentielle overvejelser og behov hos
døende kræftpatienter og deres pårørende på danske hospices.” Lene gennemgik den
organisatoriske indlejring af hendes ph.d.-projekt, projektets baggrund - hvor der skelnes
mellem religiøs, spirituel og sekulær eksistentiel orientering, formål og metode, samt
præliminære resultater.
Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH, Silkeborg Kommune /
Regionshospitalet Silkeborg fortalte om projektet ”Palliation på tværs” - et medarbejderdrevent
innovationsprojekt mellem kommune, hospital og almen praksis”. Anne Marie fortalte om
forskellen på traditionel innovation og medarbejderdreven innovation, projektets formål,
metode og resultater.
Til slut var der evaluering af dagen. Der var enighed om, at formen med oplæg og diskussion
fortsat er god, og at det var godt med et mere overordnet emne til start og derefter
præsentation af projekter på forskellige niveauer. Vigtigheden i, at der er god tid til diskussion
blev fremhævet, fx 20 min oplæg efterfulgt af 20 min diskussion.
Ingen meldte sig som arrangører af Forskerdag 2013, derfor spørges ud i netværket.
Tak for en god dag i smuk efterårssol! Stor tak til arr. Mette Kjærgaard Nielsen og Mai-Britt
Guldin samt til alle 5 foredragsholdere og et veloplagt og diskussionslystent Forskernetværk!
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