Gode råd til samarbejdet mellem forsker og kommuner
VELUX FONDEN har fokus på forskning, der er tæt på praksis og de ældre mennesker, som kan få
gavn af resultaterne.
Vi prioriterer forskning med brugerinddragelse højt, dvs. involvering af de ældre, deres pårørende og de
sundhedsprofessionelle omkring dem – i hele forskningsprocessen.
Brugerne ved, hvor skoen trykker – de kan være med til at stille meningsfulde spørgsmål og dermed øge
værdien af forskningen. De kan sikre at den viden projektet genererer bliver implementeret i praksis.
Det sker nemmere, hvis brugerne har været involveret fra staren.
Vi har her samlet en række gode råd og erfaringer fra vores projekter om hvordan man etablerer et godt
samarbejde med kommuner og deres medarbejdere – allerede mens projektet formuleres:
Inddrag kommunale samarbejdspartnere så tidligt som muligt i udvikling og design af projektet, det
giver et mere robust forskningsdesign og en mere realistisk tidsplan.
Prøv at identificere kommuner, som allerede har din problemstilling på dagsordenen. Se fx på
strategidokumenter og referater fra relevante politiske udvalg på området (ældre-, sundheds-, eller
velfærdsudvalg).
Det er vigtigt med ledelsesmæssig opbakning, en engageret kommunal udviklingssygeplejerske kan
ikke drive det alene.
Vær nysgerrig og sæt dig ind i de lokale forhold – hvordan relaterer dit forskningsspørgsmål sig til
personalets kerneopgave? Hvad motiverer dem ved dit projekt?
Lær hinandens sprog at kende, så I kan forstå hinanden. Der mangler viden om forskning og fx
effektmålinger i mange kommuner. Hjælp dem til at forstå dit sprog og vær opmærksom og
nysgerrig på deres sprog og begreber.
Kommunerne er meget forskellige, de har forskellige it-systemer og forskellige ressourcer
tilgængelige (personalets baggrund og kvalifikationer, adgang til hjælpemidler og teknologi) – og de
kan være pressede på forskellige områder. Det skal man være lydhør overfor. Det kan også gøre det
svært at sammenligne data på tværs.
Vær opmærksom på personalets tidsforbrug. Man kan ikke forvente, at de kan bruge ekstra tid – er
der noget, der kan aflaste dem?
Husk at få forventningsafstemt med dine samarbejdspartnere. De er sandsynligvis ikke vant til
forskning og gør det tydeligt, hvad I forventer, fx præcision i dataindsamling.
Fortæl, hvornår de kan forvente at få adgang til hvilke (del)resultater.
Planlæg hyppig opfølgning og kontakt undervejs i projektet, især hvis det kommunale personale skal
deltage i dataindsamling – de har brug for støtte, opbakning og hjælp undervejs.
Hvis du vil vide mere: kontakt programchef Lise Bonnevie, lbo@veluxfoundations.dk
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