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Om at bringe viden i spil 
 

I DCHI har vi arbejdet med en bedre formidlingsindsats af forskningsresultater til 

beslutningstagere i sundhedsvæsnet. I dette nyhedsbrev bringer vi historien om et 

studenterprojekt, der har ført til en besparelse på knap en halv mio. kroner på 

Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Bag sådanne tiltag ligger et stort 

arbejde fra DCHI sammen med de studerende i at bringe projektet det sidste 

stykke op på forskningsniveau, planlægning af formidlingsaktiviteter, 

præsentationer på møder/workshops, m.v. I det konkrete tilfælde lagde 

forskningen op til en ændring af procedurer og vaner, hvor der var store barrierer 

for implementering.  Blandt formidlingsaktiviteterne var dels præsentation på 

morgenkonference og dels en diskussion med klinik-ledelsen på en Master Class 

med deltagelse af ledere og klinikere fra andre specialer. Læs om 

studenterprojektet her. 

 

Som et andet nyt tiltag er Anker Lund Vinding fra Sundhedsplanlægning, 

Patientdialog og Kvalitet, Region Nordjylland blevet udstationeret på halv tid i DCHI. 

Anker skal fungere som link mellem Region Nordjylland og Aalborg Universitet, og 

som en af de første arbejdsopgaver hjælpe med at sikre at sundhedsvæsenet får 

bedre udbytte af forsknings- og studenterprojekterne gennem en mere systematisk 

opfølgning og arbejde på ‘at bringe viden i spil’ Konkret skal også de studerendes 

og forskernes adgang til data fra Sundhedsprofilen, kliniske og økonomiske data 

fra sundhedsvæsenet forbedres. Derudover skal Anker bidrage til arbejdet med 

igangsætning af forbedringsprojekter i et samarbejde mellem DCHI, det nordjyske 

sundhedsvæsen samt internationale eksperter.  

Lars Holger Ehlers 

Kontakt: lehlers@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 8257 

mailto:lehlers@business.aau.dk
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DCHI har i samarbejde med IKAS gennemført en bred 

spørgeskemaundersøgelse blandt læger, sygeplejersker og 

andre klinikere samt sygehusledelser og kvalitetsmedarbejdere. 

Invitation gik ud til 17.646 unikke mail adresser, og i alt 5.208 

brugbare svar er modtaget (svarprocent på 30 %). Udover en 

flot svarprocent har deltagerne udvist stor lyst til at beskrive og 

forklare styrker og svagheder ved Den Danske Kvalitetsmodel 

(DDKM). 
 

Regeringen har med sit nye sundhedsudspil  

lagt op til nytænkning af Den Danske  

Kvalitetsmodel. Fokus skal ifølge rege- 

ringen flyttes væk fra en procesorienteret  

akkrediteringsmodel til en mere fokuseret styring baseret på 

resultater og mål for kvalitet. 
 

Resultaterne rummer store muligheder for at give et kvalificeret 

indspark til diskussionen om nytænkning af DDKM og arbejdet 

med udvikling af DDKM version 3. Resultaterne fra 

undersøgelsen forventes publiceret i 2015.  

Aktuelt ved DCHI 

DCHI indsamler viden om akkreditering fra mere end 

5.000 læger og sygeplejersker 

DCHI udarbejder forslag til 

forbedringsprojekter i Region 

Nordjylland  

Region Nordjylland ønsker i det kommende år at arbejde mere 

systematisk med forbedringsprojekter på sygehusene. Som et 

led i denne satsning er blandt andet oprettet en ny stilling som 

forbedringschef i regionen.  
 

DCHI har i den anledning udarbejdet en liste med forslag til 

konkrete forbedringsprojekter på sygehusene. DCHI ønsker et 

godt samarbejde med de kliniske afdelinger og understreger, at 

afdelingerne selv skal ønske et samarbejde og prioritere 

projektet. 
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Aktuelt ved DCHI 

Et samarbejde mellem DCHI, UCN og  

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 

Ph.d. studerende Ann Lykkegaard Sørensens projekt omhandler 

uhensigtsmæssig medicinordination i psykiatrien. I forbindelse 

hermed står hun som hovedansvarlig for at udvikle og lede et 

kompetenceforløb for psykiatriske sygeplejersker indenfor 

sikker medicinering af psykiatriske patienter. Dette er et led i 

det nationale tiltag ”Sikker Psykiatri”.  
 

Kompetenceudviklingen er rettet mod at øge sygeplejerskernes 

viden om farmakologi og medicinering med fokus på 

patientsikkerhed. Kurset forløber over én uge og består af 5 

moduler.  
 

Sygeplejerskeuddannelsen ved University College Nordjylland 

har venligst stillet lokaler og udstyr til rådighed i forbindelse 

med kursets afholdelse.  

Ann Lykkegaard Sørensen 

Kontakt: 

als@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 2722 

Kommunal sundhedsforskning i Aalborg 

Aalborg Kommune og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved 

Aalborg Universitet afholdt den 13. november i Nordkraft et 

seminar om kommunal sundhedsforskning i Nordjylland.  
 

I Aalborg Kommune er netop afsat 3 mio. kr. til igangsætning af 

ny kommunal sundhedsforskning, og seminaret havde til formål 

at belyse, vidensdele og inspirere. I programmet for seminaret 

står: ”Systematisk forskning i det nære sundhedsvæsen er en 

forudsætning for, at det samlede sundhedsvæsen kommer til at 

fungere bedre og løbende tilpasser sig ændrede 

sygdomsmønstre, strukturer og ny teknologi”.  
 

DCHI deltog på dagen ved professor Lars Ehlers, der holdt 

oplæg med inspiration til, hvordan forskning med betydning for 

det kommunale sundhedsarbejde kan udvikles og styrkes. 

mailto:als@business.aau.dk
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Formidling af forskningsresultater 

Temadag om TeleCare Nord The 13th international forum on low back pain  

research in primary care 

I den første uge af oktober deltog ph.d. studerende Cathrine 

Elgaard Jensen i det internationale forum, der har fokus på 

forskning indenfor behandlingen af lændesmerter i almen 

praksis. Cathrine var inviteret til at præsentere to postere med 

titlerne ”Cost-effectiveness of implementing clinical guidelines on 

management of low back pain: a cluster randomised trial” og 

”Combining data from randomised controlled trials with registry 

data to improve health economic evaluation of low back pain 

treatment in Denmark”. Abstracts kan ses her (s.122 og 185).   
 

Forummet blev afholdt i Campos de Jordão i Brasilien. Ved 

forummet deltog ligeledes lektor og forskningsleder Martin Bach 

Jensen og ph.d. studerende Allan Riis, begge fra Klinisk Institut 

ved Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis 

i Region Nordjylland.  

   

Onsdag den 5. november 2014 blev der afholdt 

forskningstemadag om telemedicin til borgere med kronisk 

obstruktiv lungesygdom (TeleCare Nord) i Nordkraft i Aalborg. 

Ph.d. studerende Flemming Witt Udsen fra DCHI gav en status på 

den sundhedsøkonomiske viden, projektet har genereret på 

nuværende tidspunkt. 
 

Deltagerkredsen bestod af ca. 80 repræsentanter fra stat, 

regioner, kommuner, praksis, medicoteknik-industrien, 

forskningsinstitutioner og patientforeninger.  
 

Temadagen blev indledt med en generel introduktion til den 

nyeste viden om telemedicin til patienter med kronisk obstruktiv 

lungesygdom efterfulgt af en præsentation af status på 

forskningen fra hver af de fire tilknyttede ph.d. studerende i 

TeleCare Nord. Dagen blev rundet af med en paneldebat 

bestående af repræsentanter fra forvaltning, praksis og 

forskning. 
 

På dagen havde deltagerne rig mulighed for at komme med 

værdifulde inputs til den videre forskning, der skal foregå frem 

mod slutningen af 2015. 

http://www.lbpforum.com.br/pdf/abstractfinal.pdf
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Formidling 

 

Konferencedeltagelse i Kvalitetsdag 2014 

Kvalitetsdag ’14 er Center for Kvalitets og Region 

Syddanmarks årlige konference om kvalitetsudvikling på 

sundhedsområdet. Ph.d. studerende Ann Lykkegaard 

Sørensen og videnskabelig assistent Katherina Beltoft 

Simonsen præsenterede begge en poster til konferencen.  
 

Kvalitetsdag ’14 bød på spændende sessioner og 

paneldebat om organisationsmodeller som Lean, Virginia 

Mason, Planetree og Scottish NHS. Disse sessioner gav rig 

mulighed for at høre konkrete eksempler på den praktiske 

anvendelse af organisationsmodellerne i sygehusvæsenet 

både nationalt og internationalt. De overordnede temaer 

indenfor emnet organisations- 

modeller handlede om at skabe  

en organisation, der kan hånd- 

tere og fastholde forandringer,  

skabe en kultur for løbende  

forbedringer, reducere spild i  

processer samt skabe mere  

værdi for patienten. Gennem- 

gående er det, at man med  

disse udfordringer fortsat  

skal have patienten i centrum.     

 

Ph.d. studerende Anne Sig Vestergaard holdt i forbindelse med et 

forskningsinternat oplæg omkring sundhedsøkonomi. Oplægget 

omhandlede forskellige analysetyper, der bruges indenfor 

sundhedsøkonomisk forskning. I internatet deltog en række ph.d. 

studerende, læger og statistikere, der alle arbejder med 

sundhedsfaglig forskning.  
 

Formålet med oplægget var at give en kort introduktion til, 

hvordan sundhedsøkonomisk forskning kan udføres, hvordan 

man kan fortolke resultaterne heraf og at finde lighederne 

mellem den rene sundhedsfaglige forskning og den 

sundhedsøkonomiske forskning.  
 

Forskningsinternatet blev afholdt i starten af oktober af 

Tromboseforskningscenteret, der hører under Aalborg 

Universitetshospital. 

 

Forskningsinternat ved Trombosecenter Aalborg  
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Uddannelse i sundhedsøkonomi giver arbejde 

Aalborg Universitets kandidatretning  

Medical Market Access:  

Sundhedsøkonomi, kvalitetsudvikling og marketing 

DCHI, med professor Lars Holger Ehlers som primus motor, står 

som hovedansvarlig for kandidatuddannelsen Medical Market 

Access ved Aalborg Universitet. Kandidatuddannelsen Medical 

Market Access er en af tre kandidatretninger under uddannelsen 

Medicin med Industriel Specialisering, der blev oprettet ved 

Aalborg Universitet i 2006.  
 

På bacheloren indenfor Medicin med Industriel Specialisering 

opnår de studerende kompetencer indenfor medicin og 

forståelse for de kliniske problemstillinger, der findes indenfor 

sundhedssektoren.  
 

På kandidatretningen Medical Market Access kombinerer de 

studerende derefter deres medicinske bachelor med forståelse 

af sundhedsøkonomi, kvalitetsudvikling og marketing. Dette giver 

en unik kompetenceprofil, hvor de studerende har en god 

forståelse af medicinske problemstillinger, og hvordan disse har 

indflydelse på de beslutninger, der kan og skal tages, når man 

overvejer økonomiske og medicinske konsekvenser af 

beslutninger indenfor sundhedssystemet.  
 

Ved spørgsmål vedrørende Medical Market Access, kontakt da 

professor Lars Holger Ehlers her. 

Medical Market Access er en succeshistorie på 

arbejdsmarkedet 

Med fire årgange på arbejdsmarkedet er ledighedsprocenten 

blandt uddannede fra kandidatretningen Medical Market Access 

meget lav, og der er stor interesse for de studerendes 

kompetencer indenfor sundhedsøkonomi, kvalitetsudvikling og 

marketing – både i den private og den offentlige sektor.  
 

Ansættelsen af de første tre årgange (31 færdiguddannede) 

fordeler sig således på de forskellige sektorer: 

• 15 er ansat i den private sektor 

• 10 er ansat i den offentlige sektor 

• 5 er ansat som ph.d. studerende 

• 1 er på barsel  
 

 

 

Dette kan ses som et udtryk for det stadigt større fokus på at 

inddrage sundhedsøkonomiske aspekter, når der skal træffes 

beslutninger indenfor sundhedssektoren. På samme måde ses 

en stigende interesse for kvalitetsudvikling som et redskab til at 

optimere behandling uden at øge omkostninger eller forringe 

arbejdsvilkår for det dygtige sundhedspersonel.  

mailto:lehlers@business.aau.dk
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Interessen for sundhedsøkonomi stiger 

Siden 2009 er der blevet udbudt kurser i sundhedsøkonomi på Aalborg 

Universitet i forbindelse med kandidatoverbygningen Medical Market Access. 

Den stigende interesse for denne undergren af den økonomiske forskning har 

nu betydet, at der er blevet oprettet yderligere kursusrækker for henholdsvis 

kandidatretningen i Folkesundhedsvidenskab og kandidatretningen i Økonomi, 

hvor DCHI står som hovedansvarlig for udvikling og afvikling af disse kurser. 

 
 

• Kandidatstuderende på 3. semester Folkesundhedsvidenskab har 

således nu mulighed for at vælge faget ”Sundhedsøkonomisk evaluering 

og analyse indenfor Folkesundhedsvidenskab”, som vil give dem 

kompetencer indenfor sundhedsøkonomisk evaluering med en bredere 

forståelse og mulighed for at anvende de redskaber, der er til rådighed, 

når man skal foretage sådanne analyser. 
 

• På samme måde tilbydes 1. semesters kandidatstuderende på 

kandidaten Økonomi nu et kursus i sundhedsøkonomi, hvor de erhverver 

sig viden omkring økonomiske mekanismer i sundhedssektoren med 

særligt fokus på, hvordan sundhedssektoren afviger fra traditionel 

markedstænkning. Formålet med kurset er at give de studerende 

kompetencer med bred anvendelse indenfor sundhedssektoren og i 

medicinalvirksomheder, ligesom kompetencerne vil være anvendelige i 

arbejdet for patient- og interesseorganisationer med relation til 

sundhedssystemet.  
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Studenterprojekter: Muligheden for at skabe 

et udbytterigt samarbejde   

Der bliver på Aalborg Universitet hvert semester udarbejdet studenterprojekter 

af høj kvalitet, som potentielt har stor værdi og indflydelse for eksterne 

samarbejdsparter; det være sig institutioner indenfor det offentlige eller 

private virksomheder. Dette er også gældende på kandidatretningen Medical 

Market Access, hvor studerende ofte indleder samarbejde udenfor 

universitetsverdenen til gavn for alle involverede.  
 

Som ansvarlig for kandidatretningen Medical Market Access ønsker DCHI 

fremover at kunne evaluere udbyttet af disse projekter. Der er udarbejdet et 

evalueringsskema, som skal søge at besvare værdien af studenterprojekter 

for de involverede samarbejdspartnere. Skemaet evaluerer blandt andet om 

der er foretaget ændringer i praksis, udfordringer og barrierer i forbindelse 

med dette, og om der findes ønske om nyt samarbejde med studerende fra 

Medical Market Access.  
 

Som pilotforsøg er skemaet anvendt på to tidligere studenterprojekter; et 

speciale samt et projekt fra 2. semester på kandidatretningen, begge 

udarbejdet i samarbejde med afdelinger på Aalborg Universitetshospital. På de 

efterfølgende sider kan der læses om disse projekter, samt hvad ansatte på 

de forskellige afdelinger mente, de fik ud af samarbejdet med de studerende 

fra Medical Market Access. Det er tanken, at skemaet både skal kunne 

anvendes umiddelbart efter afslutning af projektforløbet og ca. seks måneder 

efter for at vurdere det fulde udbytte og implementeringsgrad.  

 
 

Hvis du eller I har spørgsmål vedrørende muligheden for samarbejde omkring 

studenterprojekter eller konkrete ideer til mulige samarbejdsprojekter, kan 

professor Lars Holger Ehlers eller Karin Dam Petersen kontaktes. 
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Katherina Beltoft Simonsen udarbejdede sit 

specialeprojekt i 2013 i samarbejde med Onko- 

logisk Dagafsnit på Aalborg Universitetshospital. 
 

Projektet havde til formål at analysere forekomst- 

en af ordinationsfejl på afdelingen via et kvalita- 

tivt studie med feltbesøg, interviews og opgørelse af indrapporterede utilsigtede 

hændelser. En evaluering af projektudbyttet blev efterfølgende foretaget af 

afdelingen, hvor det blev vurderet, at projektet havde ført til et større fokus på 

kvalitetsforbedringer, kvalitetssikring og systemudvikling i ordinationsprocessen. 

Flere forbedringstiltag er diskuteret såsom softwareforbedringer og styrkelse af IT-

kompetencer til ordination, som var nogle af de faktorer, der blev vurderet til at 

være potentielle risikofaktorer for ordinationsfejl. For afdelingen var specialet af høj 

relevans, og der er ønske om fortsat samarbejde med DCHI om relevante 

forbedringsprojekter.     
 

For yderligere information om projektet kan DCHI kontaktes her. 

 

 

 

Samarbejde med Onkologisk 

Dagafsnit på Aalborg 

Universitetshospital 
 

”The process of prescribing 

chemotherapy in a Danish University 

Hospital: Identifying and analyzing 

errors and error causes in a complex 

socio-technical system” 

mailto:ims@business.aau.dk?subject=Vedr. specialeprojekt af Katherina Beltoft Simonsen, MMA
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Annette Willemoes Holst og Marie Gerstrøm udarbejdede i 2013 et 2. semester 

kandidatprojekt i samarbejde med Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital.  
 

Formålet med projektet var at evaluere en samarbejdsaftale mellem det offentlige 

og en privat øjenklinik ved at sammenligne omkostningseffektiviteten i forhold til 

en specifik øjenoperation – lukning af makulahul –i offentligt og privat regi. Den 

primære forskel mellem de to operationssteder, Aalborg Universitetshospital og en 

privat øjenklinik, var, at disse havde forskellig procedurer, hvad angik anæstesi og 

indlæggelse; Aalborg Universitetshospital anvendte generel anæstesi og 

patienterne havde minimum én indlæggelsesdag.  
 

En evaluering af projektudbyttet blev efterfølgende foretaget af øjenafdelingen på 

Aalborg Universitetshospital, der var den primære samarbejdspartner. 

Samarbejdsprojektet har haft betydning, idet projektet viste, at operationen kunne 

udføres med en enklere og mindre omkostningstung metode, og Øjenafdelingen 

har derfor efterfølgende ændret deres operationsprocedure. De opererer stadig i 

generel anæstesi, men nu som dagkirurgi, så patienten sendes hjem samme dag, 

hvilket har haft betydning for personalets arbejdsrutiner og har medført 

besparelser på knapt en halv million.  
 

Da ændringen var fagligt velbegrundet med en bedre patientoplevet kvalitet og 

ydermere medførte en økonomisk besparelse, har afdelingen arbejdet på at 

implementere ændringerne gennem et kvalitetsudviklingsprojekt. I 

evalueringsskemaet til DCHI skriver Øjenafdelingen, at de fandt det spændende og 

inspirerende at få et sundhedsøkonomisk perspektiv på deres faglige ændringer og 

vil gerne samarbejde om flere projekter. 
 

For yderligere information om projektet kan DCHI kontaktes her. 
 

 

 

 

 

Samarbejde med Øjenafdelingen på 

Aalborg Universitetshospital:  
 

“Cost-Effectiveness Analysis of 

Macular Hole Surgery in a Public and 

Private Eye Clinic”  

 

 

mailto:ims@business.aau.dk?subject=Vedr. studenterprojekt af Annette Willemoes Holst og Marie Gerstr%C3%B8m, MMA
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Jeg fik fra slutningen af sommerferien tilbudt at besøge Garvan Institute i 

Australien. Min kliniske vejleder, professor Peter Vestergaard, har i mange år haft 

et samarbejde med professor John Eisman, som er en af verdens førende forskere 

indenfor osteoporose. Forskerne, som jeg fik mulighed for at samarbejde med, har 

fokuseret meget på den kliniske forskning omkring sygdommen, og især hvordan 

den viden, der genereres, kan anvendes til at forbedre behandlingen af patienter. I 

1989 var de bl.a. med til at starte et af verdens største og længste 

observationsstudier, Dubbo Osteoporosis Epidemiological Study (DOES), som har 

bidraget betydeligt til den nuværende behandlingsmåde. Studiet er opbygget 

omkring en provinsby med ca. 32.000 indbyggere. Her har man fulgt patienter over 

60 år, svarende til 4000 ved studiets start, og undersøgt risikofaktorer og 

endepunkter for osteoporose og knoglebrud. 

 

I løbet af mit ophold har jeg fået mulighed for at arbejde med et stort multinationalt 

projekt, som er under opstart. Tidligere har nationale studier vist, at dødeligheden 

kan formindskes, hvis patienter med osteoporotiske knoglebrud tilbydes medicinsk 

behandling. Der er dog stadig meget usikkerhed forbundet med disse fund, og 

forskning har også vist, at forskellen ikke er betydelig. Forskningsprojektet skal 

derfor afdække, om der på verdensplan kan dokumenteres en effekt på 

dødeligheden af antiosteoporotisk medicin. Projektet ledes af professor Jacqueline 

Center. 

  

Derudover har jeg i løbet af mit ophold undersøgt sammenhængen mellem opstart 

af antiosteoporotisk medicin og socioøkonomiske forhold i forbindelse med 

knoglebrud hos danskere over 50 år. Meget få patienter tilbydes behandling efter 

et knoglebrud, og tidligere studier har vist, at der eksisterer en selektionsbias i 

forhold til, hvem der bliver tilbudt behandlingen. Studierne har dog ikke klarlagt 

årsagerne til dette. Vores formål er derfor at undersøge om socioøkonomiske 

forhold kan forklare en del af denne forskel i behandling.   

Ph.d. studerende Louise Hansen 

fortæller om sit arbejde ved 

Garvan Institute i Sydney 

 

Louise Hansen 

Kontakt: lhan@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 2750 

mailto:lhan@business.aau.dk
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Til forside 

Nye medarbejdere 

Per 1. august 2014 tiltrådte Ina Marianne Svendsen 

stillingen som sekretær ved DCHI. Ina har tidligere arbejdet 

ved Udenrigsministeriet, hvorfor de sidste mange år er 

blevet tilbragt udenfor landets grænser blandt andet 

længere perioder i Rusland, Polen og Egypten.  
 

Ina varetager nu fuldtidsstillingen som sekretær og 

varetager primært administrative opgaver i regi af DCHI.  

Inas tiltrædelse kommer på baggrund af, at Nancy Raakjær 

holder orlov. Nancy tilbringer det næste års tid i USA med 

sin familie.  

 

Ina Marianne Svendsen  

Kontakt: ims@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 8595 

Anker Lund Vinding  

Kontakt: alv@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 7112 

 Chefkonsulent Anker Lund Vinding, Region 

 Nordjylland har per 15 august sin gang i DCHI 

 et par dage om ugen. Formålet er at højne 

 samarbejdet mellem Region Nordjylland og 

 DCHI.  
 

Anker sidder ved Sundhedsplanlægning, Patientdialog og 

Kvalitet ved Region Nordjylland, hvorfor hans ekspertise 

ligger indenfor DCHI’s arbejdsområder. Ved DCHI vil Anker 

blandt andet hjælpe med indhentning af registerdata.  

mailto:ims@business.aau.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://innowell.net/om-innowell/teamet/&ei=zoFcVPyWK87ePa_CgZgM&bvm=bv.79184187,d.ZWU&psig=AFQjCNHAdWavQyXn1cHhnH6R0gQCyvxy5Q&ust=1415435084106037
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.linkedin.com/pub/anker-lund-vinding/0/7aa/b70&ei=l8RcVNW7HcnWPYvVgaAO&bvm=bv.79184187,d.d2s&psig=AFQjCNHKdWErQJ6KQIl_4Z0MuGpnCubImw&ust=1415452167183304
mailto:alv@business.aau.dk
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Til forside 

Nye medarbejdere 

Katherina Beltoft Simonsen 

• Cand.scient.med. 

• Ansat som videnskabelig assistent pr. 1. august  

 

Annette Willemoes Holst 

• Cand.scient.med. 

• Ansat som videnskabelig assistent pr. 1. 

september 

Katherina Beltoft Simonsen 

Kontakt: kbs@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 2735 

Annette Willemoes Holst 

Kontakt: awh@business.aau.dk 

Tlf.: 9940 2731 

Annette skal under sin ansættelse arbejde med den kvantitative 

evaluering af det nordjyske projekt Forløbsbaseret 

Ledelsesmæssig Organisering (FLO), der er sat i værk af Region 

Nordjylland. Evalueringen af FLO udarbejdes i samarbejde med 

Center for Organization, Management and Administration (COMA) 

ved Aalborg Universitet.  

Annette arbejder med databehandling og skal senere i forløbet 

stå for formidling af forskningsresultater. 
Under sin ansættelse skal Katherina primært samarbejde med 

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) om 

et nationalt forskningsprojekt, der kvantitativt skal søge at 

evaluere effekten af uvarslede surveys på offentlige sygehuse i 

et randomiseret, kontrolleret studie samt evaluere holdninger og 

oplevelser omkring akkreditering og uvarslede surveys gennem 

en national spørgeskemaundersøgelse og interviews af 

involverede projektdeltagere.   

Katherina arbejder med kvalitativ og kvantitativ databehandling 

og står for at formidle projektresultater i form af videnskabelige 

artikler. 

mailto:sabrina@business.aau.dk
mailto:lhan@business.aau.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://innowell.net/om-innowell/teamet/&ei=zoFcVPyWK87ePa_CgZgM&bvm=bv.79184187,d.ZWU&psig=AFQjCNHAdWavQyXn1cHhnH6R0gQCyvxy5Q&ust=1415435084106037
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Til forside 

Følg DCHI på LinkedIn  

Er du interesseret i kvalitetsudvikling og sundhedsøkonomi, kan 

du få opdateringer om nyheder, jobmuligheder, faglige 

arrangementer og andre events. Derudover er du velkommen til 

at deltage i eller selv starte diskussioner og dialog med DCHI’s 

faste stab af medarbejdere og  

ph.d. studerende. LinkedIn kan også være et tilbud om at 

udbygge dit netværk og styrke din faglige profil.  

 

DCHI’s LinkedIn gruppe kan findes her. 

 

Siden sidst 

 Tre ph.d. studerende fra DCHI deltog ved  

 den europæiske konference  afholdt af 

 International Society of Pharmaco- 

 economics and Outcomes Research (ISPOR). 

Konferencen fandt sted fra d. 8. november til 12. november i 

Amsterdam. Titlen på dette års konference var ”New Challenges 

for Improving European Health Care”. Programmet indeholdt 

blandt andet oplæg omkring, hvordan man skaber bæredygtige 

sundhedssystemer i Europa. Derudover var der særligt fokus på 

brug af registerdata i sundhedsforskning. 
 

Alle tre ph.d. studerende præsenterede deres forskning ved en 

postersession. 
 

Titlen på DCHI’s abstracts er:  

• Impact of osteoporotic fractures on quality of life – design 

of a mapping study of Qualiost to EQ-5D 

v. Louise Hansen 
 

• The quality of prescribing for psychiatric patients 

v. Ann Lykkegaard Sørensen 
 

• Cost-effectiveness analysis of protease inhibitor 

monotherapy versus ongoing triple-therapy in the long-term 

management of HIV patients 

v. Lars Oddershede  

 

 

ISPOR 17th Annual European Congress  

http://www.linkedin.com/groups/Danish-Center-Healthcare-Improvements-DCHI-7437607
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DCHI er et tværfakultært og anvendelsesorienteret 

forskningscenter etableret i samarbejde mellem det 

samfundsfaglige og det sundhedsfaglige fakultet ved Aalborg 

Universitet samt Region Nordjylland. 

 

Centerets mission er gennem forskning, evalueringer, 

undersøgelser og studenterprojekter at frembringe ny viden 

og nye metoder til forbedringer i sundhedsvæsnet. 

 

- Næste nyhedsbrev  

marts 2015 

- Glædelig jul! 


