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Sammen om et bedre
sundhedsvæsen

For godt tre år siden indledte Region Sjælland og
Roskilde Universitet et forskningssamarbejde på
regionens største arbejdsfelt: sundhedsområdet.
Formålet var at skabe formelle rammer for et
indbyrdes samarbejde - ikke kun på det medicinske område, men også omkring regional udvikling,
sundhedsudvikling og udvikling af de organisatoriske forhold i sektoren.
Begge parter stillede årligt halvanden million kr.
til rådighed til forskningssamarbejdet - sammenlagt ni millioner kr. over tre år.
Det har resulteret i tre fælles forskningsprojekter, otte ph.d.- og postdoc-forløb, og en række
pilotprojekter forud for ansøgninger til større
forskningsprojekter inden for fire områder: Sundhedsfremme, sundheds-IT, medicinalbiologi samt
innovation og effektivisering i sundhedssektoren.

Januar 2017
Redaktion:
Dixi Louise Strand, konsulent Region Sjælland
Anders Siig Andersen, institutleder Roskilde Universitet
Mahad Huniche, direktør for Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland
Kommunikationsbureauet Publicér, journalisterne Marianne Bom og Rie Jerichow
Tekst:
Kommunikationsbureauet Publicér, journalisterne Marianne Bom og Rie Jerichow
Layout
Grafiker Michael Larsen, Region Sjælland
Foto:
Forsidefoto: Colourbox
Øvrige billeder:
Journalist og fotograf Gert Ellegaard, Region Sjælland

Mahad Huniche,
direktør for Produktion, Forskning og
Innovation i Region
Sjælland

»Det er en regional
ambition at styrke
samarbejdet med
Roskilde Universitet,
så det er helt naturligt, at vi har et
institutionelt forankret forskningssamarbejde.«

»Vi er nu i en fase, hvor vi gensidigt skal finde
ud af, hvad vi kan bruge hinanden til på længere
sigt. Vi har et stærkt grundlag at komme videre på
efter denne første periode, der viste, at vi kan have
glæde af at lave forskningsprojekter sammen. I
næste fase skal vi udpege nogle spydspidsområder
og identificere, hvilke af regionens egne forskningsaktiviteter der kan have gavn af et tættere, mere
fokuseret og ligeværdigt samarbejde med Roskilde Universitet,” fortæller Mahad Huniche, der er
direktør for Produktion, Forskning og Innovation i
Region Sjælland.
Roskilde Universitet er meget positiv over for et
fortsat samarbejde.
»Vi har et ønske om et mere institutionaliseret
samarbejde, og at vi fremadrettet kan koble os på
de forskningsinteresser, som regionen har. Måske
kunne vi også oprette deltidsstillinger, så man både
er ansat i regionen og på universitetet. Det vil give
et mere intenst samarbejde,« siger Anders Siig
Andersen, institutleder på Institut for Mennesker
og Teknologi, Roskilde Universitet og formand for
styregruppen i forbindelse med forskningssamarbejdet.
Læs mere i denne publikation om, hvordan forskningssamarbejdet kan gavne borgere, forskere og
samfund.

FOTO: ROSKILDE UNIVERSITET

Tre års forskningssamarbejde
mellem Region Sjælland og
Roskilde Universitet er slut.
Begge parter er interesseret
i at fortsætte det vigtige
samarbejde.
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Anders Siig Andersen, institutleder på
Roskilde Universitet
og formand for
styregruppen

»Universitet har gennem
forskningssamarbejdet
fået udbygget sit kontaktnet på sundhedsområdet i regionen, og vi
har sammen finansieret
en række forskningsprojekter, som både har
været til gavn for region
og universitet.«
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Kritisk eftersyn
af organiseringen
af behandling af
type 2-diabetes
Ph.d.-studerende Sine
Grønborg Knudsen
giver organiseringen
af type 2-diabetes et
kritisk eftersyn med
afsæt i praksis i Region
Sjælland. Hvordan
kan det være, at
samfundet betragter
type 2-diabetes som et
individuelt problem, når
statistikken afslører et
tydeligt socialt problem?
Og hvilke konsekvenser
har det for forebyggelse
og behandling?

Det videnskabelige arbejde
Af Marianne Bom

De færreste tænker over det. Men faktisk er det
sådan, at de tilbud, vi får i sundhedssystemet,
bygger på nogle vedtagne sandheder, der siger
noget om, hvordan vi som samfund ser på sygdom.
Sådan er det i hvert fald med type 2-diabetes, siger
ph.d.-studerende Sine Grønborg Knudsen, Roskilde Universitet.
»Systemet karakteriserer type 2-diabetes som
en sygdom, der søges løst i det enkelte individ og
den enkeltes livsstil. Sådan er det, selv om man i
statistikkerne udmærket kan se, at der er en social
sammenhæng. De dårligst stillede får hyppigere
diagnosen,« siger hun. »Det er ikke, fordi læger og
eksperter ikke ved, at der er en social slagside. Men
i de løsningsforslag, vi har til at håndtere diabetes,
er det som om, at det med at individet skal tage
ansvar trumfer alt andet.«
Løftede pegefingre er det slut med i sundhedssystemet, men forebyggelse og behandling af
type 2-diabetes bygger stadig på, at den enkelte
gøres ansvarlig for at få motion, at spise sundere
og holde op med at ryge. Sundhedspersonale på
hospitaler, i kommuner og hos praktiserende læger
skal tage afsæt i fru Petersens individuelle kapacitet. Samfundet bakker ikke i overvældende grad
op med tiltag, der retter op på den sociale slagside,
konkluderer Sine Grønborg Knudsen. Det kunne
for eksempel være adfærdsøkonomiske tiltag, der
gjorde det sunde valg billigere og lettere.
Samtidig er personalet underlagt guidelines og
målsætninger, som bygger på en forudsætning om,
at alle patienter er ens. Det sætter personalet under
pres og er ikke nødvendigvis fremmende for målet
om flere velbehandlede eller raske.
»Når man taler med de sundhedsprofessionelle,
siger de, at der er en spænding mellem at adlyde de
generelle retningslinjer og målsætninger og samtidig forfølge princippet om individualiseret behandling. Under de vilkår er der nogle patienter, de
aldrig når. For eksempel må praktiserende læger i
socialt udsatte områder leve med, at de aldrig kan
benchmarke andre læger, fordi de har nogle både
fysisk og socialt meget dårlige patienter,« siger
Sine Grønborg Knudsen, der er uddannet i socialvidenskab fra Roskilde Universitet og i januar 2015
påbegyndte ph.d.-studiet som et resultat af Region
Sjællands og Roskilde Universitets samarbejde om
forskning.

Ph.d.-studiet »Styring og selv-styring i organiseringen og behandlingen af type 2-diabetes« benytter
sig af kvalitative og kvantitative metoder og søger
bl.a. at besvare dette overordnede spørgsmål:
• Hvad er de politiske årsager til og sociale
effekter af den nuværende organisering af type
2-diabetes – og hvilke konsekvenser har organiseringen for forebyggelses- og behandlingsindsatser?
Foreløbig har Sine Grønborg Knudsen afsluttet
sin første videnskabelige artikel om udviklingen i
dansk sundhedspolitik i forhold til type 2-diabetes
fra starten af 1990’erne til nu.
Næste artikel er undervejs. Den handler om,
hvordan sundhedsprofessionelle samarbejder i
praksis - også på tværs af sektorer – set i forhold
til politikken om en individuel tilgang. Senere kommer en artikel om patienternes syn på behandling
og forebyggelse. Endelig rummer ph.d.-afhandlingen et kvantitativt registerstudie, der på baggrund
af sundhedsdata afdækker effekten af kommunernes »patientskoler«: Får patienterne færre sygedage, og viser deres sundhedsdata, at de har fået det
bedre?

Udbyttet for samfundet
Region Sjælland har bidraget til samarbejdet ved
at åbne døre. Sine Grønborg Knudsen har udført
interviewundersøgelser med sundhedsprofessio
nelle i to kommuner, på to sygehuse og i almen
praksis. Hun har desuden interviewet patienter
og gennemført observationsstudier i kommunale
sundhedstilbud.
»Region Sjælland har skabt kontakt til hospitaler
og kommuner, så jeg i praksis kunne komme ud og
lave min forskning. Det er helt uvurderligt, særligt
fordi det rent traditionelt er svært at få fat på læger
til interviews. De har ekstremt travlt,« siger Sine
Grønborg Knudsen.
Hvad mener du så, at samfundet får igen?
»Jeg håber at være med til at stille kritisk lys
på, hvordan man i samfundet opfatter kronisk
sygdom – herunder diabetes. Der er selvfølgelig
ikke noget galt i at udvikle værktøjer til at gøre
borgerne sundere. Men min ph.d. stiller en slags
diagnose af, hvorfor tingene bliver opfattet og gjort
på den måde, som de nu gør. Man kan sige, at lige
nu kører »bussen« derudaf i sundhedssystemet.
Så forhåbentlig har det en værdi for samfundet, at
vi stopper op og undersøger: hvorfor behandler vi
folk, som vi gør, og hvilken effekt har det? Er det
rigtigt fortsat at arbejde ud fra den individuelle
tilgang, eller er der grund til at justere bussens
retning.«
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Kan en elektronisk
opfølgningsplan gavne patienter
efter udskrivelse fra intensiv?
Af Marianne Bom

Den videnskabelige litteratur dokumenterer det
sort på hvidt. Når sygehuset følger en individuelt
tilpasset opfølgningsplan de første 24 timer, klarer
patienter sig bedre efter at være flyttet fra intensiv
til en sengeafdeling; Dødeligheden reduceres.
Patienterne er indlagt færre dage, og der er færre
genindlæggelser. Når nu planerne virker,
hvordan kan det så være, at opfølgningen ikke
er sat i system og gennemføres konsekvent i
Danmark?
Det undrede intensivsygeplejerske Kija Lin
Østergaard sig over for nogle år siden, da hun var
ansat på Nykøbing F. Sygehus. Hun fik opbakning
fra sin ledelse og fra forskere på Roskilde Universitets Institut for Mennesker og Teknologi til at
fordybe sig i emnet, og det førte til Kija Lin Østergaards ph.d.-projekt »Fra intensiv til sengeafdeling
– elektronisk overførsel af viden«.
»Da jeg var intensivsygeplejerske var proceduren
den, at jeg udarbejdede en 24-timers opfølgningsplan, som jeg gik over og afleverede på papir til
en sygeplejerske på sengeafdelingen. Næste dag
besøgte jeg afdelingen igen for at høre, hvordan det
gik, og ofte var situationen den, at planen slet ikke
var blevet fulgt. Ofte var papiret blevet i lommen og
endt på vaskeriet,« siger sygeplejerske, cand.scient.
san og ph.d.-studerende, Kija Lin Østergaard, der
tænkte, at her var virkelig plads til forbedring.

Ph.d.-projektets design
Hun ringede rundt til en stribe hospitaler og fandt
ud af, at opfølgningsplaner mange steder slet ikke
var fast procedure. Hverken i Region Sjælland,
Region Hovedstaden eller Region Midtjylland. Faktisk var man langt fremme i Nykøbing trods den
mangelfulde implementering. Samtidig havde man
i Nykøbing opsat elektroniske oversigtstavler på
alle afdelinger, og derfor var det muligt at undersøge, om planerne kunne komme op på skærmen og
passes ind i det øvrige arbejdsflow.
I ph.d.-projektet satte Kija Lin Østergaard sig for
at finde ud af:

De første 24 timer efter en
patient er flyttet fra intensiv
til en sengeafdeling, er patienten sårbar. Det er vigtigt
for patientens helbred og
overlevelse, at de to afdelinger kommunikerer godt
og lægger en opfølgningsplan. Nykøbing F. Sygehus
og Roskilde Universitet
satte sig for at undersøge,
om kommunikationen kan
foregå via elektroniske oversigtstavler.

• Hvad er baseline: I hvilket omfang udarbejdes
og gennemføres 24-timers opfølgningsplaner i
Nykøbing?
• Hvordan kan man optimere kommunikationen
og samarbejdet mellem intensiv og sengeafdelingerne i de 24 timer? Kan det ske ved hjælp af
de elektroniske oversigtstavler?
• Betyder en forbedret kommunikation via oversigtstavlerne, at mortalitet, morbiditet og den
generelle indlæggelsestid reduceres?
Projektet blev planlagt som multimetodologisk
bestående af:
• et participatorisk (brugerdrevet) designstudie,
hvor sygeplejersker fra fire afdelinger – intensiv
og tre sengeafdelinger - på workshops designede plan og procedure
• et quasi-eksperimentelt studie, hvor effekten af
den elektroniske opfølgningsplan skulle måles

i generel indlæggelsestid, mortalitet og morbiditet
• en evaluering af den elektroniske opfølgningsplan i real-time gennem »experience sampling«, dvs. en slags dagbøger.

Fra arrogance til ydmyghed
»Jeg gik ind i projektet med en vis form for arrogance. Jeg tænkte, at »nu leverer intensiv en
24-timers plan, og sengeafdelingen opfylder den
ikke. Det gør ikke deres arbejde godt nok.« Siden
er jeg blevet svært mere ydmyg. Jeg fandt blandt
andet ud af, at intensiv langt fra lagde planer for
alle patienter. Der er faktisk stor vilje til at arbejde
med planerne. Når det ikke sker, handler det mest

om ressourcer, budgetter og
besparelser,« siger Kija Lin
Østergaard.
Ydmygheden skyldes også,
at Kija Lin Østergaard har
erkendt, at kommunikation og
ændringer af arbejdsgange på
et sygehus er mere komplekst,
end hun anede - navnlig når
programmering af oversigtstavler også indgår.
Det lykkedes at gennemføre
designstudiet. På baggrund af
input fra sygeplejerskerne blev
formen på opfølgningsplanerne lagt fast. De skulle følge
de generelle ABC-principper
(Airway, Breathing, Circulation) i en tilpasset individuel
form for hver patient. Det viste
sig også muligt at få sygeplejerskernes og ledelsens opbakning
til at implementere planerne på
oversigtstavlerne, hvor personalet i forvejen fik overblik
over patienternes pleje- og
behandlingsprogram. Men så
stødte arbejdet på alvorlige
problemer.
»I efteråret 2015 fik jeg at
vide, at oversigtstavlerne ville
være programmeret og klar i november 2015. Men
nu mere end et år efter, er opfølgningsplanerne
stadig ikke integreret på tavlerne. Det skyldes
blandt andet problemer med at udvikle softwaren,
så den ikke forstyrrer andre funktioner,« siger Kija
Lin Østergaard, der endnu ikke ved, om hun når
at få data til sin ph.d.-afhandling fra tavlerne. Men
hun lader sig ikke slå ud.
Hun har allerede skrevet tre peer reviewed
publikationer og konferencebidrag. Yderligere tre
videnskabelige artikler og et kapitel i en bog om
’brugerdreven design’ i sundhedssektoren er på vej.
Siden må tiden vise, om det bliver hende eller en
anden, der kommer til at forske i, om elektronisk
opfølgningsplaner gavner patienterne.
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Hvornår og
hvordan kan
man inddrage
patienterne?
Inddragelse af borgere
og patienter griber om
sig. Alene på landets
hospitaler er flere end
800 projekter i gang.
Men hvem virker de for,
hvornår virker de, og
hvilke faktorer kan man
påvirke og ændre?
Pilotprojekt mellem
Roskilde Universitet
og Region Sjælland har
forsket i barrierer og
potentialer.

Af Rie Jerichow

Lad os se lidt på hr. Hansen. Han er KOL-patient
og havde tidligere kalenderen fuld af kontrolbesøg.
Nu er det anderledes, og det er han glad for. Han
monitorerer sig selv, måler spyt, måler vejrtrækning og diskuterer det hele med de professionelle
via computerskærmen. Men hvis det virker for hr.
Hansen, hvorfor virker det så ikke for hr. Jensen?
»Brugerinddragelsesmodeller bliver testet og
prøvet af, men hidtil er der ikke lavet forskning,
der følger modellernes vej ud i praksis. For én ting
er en model og en idé om patientinddragelse. Noget andet er, hvad der sker, når professionelle skal
fortolke og praktisere brugerinddragelse - af meget
forskellige patienter,« siger Betina Dybbroe, der er
professor på Center for Sundhedsfremmeforskning
på Roskilde Universitet og leder af pilotprojektet
»Metodeudvikling med patienten som partner«.
Projektet blev afsluttet i juni 2016 og fokuserede
på barrierer og potentialer i brugerinddragelse i
forhold til tre patientgrupper:
• Psykiatriske patienter - der blandt andet selv
vurderer, hvornår de har behov for at blive
indlagt.
• Ældre KOL-patienter - der delvist monitorerer
sig selv via telekommunikative løsninger.
• Kroniske hjertepatienter - hvor forståelse for et
højt specialiseret behandlingsforløb er afgørende for udbyttet. Den opnår man blandt andet
gennem patientinddragelse.

Godt samarbejde
Forskningsspørgsmålene blev udviklet i dialog og i
samarbejde med regionen.
»Regionen har været afgørende for at bibringe
viden om, hvilke former for patientinddragelse
der foregår i dag, og hvilke politikker og hensigter
der ligger i de modeller, man anvender. Sammen
med regionen har vi lokaliseret, hvor der havde
været udfordringer, og hvad der var værd at kigge
nærmere på. Her har vi været helt afhængige af et
godt samarbejde på alle niveauer mellem sygehusledelser, lokale ledelser og de professionelle, der
arbejder med patientinddragelse,« fortæller Betina
Dybbroe.
Den viden, der blev genereret i pilotprojektet, har
affødt, at forskerne nu har designet et langt mere
ambitiøst forskningsprojekt med titlen »Lighed i
inddragelse«.

»Ved at lave pilotprojektet er det i sit fulde omfang gået op for os, at der generelt er meget lidt
fokus på patientens sociale situation. Det gælder
typisk folk med lav social og økonomisk baggrund,
lav uddannelse og mennesker, der bor alene eller
har anden etnisk baggrund. Det gælder også mennesker, der er blevet stærkt socialt belastet af deres
mange forskellige sygdomme – alle de grupper, som
sundhedsvæsnet så gerne vil nå. Der mangler virkelig fokus på, hvad inddragelse betyder og indebærer
for forskellige patientgrupper, og hvordan patienter
kan blive mere empowered gennem inddragelse.
Derfor har vi nu designet et projekt, der har mere
fokus på, hvordan man udformer inddragelse af
patienter med en mere social og lighedsorienteret
tilgang og indsats,« fortæller forskeren.

Håb om større patientinddragelse
Det er hendes håb, at forskningen kan bidrage
til, at sundhedsvæsenet i højere grad begynder at
inddrage viden om patienternes sociale situation i
deres praksis, og at de sundhedsprofessionelle via
uddannelserne bliver bedre til at varetage patient
inddragelse.
»Det er en kæmpe udfordring, at patientviden om
egen situation og egen sygdom er for lavt vurderet.
Vi har registreret, at der opstår et skisma, når de
to vidensformer mødes; den medicinske viden fra
sundhedssystemet og hverdagsviden fra det selvoplevede, altså hvordan sygdommen føles, og hvordan symptomer opleves. Vores forskning viser, at
sundhedsvæsenet generelt er for optaget af at få sin
egen viden ud til patienterne og til at få patienten til
at udføre bestemte handlinger og for lidt optaget af
at forstå patientens sociale situation og anerkende
patientens viden,« siger Betina Dybbroe.
Kan man overkomme den barriere, vil den økonomiske effekt være stor.
»Det er et spørgsmål om at nå de mennesker, der
belaster sundhedsvæsenet allermest. Få dem til at
opleve, at deres viden er valid, og at de ikke skal
»passe ind«, men at det er sundhedsvæsenet, der
skal tilpasse sig deres måde at leve i hverdagslivet.
Når borgerne skal inddrages i svære beslutninger og
egen behandling, kræver det en ny rolle og ny aktivitet af borgerne, og det går de ikke ind i på samme
måde eller med samme forudsætninger og forventninger,« siger hun.
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Forskere er på sporet af at
diagnosticere livstruende kræft
med en blodprøve
Af Rie Jerichow

Mange mennesker overlever en kræftsygdom, men
risikoen for at dø afhænger i høj grad af, hvilken
kræft man har. Hvis man for eksempel bliver ramt
af kræft i bugspytkirtlen eller æggestokkene, er
prognosen sjældent god.
»Problemet med de to kræftformer er, at der
ofte ikke er symptomer, før sygdommen er fremskreden. For kræft i bugspytkirtlen er det stort set
altid for sent at gøre noget. Vi har ingen ordentlig
kemobehandling, og derfor dør patienter i løbet af
ganske få år. Derfor ville det være fantastisk, hvis vi
kunne opspore sygdommen tidligere i forløbet, så
vi kunne operere patienterne og gøre dem raske,«
fortæller overlæge Ole Birger Vesterager Pedersen,
klinisk forskningslektor på Klinisk Immunologisk
Afdeling, Næstved Sygehus.
Den udfordring har en gruppe forskere taget
op i projektet »Netværksdannelse mellem Region
Sjælland og Roskilde Universitet inden for medicinalbiologi«. Målet er at finde biomarkører i blodet,
der kan afsløre kræft i tidligere stadier.

Metoden virkede
I et proof-of-concept projekt testede forskerne en
model for at se, om den i første omgang kunne bruges til at spore kræft i lymfeknuder. Det kunne den.
Og hvordan var det så muligt?
Det kan projektet blandt andet takke de 100.000
danske bloddonorer for, der siden 2010 har deltaget i Det Danske Bloddonorstudie. Bloddonorerne
har indvilget i, at der må gemmes en prøve af deres
blod til forskningsøjemed i en biobank, hver gang
de donerer blod.
»Når folk donerer blod, er de raske. Men nogle
af dem bliver syge senere hen. Via Det Danske
Landspatientregister kunne vi finde frem til dem,
der havde fået kræft i lymfeknuderne og derefter
finde deres respektive blodprøver i biobanken fra
de sidste par år. Her kunne vi identificere en række
biomarkører i blodets RNA, der afslørede, hvilke
personer der senere ville udvikle lymfekræft. Med
denne metode er vi nu i stand til at spore sygdommen op til to år før, den ellers bliver diagnosticeret,« fortæller Ole Birger Vesterager Pedersen.

Når der kun er vage eller
ukarakteristiske symptomer,
risikerer en kræftsygdom ikke
at blive opdaget, før den har
spredt sig. Forskere fra Region
Sjælland og Roskilde Universitet
undersøger, om det er muligt at
identificere biomarkører i blodet
tidligt, så livstruende kræft kan
diagnosticeres i tide.

I det egentlige forskningsprojekt, der nu er i sin
opstartsfase, vil forskerne undersøge, om metoden
også kan anvendes til at opspore af kræft i bugspytkirtlen og i æggestokkene på et tidligere tidspunkt.

Bro mellem universitet og sygehus
På Næstved Sygehus er ph.d.-studerende, Thorsten
Brodersen knyttet til projektet. Forskerne samarbejder derudover med kolleger fra Herlev Hospital
og Rigshospitalet.
Forskningsprojektet ligger i feltet mellem grundforskning og anvendt forskning - såkaldt translationel forskning, der giver mening både i universitetslaboratoriet og ude i det kliniske arbejde.
»I dette projekt bliver vi generelt klogere på biomarkører i blodet, men vi har samtidig en intention
om at blive bedre til at opspore kræftformer tidligere. På den måde har både universitet og sygehuset glæde af samarbejdet. Roskilde Universitet har
indsigt i nogle metoder, herunder gensekventering,
som vi gerne vil have mere erfaring med at bruge.
Og omvendt får universitet praktisk brug af deres
metoder igennem kliniske biobanker,« fortæller
Ole Birger Vesterager Pedersen.

Forskellige indfaldsvinkler
Når forskere, der ellers arbejder med grundforskning, skal samarbejde med forskere, der normalt

beskæftiger sig med anvendt forskning, er der
forhold, som skal afklares.
»Det har for eksempel været en udfordring at
blive enige om, hvordan vi skulle designe projektet
og angribe det statistisk set. Fra klinisk hold er vi
meget opmærksomme på, at mennesker er individer, og at vi alle forskellige. Derfor er der store
variationer, og vi ved, at det kræver store forsøg og
mange ressourcer for at få kortlagt tingene. Men

når man traditionelt forsker i
molekylærbiologi,
arbejder man ofte
med cellesystemer
– det er så at sige
den samme celle,
man kigger på. Der
behøver man ikke
den store generelle
screening for at
sikre, at man har
hele variationen
med. Så vi har haft
nogle diskussioner
om, hvor meget
og hvor mange vi
skal analysere. Det
krævede lidt mere
tid og lidt flere
penge at finde en
linje og nå et kompromis. Men jeg vil
ikke kalde det en
konflikt. Vi respekterer, at vi har hver
vores faglighed,«
siger han.
Både samfund
og borgere har en
åbenlys interesse i, at forskerne når deres mål.
»Hvis man kan stille kræftdiagnoserne tidligere, kan samfundet spare penge. For hvis man kan
operere patienter, og de derefter er færdigbehandlede, fordi kræften ikke har spredt sig, skal de ikke
igennem en længere strålebehandling eller kemoterapi. For patienterne er det åbenlyst, at det betyder
længere liv og bedre livskvalitet,« siger Ole Birger
Vesterager Pedersen.
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Øvrige projekter i forskningssamarbejdet
Status ultimo 2016
Sundhedsfremme
Ph.d.-projekt »Inddragelse af hjertepatienter i eget
rehabiliteringsforløb«
Undersøger de udviklinger og forandringer, hjertepatienter gennemgår over en periode på ét år. Afdækker
implikationerne for inddragelse af patienter i egne
rehabiliteringsforløb.
Status: Ph.d.-projektet forløber planmæssigt med afslutning af det empiriske feltarbejde pr. februar 2017.
Analysefasen blev indledt efterår 2016.
Innovation og effektivisering
Ph.d.-projekt »Effekter af Lean styring i den sundhedsprofessionelle verden«
Analyserer implementeringen af Lean-målstyringstavlerne på Næstved, Slagelse og Ringsted
Sygehuse.
Status: Dataindsamling komplet. Analyse påbegyndt.
Forventet projektafslutning september 2017.
Sundheds-IT
Ph.d.-projekt »Mobile Support of Electronic White
boards«
Undersøger, hvordan man ved hjælp af bl.a. smart
phones og teknikken ’experience sampling’ kan understøtte effekt-drevne projektforløb.
Status: Empiriske studier på Nykøbing F. Sygehus
gennemført og under publicering. Projektet udvides
med studier på Herlev/Gentofte Sygehuse.
Forskningsprojekt »Flaskehalse og
belastningsbarometer«
Afdækker mønstre i belastningen på akutafdelingen
på Nykøbing F. Sygehus og identificerer forhold,
der har betydning for dannelsen af flaskehalse og
belastningssituationer samt udvikler og validerer en
prædiktiv model for belastningsgraden baseret på
tavledata.
Status: Analyser på basis af historiske tavledata er
afsluttet og er resulteret i to publikationer. Analyse
pågår af data knyttet til ønsker til kravspecifikation
til flaskehals- og belastningsbarometer baseret på
historiske og øvrige data.
Forskningsprojekt »Patientoverførsel og kom
petenceopbygning i effektdrevet optimering«
Udvikler, beskriver og afprøver en metode til
effektdrevet optimering af teknologistøttede
kliniske arbejdsgange samt overfører erfaringer fra
optimering af brug af overblikstavler til optimering
af klinisk kommunikation med den nye Epic
sundhedsplatform.
Status: Empiriske studier på Nykøbing F. Sygehus
gennemført. Fem peer reviewed artikler publiceret.
Yderligere tre videnskabelige artikler på vej.

Medicinalbiologi
Ph.d.-projekt »Betydning af pattern recognition receptorer for autoimmunresponser: Et CRISPR-baseret
studium«
Øger forståelsen af, hvordan immunforsvaret aktiveres. For at kunne forstå og behandle sygdomme
relateret til immunsystemet har vi brug for større viden
omkring de molekylære mekanismer i cellerne.
Status: Forventes afsluttet i 2017.
Ph.d.-projekt »Et patogenestudie baseret på
komparativ genomanalyse«
Bidrager med en bedre forståelse af bakterieslægten
Aerococcus, der er årsag til hjerteklapbetændelse,
urinvejsinfektion og blodforgiftning. En bedre forståelse kan være basis for behandlingsmæssige tiltag, der
kan nedsætte sværhedsgraden af et sygdomsforløb og
øge patientoverlevelsen.
Status: Afsluttet med en ph.d.-grad.
Seed money-projekter
»Broen til bedre sundhed – udfordringer for forandring
i relation til sårbare unge i Lolland og Guldborgsund
(BROSUF)«
Projektet fokuserer på kvalificering af arbejdet i
tværfaglige fora med særligt fokus på sårbare gravide samt på nye veje ud af marginalisering for udsatte
unge.
Status: BROSUF-projektet er afsluttet, og der arbejdes på en afsluttende rapport. En udløber blev en Horizon 2020-ansøgning med otte europæiske partnere,
som afventer respons. Et projekt om unge marginaliserede mødre løber til og med 2017.
»Forprojekt om Sundhedsplatformen«
Et forprojekt »Sundhedsplatformen og dens samspil
med patienter, hospitalsansatte og sundhedsydelsernes
kvalitet« (The Electronic Healthcare Platform and its
Interplay with Patients, Professionals and the Quality
of Health Care).
Status: Studierejse til Holland og ekspertinterview er
gennemført. Litteratur- og reviewstudie er i gang. En
artikel udarbejdet. Flere artikler og forskningsansøgninger på vej.
Forskningsværksteder
Formålet med forskningsværkstederne var en vidensmæssig kvalificering og forskningsmæssig prækvalificering af sundhedsfaglige med interesse for forskning.
Deltagerne mødtes otte dage med fokus på projektdesign/projektidé, videnskabelige metoder, analyse og
tolkning, formidling og skriftlig fremstilling.
Status: Forskningsværkstederne er afholdt og følgeforskningen afsluttet med rapport.

