
Forskernetværk i palliation d. 27.10.08 
Referat af gruppearbejde 

 
Gruppe 1: 
Samarbejde om projekter 
Brainstorm:  
Multi-site projekter giver flere patienter. Kvalitative projekter kan gå mere i dybden med 
problemstillingerne. Fordelagtigt med mere samarbejde fordi man kan sparre med de andre 
involverede. Større projekter vil være nemmere at finansiere og søge større bevillinger.  
Det vil være lettere at få tid for forskerne i projektet da de er flere om det. Men hvordan får man fat 
i andre? Hvordan finder man ud af hvem der kunne være interesseret og hvem der er relevant? 
 
 
Et konkret bud på et samarbejde om projekter: 
Der er et igangværende projekt i DPT, Thisted om systematisk symptom-registrering.  
Der er behov for at flere/andre teams der indsamler data. Er der nogen der vil være med? 
 
Kunne man på netværkets hjemmeside lave en slags ”Find en forsker” – som Århus Universitet har 
på sin hjemmeside?  
 
 
Gruppe 2 
Formidling til hinanden i forskernetværket og til andre interesserede/offentligheden 
 
Brainstorm: 
Ligner meget gruppe 1. Men forskernetværket foreslås som forum for at samle informationer til 
forskerne og spørgsmålet er hvordan det videregives/formidles bedst på hjemmesiden. 
 
Konkret bud: Kunne projektet om systematisk symptom-registrering fungere som konkret projekt 
på formidling/samle interesserede?   
 
 
Gruppe 3 
Vejledning, sparring, hjælp til projekter 
 
Brainstorm:  
At lave en opdateret oversigt over igangværende projekter i netværket. En chat-side. En levende, 
dynamisk chat-side mellem forskere så der kan udveksles om etiske, metodemæssige spørgsmål og 
som fungerer ved log-in på netværkets hjemmeside. Årsmøder hvor der er mulighed for at tage 
projekter op og diskutere i mindre grupper (som det er gjort et tidligere år på forskerdagen) 
Fundraising – koordinere projekter og mulighed for at rejse flere penge. Koordinering af projekter – 
hjælp til at beskrive og koordinere projekter i netværket.  
 
Konkret forslag: Forskernetværkets side fungerer med log-in hvor man selv er ansvarlig for at 
opdatere sine data men hvor man kan udveksle ideer, artikler, postere etc. 
 
 
 



Gruppe 4 
Uddannelse/undervisning 
Oversigt om mulige foredrag folk i netværket kan holde og hvem der er ledige som vejledere. 
Mere tydelig oversigt over igangværende projekter. 1-dags kurser om udvalgte emner med 
mulighed for at socialisere bagefter så man lærer hinanden at kende og danne basis for samarbejde 
om projekter. 
 
Idé til spørgeskema næste gang (Mette): Er der tre emner du synes er relevante at forske i nationalt? 
 
Konkret bud: Regional forskningskonsulent. Uhonoreret prøve-periode som kan evalueres ved 
næste forskernetværk dag.  
 
 
Diskussion 
Chat-room synes meget relevant! 
Hvilke oversigter skal ligge i forskernetværket eller videncenteret? Hvem skal lave det? 
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at lave en mere interaktiv hjemmeside: Helle Timm, Mette 
Asbjørn, Janne Bække. 
 
Forslaget om en regional forskningskonsulent ”vedtages” og der nedsættes regionale 
forskningskonsulenter som skal evalueres ved næste forskernetværksdag. De regionale 
forskningskonsulenter annonceres på hjemmesiden så interesserede kan kontakte dem for råd og 
vejledning. 
 
Region Hovedstaden: Lone Ross; lone.ross@dadlnet.dk 
Region Sjælland: Mette Raunkiær: m.raunkiaer@mail,dk 
Region Syd: Birgit Åbom: baabom@health.sdu.dk 
Region Midtjylland: Mette Asbjørn Neergaard: man@alm.au.dk 
Region Nord: Karen Marie Dalgaard: kmd@rn.dk 
 
 
Tak for fint samarbejde og diskussion, 
 
Mai-Britt Guldin 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus 
D. 4.11.08 
 
 
 
  
 


