
 

 

 

 

 

Referat af Forskerdag i palliationsnetværket under DsPAM 

 

Forskerdagen blev afholdt på Nyborg Sygehus. 31 personer med en bred repræsentation af 

forskellige faggrupper fra netværket deltog. 

Det blev en rigtig god dag med aktive deltagere og gode diskussioner. 

 

Referatet giver en kort opsummering af dagens oplæg og diskussioner. Desuden vil de enkelte 

præsentationer blive lagt på netværkets hjemmeside.  

 

Anna Thit Johnsen og Mogens Grønvold fra Forskningsenheden på Bispebjerg Hospital gav et 

spændende oplæg om et kommende dansk randomiseret multicenterstudie af den specialiserede 

indsats i 6 danske centre. Herunder gav de en grundig gennemgang af et review over eksisterende 

RCT studier af tidlig specialiseret indsat. 

 

Line Lindahl, Ph.d. studerende ved Syddansk Universitet gav en indsigtsgivende præsentation af 

udfordringerne ved et randomiseret studie af ergoterapeutisk indsats. 

 

Karen-Inge Karstoft og Mette Raunkiær præsenterede status på kortlægningen af palliativ indsats 

under Palliativt Videncenter, PAVI. Desuden blev der fremlagt et forestående projekt om den 

palliative indsats i kommunalt regi, der både skal sætte fokus på organisatorisk forhold for 

sammenhængende indsatser samt indholdet i disse.  

De fortalte endvidere, at kortlægning af den basale hospitaliserede indsats følger de kommende år. 

 

Torben Ishøj fra Arresødal Hospice præsenterede præliminære resultater fra et muliticenter projekt 

om faldtraumer. Adskillige hospicer i Danmark har vist stor interesse for projektet, og 6 hospicer 

har bidraget aktivt til projektet med af indsamling af data. Han præsenterede også et projekt om 

undersøgelse for svamp. Philip Steptoe viste sine ideer om, hvordan patienter kan melde tilbage om 

symptomer mm. via mobiltelefon.  

 



Inge Merete Manuel fra Palliativt Team Fyn præsenterede et familieprojekt som har sat fokus på 

støtte til familien og særligt børn til forældre med en fremskreden kræftsygdom. Erfaringerne fra 

pilotstudiet har udløst en bevilling fra Trygfonden til at fortsætte samarbejdet med socialrådgiveren 

i teamet til familieintervention.  

 

Dagen blev afsluttet med orientering om status på igangværende arbejde under DMCG-PAL, 

herunder arbejdet med kliniske retningslinier, uddannelse og forskning. 

I forbindelsen med forskning blev det diskuteret, hvorvidt forskningsnetværket i palliation skal 

samkøres med DMCG-PAL. Mogens Grønvold og flere lagde op til at det nuværende 

forskningsnetværk fortsætter som hidtil.  

 

Særligt stort tak til alle som deltog med præsentationer og til dagens deltagere for et aktivt 

engagement.  

 

Mange gode hilsner fra kursus arrangørerne Janne, Birgit og Karen 

 


