
 

 

 

Delrapport V 

 

 

Kortlægning af sundhedssektoren med hensyn til forskning og 
udvikling i relation til rehabilitering og sundhedsfremme i Re-
gion Sjælland 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Fuglsang RUC 

Povl A. Hansen RUC 

Britta Hørdam UCSJ 

Palle Larsen UCSJ 

Göran Serin RUC 

 

 

 

 

RUC  2008 



 2 

 

Forord 

 

Projektet er startet på basis af en bevilling fra Region Sjælland, der har ønsket en kort-

lægning af forsknings og udviklingsressourcerne indenfor sundhedsfremme og rehabili-

tering i Region Sjælland. Projektet er et delprojekt i Platformsprojektet. 

Delprojektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Roskilde Universitetscenter og Uni-

versity College Sjælland.  Derudover har en række enkeltpersoner samt repræsentanter 

for institutioner deltaget med oplysninger, viden og ideer til problemstilliner i projektet. 

Vi vil gerne takke disse medarbejdere for et konstruktivt samarbejde, uden disse oplys-

ninger ville dette projekt ikke være muligt. 

 

 

Roskilde  april 2008 

 

Povl A. Hansen 

Projektleder 

 

 

 

 

Studentermedhjælpere på projektet har været: 

Rikke Bernholm samt Judith Bartels 
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Indledning 
Denne delrapport har som formål, at kortlægge forsknings- og implementerings-

problemstillinger i Region Sjælland i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og reha-

bilitering, herunder en kortlægning af forskningsressourcer, forskningsproblemstillinger 

og forskningssamarbejde mellem forskningsinstitutioner og kommunale institutioner. 

 

Overførsel, udvikling og implementering af viden sker ikke alene ud fra institutionelt og 

organisatoriske rammer i Region Sjælland, men foregår i et samspil mellem institutioner 

på tværs af administrative grænser. Samarbejdsrelationer følger faglige og netværksrela-

tioner, mere end geografiske grænser. 

 På den anden side er der et naturligt ønske om at styrke samarbejdsrelationerne indenfor 

de institutionelle rammer, der er opbygget i de nye regioner og kommuner. Identifikation 

af samarbejdsprojekter, implementeringsproblemer og forskningsressourcer er et vigtigt 

led i styrkelsen af relationerne mellem regionernes institutioner indbyrdes. Denne rap-

port har som formål at kortlægge disse muligheder.  

1. Sundhedsforskningen og den nye struktur for forebyggelse og re-
habilitering 
Dette projekt skal også ses i lyset af den ændrede opgavefordeling, der fra 1. januar 2007 

er etableret. Ansvaret for sundhedsfremme fordeles mellem regioner (sygehusene), prak-

tiserende læger og kommuner1. Kommunernes overtagelse af dele af sundhedsområdet 

betyder, at der i kommunernes strukturer bliver et behov for nytænkning. Det drejer sig 

først og fremmest om at få de nye opgaver etableret i den opgavestruktur, der allerede 

findes på det kommunale niveau. Det drejer sig om at skabe sammenhæng mellem gamle 

og nye opgaver og om at etablere snitflader mellem dem2. Den tværgående sammenhæn-

gende struktur har således i begyndelsen naturligt været i centrum. Den næste opgave er 

at sikre vidensopbygning i denne samarbejdsstruktur, herunder forskningsbaseret viden. 

 

                                                 

1 Region Sjælland: Sundhedsaftale ” I henhold til sundhedsloven og bekendtgørelser på området skal Regionsrådet med 
hver kommunalbestyrelse i regionen indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet” godkendt 
den 17 januar 2007.. 
2 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 9 2006 
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Dette projekts formål er at give et overblik over de forskningsmæssige ressourcer, der al-

lerede er i region Sjælland og vise i hvor stor udstrækning, der allerede er etableret vi-

densudvikling baseret på forskningsresultater. Formålet er også, at kunne pege på mulig-

heder og barrierer i vidensudvikling og implementering. 

 

2. Projektets problemstilling 

 Udgangspunktet er, at Region Sjælland ønsker at styrke vidensudviklingen indenfor og 

mellem forskellige indsatsområder i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

Formålet er derfor at identificere forsknings- og implementeringsaktiviteter indenfor dis-

se områder i regionen, men også at undersøge hvilke problemstillinger i forhold til im-

plementering, vidensdeling og vidensopbygning, der knytter sig til at styrke samarbejdet 

mellem de forskellige institutioner i regionen. Udgangspunktet er, at vidensudvikling og 

formidling ofte vil have forskellige former og erfaringsbasis mellem forskellige aktører 

og deres institutionelle rammer. 

 

Der er derfor et spørgsmålet om at udveksle, udnytte og formidle erfaringer og viden 

mellem forskellige vidensaktører og praksis. Det gælder både ressourcemæssige forhold, 

såvel som selve udfoldelsen af vidensudvikling og formidling mellem forskellige aktø-

rer.  I denne sammenhæng vil projektet også opsamle og systematiserer de erfaringer, der 

knytter sig til en udvikling af videnssamarbejdet. Her er det ikke alene barrierer mellem 

forskellige vidensformer, der er til diskussion, men også veje til at skabe interaktion mel-

lem praksis, erfaringer og vidensudvikling. 

 

Dette fører til en todeling af projektets problemstilling i to niveauer: 

1. Det første niveau: En kortlægningsopgave3. 

A: Første del af kortlægningsopgaven retter sig mod en kortlægning af de forsknings-

mæssige ressourcer, der eksisterer på det regionale forskningsniveau, og som udfører 

forskning indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

                                                 

3 Indsamlingen sker på basis af åbne kilder, årsrapporter og henvendelser til institutionsledere samt kommuner. 
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B: Den anden del af kortlægningsopgaven retter sig mod en kortlægning af de institu-

tioner, på implementeringsniveauet der allerede har etableret forskningssamarbejde med 

forskningsinstitutioner. Også her er der fokus på institutioner i den primære sundheds-

sektor i regionen, der beskæftiger sig med forebyggelse, rehabilitering og sundheds-

fremme.  

2. Det andet niveau: Kvalitativ undersøgelse af implementeringsproblemstillinger 

A: Første del af det andet niveau: Implementerende aktører 

Her sættes der fokus på implementering af viden og forandringsprocesser, indenfor fore-

byggelse og sundhedsfremme. Denne del af projektet har som formål at opsamle erfarin-

ger i forhold til implementering af forskningsbaseret viden som det opfattes hos de im-

plementerende aktører. Dette sker via en række kvalitative interviews med ledende med-

arbejdere i den primære sundhedssektor. 

 

B: Anden del af det andet niveau retter sig mod forsknings- og uddannelsessektoren og 

dennes aktørers opfattelse af nye veje til vidensoverførsel samt erfaringer fra samar-

bejdsformer. I forhold hertil metoder til implementering af forskningsbaseret viden i en 

interaktion mellem forskellige vidensaktører og praksis. Dette ikke mindst set i forhold 

til brugerniveauet. 

 Sammenlagt skal undersøgelsen kunne give en opfattelse af de ressourcer, der er til rå-

dighed, men også af de udfordringer, barrierer og muligheder som den ændrede opgave-

fordeling medfører for en udvikling og styrkelse af vidensniveauet indenfor sundheds-

fremme, forebyggelse og rehabilitering på det kommunale niveau. 

 

3. Projektets metodiske udgangspunkter 

Projektets metode tager udgangspunkt i en dynamisk opfattelse af forholdet mellem for-

skellige metodetilgange. Det drejer sig både om empirisk og kvalitative metoder, der al-

tid er elementer i en problemstilling. Indsamling af data er baseret på åbne kilder i form 

af offentlige myndigheders opgørelser, i form af forskningsressourcer og forsknings-
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områder. På baggrund heraf foretages der indsamling af empiriske oplysninger over in-

stitutionelle ressourcer og deres fordeling på institutionelle niveauer, opgaver samt geo-

grafisk fordeling på basis af interviews. 

 

I den kvalitative del af projektet er der foretaget interviews med et udvalg af aktører, der 

på baggrund af deres praksis – forsknings- eller implementeringsmæssigt har indsigt i de 

diskuterede vidensudviklede problemstillinger, eller som bruger har erfaring med udvik-

ling af ressourceområdet og institutioners funktioner i forhold til vidensimplementering. 

Der tages således ikke i projektet stilling til informanternes repræsentativitet, men det er 

deres erfaringsbaggrund, der her er afgørende for valg. Der er derfor tale om eksemplari-

ske mere end et repræsentativt udvalg. 

 

For at skabe en metodisk harmonisering af begreber og deres analytiske indhold, er der 

som metodisk grundlag for projektet etableret en fælles begrebsforståelse.  

 

Definitioner i projektet  

Forebyggelse defineres ud fra en risikotænkning. Det vil sige, at det er en foranstaltning 

eller proces, hvorved et bestemt uønsket fænomen forhindres, hæmmes eller reduceres. 

Sygdomsforebyggelse betyder, at man via eksempelvis vaccinationer forhindrer, at syg-

dom opstår (biomedicinsk forklaring). Generelt arbejdes der med primær-, sekundær- og 

tertiær forebyggelse: 1. Ved den primære forebyggelse forstås alle former for indsatser i 

den raske befolkning, der har til formål at forhindre, at sygdom overhovedet opstår. 2. 

Ved sekundær forebyggelse forstås alle former for indsatser, der har til formål at op-

spore/screene personer med øget risiko for udvikling af sygdom – for at forhindre syg-

domsudvikling (befolkningsundersøgelse, alkoholkampagner, forebyggelse af tra-

fik/faldulykker). 3. Ved tertiær forebyggelse forstås indsatser, der har til formål at fore-

bygge forværring af sygdom og kroniske tilstande hos befolkningen (diabetes, rygerlun-

ger, hjerte/karsygdomme) (Statens Institut for Folkesundhed 2003). 
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Rehabilitering defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har fået eller er i risiko for at 

få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 

et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livs-

situation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 

indsats (Hvidbog 2004, www.rehabiliteringsforum.dk). 

 

Implementering forstås som strategier og metoder til at forbedre, udvikle og anvise nye 

forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsprogrammer, der bygger på evidens-

baserede forskningsresultater. 

 

Forskning defineres bredt som systematiske undersøgelser, der har til formål at øge den 

videnskabelige og tekniske viden. Forskning inddeles i: 

Grundforskning : Originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære 

formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte.  

Anvendt forskning: Originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er 

primært rettet mod bestemte praktiske mål. 

Udviklingsarbejde: Systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem 

forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt 

forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. (Dansk Cen-

ter For Forskningsanalyse). 

I de efterfølgende kapitler vil der blive redegjort nærmere for de konkret anvendte meto-

der.  
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Kapitel 1 

Institutioner i regionen og deres forskningstilknytning 

1. Formål  

Formålet med dette kapitel er at identificere institutioner i Region Sjælland med forsk-

ningstilknytning inden for området forebyggelse og rehabilitering. Desuden skal kapitlet 

undersøge, om der findes forskningssamarbejde på tværs af forskellige instanser i regio-

nen inden for dette område, herunder forskningsinstitutioner, sygehuse og kommunale 

institutioner og tilbud. 

 

Baggrunden for kapitlet er, at Region Sjælland ønsker at skabe vidensudvikling på tværs 

af de forskellige indsatsområder på sundhedsområdet. Vidensudvikling inden for fore-

byggelse og rehabilitering er selvfølgelig ikke afgrænset til at foregå inden for en region 

og udelukkende i tilknytning til forskning. Institutionerne kan indhente viden mange ste-

der fra, og forskning er bare en ud af flere kilder til udvikling og nytænkning på sund-

hedsområdet.  

 

Men med de nye forpligtelser i den nye sundhedslov og den ændrede arbejdsfordeling 

som følge af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, er der opstået et behov 

for nytænkning. Her har det central relevans at indsamle viden om, hvad der allerede for-

skes i og hvordan forskning bruges i praksis i regionen. Det vil være relevant også at se 

på de kommunale sundhedstilbud og deres mulige forskningstilknytning. 

 

Det har været fremme gennem de senere år, at kommunerne måske med fordel kan orga-

nisere sundhedsfremmeaktiviteter i såkaldte sundhedscentre. Både Socialministeriet 

(Velfærdsministeriet) og Sundhedsministeriet har givet tilskud til forsøg med Sundheds-

centre i Danmark. Støtte er også givet til flere forsøg i Region Sjællands kommuner, i 

Odsherred (Nykøbing-Rørvig), Vordingborg (Møn) og Næstved.  
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Sundhedscentrene kan måske bidrage til at samle og koordinere de forskellige kommu-

nale tilbud og skabe forudsætninger for nytænkning og udvikling. Sundhedscentrene kan 

måske også tænkes at blive et forbindelsesled mellem de kommunale tilbud og forsknin-

gen i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.  

 

På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke muligt at svare på, hvilken rolle sundheds-

centrene vil få. Sundhedscentrene er stadig nye og findes kun i en tredjedel af kommu-

nerne i Region Sjælland. Vi har alligevel forsøgt at beskrive, hvordan sundhedstilbudene 

konkret er organiseret i kommunerne. Kapitlets formål er dog ikke at evaluere sundheds-

centrenes eller andre kommunale strukturers rolle for vidensudvikling i regionen. 

2. Kort om metode 

Vores definition på forskning henter vi fra Dansk Center for Forskningsanalyse og 

Dansk Forskningsstatistik. Definitionerne er gennemgået i rapportens indledningskapitel. 

Her hedder det blandt andet, at forskning omfatter grundforskning, anvendt forskning og 

udviklingsarbejde.  

Det forskningsbegreb vi anvender i vores undersøgelse omfatter altså alle tre kategorier 

af forskning. Forskning kan derfor også omfatte systematisk udviklingsarbejde, der fore-

går i kommunerne. Udviklingsarbejde kan defineres som ”Systematisk arbejde baseret på 

anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål 

at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer 

eller tjenesteydelser” (Dansk Center for Forskningsanalyse 2005, p. 6-7). 

For at identificere institutioner med forskellige grader af forskningstilknytning og forsk-

ningssamarbejde har vi derfor indsamlet materiale fra flere forskellige kilder.  

Først har vi fået udarbejdet et udtræk fra Dansk Forskningsstatistik vedrørende forsk-

ningsårsværk på sundhedsområdet i regionen. Forskningsstatistikken fortæller os, hvor 

meget der forskes på sygehusene, men oplyser ikke noget om hvad der specifikt forskes i 

for eksempel inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Den siger heller 
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ikke noget om den forskning, der foregår uden for forskningsinstitutionerne, for eksem-

pel anvendt forskning eller udviklingsprojekter, som er forankrede i kommunerne. 

 

For at kunne afdække FoU-aktiviterne i regionen har vi derfor tillige indsamlet oplys-

ninger fra tre typer af institutioner i regionen. Disse er: 1) Forsknings- og uddannelsesin-

stitutioner med grundforskning og anvendt forskning inden for sundhedsfremme, fore-

byggelse og rehabilitering. 2) Sygehusene i regionen, hvor vi også har kigget efter ek-

sempler på grundforskning og anvendt forskning. Og 3) kommunerne, hvor fokus mere 

har været rettet mod forskningsrelateret udviklingsarbejde i lidt bredere forstand. Desu-

den har vi indhentet oplysninger fra to patientorganisationers hospitaler, som har en 

driftsoverenskomst med Region Sjælland. 

 

Konkret har vi undersøgt disse institutioner gennem en kombination af telefoninterviews 

og gennemgang af web-sider. Telefoninterviewene er foretaget med en ledende person 

med ansvar for forskning eller sundhedsfremme, forebyggelse og/eller rehabilitering i 

hver af de pågældende institutioner eller kommuner. 

 

Vores liste over forsknings- og udviklingsinitiativer er derfor næppe udtømmende, men 

den giver alligevel et godt fingerpeg om, hvilke typer forsknings- og udviklingsaktivite-

ter inden for sundhedsfremme, der findes. 

3. Resultater 

a) Hvor meget forskes der i Region Sjælland 

Vi kan først se på, hvor meget der forskes i Region Sjælland.  

Tabellerne 1 og 2 nedenfor viser de seneste tal fra Dansk Forskningsstatistik om forsk-

ning og udviklingsarbejde (FoU) udført i Region Sjælland i 2005. Opgørelsen omfatter 

de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der fysisk har fundet sted på forskningsinstituti-

oner i Region Sjælland. Det betyder bl.a., at Sct. Hans Hospital er med, selv om 

hospitalet organisatorisk er en del af Region Hovedstaden.  
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Tabel 1: Forskning og udviklingsarbejde (FoU) i Region Sjælland fordelt på institu-
tioner, 2005 (seneste tal). Antal FoU-årsværk og FoU-udgifter i mio. kr. 

  Antal FoU-
årsværk 

FoU-udgifter (mio. 
kr.) 

Roskilde Universitetscenter 282,61  291,719  

CVU Sjælland 9,25  8,639  

CVU Handelshøjskolecentret Slagelse 1,41  0,71  

CVU-Syd 1,5  1,81  

Museet for Holbæk og Omegn 1  0,543  

Lolland-Falsters Stiftsmuseum 1,28  1,014  

Danmarks Fødevareforskning4 21,75  17,353  

Danmarks JordbrugsForskning5 110,58  67,548  

Forskningscenter Risø 512,01  355,574  

Danmarks Miljøundersøgelser6 93,24  65,46  

Sct. Hans Hospital 12,94  10,311  

Sygehuse7 (estimat8) 22,88  8,534  

I alt 1.070,45   829,215   

Kilde: Dansk Forskningsstatistik. Dansk Center for Forskningsanalyse. 

Tabel 1 viser, at langt størstedelen af forskningen i Region Sjælland i 2005 foregår på 

Forskningscenter Risø og Roskilde Universitetscenter. Det har ikke været muligt at be-

stemme, hvor stor en andel af denne forskning, der handler om forebyggelse og rehabili-

tering.  

 

                                                 

4 Omfatter alene FoU udført ved Afdeling for Virologi på Lindholm (4771 Kalvehave). 
5 Omfatter alene FoU udført ved Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Forskningscenter Flakkebjerg. 
6 Omfatter alene FoU udført ved DMU's afdelinger i Roskilde. 
7 Eksklusiv Sct. Hans Hospital. 
8 De angivne 2005-estimater for sygehusene er baseret på den seneste indsamling af forskningsstatistik - vedr. året 2002 
- på de mindre sygehuse i Danmark. 
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Sygehusenes andel af det samlede antal årsværk udgør kun omkring 2 procent. Samtidig 

skal det bemærkes, at sygehusene ikke direkte har en forskningsforpligtelse. Men regio-

nen har med den nye sundhedslov til gengæld fået en ny forskningsforpligtelse, som kan 

tænkes varetaget af bl.a. sygehusene. Det lægger et vist pres på sygehusene for at øge de-

res forskningsandel. 

 

Tabel 2 nedenfor giver et mere differentieret billede af, hvilke sygehuse, der udfører 

forskning. Tabellen viser, at kun 5 af de i alt 10 sygehuse i Region Sjælland har forsk-

ning ifølge tallene for 2005. Af tabellen fremgår det, at det især er Roskilde og Køge sy-

gehus, begge tilhørende det nuværende Sygehus Nord (tidligere udgjorde de Sygehus 

Øst), der udfører forskning i 2005.  

 

Det må antages at Roskilde og Køge Sygehuse stadig er blandt de mest aktive på forsk-

ningsområdet. Roskilde sygehus har således status som et universitetssygehus i samar-

bejde med Københavns Universitet. På det tidligere Sygehus Østs hjemmeside står føl-

gende tillige anført: “Roskilde Sygehus samarbejder også med Roskilde Universitetscen-

ter (RUC) om især biomedicinsk forskning og sundhedstjenesteforskning. Sygehuset og 

RUC samarbejder endvidere om det nyetablerede RUC-fag medicinalbiologi. Sygehuset 

deltager desuden i videnskabeligt programsamarbejde med bl.a. Forskningscenter Risø.” 

(http://www.rs-roskilde.dk/ras/koge/personale/student.asp).  

 

På de øvrige sygehuse tages også skridt til at fremme forskning. Det nuværende Sygehus 

Syd har for eksempel formuleret en forskningspolitik og oprettet et forskningsråd og en 

forskningsenhed for at styrke forskningen. 

 

Ifølge den af Region Sjælland vedtagne Sygehusplan 2007 skal forskningen udbygges 

ved at etablere et Region Sjællands Universitetssygehus. Det skal være en virtuel organi-

sation som alle sygehuse indgår i. Planen er at oprette “et ledelses-forum mellem Kø-

benhavns Universitet og Region Sjælland, hvor Syddansk Universitetscenter og RUC er 
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tilforordnet ” og “en fælles forskningsstruktur med en forskningsleder og en stab, ” samt 

en “regional forskningsfond ” (Region Sjælland 2007). 

Tabel 2: FoU årsværk og udgifter på sygehuse i Region Sjælland, 2005 

  Antal FoU-årsværk FoU-udgifter (mio. 
kr. i 2005-priser) 

Nykøbing F Sygehus 0,9  0,39  

Roskilde Sygehus 8,89  1,885  

Holbæk Sygehus 3,7  1,742  

Køge Sygehus 6,79  3,398  

Næstved Sygehus 2  0,821  

Psykiatrien i Storstrøms Amt 0,6  0,298  

I alt 22,88   8,534  

Kilde: Dansk Forskningsstatistik. Dansk Center for Forskningsanalyse. 

 

Ud over de i tabellen nævnte sygehuse har vi identificeret et privathospital (Valdemar i 

Ringsted). Valdemar må ikke udføre forskning i relation til sine patienter. Vi vurderer, at 

der foregår et vist udviklingsarbejde på sygehuset som har relation til forskningen. Tilli-

ge findes Gigthospitalet i Skælskør og Sclerosehospitalet i Haslev (se også tabel 3) samt 

nogle andre sygehuse regionen, hvor vi vurderer, der foregår et vist udviklingsarbejde el-

ler findes forskningstilknytning. 

b) Hvad forskes der i inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering? 

Herefter kan vi se på, hvad der forskes i indenfor forebyggelse og rehabilitering i de for-

skellige sammenhænge.  

Først skal vi nævne, at det ikke været muligt at afdække, hvad de 22,88 forskningsårs-

værk på sygehusene fra 2005-tallene (Tabel 2) har været allokeret til. Går vi ind de in-

terviews, der er udarbejdet i dette projekt, og sammenholder vi disse med fokusgruppe- 

og personlige interviews (se næste kapitel), tegner der sig et billede af, at sygehusene i 

langt overvejende grad varetager forskning inden for de klassiske medicinske forsk-

ningsområder. Således vurderer vi, at der findes relativt lidt forskning inden for sund-
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hedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Det har ikke været muligt at få et præcist tal 

for årsværksandelen. 

 

Sygehusene er som sagt ikke de eneste, der varetager forskning og udvikling inden for 

forebyggelse og rehabilitering. Der findes to andre instanser, forskningsinstitutionerne 

og kommunerne. Af de i forskningsstatistikken (Tabel 1) nævnte forskningsinstitutioner, 

er det særlig RUC, som varetager forskning inden for forebyggelse og rehabilitering.  

 

Dertil kommer kommunerne. Kommunerne og regionen har indgået sundhedsaftaler, 

hvor fokus er varetagelsen af de rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende 

opgaver, som beskrevet i sundhedsloven.9 Det er en ny opgave, kommunerne overtager, 

og det stiller krav om nytænkning og udvikling. Kommunerne varetager næppe forsk-

ning (grundforskning og anvendt forskning) i traditionel forstand. Men de varetager som 

anført et udviklingsarbejde som kan have en vis forskningstilknytning.  

 

I praksis findes ikke en ensartet organisatorisk udformning inden for sundhedsfremme og 

udvikling af sundhedsfremme i regionen. Opgaverne henhører under og udvikles af for-

skellige forvaltninger og instanser i de forskellige kommuner. Ligeledes kan forskning 

og udvikling foregå i forskellige institutioner og strukturer. 

De institutioner der er medtaget i undersøgelsen er således:  

1) Forskningsinstitutioner i Region Sjælland med forskning inden for sundhedsfremme, 

forebyggelse og rehabilitering. Vi har kun fundet sådanne forskningsaktiviteter på RUC.  

2) Sygehuse med forskning og udvikling inden for sundhedsfremme, forebyggelse og 

rehabilitering.  

3) Kommunerne, som ikke varetager forskning i traditionel forstand, men forestår en 

række udviklingsopgaver, som kan have en vis forskningstilknytning. 

                                                 

9 http://www.regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sundhed/fagfolk/sundhedsaftaler/ 
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I det følgende beskriver vi hvert af disse områder. Det skal bemærkes, at listerne over 

forsknings- og udviklingsaktiviteter kan være ufuldstændig, idet de bygger på interviews 

og gennemgang af websider. Oplysningerne må derfor anses for at være eksemplariske 

snarere end repræsentative. Alligevel vurderer vi, at de giver et rimeligt afbalanceret bil-

lede af, hvad der foregår i regionen mht. FoU inden for forebyggelse og rehabilitering. 

1) Forskningsinstitutioner 

Roskilde Universitetscenter (RUC) er ifølge vores oplysninger den eneste egentlige 

forskningsinstitution i regionen, der varetager forskning inden for dele af områderne fo-

rebyggelse og rehabilitering. Tabel 3 nedenfor viser en oversigt over nogle hovedområ-

der indenfor grundforskning og anvendt forskning på RUC. Tabellen angiver en samlet 

oversigt for perioden 2006 – 2007. Forskningen på RUC er samfundsvidenskabeligt og 

humanistisk orienteret med fokus på blandt andet sundhedskommunikation (hvordan 

myndigheder kommunikere et sundhedsbudskab til borgerne) og læring, herunder pati-

entlæring. 
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Tabel 3: Forskning på Roskilde Universitetscenter i sundhedsfremme, forebyggelse 

og rehabilitering. 

Institution Afdeling Forskningsområde inden for 
forebyggelse og rehabilitering 

RUC Forskningsenhed for sundheds-
fremme 

 

Sundhedsfremme, lærings-
forskning i det sundhedsfaglige 
felt. Professionsforskning i 
sundhedsuddannelserne. 

 Institut for kommunikation, 
virksomhed og 
informationsteknologier 

Netværkskommunikation og 
forandring af madpraksis. 

 Institut for kultur og identitet Projekt om brugen af kulturelle 
mediatorer i hospitalsvæsnet i 
England, Irland, Italien og Bel-
gien (Afsluttet 2006). 

 Institut for psykologi og uddan-
nelsesforskning 

Evaluering om demensarbejde. 

Psykoterapeutisk tilbud til 
pårørende og demente. 

Gode rammer for 
hjerterehabilitering. 

Kilde: Websider og telefoninterviews. 

En del af de beskrevne forskningsområder er relateret til eksisterende ph.d. projektfor-

løb, og er således del af et uddannelsesforløb. På RUC findes også mere tekniske (data-

logiske) projekter på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknolo-

gier, der grænser op til området sundhedsfremme, men vores vurdering er, at de alligevel 

p.t. falder uden for rammen forebyggelse og rehabilitering. 

 

Af tabellen fremgår det, at sundhedsfremme og forebyggelse er mest i fokus sammen-

holdt med rehabilitering. Kun et enkelt forskningsområde beskæftiger sig med rehabilite-

ringsområdet. Tendensen til at fokusere mere på forebyggelse end rehabilitering finder vi 

også i de øvrige institutioner som beskrevet i det følgende.  
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På Roskilde Universitetscenter er tillige etableret en forskningsenhed i sundhedsfremme 

og en bachelor- og kandidatuddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier, som 

formentlig vil medføre mere forskning inden for sundhedsfremme, forebyggelse og re-

habilitering i fremtiden. Der er i 2005 indgået en aftale mellem Roskilde Universitets-

center og Roskilde Amts Sygehus, som dog mest orienterer sig mod samarbejde og un-

dervisning inden for medicinalbiologi.  

 

Samarbejdet mellem RUC og Roskilde Sygehus handler dog også om sundhedstjeneste-

forskning (ifølge oplysninger på det tidligere Sygehus Østs hjemmeside), men vi har 

gennem vores telefoninterviews ikke fundet yderligere oplysninger om dette område.  

2) Sygehusene 

Som nævnt foregår der nogen forskning i Region Sjællands sygehuse, mest på Roskilde 

Sygehus (der har haft status som universitetssygehus i samarbejde med Københavns 

Universitet) og Køge Sygehus. Forskningsindsatsen er generelt ved at blive opprioriteret 

med den nye Sundhedsplan 2007 (som tidligere anført). Men spørgsmålet er, hvor meget 

af denne forskning, der retter sig mod forebyggelse og rehabilitering. 

 

Indsatsen på det forebyggende, det sundhedsfremmende og det rehabiliterende område er 

ansvarsmæssigt overgået til kommunerne. Helt aktuelt er det tillige sådan, at sygehusene 

tidligere var medlemmer af ”Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark” Dette net-

værk er imidlertid nedlagt pr. 1. februar 2008, som en konsekvens af kommunalrefor-

men. Det indebærer umiddelbart, at der i den fremtidige Region Sjælland ikke i sygehus-

regi vil være så stærkt et fokus på denne rapports område som tidligere.  
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Tabel 4: Forskning på Sygehuse i sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 

Institution Afdeling Forskningsområde inden for 
forebyggelse og rehabilite-
ring 

Roskilde og Køge Syge-
hus10 

(Det tidligere Sygehus 
Øst) 

Arbejdsmedicinsk klinik Musikeres arbejdsrelaterede 
helbredsproblemer og risiko-
faktorer for nakkelidelser. 

  Kontormiljøets betydning for 
øjenirritation og stress. 

 Medicinsk afd. Køge 

 

Trænings indflydelse på gly-
kæmisk kontrol, lipider, blod-
tryk (BT), og kropssammen-
sætning hos Diabetes mellitus 
type II (DM II) pt. 

 Medicinsk afd. Roskilde Motionsprojekt af DM II pt. 

Holbæk og Slagelse syge-
hus 

(Del af det tidligere Syge-
hus Vest) 

Medicinske og kirurgiske afde-
linger 

Faldforebyggelse mm. 

Sårforebyggelse. 

diabetes mellitus (DM) kost-
vejledning. 

Lungefunktion hos præmatu-
re. 

Kostvejledning til småtspi-
sende. 

Hjerterehabiliteringsprogram. 

Forebyggende initiativer i re-
lation til Kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL) indenfor 
fys/ergo området. 

Rygskole. 

                                                 

10 Sygehusene i Region Sjælland var indtil 1. januar 2008 inddelt i Sygehus Øst (Roskilde og Køge), Sygehus Vest 
(Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Ringsted og Korsør) og Sygehus Syd (Næstved, Fakse, Nykøbing F. og Nakskov). Den 
nye struktur pr. 1. januar 2008 inddeler sygehusene i Sygehus Nord (Roskilde, Køge, Fakse, Holbæk og Kalundborg) og 
Sygehus Syd (Nykøbing F, Nakskov, Næstved, Slagelse, Korsør og Ringsted). 
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Storstrømmens sygehus 

(Det tidligere Sygehus 
Syd) 

Fysioterapien Livet med kræft (igangværen-
de). 

Rehabilitering af brystopere-
rede kvinder. 

Ringsted  Privathospitalet Valdemar Ingen forskning i relation til 
patienter 

Haslev Sclerosehospitalet 

Privat med driftsoverenskomst 
med regionen 

Forskning med fokus på tradi-
tionel contra alternativ be-
handling i samarbejde med 
Københavns Universitet 
(KU), Nationalt forsknings-
center indenfor komplemen-
tær og almen medicin (NAF-
KAM) i Tromsø, samt evalue-
ringsforsker fra Evaluerings-
instituttet (EVA). 

Skælskør Gigthospitalet 

Privat med driftsoverenskomst 

Rehabiliteringsprojekt.  Effekt 
af motion på recept.  Planlagt 
projekt om sundhedsfrem-
mende foranstaltninger. Sam-
arbejde med Syddansk Uni-
versitet. 

Slagelse sygehus* Medicinsk afdeling Blodprøve afslører om du tå-
ler mælkesukker. 

Næstved Sygehus* Klinisk Patologi Hvem har gavn af kemoterapi 
– hvem får bivirkninger. 

Roskilde sygehus* Dermatologisk afdeling Den gådefulde håndeksem. 

Psykiatrien i Region Sjæl-
land* 

 

 

 

Børn af forældre med psykisk 
lidelse. 

Fra compliance til konkor-
dans. 

Behandlingskæder og selv-
mordsforebyggelse. 

Fjordprojektet - TIPS projek-
tet. 

                                                 

* Oplysninger fra Sundhedsmagasinet (Vinter 2008). 
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Personlighedsmodeller. 

Konversionsprojekt. 

Roskilde Sygehus* Klinisk Biokemisk afd. Et molekyle kan skabe foran-
dringer 

Roskilde Sygehus* I samarbejde med Glostrup ho-
spitals afd.: Aldring og osteo-
porose 

Motioner og undgå knogle-
skørhed. 

Køge Sygehus* Center for muskelforskning Ph.d. projekter 1 med fokus 
på ondartet prostatakræft. 

Kilde: Websider og telefoninterviews. 

 

I tabel 4 har vi søgt at sammenfatte noget af den forskning inden for forebyggelse og re-

habilitering, der er identificeret på sygehusene. Det er bemærkelsesværdigt, at det meste 

af forskningen drejer sig om forebyggelse frem for rehabilitering. Endvidere er det be-

mærkelsesværdigt, at den sundhedsfremmende og forebyggende forskning især retter sig 

mod de mere traditionelle medicinske områder som knogleskørhed, håndeksem etc. 

 

Det er som nævnt formentlig en lille andel af sygehusenes i forvejen beskedne forsk-

ningsandel, der retter sig mod forebyggelse og rehabilitering. Men måske er det alligevel 

et område på vej frem. I et aktuelt nummer af Sundhedsmagasinet, som udgives af 

Region Sjælland (Vinter 2008) beskrives dele af den aktuelle forskning på sygehusene. 

Af de beskrevne aktiviteter i dette blad falder 25 % indenfor rammen af sundhedsfremme 

og forebyggelse. Bladet giver ikke en fuldstændig eller udtømmende oversigt og 

forskningen i regionen, men oplysningerne kan være en indikation på, at området 

sundhedsfremme er under opprioritering.  

3. kommunerne 

I kortlægningen af aktiviteterne i kommunerne er det blevet klart, at opgaverne i relation 

til forebyggelse og sundhedsfremme på den ene side og rehabilitering på den anden side, 

ofte er adskilte. Dels i den praktiske udførelse af disse, dels ofte på det organisatoriske 

niveau. I vores kortlægning differentierer vi derfor mellem områderne sundhedsfrem-

me/forebyggelse og rehabilitering. 
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Det er endvidere blevet klart i kortlægningsarbejdet, at de indgåede sundhedsaftaler er 

meget styrende for aktiviteterne på områderne. Det er derfor på sin plads kort at nævne 

de områder, der indgår i aftalerne. Disse er: 

• Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter  

• Indlæggelsesforløb  

• Træningsområdet  

• Hjælpemiddelområdet  

• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse  

• Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

 

Den 17. januar 2007 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget det fælles grundlag for, 

at Region Sjælland og regionens 17 kommuner kan indgå sundhedsaftaler. Aftalerne skal 

sikre koordinering og samarbejde om borgerens vej gennem sundhedssystemet, for ek-

sempel i forbindelse med indlæggelse og udskrivning fra et sygehus.  

 

Disse sundhedsaftaler opnår derfor karakter af ”skal” opgaver. Vores kortlægning skulle 

også gerne indfange opgaver, der ligger ud over disse. Vi har også valgt at undersøge, 

hvordan de pågældende aktiviteter er organiseret i kommunerne, om de for eksempel er 

organiseret omkring et sundhedscenter eller en sandhedsafdeling. Ved at samle tilbudde-

ne i et sundhedscenter kunne der være mulighed for at styrke udviklingsindsatsen og til-

knytningen til forskningsaktiviteter. 

 

Tabel 5 giver en oversigt over de vigtigste resultater af analysen med angivelse af udvik-

lingsaktiviteter med en vis forskningsmæssig tilknytning. 
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Tabel 5:Organisatoriske enheder i kommunerne inden for forebyggelse og rehabili-
tering og deres udviklingsarbejde som oplyst ved telefoninterviews 

Kommune Organisatoriske enheder / 
former for forebyggelse og 
rehabilitering. 

Forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter 
inden for forebyg-
gelse og rehabilite-
ring (som oplyst 
ved telefoninter-
views). 

Samarbejde med 
forskningsinstituti-
oner (som oplyst 
ved telefoninter-
views). 

Faxe 1. Træningsafdeling. 

2. Misbrugsrådgivning. 

3. Sundhedskonsulentord-
ninger. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse:  

Projekt om over-
vægt blandt børn og 
unge. 

 

 

Københavns Uni-
versitet (KU) 

Greve 1. Træningsenhed. 

2. Center for Sundhed (m. 
udviklingskonsulent, sund-
hedskonsulent, forebyggel-
seskonsulent, sundhedscafé). 

3. Lægecenter (m. 
patientuddannelse). 

4. Samarbejde med apotek 
(vedr. rygestop). 

5. NGO-samarbejde (vedr. 
sexlinje for unge, Sex og 
Samfund) 

Rehabilitering: In-
gen 

 

Forebyggelse: Moti-
onsprojekt for senio-
rer (måske snarere 
udviklingsprojekt). 

Sundere liv i Greve 
Nord. 

Mor og far for første 
gang. 

Sundhedscafé. 

Sundhedsfremme 
for seniorer. 

 

 

Dansk Institut for 
Sundhedsvæsen 
(DSI), Anvendt 
Kommunal Forsk-
ning (AKF) 

Guldborgsund 1. Visitationsenhed (træ-
ning). 

2. Center for afhængighed. 

3. Sundhedskonsulentord-
ninger. 

Sammenhæng mel-
lem karius og over-
vægt, KRAM 

 

Lær og lev med 
kronisk sygdom 

KU, ondotologisk 
institut vedr. 
tandprojekt. Det Na-
tionale Råd for Fol-
kesundhed. Statens 
Institut for Folke-
sundhed (SIF). 
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Holbæk 1. Socialcenter. 

2. Center for misbrug og 
omsorg. 

3. Udviklingsafdeling for 
sundhedsfremme og fore-
byggelse. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse:  

Sundhedsplan med 
udgangspunkt i so-
cial kapital begrebet. 

Stress og ondt i be-
vægeapparatet. 

 

 

AKF. Lunds Uni-
versitet. Suhr Semi-
narium, Cuben. 

Kalundborg 1. Genoptræningscenter. 

2. Center for misbrugsråd-
givning. 

3. Afdeling for Sundheds-
fremme og forebyggelse. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: in-
gen. 

 

Køge 1. Visitationsenhed for 
hjemmepleje (træning). 

2. Visitationsenhed i social-
afdelingen (m. alkoholbe-
handling, misbrugsbehand-
ling, forebyggelse). 

3. Rådgivnings- og behand-
lingscenter. 

4. Sekretariat for forebyg-
gelse og sundhedsfremme. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: 

Vægt hos børn. 

 

Sundhedsprofil. 

 

 

Danmarks Pædago-
giske Universitet 
(DPU). SIF. 

Lejre 1. Træningsenhed. 

2. Samarbejde m. apotek og 
ældreklub (rygestop). 

Rehabilitering: in-
gen 

 

Forebyggelse: 

Sundhedsprofil og 
sundhedsanalyse. 

Uddannelse af fore-
byggende medarbej-
dere. 

 

 

SIF 

Lolland 1. Sundhedscenter Maribo 
(beh. af kronikere, rygestop, 

Rehabilitering: in-
gen. 

 



 26

alkohol, kost, fysisk inakti-
vitet). 

2. Misbrugskoordinator. 

 

Forebyggelse: 

Uoplyst. 

 

Intet angivet 

Næstved 1. Næstved Sundhedscenter 
(forskellige former for fore-
byggelse og rehabilitering). 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: 

KRAM (kost, ryg-
ning, alkohol, moti-
on). 

 

 

SIF 

Odsherred 1. Sundhedscenter Odsher-
red (netværksorganisation, 
omfatter sundhedsafdeling 
med forskellige former for 
forebyggelse og rehabilite-
ring, livsstilsteam, misbrugs-
team, rygcenter, sygehusvest 
– blodprøvetagning). 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: 

Udvikling af sund-
hedscenter. 

 

 

SIF, Hjerteafdeling 
på Holbæk Sygehus 

Ringsted 1. Træningscenter (Knud 
Lavard Centret). 

2. Samarbejde med privat-
hospitalet Valdemar. 

3. Sundhedskonsulentord-
ninger. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: in-
gen. 

 

 

(Valdemar) 

Roskilde 1. Sundhedscenter under 
etablering (skal samle kom-
munens sundhedstilbud) 

2. Sundhedsafdeling. 

3. Træningsafsnit. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Forebyggelse: 

Udvikling af sund-
hedscenter. 

Mangler konkret be-
svarelse. 

 

 

RUC 

Slagelse 1. Genoptræningscenter. 

2. Misbrugscenter. 

Rehabilitering: in-
gen. 

 

Gerlev legepark 
(SDU) 
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3. Sundhedsafdeling. Forebyggelse: 

Tobaksforebyggelse. 

Solrød 1. Plejecenter (genoptræ-
ning). 

2. Misbrugskonsulentord-
ning. 

3. Koordinator for sundheds-
fremme og forebyggelse. 

Rehabilitering: in-
gen 

 

Forebyggelse: 

Diverse projekter 
indenfor KRAM. 

 

 

Intet oplyst 

Sorø 1. Sundhedscenter (Ege-
centret) (inkl. Fagcenter for 
sundhed, forskellige former 
for forebyggelse og rehabili-
tering: træning, kræft, ryge-
stop, livsstil, kost). 

2. Samarbejde med apotek 
(rygestop). 

Rehabilitering: Re-
habilitering af 
kræftpatienter 
(sammen med 11 
andre kommuner). 

 

Forebyggelse: 

Projekter alkohol og 
tobak, overvægt hos 
børn. 

Kræftens bekæm-
pelse 

 

 

 

 

University College 
Sjælland 

Stevns 1. Sundhedsbus. 

2. Dagcenter (Vallø Strand, 
genoptræning). 

3. Sundhedsafdeling med 
forskellige tilbud. 

Rehabilitering: 

Uoplyst. 

 

Forebyggelse: 

Vi satser på guld-
klumperne. 

 

 

 

Styrelsen for social 
service. Kræftens 
Bekæmpelse. SIF. 
AKF. 

Vordingborg 1. Sundhedscenter Stege. 

2. Træningsenheder. 

3. Sundhedskonsulentord-
ninger. 

Rehabilitering: uop-
lyst. 

 

Forebyggelse: 

Evaluering af sund-
hedscenter. 

Overvægt hos børn. 

 

 

 

SIF 

Kilde: Websider og telefoninterviews. 
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Tabellen viser, at der inden for det forebyggende og sundhedsfremmende område er ud-

viklingsaktiviteter i gang i næsten alle kommuner. Det er tillige alt sammen udviklings-

aktiviteter, der kan siges at relatere sig til indholdet i sundhedsaftalerne, indgået mellem 

regionen og kommunerne. 

Rehabilitering står ikke så stærkt i billedet som et område for forskning og udvikling 

sammenlignet med forebyggelse. Ud fra tabellen kan identificeres et enkelt projekt inden 

for rehabilitering (Sorø). Projektet foregår i et samarbejde mellem 15 kommuner med 

Kræftens Bekæmpelse som projektleder. Af de 17 kommuner er Sorø, ifølge tabellen, 

altså den eneste med en udviklingsaktivitet på det rehabiliterende område. Det skal dog 

siges, at visse af de aktiviteter, vi har listet under forebyggelse, til dels handler om reha-

bilitering. 

 

I 6 af kommunerne er der etableret et sundhedscenter (Greve, Lolland, Næstved, Odsher-

red, Sorø og Vordingborg). En kommune er i gang med at etablere et sundhedscenter 

(Roskilde).  

 

Intet tyder på, at kommuner med sundhedscentre systematisk har mere udviklingsarbejde 

eller forskningstilknytning end kommuner uden et sundhedscenter. Det ser ud som om at 

kommuner med sundhedscentre prøver at samle deres sundhedstilbud under sundheds-

centrene. På sigt kan dette måske skabe grundlag for tværgående forskning og udvikling. 

Men sundhedscentrene er så nye, at en nærmere analyse af dette spørgsmål ikke er mu-

ligt på grundlag af ovenstående. 

Et enkelt sted udskiller sig, idet der er etableret en udviklingsafdeling (Holbæk). Samme 

sted er man involveret i et større interskandinavisk forskningssamarbejde, der sætter sig 

markant igennem i den kommunale sundhedsplanlægning i relation til såvel forebyggelse 

som sundhedsfremme, men som dog ikke involverer rehabiliteringsområdet. Etablerin-

gen af en udviklingsafdeling kan være en måde at sikre udviklingsarbejde på ved at ud-

skille det som en særlig opgave i kommunen. 
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Vi finder, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udsige noget generelt om or-

ganisationsformens betydning for udviklings- og forskningsinitiativerne, idet der ud fra 

vores materiale ikke findes markante forskelle på kommunernes udviklingsindsats.  Men 

vi kan konstatere, at der i hvert fald findes tre modeller: En model hvor udviklingsopga-

verne er integreret med forvaltningen (en sundhedsafdeling mv.). En anden model hvor 

opgaverne udviklingsopgaverne er knyttet til et sundhedscenter. Og en tredje model hvor 

udviklingsopgaverne er udskilt i egentlig udviklingsafdeling. 

 

Indholdet af udviklingsaktiviteterne i kommunerne er som anført sammenfaldende med 

sundhedsaftaleområderne. Det er ikke mærkeligt, al den stund kommunerne ikke har en 

forskningsforpligtelse, men konkrete opgaver, de skal løfte. Mulighederne for udvik-

lingsstøtte til disse opgaver er også få, og hvis kommunerne vil have egentlig forsk-

ningsstøtte, forudsætter det et samarbejde med forskere og forskningsinstitutioner. Ud-

viklingsmidlerne til projekter i det kommunale regi skal fortrinsvis hentes via SATS 

puljemidlerne. 

 

Umiddelbart ser det i vores materiale ikke ud til, at den regionale forskningsinstitution 

RUC er en vigtig samarbejdspartner for kommunerne i deres udviklingsarbejde. Der 

samarbejdes i højere grad med institutioner, som traditionelt har arbejdet med folke-

sundhed. Det er en tanke værd, om der ligger uidentificerede potentialer i et øget samar-

bejde med RUC. Spørgsmålene, der rejser sig her, er, hvorledes RUCs forskning kan 

synliggøres i kommunerne og gøres brugbar i forhold til de opgaver, der skal løses her. 

 

Sammenfattende kan der altså konstateres en tendens i retning af, at der er begrænsede 

aktiviteter i relation til det rehabiliterende område, mens der på det sundhedsfremmende 

og forebyggende område er flere initiativer i gang. Det er dog samlet set meget sparsomt, 

hvad der eksisterer af forskningsaktiviteter og forskningssamarbejde i kommunerne 

inden for området forebyggelse og rehabilitering.  
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4. Kort sammenfatning 
En mindre andel af forsknings- og udviklingsressourcerne i Region Sjælland er rettet 

mod områderne forebyggelse og sundhed. Dette forsknings- og udviklingsarbejde fore-

går på RUC, på sygehusene og i kommunerne. Vi kan se visse tendenser til en oppriori-

tering af dette område alle tre steder. 

 

På Roskilde Universitetscenter foregår en overvejende samfundsvidenskabelig og huma-

nistisk forskning. På sygehusene er forskningen funderet i medicinsk forskning, men og-

så andre områder inden for sygepleje, fysio- og ergoterapi og kost er i udvikling forsk-

ningsmæssigt. I kommunerne foregår en lang række aktiviteter indenfor de områder, som 

er omfattet af sundhedsaftalerne med regionen. I alle tre institutionstyper har forskning 

og udvikling inden for forebyggelse og sundhedsfremme højere prioritet end forskning 

inden for rehabilitering.  

 

Strukturen for vidensudvikling i kommunerne og mellem regionen og kommunerne er 

fragmenteret. Sundhedsaftalerne er dog et holdepunkt. Men organisatorisk anvendes der 

mange forskellige modeller i kommunerne. 6 kommuner organiserer sig i sundheds-

centre. En enkelt kommune har en udviklingsafdeling. De øvrige kommuner har indbyr-

des forskellige strukturer.  Udviklingsopgaverne kan være integreret med forvaltningen, 

foregå i et sundhedscenter eller være udskilt som en særlig opgave i en udviklingsafde-

ling. 

 

De kommunale sundhedstilbud synes ikke i særlig udpræget grad at have et forsknings-

samarbejde med de regionale sygehuse og forskningsinstitutioner. Det tolker vi på føl-

gende måde: 

 

Sygehusene har ikke meget forskning i forvejen, og det meste af forskningen handler 

formentlig om forskning inden for de klassiske medicinske områder. En oversigt over 
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nye forskningsområder fra Region Sjælland giver dog et vist belæg for, at forebyggelse 

er et område i fremgang. 

Der findes ikke forskningsinstitutioner i regionen, som er målrettet mod sundhedsområ-

det. Der foregår grundforskning og anvendt forskning på Roskilde Universitetscenter in-

den for området. Denne forskning følger dels sin egen logik, dels er den formentlig ikke 

særlig synliggjort i forhold til kommunerne. En mere målrettet sundhedsforskning på 

RUC kunne måske være med til at øge forskningens synlighed. Nye uddannelses- og 

forskningsinitiativer tyder imidlertid på, at RUC gennem de senere år har opprioriteret 

sundhedsfremme som et forskningsfelt. 

 

Overordnet set viser undersøgelsen, at der på den ene side findes et potentiale for viden-

sudvikling i regionen på tværs af de forskellige instanser. På den anden side mangler en 

struktur i form af for eksempel en platformstruktur, der kan skabe en infrastruktur for, 

servicere og motivere et sådant samarbejde.  

 

De forskellige typer institutioner (forskningsinstitutioner, sygehuse og kommuner) er på 

hver deres måde i gang med at opprioritere forskning og udvikling inden for området fo-

rebyggelse og sundhed i større eller mindre grad. Der kan givetvis gøre meget på det re-

gionale niveau for at sikre idé-udveksling og inspiration på tværs af de forskellige in-

stanser i respekt for hinandens forskelligheder. 
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Kapitel II 

Vidensstruktur og implementering af forskning in-
denfor sundhedsfremme og rehabilitering i Region 
Sjælland  

Indledning 

Formålet med dette kapitel er at undersøge og kortlægge de vidensstrukturer, der frem-

mer respektive hæmmer implementeringen af viden indenfor sundhedsfremme og rehabi-

litering. I denne del af projektet er fokus den kvalitative del, hvor der foretages en række 

interviews med forskere samt medarbejdere og ledere i den primære sundhedssektor. Li-

geledes inddrages såvel de private aktører som offentlige, dette både indenfor det soma-

tiske og psykiatriske område. 

 Fokus for den kvalitative del af arbejdet er implementering af viden og forandringspro-

cesser. I denne fokusering er integreret de faglige områder sundhedsfremme, forebyggel-

se og rehabilitering, idet den primære sundhedstjeneste har hovedansvar for disse områ-

der11.  

 Der foretages en kortlægning ud fra dels de erfaringer, der allerede eksisterer på område 

i den primære sundhedssektor, og dels på basis af erfaringer fra forskere der arbejder 

med vidensimplementering og vidensudvikling i forhold til sundhedsfremme og rehabili-

tering. Hovedproblemstillingen kan opfattes på følgende måde. 

 

 

 
                                                 

11 Region Sjælland: Sundhedsaftale med region Sjælland, indebærer følgende 6 obligatoriske områder: 
Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter; Indlæggelsesforløb; Træningsområdet; Hjælpemiddelområdet; 
Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse; Indsatsen for mennesker med sindslidelser 
(www.regionsjaelland.dk) 
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Figur1. Forholdet mellem vidensdeling og implementering 
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Selvom implementeringsproblemstillingen grundlæggende er den samme på tværs af vi-

densdelingsstrukturen, så vil erfaring og organisatoriske forskelle gøre, at der er væsent-

lige differentiere i forhold til vidensproduktion, implementering og samarbejdsrelationer, 

alt efter funktion og erfaring.   

Skematisk set er den horisontale vidensudvikling baseret på erfaring og erfaringsudveks-

ling.  Det betyder, at der her er en tæt relation mellem praksis og selve vidensudviklin-

gen. Den systematiske opbygning af viden vil her være baseret på, om erfaringer er over-

førselsbare mellem forskellige former for praksis. Vidensformen har her en konkret 

form, der kræver at implementanten kan genkende sin egen erfaring i andres praksis for 

at kunne udnytte den. 
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På den anden side er der den vertikale vidensbase, der bygger på forskningsbaseret vi-

den. Denne viden er dele af en forskningspraksis, der vokser ud af forskningsstrukture-

rede problemstillinger. Viden er her opsamlet og struktureret fra forskellige former af 

praksis og teorier, der er omformet til et generelt forskningssprog. Vidensimplemente-

ringen er her betinget af de muligheder, der er for at omforme denne vidensform til prak-

sis, men også en forståelse af de betingelser der påvirker handlinger og praksis. Der er 

således både tale om et vidensudviklings- og formidlingsproblem samt et implemente-

ringsproblem.  

Med udgangspunkt i dette fokus vil der ske en kortlægning af forskellige aktørers op-

fattelse af og erfaring med overførsel, udvikling og implementering af viden. I denne 

forbindelse er det helt afgørende, at opfange såvel brugere - også de professionelle - som 

vidensudviklere overvejelser over barrierer  og muligheder, der eksisterer for at styrke 

videnstilegnelse og vidensdeling i den primære sundhedstjeneste.  

Fokus i denne del af undersøgelsen er forskernes, men også implementerende institutio-

nelle aktørers opfattelse af nye veje til vidensoverførsel og implementering, hvor inter-

aktionen mellem de forskellige aktører indenfor vidensniveauet og brugerniveauet kom-

mer til at stå i centrum. 

Med udgangspunkt i et perspektiv fra de implementerende aktørernes side, vil der bli-

ve sat fokus på de barrierer implementering af viden skaber. Her er det ikke alene tale 

om relation til forskning, men også den tværsektorielle interaktion.  Det er således hen-

sigten, at denne kvalitative del sætter fokus på hvilke ressourcer og redskaber, der er til 

rådighed på forskellige implementeringsniveauer. I forhold hertil, hvorledes der med ud-

gangspunkt i den nye kommunale struktur, kan påpeges nye og mere effektive veje til 

udvikling og styrkelse af vidensproduktion og vidensdeling. Dette skal ses både i sam-

spillet mellem det regionale, det kommunale og forskningsniveauet.  

 

Fra forskningsaktørernes side vil der blive sat fokus op på de erfaringer og redskaber, 

der er i forbindelse med formidling, interaktion og implementering af viden mellem for-

skere og brugere herunder det professionelle niveau. Et centralt element i denne sam-

menhæng er, at få belyst sammenhænge der viser hvorledes viden i den tværgående 
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sammenhængende struktur spiller sammen med viden, der er udviklet af forsknings- og 

uddannelsesinstitutionernes implementerende praksis. 

 2.1. Metode 
Den anvendte metode i den første del af kapitlet er fokusgruppeinterview med personer, 

der repræsenterer de nævnte sektorer. Der er foretaget 2 fokusgruppeinterview med 2 

grupper af informanter. De deltagende aktører er udvalgt, således at der er deltagere fra 

det somatiske og det psykiatriske område i den sekundære sundhedssektor, samt det pri-

vate område. Fra den primære sektor er valgt deltagere dækkende såvel det forebyggende 

som det rehabiliterende område. 

Deltagerne er valgt ud fra at de har grundig viden om området, således at det tilgodeses 

at behovet for en systematiseret vidensdeling kan være forskellig, alt efter arten af opga-

verne der skal løses. Derudover er der foretaget 3 interviews med dels forskere, der ar-

bejder med vidensdeling/ udvikling i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, og 

dels et specialinterview med en gruppe ledere, der på kommunalt niveau har egen erfa-

ring med samarbejde med forskere og vidensimplementering.  

For at indfange det ovennævnte formål, har der i interviewene været fokus på dels sam-

arbejdsrelationerne – eller nærmere drivkræfterne i samarbejdet – i relation til forsknin-

gen indenfor sundhed og rehabilitering, dels barriererne og endelig løsningsmuligheder-

ne for styrkelse af vidensudvikling. Interviews påstås ikke at være repræsentativt, men 

skulle gerne give et billede af de erfaringer og synspunkter, derpå nuværende tidspunkt 

er på området. Interviews påstås ikke at være repræsentative, men er udvalg med det 

formål, at være eksemplariske. 

I forbindelse med fokusgruppeinterview har der været et relativt stort frafald blandt in-

formanterne. Derfor er der blevet suppleret med enkeltstående interviews, der retter sig 

mod mere specifik erfaring. Interviewene er efterfølgende transskriberet og gruppe-

ret/kodet, efter interviewguiden. 
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2.2. Forskningsaktivitetsniveauet, erfaringer og vidensdeling 
indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 12  

Der er via fokusgruppeinterviews opsamlet erfaringer af implementeringsviden i forhold 

til sundhedsfremme og rehabilitering. Dette ses både fra den institutionelle vidensud-

vikling såvel som fra den konkrete praksis. I fokusgruppeinterviews er der opstillet en 

række problemstillinger, der diskuteres ud fra forholdet mellem erfaring om vidensud-

vikling og implementering af viden i organisationer og praksis. 

2.2.1 Samarbejde og vidensdeling 
I fokusgruppen betones der, at forsknings/udviklingsaktiviteterne primært falder indenfor 

området forebyggelse og i mindre udstrækning indenfor rehabilitering. Der er et spar-

somt aktivitetsniveau indenfor det rehabiliterende område. Denne problemstilling kom-

mer eksempelvis til udtryk hos en af deltagerne fra fokusgruppeinterviewene, der giver 

udtryk for, at der er sparsomt forskningsmateriale til rådighed på det rehabiliterende om-

råde. 

 Hvorfor og hvordan virker rehabilitering? Et spørgsmål der er vanskeligt at besvare med 

henvisning til den eksisterende 13evidensbaserede viden på området. På nuværende tids-

punkt har vi ikke tilstrækkelig viden om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. 

Gennemgående fremkommer det i interviewdelen, at der er en meget høj grad af sekto-

rielt samarbejde, hvorimod det tværsektorielle samarbejde i relation til viden og videns-

deling er sparsomt. Samarbejdet eksisterer primært med henblik på løsning af konkrete 

opgaver, som disse er beskrevet/defineret i sundhedsaftalerne, der er indgået med Region 

Sjælland.  

Disse samarbejdsrelationer, har karakter af ”skal” opgaver, og kan således opfattes som 

egentlige driftsopgaver. Der er så at sige ikke tale om et egentligt samarbejde om udvik-

ling af viden anskuet ud fra et forsknings – eller videnproduktionsperspektiv. Det er i 

                                                 

12 Bygger på fokusgruppeinterviews I og II. 
13  Evidens betyder bevis og er den aktuelt bedste viden, man har om et givent forhold. 
 Der kan sondres mellem evidens om årsager til og udbredelse af sygdom, evidens om effekter af forebyggelsesindsatser 
og evidens om organisering og implementering af indsatsen. 
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steder for nærmere tale om en udveksling af erfaringer, der danner grundlaget for samar-

bejdet. Det fremhæves, at egentlige tværkommunale projekter med fokus på vidensud-

vikling eksisterer i et meget begrænset omfang. 

    2.2.2. Hvordan formidles viden? 
Der fremhæves at der er et behov for, at der sker en styrket formidling af forskning til 

sundhedsfremme og rehabiliteringsområdet. Det skyldes først og fremmest, at " Vi er ik-

ke mig bekendt pålagt en forskningspligt og budgetmæssigt er det der ikke”.  Der foregår 

dog helt klart i regionens forskningskontakter, her nævnes MBH Københavns Universi-

tet, hvor der er studerende ude og laver afhandlinger i samarbejde med institutioner. Der 

nævnes også, at der eksisterer kontakter til studerende på Ankerhus. Der er således via 

studerendes opgaveløsning en vis kontakt.  

Der efterlyses mere kontakt til Københavns Universitet og RUC.  I forhold hertil frem-

hæves at Syddansk Universitet, Ålborg Universitet og specielt deres afdelingen i Esbjerg 

har været mere på banen. Ellers henvises der til, at hovedkilden til ny viden kommer fra 

tidsskrifter, foredragsserier samt kontakter til studerende, der arbejder med opgaver. Vi-

den på specifikke områder kommer også fra Sundhedsstyrelsen og ” Sund By Netvær-

ket”. Der er således en række kontaktrelateret vidensformidling i regionen. 

Den gennemgående opfattelse af forsknings- og udviklingssamarbejdet er, at dette kan 

opfattes som værende indlejret i de eksisterende samarbejder. Der er dog den problema-

tik, at det er ganske sparsomt med mængden af samarbejdsrelationerne. Der fremhæves 

også betydningen af faglige netværk, som en helt afgørende del af vidensformidlingen. 

” Viden den får vi fra tidsskrifter, kurser og så de forsamlinger man er med i… plus fag-

grupper”. 

Det fremhæves også at forskning er vigtig for at rekruttere medarbejdere til institutioner-

ne ” folk gider ikke arbejde på steder, hvor der ikke er en tårnhøj faglig kvalitet”. Dette 

bidrager forskningskontakterne til.  

På den anden side fremhævedes der, at den ringe forskningsaktivitet på disse områder 

skyldes ringe lyst til at forske. En deltager fra den sekundære sektor udtrykker,” at ikke 

engang de praktiserende læger har lyst til at deltage i forskningsrelaterede aktiviteter”.  
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Forholdene kan sammenholdes med de forskningsaktiviteter, der eksisterer på det sekun-

dære sundhedsområde. Her er forskningen primært forankret i en ”klassisk medicinsk ” 

forskningstradition, der besidder en høj status. På den anden side har forskning i områder 

indenfor sundhedsfremme og rehabilitering en lavere status. Det betragtes som noget 

”langhåret” som en deltager udtrykker det. Der er dog pres på at der etableres forsk-

ningssamarbejde som en anden deltager udtrykte det. 

 2.3. Ressourcer, redskaber samt kompetencer til implementering af  
forskning 

Der påpeges først og fremmest, at afgørende indflydelse på, hvordan udviklingen af den 

primære indsats, og derfor hele udviklingsretninger, i den kommunale sundhedssektor er 

sundhedscheferne i kommunerne.   

En anden problematik er den ringe tid, der er afsat til forsknings - og udviklingsaktivite-

ter. Der er et meget begrænset antal ansatte i de kommunale afdelinger for forebyggelse 

og sundhedsfremme. Dette kan udtrykkes via en af deltagerne i fokusgruppeinterviewet:  

”Jeg er sundhedscentret. Jeg er eneste ansatte i den afdeling”  

Der er mange opgaver, der skal løses ud fra de indgåede sundhedsaftaler, hvilket betyder 

at de har første prioritet, når ressourcerne er så begrænsede. Det påpeges i sundhedsafta-

lerne ikke stilles krav om, at der skal foretages udviklings – og forskningsarbejder.  

Der er etableret en forskningsfond i Region Sjælland, hvis formål er at støtte forskning 

forankret i sygehusene14. Det betyder ifølge flere at deltagerne, at forskning indenfor 

denne rapports formål, delvist falder udenfor forskningsfondens område 

Det forekommer udviklingsarbejde også i nogle kommunerne, men samstemmende er 

opfattelsen, at det tidsforbrug der anvendes til frembringelse af ressourcer til dette, er 

uforholdsmæssigt stort, når det sammenholdes med de midler, der indkommer til dette. 

Udviklingsarbejdet er ikke en integreret del af hverdagens opgaver, og kommer derved 
                                                 

14 § 1 Fondens formål er at fastholde og udvikle sundhedsvidenskabelig forskning forankret i sygehusvæsenet i Region 
Sjælland. 
 
§ 2 Fonden yder støtte til løsning af sundhedsvidenskabelige forskningsopgaver, som forestås af personale ansat ved et 
sygehus i Region Sjælland, jf. dog stk. 2. 
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til at fremstå som et isoleret fragment. Tiden til at løse opgaverne rækker ikke til opga-

vernes omfang, hvorfor der foretages prioriteringer med reference til de opgaver, der 

skal løses i de indgåede sundhedsaftaler.  

Det fremhævedes at man egentlig har meget få redskaber til rådighed, når vi taler om fo-

rebyggelse og rehabilitering. ” Det man kan sige, der er til rådighed er kost på recept og 

motion på recept, det er det vi egentlig har”. Interessen er kæmpe stor, men der er ikke 

rigtig økonomi til meget.  

2.3.1 Implementeringsproblemstillinger og forskning 

Implementering af forskning er en problemstilling, hvor der ikke alene er tale om viden-

soverførsel, men også om forholdet mellem den viden om problemstillinger der forsk-

ningsmæssig er til rådighed, og den erfaringsbase der eksisterer. Det betyder at de kund-

skaber, der vokser ud af forskningen også skal være i stand til at blive koblet til en vi-

densudviklingsstruktur, hvor det bliver muligt at omsætte denne viden til praksis. 

Vidensdeling er generelt en væsentlig del af funktionen i sundhedsvæsenet, men det er 

opfattelsen hos deltagerne, at det er vanskeligt at identificere en egentlig systematiseret 

implementering af forskning. En deltager udtrykker det således på spørgsmål om vi-

denskilder: 

”Det er via tidsskrifter, kurser og gå til forsamlinger, hvor det er noget i gang. Nu sidder 

jeg selv i en nystartet gruppe på Syddansk Universitet, hvor man har samlet center 

for…” 

Det er nogle af de videnskilder, der er til stede og kan ses som en mulighed i forhold til 

at implementere forskning i hverdagens opgaver. Det kræver dog, at man er i stand til 

selv at omsætte denne viden til handling eller at ændrede rammebetingelser for handling.  

Den gennemgående oplevelse i interviewene er, at der eksisterer en høj grad af opgavere-

lateret samarbejde. Det er de beskrevne ”skal” opgaver i sygehusaftalerne, der er med-

virkende i konstitutionen af rammen for det etablerede samarbejde med fokus på driften. 

Der er i denne sammenhæng sekundært fokus på produktion og deling af viden, udtryk-

kes det blandt de interviewede informanter. 
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 Der er en differentiering i opfattelsen af, om det er i de formelle netværk skabt i de etab-

lerede systemer, eller om det er i de selvbestaltede netværk båret af personlige relationer, 

der er den stærkeste drivkraft til vidensdeling. Der er en udbredt opfattelse af, at dette 

hænger nøje sammen med den enkeltes tidligere organisatoriske placering og ansættel-

sesniveau set i sammenhæng med ens nuværende ditto. 

Der fremhæves også problemer med at aktivisere visse dele af sundhedssystemet. Speci-

elt samarbejdet med de praktiserende læger var genstand for diskussion. 

”Vi har et møde en eftermiddag om rygestop i kommunen, vi annoncerede til lægerne, 

men ikke en af dem dukkede op” ” i forhold til vores sundhedsaftale skal der sidde en 

lægerepræsentant med i alle grupperne, der sidder ikke en” på den anden side ”i kommu-

ne XX har vi samarbejde med kommunens 20 – 30 læger. Disse møder foregår to gange 

om året, -- og de kommer”. 

 Der er dog enighed om at forebyggelse og rehabilitering trænger til et statusløft for at 

skabe interesse for området. Generelt er der blandt informanterne enighed om, at net-

værk har en fundamental betydning for løsningen af de beskrevne ”skal” opgaver. Sam-

menfattende kan Sund By Netværket15 anskues som en form for inspirationsplatform, der 

er medvirkende til at sætte dagsordenen for det arbejde, der skal udføres jf. sundhedsaf-

talerne. 

Det er således et rum for vidensdeling, der berettiger netværkets eksistens, mere end det 

er en egentlig platform for et decideret samarbejde. Formålet med netværket er med 

grundlag i WHO definition af sundhedsbegrebet at skabe rammerne for arbejdet med 

sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i Danmark, og på sigt også ved deltagelse i 

internationale netværk.  

Interviewdeltagerne ser Sund By Netværket som en form for platform, der sagtens kan 

indfri de behov, der er for vidensdeling på området for sundhedsfremme og forebyggel-

se. Det er et netværk, der er etableret, og hvor der kan skabes mulighed for at samle evi-

densbaseret viden eller nye retningslinjer for den forebyggende indsats. Det er mere 

tvivlsomt, om en platform i dette regi, kan være deltagende i vidensgenererende aktivite-
                                                 

15 Sund By Netværket er et politisk bindende netværk. 53 kommuner og 1 region har valgt at deltage i samarbejdet og 
netværket forventer at flere kommuner og regioner er på vej. (http://www.sund-by-net.dk/) 
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ter. Interviewdeltagerne ser mere netværket som et ”råd” eller en tværgående ”styre-

gruppe”. 

En anden problemstilling der rejser sig er, at det rehabiliterende område falder uden for 

rammerne af Sund By Netværket, og således lades isoleret tilbage. Det i forhold til se-

kundær sektor er det bemærkelsesværdigt, at det tidligere eksisterende ”netværk af fore-

byggende sygehuse” er nedlagt pr. 1. februar 2008.  Interviewdeltagerne angiver ikke en 

egentlig årsag til denne udvikling, men gisner om, at det skyldes overflytning af ansvaret 

for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats til det kommunale niveau med ind-

førelsen af kommunalreformen. Det skal fremhæves, at det rehabiliterende område ikke 

er en del af Sund By Netværket, og således er i risiko for at blive isoleret. 

Deltagerne ser samstemmende positivt overfor, at der udvikles en platform, der kan fun-

gere som en samlende enhed for det tværgående kommunale niveau og regionen. De fin-

der det fornuftigt at styrke den allerede eksisterende forebyggende og sundhedsfrem-

mende enhed i region Sjælland.  

En anden opfattelse af en platform fremstår også blandt de interviewede, idet der gives 

udtryk for at en platform kunne fungere som en vidensbank, hvor man kunne indhente 

evidensbaseret viden, eller best practice indenfor de forskellige områder. Det kunne an-

vendes som et forum, hvor der kunne etableres fælles konferencer med fokus på videns-

deling. 

Samtidig kunne en platform stå som facilitator for grupper af personaler der ikke traditi-

onelt er i stand til at mødes i faglige sammenhænge, og dermed understøtte en udvikling 

af det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Platformen kan i denne sammenhæng op-

fattes som et videnshus, hvor indsamling, systematisering og formidling af evidensbase-

ret viden indenfor de relevante områder foregår.  

 



 43

 2.4. Implementering af viden og kommunikation af forsk-
ning set ud fra et forskningsperspektiv16 
For at belyse problemstillingen om implementering af forskning ud fra et forsknings-

synspunkt, er der foretaget to interviews med aktive forskere. En af de helt centrale pro-

blemstillinger i forbindelse med implementering af viden i forhold til målgrupper er, 

hvordan man når ud til de relevante personer/grupper, og hvordan får man den viden 

man har udviklet på et forskningsområde omsat til praksis. Forskergruppen arbejder med 

sundhedsfremme i forhold til danske pakistanere, der har diabetisk II. 

Projektet udsprang af at der er konstateret en overrepræsentation af pakistanere, der har 

diabetes II. Det er en sygdom, der også er stærkt udbredt ikke alene i vesten hos pakista-

nere, men også i selve Pakistan. Forskergruppen ønskede at arbejde med formidling af 

viden, der kunne påvirke danske pakistaneres kostvaner. 

2.4.1 Kontakt til brugerne 

Forskerens udgangspunkt er, at formidling af forskningsresultater er betinget af, at man 

skal så tæt på brugerne som muligt. Man skal i stor udstrækning bygge på de netværk, 

der allerede er etableret Det giver mulighed for at bygger på de eksisterende relationer. 

” Der er jo to slags netværk i det her. Det ene netværk, det er hvor man prøver at kort-

lægge hvad for et netværk de pakistanske og etniske minoriteter trækker på, i forhold til 

at håndtere denne problemstilling. Det andet er det netværk, hvor myndighedspersoner 

underviser, så vi kan komme i kontakt med dem. Vi har en hypotese om, at etniske paki-

stanske danskere ikke reagerer så forskelligt fra andre, i vore dages over mediaviserede-

samfund.” 

Forskergruppen forsøger at få kontakt med de folk, der allerede har kontakt til den risi-

kogruppe, der er målgruppen for projektet. Det kan ske via projektet ” Sund På Eget 

Sprog” eller via folk, der i andre sammenhænge underviser etniske danske pakistanere. 

”Vi skaber kontakt via en, der arbejder i et sprogcenter eller via ” dialogkøkkenet” der er 

et køkken, der laver alternativ mad til etniske grupper og som rejser rundt indenfor Ishøj 

Kommune.” Det vi søges efter er ” professioner i det personlige netværk”, det er folk, 
                                                 

16 Baseret på interview med forsker, der har som sit primære forskningsområde implementering af forskningsbaseret 
viden hos brugere. 
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som er professionelle, men som samtidig er en del af folks personlige netværk. Det er 

nogle de allerede kender.” 

Der arbejdes således på to fronter for at skabe vidensformidling, dels via en kortlægning 

af hvilke netværk som danske pakistanerne bruger, dels via myndighedspersoner der un-

derviser eller har kontakt til pakistanere.” Vi er meget fokuseret på det personlige net-

værk”. 

Derudover har  gruppen sit eget faglige netværk. Det er ti medarbejdere på Institut for 

Human Ernæring, samt til en forsker der har grundlæggende kendskab til pakistansk kul-

tur.  

 2.4.2. Barrierer for formidling af forskningsresultater 

Hovedproblemstillingen er hvordan forskerne får kontakt til aktører, der kan anvendes i 

forbindelse med forskningsformidling. Her opfattes tiden og ikke mindst anvendelse af 

denne som den største barriere for at komme i kontakt med institutioner og aktører.  

”Der aflyses møder hele tiden, og der kommer hele tiden noget i vejen og noget nyt op” 

Det, der også kan være barrierer er f.eks. kulturforskellige, fordomme, samt den måde 

som kommunerne håndtere forskningen på ” Når kommunerne er indblandet i forskning, 

så tænker de forvaltning, de tænker ikke interessant arbejde, de tænker ikke praksis og 

drift” ” Det er her vi vil lave noget, der bryder med denne tilgang, som en informant ud-

trykte det ”.  

2.4.3 Implementering af forskningsbaseret viden  
Det, der er forskergruppens interesse er at se, hvad ”mad praksis” går ud på i en interkul-

turel kontekst. Madpraksis er en del af det, at forholde sig til sundhed og ernæring. Im-

plementeringen af forskningen opfattes først og fremmest som en dialogform og ikke 

alene som en strategisk kommunikation. Man ønsker at skabe kommunikation ud fra 

folks erfaringer og herudfra skabe ny viden hos brugerne. Den problemstilling der her 

søges løst er, hvordan sundhedspersonalet kommer i kontakt med de relevante risiko-

grupper, og derved skaber en kommunikation af forskningsresultater til praksis. 

I kommunerne er der allerede en del erfaringer, der er helt centrale. Det gælder ikke 

mindst ”Sund På Eget Sprog”. ”Dem taler vi ofte med”. Det kan også være CVU og 

sundhedscentrerne. Vi bruger også foredragsformen til at komme i dialog med målgrup-
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pen. Det er foredrag i dialogform, hvor brugernes egen erfaringer inddrages. Vi kan star-

te med ” fortæl om jeres egne erfaringer”, det er altid et godt udgangspunkt. Det der her 

er forskergruppens centrale omdrejningspunkt, er den kommunikationsform der sikre, at 

man kan skabe kontakt med målgruppen og herudfra skabe en dialog, der kan ændre 

kostvaner. 

2.5 Forskningen og en formidlende infrastruktur17 
Udgangspunkter er, at det er den innovative infrastruktur, det er der, hvor viden og erfa-

ringer udveksles og samarbejdsrelationer etableres. Denne infrastruktur er helt afgørende 

for implementering og omsætning af viden til handling og praksis. I øjeblikket er infra-

strukturen under forandring. Den omstillingsproces, der er et resultat af kommunalre-

formen, har sat traditionelle samarbejds- og vidensudvekslingsstrukturer ind i en 

omstillingsproces. 

”For øjeblikkes opleves dette (omstillingen) af os (forskergruppen), som er vant til at ar-

bejde med dette som lidt forvirrende, lidt kaotisk, - ingen ved noget”. 

Der fremhæves, at lige nu bliver man indbudt til en masse møder, der ikke er uinteres-

sante eller uspændende, men hvor man på grund af en manglende infrastruktur opleves 

som at man ” roder rundt og spilder sin tid”. 

Det har ikke ført til at der er skabt et nyt netværk. Hertil kommer, at møder bliver aflyst, 

og at man samtidig har mange andre opgaver at løse.  Det, der efter informantens opfat-

telse gælder om, er ikke at indbyde til en masse møder, men at minimere disse. Der 

mangler nogen der har overblik og som kan minimere modellen, så dem det er relevant 

for, også er dem der bliver indkaldt.   

Der mangler en formidlende infrastruktur. Her peger informanten også på, at der skal 

være nogen, der er ansvarlig for opretholdelse af samarbejdsrelationerne. Der har været 

gode forskningsnetværk, men da den der var initiativtager holdt op, så stoppede netvær-

ket, selvom der var stor tilslutning. Som det foregår nu, så opfatter informanten det som 

om: 

                                                 

17 Baseret med interview med forsker, der arbejder med sundhedsforebyggelse 
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”Man kan være lidt skarp og sige at man nok tænker: Nu samler vi en masse folk, og så 

sker der et eller andet. Det har folk ikke tid til, det kan man ikke blive ved med længere, 

- det er spild af folks tid.” 

Opfattelsen er, at man bliver nød til at være mere præcise i forhold til, hvad der skal ske, 

og at det er de rette folk, der bliver samlet, - så er det først interessant.  

Det er ikke alene samarbejdet inden for regionen, der skal organiseres bedre, vi skal også 

” ud af regionen” for at finde gode samarbejdspartnere. Der er et arbejde, det er tidskræ-

vende. Opfattelsen er også, at dem der er ”længst væk fra forskningen er kommunerne”. 

De er sværest at nå, da der her ofte er et hierarki man skal igennem. Der er dog på den 

anden side hos fagfolk, man kan etablere en større forståelse af, at også universiteterne 

har noget at byde på. Opfattelsen er her, at der ikke i den offentlige sektor er de samme 

kulturelle barrierer som i det private, hvor der er en anden kultur. 

 2.5.1. Udfordringer og samarbejdsrelationer 
Udfordringer er først og fremmest at få opbygget en struktur, baseret på nøglepersoner, 

der har overblik. En måde at gøre det på er via samarbejdsaftaler, hvor samarbejdets 

struktur etableres. Det er de konkrete opgaver, der skal forme dette samarbejde. Det dre-

jer sig f.eks. om CVUerne, hvor der stilles krav om etablering af videns - og udviklings-

ressourcer for at opbygge deres bacheloruddannelser. Informanten fremhæver også det 

personlige netværk som ofte værende udgangspunkt for udvikling af samarbejdsrelatio-

ner.  

På den anden side er der Ph.d. stipendier, De er blevet fremhævet som værende en rigtig 

god metode til at formidle viden. De styrker samtidig relationerne mellem forskning og 

de institutioner, hvor der er oprettet ph.d. stipendier. ”Samfinansierede ph.d. projekter 

skaber en naturlig samarbejdsrelation, så dem vil vi gerne have flere af.” 

”Der er interessant at se, hvad det giver til den samarbejdspartner som er en del af sti-

pendiet, specielt i forhold til det konkrete område man arbejdet med”. 

Det fremhæves, at en vidensinfrastruktur er vigtig for at kunne komme i kontakt med de 

institutioner, der vil og kan indgå i et forsknings/ Ph.d. samarbejde. Nogle af vores ph.d. 

laver så selv deres eget vidensnetværk. Det kan for eks. være social psykiatri recovery.  
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Forskningsværksteder kan være en anden metode, der kan anvendes til forskningssamar-

bejde. Her skal det fremhæves, at det ikke er konferencer, det laver man ved siden af. I 

arbejdet med opbygning af forskningsnetværk, kan man trække på gamle studerende 

f.eks.. De sidder nu i deres jobs med en masse konkrete problemstillinger. Forskeren pe-

ger også på patientforeningerne, som vigtige i forhold til opsamling af erfaringer. Det er 

en erfaring, som man ellers ikke ville have adgang til. 

Også samarbejde med kommuner fremhæves som en vigtig mulighed. Kommunerne er 

her f.eks. bo - området, hvor en gruppe forskere er i gang med et initiativ. Her vil man 

gerne i samarbejde med en kommune. Kommunerne er også vigtige i forbindelse med 

ansøgninger om penge, hvor det kan være en betingelse, at kommuner er med i projektet. 

Her er det de socialfaglige chefer, der er vigtige da de både har faglig og administrativ 

erfaring. 

Det største problem og den største udfordring er at finde frem til de rette folk for det rette 

projekt. Her spiller tiden også ind ”hvem er de rette og hvor er de henne?” er en tilbage-

vendende problemstilling. Her påpeges det at arbejdspresset gør at skriftlige henvendel-

ser ikke længere har nogen rigtig effekt. Der reageres ofte ikke på dem. 

Informanten peger på, at selve forskningsformidlingen i sig er en profession, som kræver 

faglig ekspertise, som man også gør i USA, England og flere steder i Europa. Det er no-

get som ”en hyper - professional afdeling står for andre steder”. Det, der er problemet er, 

at det i dag er noget som den enkelte forsker selv skal stå for - det er helt håbløst frem-

hæves der.  

Informanten fremhæver at en platform indenfor området vil være en stor hjælp, der kun-

ne arbejde med nogle af disse problemstillinger. Det drejer sig både om kontaktskabelse, 

overblik over hvad, der er hvor, men også i formidling af forskningsresultater. 
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 2.6. Institutionelt forskningsmæssigt samarbejde med det kommu-
nale niveau18 
Der er i regionen nogle kommuner, der mere systematisk har etableret samarbejde med 

forskningsinstitutioner. Her er der oparbejdet en del erfaringer med, hvordan man arbej-

der med vidensudvikling på forskellige niveauer, herunder konkret implementering af 

forskningsbaseret viden. 

Holbæk kommune har samarbejde med Universitetet i Lund, RUC og Københavns Uni-

versitet. Der er tale om en række forskellige projekter. Det konkrete projekt, HEPRO - 

projektet er et EU projekt. Projektet omfatter landene omkring Østersøen. På universi-

tetssiden er der konkret Lunds Universitet i Sverige, der er med på forskningssiden. 

Formålet er at etablere en værktøjskasse til sundhedsplanlægning.  

Der er ikke alene tale om udvikling af en værktøjskasse, men også om implementering af 

arbejdet i konkret drift. Der er sammenlagt 4 kommuner med fra Danmark. Samarbejdet 

blev etableret via Sund By Netværket. Projektet har en arbejdsdeling, hvor forskerne står 

for det mere teoretiske del af projektet. Her forsøger man at omsætte socialkapitalforstå-

else og ”det rumlige sundhedsbegreb” (en geografisk rumlig betragtning red.) til konkret 

sundhedsplanlægning. 

Det, der er opgaven er, at omsætte forståelsen af sociale relationer som der arbejdes med 

på forskningsniveau til den konkrete planlægning. Her bliver sundhedsbegrebsopfattel-

sen så elementer i andre planlægningsmæssige tiltag. Det kan dreje sig om konkret by-

delsplanlægning, stiplanlægning og tryghed, men ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. 

Det kan være ønsker om tilskud til fritidsaktiviteter, hvor der så i bevillingerne stilles 

krav om at der indgår et sundhedselement. Man forsøger af denne vej at ændre den kul-

turelle adfærd til en mere sundhedsorienteret retning. ”det kan være et ønske om integra-

tionsarbejdet, hvor vi så kræver at der f.eks. spises frugt to gange om dagen”. 

Samarbejdet med universiteterne stopper ved ”det konkrete arbejde”, de kan hjælpe med 

at lave spørgeskemaer mv., men det er os, der så omsætter det til konkret handling. De er 

                                                 

18 Baseret på interview med ledere i en kommune med erfaring i forskningssamarbejde over længere tid. 
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også med i afrapporteringen. Spørgeskemaerne er opbygget i samarbejde med SIF (Sta-

tens Institut for Folkesundhed) og medarbejdere fra Lunds Universitet. 

2.6.1 Formidling af sundhedsforståelsen ud i driftsenheder 
På det kommunale niveau, er der en lidt anden opfattelse af relationerne mellem forsk-

ning og brugerniveau, end som vi fandt i forbindelse med interviews af nogle af forsker-

ne. 

I det konkrete projekt er dem, der har kontakt med forskerne også medlemmer af stabs-

funktionen i kommunen. Stabsfunktionen har en afdeling, der tidligere hed Videnscenter 

for Sundhed, Kultur, Kommunikation og Integration. Her sidder der fem seks personer i 

et sundhedsteam. Man ser det som opgaven at formidle erfaringer og værktøjer, der er 

udviklet i samarbejde med forskerne videre ud i kommunens forskellige afdelinger. Op-

fattelsen er, at der også her skal være god forståelse af, hvad som problemstillingen dre-

jer sig om for at projektet skal kunne lykkedes. Implementering af problemstillingen sker 

i forbindelse med at medlemmerne af statsfunktionen afholder kurser, hvor formidlingen 

af forskningens sundhedsopfattelse viderebringes ind i en konkret kontekst.  

  

2.7 Konklusion 

Formålet med denne del af rapporten er at kortlægge de infrastrukturelle samarbejdsrela-

tioner, der på nuværende tidspunkt er i regionen. Denne kortlægning viser både en kvali-

tativ som en kvantitativ side. Der kan konstateres at der i interviewene fremføres forskel-

lige årsager til den sparsomme forskningsindsats. Det er samarbejdets organisatoriske 

struktur, det er forskningsområdets prestige i det etablerede system, de økonomiske 

rammer, krav og manglende pligt til forskning samt tidsfaktoren i arbejdets udførelse, 

der er hovedgrundende til det sparsomme forsknings- og udviklingssamarbejde. 

 Men også den nuværende strukturs status bliver fremhævet, hvor der sker en omorgani-

sering af den primære sundhedsfremme og rehabilitering. Det er en vigtig faktor i en for-

ståelse af den nuværende situation.  

 Den nuværende struktur er for uoverskuelig, samt kræver for mange ressourcer.  Det 

etablerede netværk i Sund By samarbejdet ser ud til at kunne dække en væsentlig del af 
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behovet, selvom der er behov, der ikke dækkes her. Samtidig peges der på, at der er be-

hov for klare strukturer og ”overblik” over hvor og hvem, der har kompetencer og mu-

ligheder for at indgå i forskningssamarbejde. Dette skaber en uoverskuelighed hos aktø-

rerne samt medfølgende store transaktionsomkostninger for at kunne etablere vidensud-

vikling og vidensimplementering i praksis. Denne uoverskuelighed påpeges også fra 

kommunal side som værende et problem. Det er svært at finde rette forskningskontakter 

med ret viden. 

 En problemstilling er den manglende tilgodeselse af hele det rehabiliterende område, 

som i den nuværende løsning bliver taber. Her påpeges manglende forskningsbaseret vi-

den og muligheder for netværkssamarbejde i forhold til rehabilitering. Dette tilgodeses 

ikke i ” Sund By Netværket”. 

Det er erfaringen at kontakter på nuværende tidspunkt sker via personlige netværk. An-

dre der er kontaktskabende er Sund By netværket samt ph.d. kontakter, studenterprojek-

ter mv.. Hertil kommer sammenhænge hvor man naturligt har kontaktflader af faglig ka-

rakter. Samlet er der dog en begrænset struktur, der ikke er systematisk og som kan virke 

uoverskuelig og ressourcekrævende for at få adgang til viden og forskningsresultater. 

Fra forskerside peges der på at formidling af viden kræver en ” professionel tilgang” som 

man ikke kan regne med at forskerne selv kan håndtere. På den anden side er der  fra an-

dre forskere, der selv arbejder med kommunikation af forskningsresultater, blevet påpe-

get, at man som formidler ser det som vigtigt, at bygge på allerede etablerede netværk. 

En regional enhed med en samling af aktiviteterne under en hat, med fokus på evidens 

og vidensdeling er en anden mulighed som informanterne peger på.  På den kvalitative 

side påpeges der først og fremmest behovet for at der etableres forskningskontakter mel-

lem institutioner, brugere og forskning. Det påpeges at der her er meget svage relationer, 

og der er et stort behov for at få disse styrket. Dette specielt, da primære enhederne ikke 

selv har forskningspligt eller forskningsressourcer. 

Der er blandt de interviewede enighed om, at det er væsentligt at der etableres en eller 

anden form for platform eller organiseret infrastruktur.  
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Der er således både behov for at styrke den horisontale så vel som den vertikale viden-

sudvikling. Specielt i knudepunktet mellem disse er der nogle store potentialer for en 

styrkelse af forebyggelse - og rehabiliteringsområdets vidensudvikling. 
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Konklusion 

Hovedformålet med denne rapport har været at kortlægge forsknings og 

udviklingsressourcerne indenfor sundhedsfremme og rehabilitering i Region Sjælland. 

Ændringerne i den institutionelle struktur, som en følge af kommunalreformen, har styr-

ket behovet for, hvordan og af hvilke kanaler viden udvikles og implementeres i den 

konkrete praksis. På den anden side er der et pres og et ønske om, at forskere formidler 

og søger implementering af deres forskningsresultater i en dialog med brugerne af viden 

i en konkret praksis.  

Kortlægningen af forskningsressourcerne har haft to niveauer. Dels en kortlægning af 

forskningsinstitutioner i regionen og deres forskningsressourcer samt deres forsknings-

områder.  Dels en kvalitativ kortlægning af de forskningskanaler, hvor igennem der sker 

en udveksling, implementering og anvendelse af forskningsbaseret viden. Der er tale om 

en kortlægning af den innovative infrastruktur mellem forskning, implementering, erfa-

ring samt anvendelse.  

 

Undersøgelsens kvantitative del viser, at der forekommer en begrænset forskningsaktivi-

tet i selve Region Sjællands område.  Dette gælder både generelt på sundhedsområdet og 

på området for sundhedsfremme og rehabilitering. Af egentlige forsknings-institutioner 

der beskæftiger sig med sundheds fremme og rehabilitering, er der 

Roskilde Universitetscenter. Denne forskning på RUC er samfundsvidenskabelig og hu-

manistisk orienteret. 

 

På regionens sygehuse er der traditionel medicinsk forskning, men dog kun i begrænset 

udstrækning. Men der er også konstateret, at områder som sygepleje, fysio- og ergoterapi 

samt kost er i udvikling forskningsmæssigt. På forskningsområdet er der en tendens til 

opprioritering af sundhedsfremme og rehabilitering, hvor opgørelser over den aktuelle 

forskning viser, at 25 % af forskningen er indenfor rammerne af forebyggelse og rehabi-

litering.  
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Undersøgelsen viser også, at strukturen for vidensudvikling mellem kommuner og mel-

lem kommuner og region er fragmenteret. Organisatorisk anvender kommunerne  

forskellige modeller for vidensudvikling. Der er 6 kommuner, der har organiseret sig i 

sundhedscentre. En kommune har et udviklingscenter. Øvrige kommuner i regionen har 

indbyrdes forskellige strukturer. Generelt virker det ikke som om, at sundhedstilbudene i 

kommunerne i udpræget grad har forskningssamarbejde. Den nye organisation i sund-

hedscentre giver mulighed for at organisere tværgående sundhedssamarbejde i kommu-

nerne, selvom det er for tidligt at drage nogle konklusioner på dette. Den kvalitative 

undersøgelse viser, at der er erfaringer og ikke mindst interesse for en styrkelse af  

vidensopbygningen i den kommunale sundhedsfremme. Dette på tværs af forskellige in-

stanser både horisontalt og vertikalt.  

 

Derimod er erfaringerne yderst ringe, når det drejer sig om rehabilitering. Her påpeges 

der et kraftigt behov for vidensformidling og udvikling af praksis. 

Generelt viser undersøgelsen med undtagelse af ” Sund By Netværket”, at kontakter til 

forskning i stor udstrækning er overladt til personlige netværk. Viden tilegnes fra tids-

skrifter, foredrag, studerendes projektarbejde samt fra Sundhedsstyrelsen. Dette gør 

videnstilegnelse og ikke mindst en systematisk bearbejdning af denne i forhold til orga-

nisatoriske erfaringer og praksis yderst begrænset, og må opfattes som en barriere for vi-

dere implementering. 

 

Der er dog også kommuner, der forsøger at skabe en mere systematisk vidensanvendelse 

i en udveksling med forskningsniveauet, men der er tale om enkeltstående eksempler. 

Her er der samtidigt kontakter til flere forskellige forskningsinstitutioner. En struktureret 

og systematisk indsats viser sig således her give resultater. 

 

Fra forskningens side er der en interesse for at komme i yderligere kontakt med 

implementerende institutioner og praksis. Her påpeges det, at den bestående struktur 

opfattes værende yderst mangelfuld og til dels kaotisk. Der kræves mange ressourcer at 
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værende yderst mangelfuld og til dels kaotisk. Der kræves mange ressourcer at etablere 

netværk og forskningssamarbejde. Det gør samarbejds- og formidlingsprocessen meget 

tids- og omkostningstung. Dette medfører store transaktionsomkostninger. 

 

Her påpeges det, at der i forhold til udvikling og formidling af forskning, er et behov for 

at komme i kontakt med de relevante ressourcepersoner og brugergrupper. Formidling 

er, som det er blevet påpeget, en professionel opgave. Denne opgave kan man ikke for-

vente, at den enkelte forsker altid vil kunne løfte. I den forbindelse påpeges det, at der er 

behov for en organisering. Dette gerne i platform, hvor der er ressourcer, der har over-

blik og kompetencer til at skabe kontakter, netværk og vidensformidling. 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at der mangler organisatoriske tiltag, der kan ned-

bringe transaktionsomkostningerne for deltagerne i vidensformidling og udvikling, såle-

des, at der kan ske en styrkelse af vidensniveauet i den primære sektor for forebyggelse 

og rehabilitering via styrkelse af forskning og forskningskontakter. 
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