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Mål - vision

Etablering af en stærk
tværfaglig forskningsgruppe
bestående af erfarne og
nystartede kliniske forskere

Prioritere midler til forskning
og styrke fundraising

At sikre:
Klinisk forskning af høj
kvalitet til gavn for
patienterne

Samarbejde mellem klinikere og
forskere på tværs af sygehuse,
sektorer og universiteter

Åbenhed, synliggørelse og
formidling af forskning
internt og eksternt
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Formål med forskningsstrategi
Understøtte igangværende og ny forskning og øge forsknings- og udviklingsaktiviteten i afdelingen på tværs af Slagelse og
Næstved sygehuse. Sideløbende at gøre forsknings- og udviklingsmiljøet endnu mere attraktivt for udefrakommende
samarbejdspartnere fra andre sygehuse, sektorer samt universiteter i Danmark og udlandet. Forskningsstrategien 2019 –
2023 skal være med til at vise vejen til målet om forskning, der sætter mennesket i centrum, og kommer brugere og
pårørende til gode.
Afdelingens forskningsstrategi
•

Understøtter den overordnede Forskningsstrategi for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

•

Understøtter afdelingens vision om, at vi vil være anerkendt for optimal, evidensbaseret patientbehandling i et
attraktivt arbejdsmiljø og et inspirerende lærings- og forskningsmiljø.

Overordnet fokus
•

Forskning i rehabilitering, træning og behandling, primært inden for strategiske fysioterapi og ergoterapifaglige
områder
Med strategisk faglige områder menes områder, hvor studiets fokus og mulige resultater kan forventes at have
stor betydning for patientgruppen og afdelingens praksis.

Overordnede mål
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Forskning og udvikling i afdelingen er klinisk relevant og at resultaterne så vidt muligt implementeres direkte i
hverdagen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus og får betydning for klinisk praksis efter studiets afslutning.
Forskningen foregår tæt på praksis og foregår i et netværk/en gruppe, hvor forskerne sidder tæt på hinanden og
kan udnytte hinandens ressourcer. Samt at forskerne ofte har kontakt med afdelingens basis- og
specialeansvarlige terapeuter.
Midler til forskning prioriteres og kompetencer styrkes yderligere inden for fundraising.
Skabe sammenhæng i patientforløb.
Forskning skal sikre involvering af patienter og pårørende inden for rammerne af PPI, Patient and Public
Involvement med fokus på hvordan patienter og deres pårørende kan være med til at skabe sammenhæng i
deres forløb og livet efter udskrivelse.
Styrke samarbejdet med andre sygehuse, sektorer – herunder kommune og privat praksis samt universiteter og
University College.
Fastholde åbenhed omkring forskningen i afdelingen på tværs af de tre sygehuse. Herved også fastholde
forståelsen for vigtigheden af forskning som en integreret del af praksis samt øge interessen for at deltage aktivt
i forskningsprojekter.
Tiltrække dygtige og talentfulde forskere fra bl.a. kandidatuddannelserne i fysioterapi og ergoterapi samt
understøtte medarbejdere, der ønsker og har potentiale til en karriere inden for forskning og udvikling.
De specialeansvarlige skal inddrages fra planlægningsfasen i alle forskningsprojekter.
Oprette et professorat i fysioterapi/ergoterapi i samarbejde med Syddansk Universitet
Mål for ansættelser samlet set:
• to lektorer og fire postdoc samt seks ph.d. studerende indenfor de næste 4 år, både fysioterapeuter og
ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige kan indgå i disse stillinger.
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én forskningsassistent (deltid) til at løse praktiske og administrative opgaver på tværs af projekter i
forbindelse med forskningen.
Gøre os attraktive udadtil ved at tydeliggøre og præsentere vores vision og styrker blandt læger og andre
faggrupper på sygehuset og udefra.
Medarbejdere deltager årligt med præsentation af abstract i udvalgte konferencer og kongresser med
forskningsmæssigt indhold og vidensniveau - kongresserne kan være såvel nationale som internationale,
afhængig af relevans og indhold.
Afholde én årlig ½ temadag, hvor vi præsenterer vores forskning og erfaringsudveksler blandt klinikere og
forskere i afdelingen.
Årligt udarbejde og publicere abstracts og artikler (10 af hver) i anerkendte videnskabelige tidsskrifter
Styrke samarbejdet med det Lokale Forskningsråd og den Regionale Forskningsenhed gennem dialogmøder.
•

•
•

•
•
•

Konkrete indsatsområder/tiltag
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Afholde 2 årlige forskningsmøder mellem ledelsen og PROgrez, hvor vi følger og understøtter forskningsarbejdet,
udveksler viden, resultater og nyheder og sikrer, at der er den nødvendige ledelsesmæssige og økonomiske
opbakning.
Afholde kvartalsvise frokostmøder, hvor alle specialeansvarlige terapeuter fra Næstved, Slagelse og Ringsted
inviteres til diskussion af igangværende og kommende forskning.
Afholde månedlige Journal Clubs.
Afholde postdoc-netværksmøder i afdelingen.
Deltage med poster i forskningens dag ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og den regionale
forskningsdag.
Udarbejde projektforslag der kan anvendes til specialer ved kandidatuddannelsen i fysioterapi, ergoterapi og
andre uddannelser ved SDU, og evt. bacheloruddannelsen i fysioterapi og ergoterapi samt andre steder. Disse
projektforslag præsenteres/bringes ind på de forskellige uddannelser og der udarbejdes en samarbejdsaftale,
der sikrer at resultatet bliver præsenteret, helst som en videnskabelig artikel.
Udarbejde årshjul til brug i forskningsgruppen: konferencer, kurser, møder og deadlines for fonde.
Ved henvendelse udefra omkring projektsamarbejde følges ”Politik for forskningsprojekter i Afdeling for
Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse” (se Bilag 1 nedenfor).
Indsamle presseklip, artikler, abstracts og præsentationer, når afdelingen er en del af disse (se Bilag 2 nedenfor)
• Alle i afdelingen er ansvarlig for at sætte afdelingen på presseklip, artikler, abstracts og præsentationer
og at sende dem til den forskningsansvarlige løbende (se Bilag 2 nedenfor).
Afholde netværksmøder for ph.d. stud. hver 14. dag i henholdsvis Slagelse og Næstved.
Udsende månedlige nyhedsbreve til afdelingen.
Synliggøre forskningen via hjemmeside/intranet og sociale medier.
Introducere nye ansatte i PROgrez til afdelingen via Grønspættebog/mentorordning.
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Ansvar
Den forskningsansvarlige varetager i samarbejde med afdelingsledelsen ansvaret for forskningen i afdelingen, og er
medansvarlig for at sygehusets forskningsstrategi operationaliseres i en lokal handleplan. Handleplanen udarbejdes i
forbindelse med indgåelse og opfølgning på driftsaftalen. PROgrez-forskerne og ledelsen er desuden ansvarlige for, at
denne forskningsstrategi efterleves og føres ud i livet.
På årets sidste møde blandt PROgrez og ledelsen evalueres året i forskningsmæssig henseende ud fra de parametre, der
også evalueres fra eksternt (publikationer, forskningsaktiviteter, økonomi m.m.). Derudover evalueres året på baggrund
af ovenstående målsætninger, der ligeledes danner baggrund for planlægning af det næste år. Denne Forskningsstrategi
er dynamisk, hvorfor den løbende kan og vil blive tilpasset.
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Bilag 1: Politik for forskningsprojekter i Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted
sygehuse
Politiken er udarbejdet for at sikre ens retningslinjer for aftaler om forskningsprojekter involverende eksterne
samarbejdspartnere. For at sikre at kvaliteten af forskningen i afdelingen er tilstrækkelig og for at prioritere forskning
med størst relevans og betydning for afdelingen er følgende tredelte prioritering opsat.
Niveau 1
Projekter hvor afdelingen aktivt er involveret i projektet, og hvor studiets fokus og mulige resultater kan forventes at
have stor betydning for afdelingens praksis.
Afdelingen vil her indgå aktivt i hele forskningsprocessen og er en del af projekt- og forfattergruppen på lige fod med
andre i projektgruppen, jf. Vancouverreglerne. Disse projekter prissættes efter aftale men som minimum med en faktor,
der sikrer, at de elementer afdelingen deltager i/leverer til projektet kan gennemføres, også ved sygdom osv.
Niveau 2
Projekter hvor afdelingen i større eller mindre grad aktivt er involveret i projektet, og hvor studiets fokus og mulige
resultater til en hvis grad kan få betydning for afdelingens praksis.
Afdelingens involvering afhænger af projektets værdi og relevans for sygehuset og afdelingen og dennes
forskningsstrategi og –vision. Det skal aftales fra projekt til projekt, hvilken involvering afdelingen har i
forskningsprocessen og i projekt- og forfattergruppen, jf. Vancouverreglerne. Disse projekter prissættes ud fra
afdelingens involvering samt projektets værdi og relevans for sygehuset og afdelingen.
Niveau 3
Niveau 3 er projekter ønsket af eksterne samarbejdspartnere med lille eller ingen involvering af afdelingen i
forskningsprocessen og i projekt- og forfattergruppen. Afdelingen leverer nøje definerede elemeter til projektet, hvilket
prissættes ud fra en x2 faktor af den omkostning afdelingen har ved opgaverne.

Niveau for hver enkelt projekt vurderes af forskningsgruppen i afdelingen og der skal altid indgås en samarbejdsaftale,
der sikrer, at alle aftaler mellem parterne overholdes.
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Bilag 2: Fremgangsmåde ved presseklip, artikler, abstracts og præsentationer i Fys/Ergo
Send presseklip, artikler, abstracts og præsentationer til Forskningsanvarlig fysioterapeut Søren T. Skou
(stskou@health.sdu.dk) ud fra nedenstående skabelon, når I har været med i sådanne. Jeg vil så samle det sammen i en
database, som vi kan bruge, når vi skal reklamere for afdelingen og i evt. årsrapporter.
Presseklip:
Radio/TV: Skou, ST. Indslag i P4 Nordjylland Morgen ”Kun hver 10 kommune tilbyder gratis træningsforløb” den
2.november 2015, også i P4 Nyhederne den 2.november 2015.
Aviser/Blade: Skou ST. Artikel ”Skal knæsmerter trænes eller opereres væk?” i Dagbladet Ringsted den 20.marts 2016,
s.3.
Internetbaserede medier: Skou, ST. Artikel ”Gode råd til slidgigt: Sådan får du færre smerter” på TV2s hjemmesiden den
17.maj 2015: http://nyhederne.tv2.dk/2015-05-17-gode-raad-til-slidgigt-saadan-faar-du-faerre-smerter
Videnskabelige artikler:
Skou, ST; Roos, EM; Laursen, MB; Rathleff, MS; Arendt-Nielsen, L; Simonsen, O; Rasmussen, S. A Randomized, Controlled
Trial of Total Knee Replacement. New England Journal of Medicine 2015; 373(17): 1597-606.
Videnskabelige abstracts:
Ching, A; Skou, ST; Thomas, SA; Batt, ME; Roos, EM; Edwards, KL. A mixed methods study of knee confidence and selfefficacy: perceptions of knee osteoarthritis patients from the Good Life with osteoArthritis in Denmark Initiative.
Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress 2016, Amsterdam, Holland from March 31 – April 3,
2016. Peer-review abstract. Poster presentation.
Præsentationer til konferencer og lignende:
Skou, ST. Inviteret foredrag ved “Osteoarthritis chronic disease management programs: implementing best practice”,
precongress workshop ved OARSI 2016, in Amsterdam, Holland den 31. marts 2016 med et oplæg med titlen ” Main
interventions involved in osteoarthritis chronic disease management programs”.
Husk desuden:
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, NSR-Sygehuse skal nævnes ud fra nedenstående fremgangsmåde, når I er er med
i presseklip, artikler, abstracts og præsentationer. Det er meget vigtigt altid at huske denne tilknytning/affiliation for at
sikre, at vi får anerkendelse for og opmærksom på vores arbejde i fys/ergo, og for den sags skyld for at sygehusene får
det samme.
Engelsk:
Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Næstved-Slagelse-Ringsted Hospitals, Region Zealand, 4200
Slagelse, Denmark
Kort version til presseklip og præsentationer: Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Næstved-SlagelseRingsted Hospitals
Dansk:
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Region Sjælland, 4200 Slagelse, Danmark.
Kort version til presseklip og præsentationer: Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted
Sygehuse
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