Februar, 2020 (Mette Kjerholt)

Årsberetning for 2019 fra Enhed for Sygeplejeforskning/-udvikling:
Årsberetningen fra Enhed for Sygeplejeforskning/-udvikling giver både et tilbageblik og et overblik
over nøgleaktiviteter, der i 2019 udgik fra og/eller involverede Enheden og afdelingens plejegruppe.
Baggrund og formål med Enheden:
I Hæmatologisk afdeling udgør plejegruppen knapt 70 % af den samlede personalegruppe, og
plejegruppen er derfor involveret i mange af de forsknings- og udviklingstiltag der initieres og
gennemføres i afdelingen.
Enheden blev etableret januar 2015, og formålet med Enheden er overordnet at styrke kvaliteten
samt en systematisk tilgang i de projekter, der involverer sygeplejefaglige problemstillinger –
herunder at styrke den enkelte sygeplejerskes mulighed for at deltage i samt gennemføre forskning
og udvikling i afdelingen.
Sundhedsvidenskabelig forskning er afgørende for at kunne udvikle og yde en pleje og behandling i
top. Sundhedsvidenskab trækker på/involverer viden fra både natur-, human-, og
samfundsvidenskab. Sygeplejeforskning er et vigtigt og ligeværdigt bidrag til den
sundhedsvidenskabelige forskning på grund af dens multifacetterede tilgang at anskue mennesker
på – både de sunde og de syge.
Det sygeplejefaglige fokus i afdelingen er ”Kvalitet - kontinuitet og brugerinvolvering i individuelt
tilpassede patientforløb”. Dette fokus har været gældende siden afdelingens etablering i 2011 og er
det stadig på grund af dets aktualitet.
Projekter, der udspringer af sygeplejepraksis, gennemføres fortrinsvis som aktørinvolverende og
personcentrerede lokale praksisforankrede projekter, da denne tilgang har vist sig at sikre
meningsfulde og holdbare ændringer i og af praksis. Ligeledes lægger denne tilgang op til, at vi
sammen udvikler vores praksis, hvilket logoet for Enheden også klart signalerer.
Hvad er sket det forløbne år:
2019 har været et særdeles produktivt år for Plejegruppen, hvor der har været igangsat og
gennemført mange lokale forsknings-/udviklingsprojekter, og hvor flere fra plejegruppen har været
headhuntet til at holde indlæg, undervise samt indgå i forskellige netværk nationalt på grund af
deres kompetencer indenfor kræftområdet, hæmatologi, sygepleje.
Desuden er der skrevet og publiceret både faglige og videnskabelige artikler, udgående fra Enheden
og/eller plejegruppen, som der har været stor interesse for at læse både regionalt, nationalt og
internationalt. I 2019 har flere af afdelingens sygeplejersker også enten påbegyndt, fortsat eller
færdiggjort deres efter-/videreuddannelser, hvilket er med til at øge kompetencerne i plejegruppen –
til gavn for både patienter, pårørende og samarbejdspartnere (for interesserede findes der en
oversigt over sygeplejegruppens efter-/ og videregående uddannelser).
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Hvad angår de gennemførte og igangværende projekter (både forsknings- og udviklingsprojekter),
udgående fra Plejegruppen har de alle på forskellig vis fokus på en eller flere af nedenstående faser
i patienternes forløb:

De anvendte metoder i projekterne afhænger af hvilket (forsknings)spørgsmål man ønsker svar på,
men alle projekter involverer undersøgelse og efterfølgende evaluering på et patientorienteret,
sundhedsprofessionelt og organisatorisk niveau.
Resultaterne fra de gennemførte projekter (35 projekter/udviklingstiltag fra 2012-2019) viser
overordnet, at kvaliteten i plejen og behandlingen er øget, at patienternes og pårørendes tilfredshed
er øget og at plejepersonalets handlekompetencer er øget, hvilket fremgår af de artikler og interne
rapporter, der er udarbejdet på baggrund af projekterne. En oversigt over igangsatte og/eller
gennemførte projekter kan findes på O-drevet under ”Enhed for sygeplejeforskning”
Siden Enhedens etablering januar 2015 har der været stor interesse og bevågenhed på denne samt
aktiviteter/projekter/publiceringer udgående fra Enheden, både lokalt, nationalt og internationalt,
hvilket også har kunnet mærkes i 2019 (se nedenstående oversigt over mundtlige og skriftlige
præsentationer og journalistomtaler i 2019). Enhedens produktion af både forskningsviden og
praksisviden – til gavn for patienter, pårørende, sundhedspersonalet og organisationen - øges
således kontinuerligt.
Nedenfor vises en oversigt over antallet af præsentationer på konferencer mm., artikler udgående
fra plejegruppen/ Enheden samt journalistomtaler i 2019:

Oversigt over mundtlige præsentationer, posters, artikler/bogkapitler, journalist-omtaler
2019:

2019 Oplæg og præsentationer på konferencer mm.
Nationalt møde i Interpretive Description Netværket, Århus
Mundtligt indlæg: ”PRO integreret i opfølgningen af patienter med
Januar
hæmatologiske kræftformer - Eksempel på et ID studie”. DEFACTUM, (Stine
Thestrup Hansen)
Februar
Marts
Aarhus Universitet, Masterclass on Interpretive Description
April
Mundtligt indlæg: ”Patient Reported Outcome Measures in the follow-up of
patients diagnosed with haematological cancers” (Stine Thestrup Hansen)
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Maj

Juni

European Academy of Nursing Science, Summer Conference, Lissabon
Mundtligt indlæg: “Introducing Patient Reported Outcome (PRO) Data to a
Haematological Outpatient Clinic –A Qualitative Study for Applied Practice”
samt en Posterpræsentation (Stine Thestrup Hansen)

Juli
August

September

Sundhedsfaglig Symposium, SUH:
Poster: Hjemmebehandling med Kyprolis (Mia Markschat, Britta Schack, Liv
Hjorhöy og Mette Kjerholt)
Mundtligt indlæg: Mod!Kræft (Mette Buur)

Oktober

November

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejerskers (FSK) Landskursus:
Poster: Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet (Mette
Kjerholt)
Poster: Mod!Kræft (Mette Buur, Mette Kjerholt, Tina Lanther, Kristina Work,
Cecilie Fremming, Mette Lindhardt, Charlotte Berggreen Smidt, Maria Torp
Larsen)
Poster: Hjemmebehandling med Kyprolis (Mia Markschat, Britta Schack, Liv
Hjorhöy og Mette Kjerholt
Dansk Sygeplejeråd, Videnscafé om sygeplejerskers karriereveje
Mundtligt Indlæg: ”Karriereforløb for sygeplejersker der forsker- en
spændende men ujævn og bumpet vej” (Stine Thestrup Hansen og Bibi HølgeHazelton)

December

2019
Publikationer
Poster
Publiceret på
Researchgate.
com
Poster
Publiceret på
Researchgate.
com
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Temadag i klinik for blodsygdomme, Rigshospitalet
Indlæg ”Anvendelse af PRO i Klinisk praksis”, (Stine Thestrup Hansen)

Titel & Forfattere
Bergmann, M.B., Kjerholt, M., Lanther, T., Work, K., Fremming, C.,
Lindhardt, M., Smidt, C. B., Larsen, M. T.
Mod!kræft – Et kombineret ungetiltag og pilotprojekt i
Hæmatologisk afdeling, SUH
Dieperink, K. B., Kjerholt, M., Olsen, P. R.
Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker I Kræftfeltet.

Poster
Publiceret på
Researchgate.
com
Poster
Publiceret på
Researchgate.
com
Faglig artikel

Faglig artikel

Faglig artikel
Faglig artikel

Bogkapitler

Videnskabelig
artikel

Videnskabelig
artikel

Markschat, M., Shack, B. L., Hjorhöy, L. G., Kjerholt, M.
Hjemmebehandling med Kyprolis – Et personcentreret og
aktørinvolverende projekt.
Thestrup Hansen, Stine., Kjerholt, Mette. & Hølge-Hazelton, Bibi.
Introducing Patient Reported Outcome (PRO) Data to a
Haematological Outpatient Clinic -A Qualitative Study for Applied
Practice.
Kjerholt, Mette., Olsen, Pia Riis., & Dieperink, Karin.
Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet: et nyt
videns- og samarbejdsnetværk. BestPractice, 9(38), 6-7.
Hjorhöy, Liv Gølnitz., Markschat, Mia Skoropa., Schack, Britta
Louise., Kjerholt, Mette.
Hjemmebehandling med kemoterapi/Kyprolis. Fokus på kræft og
sygepleje, (39), 41-43.
Kjerholt, Mette.
Forskningsnyt fra DFSK. Fokus på kræft og sygepleje, (39)40.
Thestrup Hansen, Stine; Hølge-Hazelton, Bibi; Kjerholt, Mette.
Anvendelse af PRO under ambulant opfølgning af patienter
diagnosticeret med hæmatologiske kræftformer. I: Fokus på Kræft
og Sygepleje. Nr. 38. s. 10-11.
Hermansen, Emil Ulrich., Markschat, Mia., Sundenæs, Lasse.
Knoglemarvskræft (myelomatose). I: Sigaard L, Brieghel Birgens A
(eds) Kræft - klinik og sygepleje. FADL, Roskilde
Renaberg, Toni., Hegner, Maja.
Oral mucositis og mundpleje. I: Sigaard L, Brieghel Birgens A (eds)
Kræft - klinik og sygepleje. FADL, Roskilde
Thestrup Hansen, Stine; Kjerholt, Mette; Friis Christensen, Sarah;
Brodersen, John; Hølge-Hazelton, Bibi.
"I Am Sure That They Use My PROM Data for Something
Important." A Qualitative Study About Patients' Experiences From a
Hematologic Outpatient Clinic. I : Cancer Nursing.
Thestrup Hansen, Stine; Kjerholt, Mette; Friis Christensen, Sarah;
Hølge-Hazelton, Bibi; Brodersen, John.
Haematologists' experiences implementing patient reported
outcome measures (PROMs) in an outpatient clinic: a qualitative
study for applied practice. I: Journal of patient-reported outcomes.
Bind 3, Nr. 1 . Artikel nr. 74.

2019
Journalist-omtaler
Januar, SKA
August, Roskilde Avis
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Titel
”De unge finder vejen”
”Fuld pedal for unge med kræft”

For at sikre gennemsigtighed i Enhedens aktiviteter og fokusområder er der på O-drevet en mappe
med titlen ”Enhed for Sygeplejeforskning”, hvor interesserede kan holde sig a`jour med Enheden.
I 2020 vil Enhedens fokus i høj grad være på yderligere konsolidering af vores praksisorienterede,
personcentrerede og aktørinvolverende forsknings-/udviklingsspor hvad angår initiering og
gennemførelse af lokale projekter og udviklingstiltag. I forhold til dette spor forventer vi også, at
professor Brendan McCormacks tilknytning til vores afdeling de næste 3 år ikke kun vil have stor
indflydelse for plejegruppens måde at tænke, lære og udvikle praksis på, men tillige have stor
indflydelse på hele vores afdelingskultur.
Ligeledes vil større forsknings- og udviklingsprojekter som Enheden har initieret og/eller er
involveret i (Ph.d projekt om PRO, samt Ph.d projekt om peer to peer support) blive afsluttet, men
nye større projekter er allerede enten i gang eller påtænkes at blive igangsat i løbet af 2020.
Projekter omhandlende hjemmebehandlinger, samt projekter omhandlende personcentreret praksis/
praksisudvikling vil således blive igangsat i løbet af 2020 – det vil I alle høre mere om løbende.

På Enhedens vegne:
Mette Kjerholt
Forskningsleder, PhD. Hæmatologisk Enhed for Sygeplejeforskning/-udvikling
(metkj@regionsjaelland.dk)
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