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Tak til Steno Diabetes Center Sjællands forskningsfond, som har støttet dette netværksopbygnings-
projekt. Desuden stor tak til strategisk konsulent i Steno Diabetes Center Sjælland; Lars Bruun 
Larsen og senior forskningskonsulent Anne-Louise Bjerregaard.  

Projektet har været ledet af lektor Mari Holen, RUC, i samarbejde med tovholder professor Karen 
Christensen, RUC. Facilitering af netværksdannelse, herunder kontakt til interessenter og 
udarbejdelse af rapporten udført af postdoc Louise Søgaard Hansen, RUC, i samarbejde med 
projektleder og tovholder.  

Informationer i rapporten er indhentet fra diverse dokumenter, herunder forskningsprofiler 
på universitetets hjemmeside samt dialog med netværkets deltagere både mundtligt og skriftligt. 
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Partnerskab og netværk mellem Steno 
Diabetes Center Sjælland og Roskilde 
Universitet 

Resumé 
Denne rapport omhandler udviklingen af et partnerskab og netværk mellem Steno Diabetes 
Center Sjælland (SDCS) og Roskilde Universitet (RUC). Den overordnede hensigt med dette 
partnerskab og netværk er at udvikle og formalisere forskningssamarbejdet mellem de to parter. 

Formålet med bevillingen til dette projekt har været at styrke forskningsinfrastrukturen indenfor 
diabetesforskning i Region Sjælland gennem et strategisk partnerskab mellem RUC og SDCS og et 
godt og bæredygtigt forskningsnetværk på RUC om diabetesforskning og livet med kronisk sygdom. 

Resultaterne af projektet er en rammeaftale mellem RUC og SDCS samt et nyetableret 
forskningsnetværk på tværs af RUC’s fire institutter med repræsentation af en bred vifte af 
forskningskompetencer og interesser, der relaterer sig til diabetesforskning og livet med kronisk 
sygdom. 
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1 Baggrund 
Baggrunden for projektet, som SDCS efter ansøgning fra Center for Sundhedsfremmeforskning i 
samarbejde med prorektor Peter Kjær fra RUC, bevilgede midler til i foråret 2021, var, at der allerede 
eksisterede en række projektsamarbejder mellem de to institutioner, men at disse var etableret 
singulært. Det drejede sig på daværende tidspunkt eksempelvis om projekter, som ”Mænd og type 
2-diabetes”, ”SMS4CHANGE” og ”Børn af forældre med type 2-diabetes”. 

Med henblik på både at udvikle og koordinere disse eksisterende samarbejdsrelationer samt skabe 
nye, var det i både RUC’s og SDCS’ interesse at udvikle en rammeaftale, som i fremtiden skal gøre 
det lettere at etablere samarbejdsrelationer og udvikle nye projekter sammen. Desuden var det også i 
begges interesse at skabe grundlag for et strategisk partnerskab med udvikling af forskningsområder 
og interesser på tværs af institutterne på RUC og på tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
i Region Sjælland. Ideen var blandt andet, at det kan udmøntes i konkrete langvarige 
forskningsprojekter og -samarbejder, men også i delestillinger, som kan understøtte en kontinuitet i 
de nye samarbejdsrelationer. 

Denne rapport vil udfolde resultaterne af de to hovedinteresser i projektet, nemlig rammeaftalen og 
det nyetablerede forskningsnetværk. Førstnævnte vil kun blive beskrevet kort, idet selve aftalen ligger 
som bilag (bilag 1), hvor den kan læses i sin helhed. Forskningsnetværket er derimod mere 
dybdegående beskrevet, og det vil i den del af rapporten være muligt både at gøre sig bekendt med 
de enkelte institutters forskningsområder samt netværkets tilknyttede forskeres mere specifikke 
forskningskompetencer, -erfaringer og -interesser. Afslutningsvis beskrives, hvordan RUC med sin 
tværfaglige tilgang kan indgå i en bred vifte af forskningsprojekter omhandlende diabetes og livet 
med kronisk sygdom. Og at disse projekter vil potentielt kunne trække på en række forskellige 
metodologiske og teoretiske traditioner, både indenfor humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne. 
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2 Rammeaftale mellem SDCS og RUC 
I løbet af 2021 blev en rammeaftale formuleret mellem RUC og SDCS. Aftalen indeholder helt 
overordnet følgende: fælles mål og forskningsstrategiske orienteringer samt principper for 
forskningssamarbejdet og samarbejdsmodeller. Desuden udfoldes mere konkret bl.a., hvordan 
rammeaftalen er organiseret, hvordan den tænkes implementeret, finansieringsmodeller i forbindelse 
med projekter samt beskrivelse af de to indledende strategifaser. 

I rammeaftalen er beskrevet, at de fælles mål for forskningssamarbejdet er at: 

• Mindske ulighed i sundhed
• Øge sundhed og trivsel i en hverdag for alle

Desuden er de forskningsstrategiske orienteringer følgende: 

• Missionsdrevet forskning som, skaber viden, der bidrager til at øge livslængden og
livskvaliteten, og mindsker sårbare borgeres risiko for at udvikle diabetes eller andre kroniske
sygdomme. Forskningen skal ud fra den mission anvende et bredt sundhedsfremmende
perspektiv.

• Tæt kobling til hverdagspraksis, så borgeren kan se forskningen som nyttig i hverdagen med
diabetes eller i hverdagen med risiko for udvikling af diabetes, herunder multisygdom.
Forskningen skal ikke nødvendigvis inkludere implementering, men skal kunne forbedre
hverdagspraksis på kort eller lang sigt.

• Borger- og patientinvolvering gennem reel involvering af patienter eller borgere i alle faser af
forskningsprocessen. Der kan også forskes i udvikling af metoder til brugerinddragelse af
sårbare borgere.

• Flerfaglighed og tværgående samarbejder, således at forskning foregår i samarbejde mellem
forskere med forskellige baggrunde fra forskellige fagområder og videnskabstraditioner.
Desuden skal forskningen udvikle samarbejder på tværs af sektorer og akademia/praksis.

• Forskning gennem en stærk forskningsinfrastruktur, der udbygger og skaber nye netværk på
tværs af sektorer. Facilitering af unge forskerkarrierer og nye karriereveje for forskere på
ph.d.- eller postdoc-niveau.

Principper for forskningssamarbejde og samarbejdsmodeller: 

• Samskabelse af forskning, hvor projekter udvikles i ligeværdigt samarbejde.
• Forsknings- og metodefrihed, som indebærer at forskningsprojekter kan udfoldes autonomt

og kreativt, teoretisk, metodisk og analytisk på en videnskabelig velbegrundet argumentation.
• Samarbejdet kan konstrueres på mange måder og med forskellig varighed. Det kan fx dreje

sig om projekter med seniorforskere ved RUC, som samarbejder med partner ansat ved SDCS
(model 1) eller projekter af mere end et års varighed med deltagelse af såvel junior- som
seniorforskere (model 2). En tredje model er baseret på delestillinger mellem de to
institutioner af varighed på minimum tre år. (De forskellige modeller er udførligt beskrevet i
rammeaftalens bilag 2). Finansiering aftales konkret afhængig af samarbejds og -sam-
finansieringsmodellen.
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De to strategifaser: 

I rammeaftalen er beskrevet to strategifaser. 

Strategifase 1 har til formål at skabe overblik over eksisterende forskningssamarbejder, idet de 
eksisterende igangværende projekter har status af enkeltprojekter og mangler en sammenbindende 
struktur. Desuden er formålet med denne strategifase at arbejde for at kommende forsknings-
samarbejder kommer ind under denne rammeaftale. 

Strategifase 2 har til formål at styrke udviklingen af nye forskningssamarbejder mellem RUC og 
SDCS. 
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3 Forskningsnetværket på Roskilde Universitet 
Gennem efterår og vinter 2021/22 er der blevet etableret et forskningsnetværk på tværs af RUC’s fire 
institutter, og netværket tæller ved projektets afslutning, ultimo feb. 2022, i alt 16 medlemmer fordelt 
på alle institutter. Nærmere beskrivelse af netværkets profiler og kompetencer kan findes længere 
nede i dette afsnit. 

Roskilde Universitet er organiseret i fire institutter, hvorunder der er en række tilhørende 
forskningsgrupper. De fire institutter er: Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), Institut for 
Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE), Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) 
samt Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM). På Roskilde Universitet er der en stærk tradition 
for at forske tværdisciplinært, og der eksisterer derfor også en lang række af forskningscentre og 
forskningsnetværk på tværs af institutterne. Forskere på universitetet har således allerede stor erfaring 
med samarbejder om forskningsprojekter, der rummer forskellige forskningstraditioner og 
videnskabsforståelser, og som bidrager til brede og nuancerede forskningsresultater. 

Roskilde Universitet har en grundlæggende ambition om, at den forskning, der foregår på 
universitetet, er åben og involverende. Det betyder, at forskningen oftest foregår i samspil med 
omgivelserne; individer, virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre 
universiteter. Konkret har det bl.a. udmøntet sig i en samarbejdsaftale med Region Sjælland om 
at udvikle og styrke kerneopgaver indenfor sundhed, forskning, uddannelse og den bredere 
regionale udvikling i Region Sjælland (se bilag 3 ”Samarbejdsaftale mellem Roskilde 
Universitet og Region Sjælland”). Når det gælder sundhed og trivsel lægges der i aftalen vægt 
på at fokusere på løsninger, der retter sig mod patienter ramt af kronisk sygdom og multisygdom, 
på udvikling af digitale kompetencer, individualiseret behandling, uddannelse og rekruttering 
samt et løft af den kliniske forskning og sundhedsvidenskabe-lige forskningsmiljøer såvel nationalt 
som internationalt. Den rammeaftale, der nu er indgået mellem RUC og SDCS, kan derfor være med 
til at styrke den eksisterende samarbejdsaftale mellem RUC og Region Sjælland. 

I det følgende gives indledningsvist en kort beskrivelse af processen med etablering af forsknings-
netværket, dernæst mere om Roskilde Universitets fire institutter samt en overordnet beskrivelse af 
den forskning, der bedrives under de respektive institutter. Afslutningsvist præsenteres netværkets 
medlemmer, deres forskningsprofiler og perspektiver i relation til forskning i diabetes og livet med 
kronisk sygdom samt de, for netværket, relevante forskningsprojekter, de har været, er og har planer 
om at deltage i. Hensigten med denne kortlægning af enkeltforskere og enkeltprojekter er at skabe et 
overblik over erfaringer og interesser på feltet om diabetes/kronisk sygdom og at kunne se og anvende 
denne erfarings- og interessesamling som springbræt for nye, større og koordinerede samarbejder (jf. 
strategifase 2 i rammeaftalen). 

Etablering af forskningsnetværket på tværs af Roskilde Universitets institutter 
Forskningsnetværket for forskning i diabetes og livet med kronisk sygdom blev etableret gennem 
kontakt til de fire institutters forskningsgruppeleder med en beskrivelse af formålet med netværket. 
Samtidig blev man opfordret til deltagelse, såfremt man forsker, har forsket i eller påtænker at forske 
i diabetes, risiko for udvikling af diabetes og/eller livet med kronisk sygdom. Kontakten til de fire 
institutter resulterede i tilbagemeldinger fra forskere fra alle institutter og med en stor bredde i 

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2020/Documents/5347/4748971.PDF
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forskningsinteresser. Herunder findes en kort præsentation af de fire institutter samt information om, 
hvilke forskere der er tilknyttet netværket. En mere detaljeret præsentation af de enkelte forskere samt 
tidligere, igangværende eller fremtidige relevante forskningsprojekter vil præsenteres efterfølgende. 

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE): 
Forskningen på ISE fokuserer på sociale, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige forandringer 
samt virkningerne på samfundet – herhjemme og globalt. Der genereres ny videnskabelig forståelse 
af sociale forandringer, konfrontationer, og konflikter. Forskningsfelter på instituttet omhandler bl.a. 
økonomi, ledelse, styring i den offentlige sektor, magt, politik og velfærdssamfund. 

Fra ISE er der i skrivende stund 2 medlemmer: Professor Peter Triantafillou, Lektor John Damm 
Scheuer 

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH): 
Instituttet IKH er tværvidenskabeligt og innovativt med faglig og metodisk mangfoldighed. Der 
leveres forskning, formidling og uddannelse inden for fagområderne kommunikation, journalistik, 
performance-design, filosofi, historie, kultur, litteratur og sprog, såvel som kultur- og sprogmøder. 
Forskningsfelter på instituttet omhandler bl.a. interkulturelle studier, offentlig kommunikation, 
journalistik, dialogisk kommunikation og kollaborativ metode. 

Fra IKH er der i skrivende stund 4 medlemmer: Professor Louise Jane Phillips, Lektor Birgitte Ravn 
Olesen, Postdoc. Michael Scheffmann-Petersen, Ph.d. Marie Benkert Holtet 

Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM) 
Instituttet INM underviser og forsker anvendelsesorienteret og innovativt i virkelighedens 
naturvidenskab og miljø. Der arbejdes med grundvidenskab, der forklarer og udvikler de teorier, 
naturvidenskaben bygger på. Grundforskning og anvendt forskning går hånd i hånd her. Forskningen 
genererer ny viden og nyttig innovation. Forskningsfelter på instituttet omhandler bl.a. grøn, bære-
dygtig kemi, miljødynamik, økologi samt sundhed og sygdom. 

Fra INM er der i skrivende stund 1 medlem: Professor MSO Louise Torp Dalgaard 

Institut for Mennesker og Teknologi (IMT): 
Instituttet IMT omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, 
interventions- og designorienterede fagområder. Forskningen er orienteret mod at udvikle 
bæredygtige løsninger, benytte eksperimenterende tilgange og understøtte menneskers aktive 
engagement. Forsknings- og fagfelter på instituttet inkluderer bl.a. socialpsykologi, livslang læring, 
sundhedsfremme, tværvidenskabelige sundhedsstudier, socialt entreprenørskab og arbejdsliv. 

Fra Institut for Mennesker og Teknologi er der i skrivende stund i alt 9 medlemmer af 
forskningsnetværket: Professor Karen Christensen, Lektor Anne Leonora Blaakilde, Postdoc. Marie 
Kolmos, Lektor Mari Holen, Lektor Nicole Thualagant, Postdoc. Louise Søgaard Hansen, Lektor 
Alexandra Jønsson, Lektor Troels Mønsted, Ph.d.-studerende Kija Østergaard 

https://ruc.dk/institut-samfundsvidenskab-og-erhverv
https://ruc.dk/institut-kommunikation-og-humanistisk-videnskab
https://ruc.dk/institut-naturvidenskab-og-miljoe
https://ruc.dk/institut-mennesker-og-teknologi
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Præsentation af netværkets forskere og relevante forskningsprojekter 
I dette afsnit præsenteres forskningsnetværkets profiler samt deres relevante afsluttede, igangværende 
og fremtidige projekter, herunder dem, der er søgt om midler til. Der vil således både blive 
præsenteret projekter, der er et direkte resultat af allerede eksisterende samarbejder mellem RUC og 
SDCS, men også projekter, som ikke nødvendigvis realiseres (hvis de ikke får midler), men som for 
denne sammenhæng alligevel er interessante og vigtige, fordi de giver indsigt i indhold, metodik og 
erkendelsesinteresser relevant for fremtidig forskning i diabetes og livet med kronisk sygdom i et 
RUC/SDCS samarbejde. 

Peter Triantafillou 
Peter Triantafillou er professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og i forsknings-
gruppen Roskilde School of Governance. Peter har i en lang årrække, blandt meget andet, forsket i 
magt i offentlig politik, herunder sundhedspolitik. 

Tidligere projekter: Tværgående forløb i behandlingen af diabetes 2 i Region Sjælland. 

Peter har vejledt Ph.d.-projektet ”Tværgående forløb i behandlingen af diabetes 2 i Region Sjælland’. 
Projektets formål var at skabe mere viden og en bedre forståelse af de administrative, organisatoriske 
og politiske aspekter af forløbsprogrammerne inden for diagnosegruppen diabetes 2. Dernæst søgte 
projektet – med udgangspunkt i den nye viden – at identificere administrative, organisatoriske og 
økonomiske barrierer og muligheder for at forbedre samarbejdet mellem sygehus, kommune, 
praktiserende læge og patient mhp. behandling. Endelig var formålet at opnå en bedre forståelse af, 
hvordan borgerens ønsker, viden og ressourcer kan bidrage til at skabe mere effektive patientforløb. 
Projektet løb fra september 2014 til september 2017. 

Fremtidige projekter 

Peter arbejder med flere ideer til fremtidig forskning, herunder et survey-eksperiment om, i hvilket 
omfang nedsat moms på sunde fødevarer og øgede afgifter på usunde ditto kan bidrage til sundere 
madvaner. En anden idé er kommunale forsøg på folkeskoler med madlavning for de ældre klasser 
mhp. øge kendskab og praksiserfaring i at lave nem og sund mad. Begge ideer er på skitseplanet. 

John Damm Scheuer 
John Damm Scheuer er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) og i 
forskningsgruppen Innovation i Service og Oplevelse. John har tidligere arbejdet som udviklings-
konsulent i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), og har desuden i sin forskning haft fokus på 
patientforløbskonceptet ved Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehussektoren (CBS), 
innovation i samarbejde med Falck Health Care og Ringsted Kommune, IT-udvikling på Nykøbing 
Falster sygehus. John arbejder p.t. sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik på Universitetshospitalet i 
Herning. 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/triant
https://ruc.dk/research-group/roskilde-school-governance
https://forskning.ruc.dk/da/persons/jods
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/innovation-i-service-og-oplevelse
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Fremtidige projekter: 

John er interesseret i at samarbejde med forskere, der f.eks. har data om implementering af tiltag – 
f.eks. baseret på evidensbaseret viden eller ideer/koncepter til behandling af diabetes patienter – som
de ønsker at analysere ud fra en translationsvinkel.

Louise Phillips og Michael Scheffmann-Petersen 
Louise Phillips er professor på Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab (IKH) og i 
forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation. Louise har forsket i mere end 30 år og p.t. underviser 
og forsker hun i dialogiske kommunikationsteoretiske tilgange til dialog, samskabelse og borger- og 
patientinddragelse. Louise har stor erfaring med samskabende forskning med patienters levede 
erfaringer i en fælles vidensproduktion og har i samarbejde med Michael Scheffmann-Petersen 
gennemført projektet ”Samskabelse med rådgivere og borgere: Et aktionsforskningsprojekt om 
Region Sjællands ”Aktiv Patient Støtte” program”. Michael er postdoc. på Institut for 
Kommunikation og Humanistisk videnskab (IKH) og i forskningsgruppen Dialogisk 
Kommunikation. 

Afsluttede projekter: 

Projektet ”Samskabelse med rådgivere og borgere: Et aktionsforskningsprojekt om Region Sjællands 
”Aktiv Patient Støtte” program” foregik i samarbejde med Region Sjælland, som finansierede 
projektet med ca. 2 mio. kr. Projektet blev gennemført i 2017-2018 som et samskabende forsknings-
projekt om et borgerinddragende initiativ. 

I det patientcentrerede støtteprogram ”Aktiv PatientStøtte” (APS) rådgiver et team af sygeplejersker 
borgere med kroniske sygdomme. APS i Region Sjælland følger idealerne i den patientcentrede 
tilgang, i og med at rådgivningen baserer sig på en fælles beslutningstagning og trækker på et holistisk 
perspektiv, der anerkender borgernes erfaringer, viden og præferencer. Ud fra principperne om 
”deltagelse” og ”myndiggørelse/empowerment” arbejder sygeplejersken i APS på at inddrage og 
engagere borgeren gennem dialog. Aktionsforskningsprojekt var rettet mod at styrke brugen af den 
patient-centrerede tilgang igennem et kritisk refleksivt blik på spændinger knyttet til magt i 
patientcentreret kommunikation. 

Igangværende projekter: 

Louise Phillips påbegyndte i 2019 et tre-årigt samskabende forskningsprojektet ”At danse med 
Parkinson”, som handler om dans for folk med Parkinsons sygdom. Det foregår i samarbejde med 
Lisbeth Frølunde, Maria Bee Christensen-Strynø, Parkinsonforeningen og Tivoli Balletskole. 
Projektet er støttet med en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program med 5.3 mio. kr., og 
foregår i perioden januar 2019 – juni 2022. 

”At danse med Parkinson” omhandler betydningen af dans for mennesker med Parkinsons sygdom 
og deres pårørende i forhold til at leve et meningsfyldt liv med Parkinson. Det har et samskabende 
forskningsdesign således, at mennesker med Parkinson og deres pårørende, som danser på 
Parkinsondansehold, har deltaget som medforskere i forskningsprocessen og har skabt viden sammen 
med de tre forskere fra RUC. Projektet har haft to hovedmål. Det første handler om at skabe 
forskningsbaseret viden om og videreudvikle Parkinsondans og anden samskabende, 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/louisep
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/dialogisk-kommunikation
https://forskning.ruc.dk/da/persons/miscpe
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/dialogisk-kommunikation
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/dialogisk-kommunikation
https://forskning.ruc.dk/da/projects/samskabelse-med-r%C3%A5dgivere-og-borgere-et-aktionsforskningsprojekt-
https://forskning.ruc.dk/da/projects/samskabelse-med-r%C3%A5dgivere-og-borgere-et-aktionsforskningsprojekt-
https://forskning.ruc.dk/da/projects/at-danse-med-parkinson
https://forskning.ruc.dk/da/projects/at-danse-med-parkinson
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brugerinddragende behandling. Resultaterne omhandler, hvordan dans og musik skaber oplevelser af 
kropsligt velvære og energi på måder, der adskiller sig fra andre former for bevægelse og fysisk 
aktivitet, såsom fysioterapeutisk træning. Det andet hovedmål har været at tilvejebringe 
forskningsbaseret viden om og videreudvikle samskabende forskning, hvor folk uden for universitetet 
og universitetsforskere skaber viden sammen i fælles forskningsprocesser. Resultaterne handler om, 
hvordan bestemte muligheder hænger sammen med bestemte udfordringer, fordi samskabelse er fyldt 
med spændinger knyttet til magt. Ud over en række videnskabelige artikler (se projektets 
hjemmeside) har projektet tilvejebragt en tegneseriebog (”graphic novel”) med titlen ”Mens vi 
bevæges: En samskabt grafisk fortælling om at danse med Parkinson” (København: Forlaget 
Fahrenheit, 2021), som er et bidrag til feltet omhandlende narrativ og grafisk medicin. 

Fremtidige projekter: 

Forskningsgruppen i Dialogisk Kommunikation vil være interesseret i at indgå i et fremtidigt 
samarbejde i forbindelse med samskabende, participatorisk forskning i diabetes og/eller kronisk 
sygdom.  Denne interesse baserer sig på forskningsgruppens specialisering i kollaborative praksisser 
på social- og sundhedsområdet – primært patient- borger- og brugerinddragelse; samskabelse; person- 
og patientcentreret omsorg, samt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. I alle projekter undersøges 
de kollaborative praksisser ved brug af dialogiske, kollaborative/samskabende forskningsmetoder, 
bl.a. med inspiration fra aktionsforskning og beslægtede participatoriske tilgange. Således udgør 
dialog og samskabelse både genstandsfeltet og metoden. Det fælles udgangspunkt er, at det både er 
vigtigt, komplekst og fyldt med spændinger at arbejde med kollaborative praksisser. Der bruges en 
kritisk-refleksiv og praksisorienteret tilgang, som betyder, at både kompleksiteten og de iboende 
spændinger udforske og samtidig sigter mod at videreudvikle praksisserne og skabe meningsfulde 
forandringer. 

Birgitte Ravn Olesen og Marie Benkert Holtet 
Birgitte Ravn Olesen er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab (IKH) og 
i forskningsgruppen  Dialogisk Kommunikation. 

Igangværende projekter: 

I samarbejde med Iben Aamand & Marie Benkert Holtet arbejder Birgitte med projektet: Dialogisk 
evaluering af Region Sjællands Brugerinddragende Indsatser (2018-2022), som er støttet med 
553.000 kr. 

Baggrunden for projektet er, at ”Det Nære Sundhedsvæsen” i Region Sjælland i 2018-2019 
gennemførte indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft”, hvis mål var at bidrage til, at kræft opdages og 
behandles hurtigere. Der var indsatser rettet mod både hospitaler, almen praksis og borgere. I dette 
projekt evalueres indsatsen rettet mod borgere, som var beboere i en række almene boligbyggerier, 
der alle var på det, der på daværende tidspunkt hed ”Ghetto-listen”. Kendetegnende for disse 
boligområder er, at beboerne oftere end gennemsnitligt har lav indkomst, er udenfor arbejdsmarkedet, 
har grundskole som højest afsluttede uddannelse og døjer med komplekse helbredsmæssige 
problemer af både fysisk og psykisk karakter. Målet med indsatsen er at kommunikere med borgerne 
på en dialogisk måde, og derfor er forumteater valgt som metode. Evalueringen viser, at en sådan, i 
udgangspunktet dialogisk metode, både kan bidrage til at åbne for (udsatte) borgeres mulighed for at 

https://forskning.ruc.dk/da/projects/at-danse-med-parkinson
https://forskning.ruc.dk/da/projects/at-danse-med-parkinson
https://forskning.ruc.dk/da/persons/bro
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/dialogisk-kommunikation
https://forskning.ruc.dk/da/projects/dialogisk-evaluering-af-region-sj%C3%A6llands-borgerinddragende-indsat
https://forskning.ruc.dk/da/projects/dialogisk-evaluering-af-region-sj%C3%A6llands-borgerinddragende-indsat
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skabe mening omkring deres møde med sundhedssystemet og låse de samme borgere fast i kategorier, 
som ”potentielt problematiske patienter”. 

Marie Benkert Holtet 

Marie Benkert Holtet forsvarede i 2021 sin ph.d.-afhandling: ”Inddragende behandling? Affekt og 
køn i rusmiddelbehandling til unge”. 

Fremtidige projekter: Stigmatisering af ældreområdet på sygeplejerskeuddannelsen? 

Marie Benkert Holtet har sammen med bl.a. professor Bibi Hølge-Hazelton samt lektor Lene Berring 
(bg. v/Sjællands Universitetshospital) og Professionshøjskolen Absalon søgt SDCS’ forskningspulje 
2022 om midler til at gennemføre forskningsprojektet ”Stigmatisering af ældreområdet på 
sygeplejerskeuddannelsen”. 

Her ønsker de at undersøge, hvordan sygeplejersker introduceres til og forstår arbejdet med ældre 
multisyge borgere i deres uddannelsesforløb, samt hvordan dette har indflydelse på fremtidige til- og 
fravalg af karrierer. Projektets overordnede formål er at øge rekrutteringen af nyuddannede 
sygeplejersker i jobfunktioner indenfor både primær og sekundær sektor, hvor ældre multisyge 
(herunder diabetes-ramte) borgere dominerer. Projektet er udviklet som et samskabende 
forskningsprojekt i samarbejde med klinisk somatisk og psykiatrisk praksis og sygeplejerske-
uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, hvorfra der inddrages studerende som medforskere. 
Projektet ligger i krydsfeltet mellem socialfaglig og sundhedsfaglig forskning og anvender et 
dynamisk og emergerende forskningsdesign med fokus på sociokulturelle dimensioner af de måder, 
hvorpå sygepleje inden for området ældre multisyge forstås, erfares og formidles. 

Projektet er udviklet på baggrund af økonomisk støtte fra Steno Diabetes Center Sjælland i 2021. 
Projektet er en del af forskningsprogrammet REFAS (rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i 
somatikken og psykiatrien i Region Sjælland). 

Louise Torp Dalgaard 
Louise Torp Dalgaard er professor MSO på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM) og 
forskningsgruppen Molecular and Medical Biology samt i forskningscentrene: Centre for Frustrated 
Molecular Interactions og Centre for Mathematic Modeling – Human Health and Disease. Louise har 
i mange år forsket indenfor mange forskellige felter, men har gennem sin forskningskarriere haft stort 
fokus på diabetesforskning, blandt andet gennem sit tidligere arbejde som postdoc på Harvard 
Medical School i Boston, i forskningsgruppen for diabetes på Københavns Universitet samt sin 
nuværende forskning indenfor diabetes, fedme og metaboliske sygdomme. 

Tidligere, igangværende og fremtidige projekter: 

Der henvises til Louises omfattende projektportefølje på forskningsprofilen. 

Karen Christensen og Anne-Leonora Blaakilde 
Karen Christensen er professor på IMT og i forskningscentrene Center for Sundhedsfremme-
forskning og Køn, Magt og Mangfoldighed samt aktiv i forskningsgruppen Sundhedsfremme og 

https://www.ucviden.dk/da/projects/stigmatisering-af-%C3%A6ldreomr%C3%A5det-p%C3%A5-sygeplejerskeuddannelsen
https://forskning.ruc.dk/da/persons/ltd
https://ruc.dk/research-group/molecular-and-medical-biology
https://ruc.dk/forskningscenter/centre-frustrated-molecular-interactions
https://ruc.dk/forskningscenter/centre-frustrated-molecular-interactions
https://ruc.dk/forskningscenter/centre-mathematical-modeling-human-health-and-disease
https://forskning.ruc.dk/da/persons/karench/projects/
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/research-centre/center-kon-magt-og-mangfoldighed
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
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Sundhedsstrategier. Karen er sociolog, dr.polit. og har mange års forskningserfaring, herunder også 
fra Universitet i Bergen, hvor hun stadig er tilknyttet. Karen har blandt andet forsket i velfærdspolitik, 
omsorgsarbejde, ældrepleje, livet med handicap/multi- og kronisk sygdom, hverdagsliv, migration og 
er pt. projektleder på forskningsprojektet ”Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark 
– et pilot studie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme”. Projektet udføres i samarbejde
med Anne-Leonora Blaakilde, som er lektor på Center for Sundhedsfremmeforskning og desuden
naturterapeut. Anne-Leonora er kulturforsker med speciale i kulturgerontologi, familie, køn og
generation, bedsteforældreskab, mobilitet, migration og medier.

Igangværende projekt: ”Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter– et pilotstudie baseret på 
narrativ naturbaseret sundhedsfremme: 

Projektet udføres af Karen Christensen, Anne Leonora Blaakilde og Liv Stubbe Østergaard (SDCS) 
i perioden 15/8-21 til 14/8-2022. Bevilling fra SDCS er på 576.000 kr. 

Projektet tager udgangspunkt i det faktum, at der er højere forekomst af type-2 diabetes hos personer 
med etnisk minoritetsbaggrund sammenlignet med majoritetsbefolkningen i Danmark, og viser til at 
der både i forsknings- og praksisfeltet i danske kommuner er en manglende opmærksomhed på 
migranters sundhed, herunder diabetes. Blandt gruppen af aldrende migranter er diabetesproblemet 
større, men opmærksomheden endnu mindre. Pilotstudiet introducerer en ny metode, både for 
forsknings- og praksisfeltet, som kaldes ”narrativ, naturbaseret sundhedsfremmeintervention”, og den 
udføres tværfagligt ved at kombinere inspirationer fra øko-terapi, sociologi, etnologi og 
folkesundhedsvidenskab, og tværsektorielt via samarbejde mellem Roskilde Universitet, Steno 
Diabetes Center Sjælland, Roskilde kommune og en lokal migrantforening. Formålet med pilotstudiet 
er at sætte fokus på hverdagsliv og håndtering af diabetes blandt aldrende migranter med 
udgangspunkt i deres transnationale liv præget af både herkomstland og Danmark. 

Fremtidigt projekt: ”Diabetes og etnicitet – en bæredygtig implementering af narrativ naturbaseret 
sundhedsfremme for aldrende borgere med type 2-diabetes-relaterede udfordringer i Danmark 
(DIET)” 

Karen og Anne-Leonora har – i samarbejde med en strategisk konsulent på indvandrerfeltet i SDCS 
– søgt forskningspuljen i 2022 om bevilling til at implementering af den sundhedsfremmende
intervention i det igangværende projekt.

Projektet (DIET – Diabetes og etnicitet) er et implementeringsstudie med et konkret mål om at 
udvikle en bæredygtig model for implementering af en narrativ, naturbaseret 
sundhedsfremmeintervention med særligt fokus på diabetesrisiko hos ikke-vestlige migranter i 
danske kommuner. Projektet bygger videre på resultater og erfaringer fra det igangværende 
pilotstudie, som viser en positiv effekt ift. at anvende et bredt Community-Health inspireret 
sundhedsbegreb, som kombinerer øko-terapi gennem terapeutiske naturmøder med fysisk bevægelse 
og narrativ rehabilitering knyttet til sundhedsfremme i hverdagslivet. DIET projektet repræsenterer 
en bæredygtig udvidelse og videreudvikling af pilotstudiet ved bl.a. at forankre interventionen lokalt 
og interkulturelt med inddragelse af både etniske danskere og personer med etnisk 
minoritetsbaggrund, inddrage og samarbejde med medlemmer af frivillige organisationer samt ved at 
udvikle en håndbog for implementering af interventionen i danske kommuner. Studiet er tværfagligt 
gennem sin kombination af fagekspertise fra sociologi, etnologi, folkesundheds-videnskab og øko-
terapi, og tværsektorielt, fordi det er baseret på et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Steno 

https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsprojekter/hverdagsliv-og-diabetes-hos-aldrende-migranter-i-danmark-et-pilotstudie-baseret-paa-narrativ-naturbaseret-sundhedsfremme/
https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsprojekter/hverdagsliv-og-diabetes-hos-aldrende-migranter-i-danmark-et-pilotstudie-baseret-paa-narrativ-naturbaseret-sundhedsfremme/
https://forskning.ruc.dk/da/persons/ablaa
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Diabetes Center Sjælland, Roskilde Kommune ved Sundhedscenteret, Roskilde Museum og de 
frivillige organisationer Ældre Sagen Roskilde afdeling og Roskilde Kulturforening. 

Marie Kolmos 
Marie Kolmos er postdoc. på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT i Center for 
Sundhedsfremmeforskning samt forskningsgruppen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og har 
forsket i pædagogik og didaktik i grundskolen. 

Pt. samarbejder Marie med Karen Christensen, RUC og Anne-Louise Bjerregaard, SDCS om dele af 
projektet ”Børn af forældre med type 2-diabetes – hvem er de, og hvordan er deres levevilkår, trivsel, 
sundhedskompetence og sundhedsadfærd?”. 

Igangværende projekt: ”Børn af forældre med type 2-diabetes – hvem er de, og hvordan er deres 
levevilkår, trivsel, sundhedskompetence og sundhedsadfærd?” 

Projektet udføres af Marie Kolmos i samarbejde med Karen Christensen og Anne-Louise Bjerregaard, 
SDCS i perioden 1/1-21 til 31/1-22. SDCS har finansieret projektet med 342.000 kr. 

Projektet omhandler børn af forældre med type 2-diabetes, som selv er i særlig øget risiko for at 
udvikle diabetes senere i livet, sammenlignet med børn som ikke har forældre med type 2-diabetes, 
og har fokus på tidlig forebyggelse. Det overordnede formål med projektet er at kunne udvikle og 
beskrive en familiebaseret intervention til fremme af trivsel, sundhedskompetence og sunde vaner for 
at forebygge og minimere risikoen for udvikling af diabetes hos børn af sårbare forældre med type 2-
diabetes i Region Sjælland. Det undersøges i et ’mixed methods’ studie, hvor Maries fokus er at 
afdække sårbare familier med type-2-diabetes og deres børns behov for støtte til at leve et sundt og 
aktivt liv, gennem semistrukturerede interviews. Interviewene undersøger sårbare familiers 
praktisering af sundhed i hverdagen med diabetes. 

Nicole Thualagant og Louise Søgaard Hansen 
Nicole Thualagant er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), i forskningscenteret 
Center for Sundhedsfremmeforskning samt i forskningsgruppen Sundhedsfremme og Sundheds-
strategier. Nicole er sociolog og har i en årrække forsket i sundhedspolitik, herunder fødselspolitik, 
sundhedsfremme og kropssociologi. Nicole projektleder på projektet ”Mænd og type 2-diabetes. En 
kønnet affære”, som udføres i samarbejde med Louise Søgaard Hansen, RUC samt Peter Bindslev 
Iversen og Anne-Louise Bjerregaard, begge SDCS. Louise Søgaard Hansen er postdoc. på IMT, i 
Center for Sundhedsfremmeforskning samt i forskningsgruppen Sundhedsfremme og Sundheds-
strategier. og har arbejdet med patientinddragelse og patienters hverdagsliv. 

Igangværende projekt: ”Mænd og type 2-diabetes. En kønnet affære” 

Projektet ”Mænd og type 2-diabetes. En kønnet affære” udføres af Nicole Thualagant, Louise Søgaard 
Hansen, Peter Iversen og Anne-Louise Bjerregaard i perioden 1/9-21 til 20/8-22. Bevilling fra SDCS 
353.000 kr. 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/makol
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://forskning.ruc.dk/da/projects/b%C3%B8rn-af-for%C3%A6ldre-med-type-2-diabetes
https://forskning.ruc.dk/da/projects/b%C3%B8rn-af-for%C3%A6ldre-med-type-2-diabetes
https://forskning.ruc.dk/da/persons/nicole
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsprojekter/maend-og-type-2-diabetes-en-koennet-affaere/
https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsprojekter/maend-og-type-2-diabetes-en-koennet-affaere/
https://forskning.ruc.dk/da/persons/losoha
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://stenosjaelland.dk/forskning/forskningsprojekter/maend-og-type-2-diabetes-en-koennet-affaere/
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Projektet handler om de erfaringer mænd i sårbare positioner, gør sig med at håndtere type 2-diabetes. 
Forskning peger på, at der savnes opmærksomhed på mænds udfordringer med type 2-diabetes, men 
indikerer dog, at diabetes tager sig forskelligt ud for mænd og kvinder, og at livet med diabetes også 
afhænger af sociale determinanter. 

Projektet gennemføres som et kvalitativt interviewstudie, med det formål at belyse mænds viden om 
og oplevelser med diabetes for derigennem at kunne målrette sundhedsfremmeindsatser til mænd med 
diabetes. Der er i undersøgelsen fokus på erfaringer, håndterings- og mestringsstrategier, som 
deltagerne har udviklet i den daglige håndtering af hverdagslivet med type-2 diabetes. 

Tidligere gennemført projekt: ”Diabetes og mænd” 

I perioden sept. 2020 til feb. 2021 gennemførte Nicole Thualagant og Eva Vibeke Kofoed Pihl 
projektet  “Diabetes og Mænd” i samarbejde med SDCS, som bevilgede 358.000 kr. til projektet. 

Målet var at undersøge og etablere forskningsbaseret viden vedrørende forhold for mænd med 
diabetes, herunder syn på viden om og oplevelse af diabetes. Projektet indbefattede et review over 
eksisterende forskningslitteratur om emnet, og de foreløbige resultater viser at der er en sparsom 
opmærksomhed på betydning af køn ift. hverdagen med type 2-diabetes, ligesom der savnes viden 
om, hvordan håndteringen af livet med diabetes er afhængig af alder, etnicitet, samt sociale 
determinanter som socio-økonomisk status, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Der er en 
forskningsartikel på vej som resultat af dette projekt. 

Fremtidigt projekt: ”Type 2-diabetes -En kønnet affære v2.0” 

Louise Søgaard Hansen og Nicole Thualagant har i 2022 modtaget bevilling fra SDCS til fortsættelse 
af det igangværende projekt med henblik på at udvikle en samarbejdsmodel til brug i møderne mellem 
sundhedsprofessionelle og mænd med type 2-diabetes. Projektet kommer til at løbe fra sept. 2022 til 
aug. 2024 og er støttet med ca. 1.2 mio. kr. fra SDCS. 

Hos mænd, der samtidig kan forstås som værende i udsatte positioner ved at være udfordret på andre 
faktorer som multisygdom, manglende socialt netværk, ringe arbejdsmarkedstilknytning og lavere 
uddannelsesniveau er risikoen for komplikationer og senfølger af type 2-diabetes øget. Der mangler 
viden om disse mænds hverdagslige håndtering og selvudviklede mestringsstrategier i livet med type 
2-diabetes, samt hvordan den viden kan inddrages mere systematisk i samarbejdet med de
professionelle. Formålet med projektet er at udvikle et samarbejdsværktøj til brug i møder mellem
mænd (og på længere sigt andre patientgrupper) i sårbare positioner og sundhedsprofessionelle.
Projektet er karakteriseret ved at være patient-/borgerinddragende i alle dele af forskningsdesignet,
og det udføres tværfagligt ved at kombinere viden fra bl.a. sociologi, medicin, sundhedsfremmefeltet,
sygepleje, fysioterapi og ikke mindst patientviden. Projektet er desuden tværsektorielt via samarbejde
mellem sygehuse i Region Sjælland, Holbæk Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Roskilde
Universitet. Samlet set er projektets bidrag følgende: 1) Opsamling af viden omkring mænd i sårbare
positioners daglige håndteringsstrategier i relation til type 2-diabetes 2) Viden om sundhedsprofes-
sionelles erfaringer og perspektiver på, hvordan udfordringer med denne målgruppe opleves og
håndteres i den sundhedsfaglige praksis 3) At udvikle et samarbejdsværktøj til at sikre at patientviden
inddrages og komplementerer den medicinske viden i møder mellem professionelle og patienter.

https://forskning.ruc.dk/en/projects/m%C3%A6nd-diabetes-et-samarbejde-mellem-center-for-sundhedsfremmeforsk
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Alexandra Jønsson 
Alexandra Jønsson er lektor på Center for Sundhedsfremmeforskning. Alex er antropolog, med 
forskningserfaring inden for bl.a. brugerinddragelse, aldring, multisygdom og mental sundhed. Alex 
har skrevet ph.d. om aldring og multisygdom, sygdom og ulighed i hverdagslivet med diabetes. Alex 
er i samarbejde med SDCS, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Universitet og 
Forskningsenheden for Almen Praksis København med til at arrangere konferencen om 
’Hverdagslivet med type-2 diabetes”. 

Igangværende projekter: Konference om ”Hverdagslivet med type-2 diabetes” 

I marts 2022 afholdes denne konference, som gennemføres som et samarbejde mellem SDCS, 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalon. 
Konferencen er støttet af SDCS med ca. 100.000 kr. 

Konferencens fokus: En meningsfuld og virksom sundhedsindsats rettet mod sårbare mennesker bør 
være målrettet deres behov. Fremtidige indsatser på området bør have fokus på både det individuelle, 
det relationelle og det organisatoriske møde mellem sundhedsprofessionelle og det enkelte menneske. 
Derfor er der behov for mere viden om, hvordan vi kan iværksætte initiativer og indsatser, der øger 
levetiden og minimerer konsekvenserne af diabetes for de mest sårbare patienter. Med konferencen 
lægges op til i fællesskab at styrke forskningen på diabetesområdet ved at lægge et særligt perspektiv 
på hverdagslivet 

Tidligere gennemførte projekter: ”Aging with Multimorbidity. Illness and Inequity in Everyday Life” 

Alexandra Jønsson gennemførte i 2015-2018 ph.d.-projektet ”Aging with Multimorbidity. Illness and 
Inequity in Everyday Life”, som var støttet af med 1.3 mio. kr. fra Forskningsministeriet, 200.000 kr. 
fra Helsefonden, 400.000 kr. fra Danske Patienter samt 200.000 kr. fra Fonden for Almen Praksis. 

Projektet havde til formål at undersøge ældres individuelle oplevelser af multisygdom i et 
hverdagslivsperspektiv, herunder også diabetes. Undersøgelsen var designet som et etnografisk 
feltarbejde med forskellige kvalitative metoder, eksempelvis livshistorieinterviews. Det viste sig 
svært for de ældre at skelne mellem hvilke udfordringer i hverdagen, der skyldtes alderen og var 
"forventelige", og hvad der skyldtes sygdomme. I sundheds- og samfundsteori ville man normalt tale 
om overgangen mellem rask og syg, men Alex’s informanters alder satte sygdom i et særligt temporalt 
perspektiv: det handlede ikke så meget om at være syg eller rask, men om, hvad der var sygdom, og 
hvad der var alderdom. 

Tidligere gennemførte projekter: SOFIA: Sammen Om Fysisk Og psykisk helbred I Almen praksis. 

Alexandra Jønsson gennemførte i 2018-2020 postdoc-projektet: ”SOFIA: Sammen Om Fysisk Og 
psykisk helbred I Almen praksis”. SOFIA projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. 

Mennesker med en svær psykisk sygdom har ofte også komplekse problemer og fysiske sygdomme 
(multimorbiditet), der fører til nedsat livskvalitet og tidligere død end den generelle befolkning. 
Forskning har vist, at en styrket relation mellem patient og praktiserende læge, samt øget fokus på 
behandling af somatisk sygdom tilpasset den enkeltes behov, kan øge både livskvalitet og levetid for 
patientgruppen. SOFIA studiet testede, om en 5-årig intervention bestående af flere dele i almen 
praksis kunne have denne effekt. 

https://publichealth.ku.dk/staff/?pure=en/persons/289854
https://www.tilmeld.dk/hverdagslivet
https://ifsv.ku.dk/om-instituttet/almen_medicin/forskning/sofia/
https://ifsv.ku.dk/om-instituttet/almen_medicin/forskning/sofia/
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Information/interesse i fremtidig forskning indenfor diabetes og/eller kronisk sygdom 

Alex interesserer sig for diabetes som en del af sundhedsproblematikken hos mange marginaliserede 
borgere, og planlægger at søge penge til følgende projekter: ’Aldring med svær psykisk sygdom’ 
(hvor diabetes kan være en yderligere problematik) samt projekt om ’Udsatte forældre’ i samarbejde 
med Gladsaxe kommune. 

Mari Holen 
Mari Holen er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, i forskningscentrene Center for 
Sundhedsfremmeforskning, Køn, Magt og Mangfoldighed samt forskningsgruppeleder i forsknings-
gruppen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier 

Mari har i mange år arbejdet med kritisk forskning indenfor sundhedsfeltet med særligt fokus på 
sundhedsinstitutioner. Mari har bl.a. beskæftiget sig indgående med patientinddragelse, ulighed i 
sundhed, politikker og institutionaliseringer af mødet mellem sundhedsvæsen og patient med særligt 
fokus på ideer om recovery, brugerinddragelse og empowerment. 

Tidligere projekter 

Mari har tidligere været involveret i en række projekter, herunder projekter om patientinddragelse se 
fx ”MUPP: Metodeudvikling med patienten som partner” og flere der omhandler sygeplejerske-
uddannelsen, bl.a. "Ny sygeplejefaglighed i sundhedsfeltet: myndige professionelle, patient-
empowerment og faglig udvikling i arbejdspladsfællesskaber” og ”Fremtidens sygeplejerskeuddan-
nelse på tværs”. 

Troels Mønsted og Kija Østergaard 
Troels Mønsted er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT), og i forskningsgruppen 
Bæredygtig Digitalisering og gennemfører i samarbejde med Kija Østergaard projektet 
SMS4CHANGE, som løber fra 1/3-2021 til 28/4-2022. Projektet har modtaget bevilling fra SDCS på 
ca. 1 mio. kr. 

Igangværende projekt: SMS4CHANGE 

Med dette projekt udvikles og testes en sms-baseret intervention til at forbedre egenomsorgsevnen 
hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type-2 diabetes. Hypotesen er, at SMS-beskeder 
designet til at give patienten bestemte vaner i hverdagen, kan fremme patientens evne til at håndtere 
sin sygdom og herigennem forbedre den glykæmiske kontrol. Samtidig får klinikeren et nyt redskab 
til at hjælpe patienten mellem kontrolbesøg i klinikken. Interventionen udvikles dels på baggrund af 
en gennemgang af de mekanismer, der kan forventes at give den tilsigtede virkning af SMS-beskeder, 
og en efterfølgende brugerdrevet designproces. Såvel udvikling og implementering sker på en IT-
platform, der er særligt udviklet til at udsende SMS beskeder som del af et forebyggelses- eller 
behandlingsforløb. 

Effekten evalueres på ændringer i HbA1c overfor en sammenlignelig kontrolgruppe identificeret i 
den nationale laboratoriedatabase og matchet på informationer fra de nationale sundheds- og 
socialregistre. Implementeringen evalueres på baggrund af kvantitative procesmål og interview med 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/holen
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/research-centre/center-sundhedsfremmeforskning
https://ruc.dk/research-centre/center-kon-magt-og-mangfoldighed
https://ruc.dk/forskningsgruppe/sundhedsfremme-og-sundhedsstrategier
https://forskning.ruc.dk/da/projects/metodeudvikling-med-patienten-som-partner
https://forskning.ruc.dk/da/projects/ny-sygeplejefaglighed-i-sundhedsfeltet-myndige-professionelle-pat
https://forskning.ruc.dk/da/projects/ny-sygeplejefaglighed-i-sundhedsfeltet-myndige-professionelle-pat
https://forskning.ruc.dk/da/projects/fremtidens-sygeplejerskeuddannelse-p%C3%A5-tv%C3%A6rs
https://forskning.ruc.dk/da/projects/fremtidens-sygeplejerskeuddannelse-p%C3%A5-tv%C3%A6rs
https://forskning.ruc.dk/da/persons/monsted
https://forskning.ruc.dk/da/organisations/b%C3%A6redygtig-digitalisering
https://forskning.ruc.dk/da/persons/kijal
https://forskning.ruc.dk/da/projects/forbedret-egenomsorgsevne-hos-patienter-med-d%C3%A5rlig-glyk%C3%A6misk-kont
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og observationer af patienter og klinikere. Der tilknyttes en projektleder på projektet samt en 
projektgruppe af seniorforskere med særlige kompetencer indenfor udvikling og design af 
sundhedsteknologiske interventioner. Projektejer er Steno Diabetes Center Sjælland. 
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4 Forskningsnetværkets organisering, kompetencer og potentialer 
Som nævnt i afsnit 3 blev forskningsnetværket etableret vinteren 2021/22. Netværket har afholdt et 
indledende møde, hvor de deltagende forskere præsenterede deres forskningsinteresser indenfor 
diabetes og kronisk sygdom, og hvor Anne-Louise Bjerregaard præsenterede SDCS’s interesser og 
ønsker for samarbejdet med RUC. Ved mødet blev der drøftet erfaringer fra tidligere projekter med 
relation til diabetes og andre projekter omhandlende multisygdom, kronisk sygdom og hverdagsliv. 

Organisering baseret på en netværks-styregruppe 
Ved mødet blev der nedsat en netværks-styregruppe, som til enhver tid skal bestå af en repræsentant 
fra hvert institut. På mødet blev følgende repræsentanter valgt: 

Fra INM; Louise Torp Dalgaard, 

fra IKH: Marie Benkert Holtet, 

fra ISE; Peter Triantafillou og 

fra IMT; Karen Christensen. 

Formålet med denne netværks-styregruppe er både at styrke det tværinstitutionelle 
forskningssamarbejde mellem RUC’s fire institutter, og at koordinere dette arbejde tæt med den 
overordnede styregruppe for RUC/SDCS-partnerskabet, som består af 4-6 medlemmer med ligelig 
repræsentation fra parterne. Den overordnede styregruppe skal bestå af repræsentanter fra direktions- 
og forskningslederniveau ved SDCS, og universitetsledelses- og forskningslederniveau ved RUC. 
Desuden skal mindst en repræsentant for borgere med diabetes indgå i styregruppen med henblik på 
at facilitere borgerinvolvering (se i øvrigt rammeaftalen s. 4). Netværks-styregruppen har derved 
funktion som et bindeled mellem RUC’s forskere på den ene side og den overordnede styregruppe 
for partnerskabet på den anden side. Dermed bidrager netværks-styregruppen til at: 

- sikre initiativer til tværdisciplinær RUC/Steno-forskning om diabetes og kronisk sygdom

- skabe kontinuitet i netværket (herunder give det et navn og etablere en hjemmeside)

- arrangere mindst en årlig konference/workshop i og for netværket

Forskningsnetværkets kompetencer 
Rapporten her opsummerer de enkelte forskeres erfaringer og engagementer i projekter, der er har at 
gøre med forskning i diabetes og livet med kronisk sygdom. Præsentationen tydeliggør bredden af 
perspektiver på diabetes- og sygdomsforskning på RUC, en bredde der inkluderer sociologiske, 
antropologiske, politologiske, forvaltningsorienterede, sundhedsfaglige, sundhedspolitiske, 
kommunikative/dialogorienterede og biomedicinske perspektiver. 

Indholdsmæssigt er der en stor bredde med både praksisrelaterede kollaborative studier ift. kronisk 
sygdom, innovationsstudier ift. offentligt/privat samarbejde, professionsforskning knyttet til 
uddannelse, tværsektorielle og administrative projekter for patienter og forløbsprogrammer, studier 
af hverdag med kronisk sygdom/multisygdom (familier, børn, mænd, indvandrere), sårbare gruppers 
møde med sundhedsvæsenet, anvendelse af sundhedsteknologier til at skabe kontrol og deltagelse i 
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egen sygdomsudvikling samt studier af outcome målinger på diverse sundhedsområder baseret på fx 
kliniske data fra biobanker. 

Forskningsnetværkets potentialer 
Potentialerne for forskningsnetværket hviler på stærke traditioner for tværfaglighed og 
tværdisciplinaritet, som er grundlæggende for forskningen på Roskilde Universitet. Det indebærer, at 
det i fremtidige projekter er muligt at krydse forskningsfelter og bygge projekter op omkring multipel 
metodeanvendelse og analyser på flere niveauer. Forskningen i diabetes og livet med kronisk sygdom 
kan dermed tilgås fra en bred og nuanceret vifte af perspektiver, som inkluderer køn, alder, familie, 
etnicitet, hverdagsliv, kontakt til sundhedsvæsenet, sundhedsfremmeinitiativer (se eksempelvis 
projekter om Parkinson Dans, udvikling af naturterapeutiske indsatser og udvikling af teknologier), 
kommunikation men også politik, sundhedsinstitutionelle rammer og lovgivning. Forskningen kan 
med andre ord gå på tværs af subjektive, politiske, institutionelle og interkulturelle forhold. 
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Strategisk rammeaftale om styrkelse af forskningssamarbejde 

mellem Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland 

Med denne rammeaftale vil Roskilde Universitet (RUC) og Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) 
lægge rammerne for et strategisk samarbejde med det formål at styrke Parternes 
forskningssamarbejde og øge antallet af fælles forskningsprojekter. 

Fælles impactmål for forskningssamarbejdet: 

• Mindske ulighed i sundhed
• Øge sundhed og trivsel i en hverdag for alle

Fælles forskningsstrategiske orienteringer: 

• Missionsdrevet forskning
• Tæt kobling til hverdagspraksis
• Borger- og patientinvolvering
• Flerfaglighed og tværgående samarbejder
• Udvikling af forskningsinfrastruktur

Om Roskilde Universitet: 

Forskning udgør en kerneaktivitet på Roskilde Universitet. Universitetet udfører banebrydende 
forskning på højeste internationale niveau inden for hovedområderne humaniora, 
samfundsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab, og uddanner 
fagligt stærke forandringsagenter, selvstændige tænkere og samfundsborgere gennem 
Problemorienteret Projektorientering. Flere af universitetets forskningsgrupper har fokus på 
sundhed, herunder diabetesrelateret forskning. Roskilde Universitet har som det eneste 
universitet hjemsted i Region Sjælland og har en særlig opmærksomhed rettet mod denne region. 

Om Steno Diabetes Center Sjælland: 

Steno Diabetes Center Sjælland er sat i verden for at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland. 
Forskning udgør en kerneaktivitet, hvor ny viden og nye behandlings- og forebyggelsestiltag på 
sygehuse, i praksissektoren, i kommunerne og i borgerens hverdagsliv skal bidrage til centerets 
vision om øget sundhed og mindsket ulighed blandt personer med diabetes og i høj risiko for at få 

Rammeaftale mellem  
Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland 
30. juni 2021
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diabetes. Steno Diabetes Center Sjælland er i færd med at udvikle en stærk forskningsindsats på 
diabetesområdet i Region Sjælland, og har som et centralt strategisk fokus at videreudvikle 
eksisterende forskningsmiljøer og opbygge nye forskningsmiljøer på tværs af fagområder og 
organisationer. 

Om de fælles mål og forskningsstrategiske orienteringer: 

Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland har i deres forskning begge et stærkt 
overordnet fokus på ulighed i sundhed og sundhed og trivsel i en hverdag for alle. Denne 
rammeaftale skal bidrage til at styrke det strategiske forskningssamarbejde indenfor disse fælles 
overordnede mål. Forskningen vil have et særligt fokus på borgere og patienter med diabetes eller 
i høj risiko for at få diabetes. Forskningen vil tillige have et bredere fokus på øvrige kroniske 
sygdomme, idet mennesker med diabetes hyppigt har andre lidelser og fordi kroniske sygdomme 
deler mange lighedspunkter. 

En række forskningsorienteringer skal sikre dette i de enkelte forskningsprojekter: 

• Forskningen skal være missionsdrevet i den forstand, at den skal sigte mod at skabe viden,
som kan bidrage til at øge livslængden og livskvaliteten, og mindske sårbare borgeres risiko
for at udvikle diabetes eller andre kroniske sygdomme. Med henblik på at tilstræbe dette,
skal forskningen anvende et bredt sundhedsfremmende perspektiv, der styrker fysisk,
psykisk og social sundhed hos enkeltmennesket eller grupper af mennesker.

• Forskningen skal kunne ses som nyttig for borgeren i dennes hverdag med diabetes/risiko
for diabetes eller anden kronisk sygdom, herunder multisygdomme, og i forhold til vigtige
aktører og deres interaktion for borgerens hverdag, herunder for eksempel familie,
frivillige aktører, lokalsamfund, kommune, almen praksis eller sygehuse. Forskningen
behøver ikke inkludere implementering, men den skal kunne være et bidrag til at forbedre
en hverdagspraksis på kort eller lang sigt.

• Forskningen skal lægge til rette for en reel brugerinvolvering. Borgere eller patienter skal
involveres i alle faser af forskningsprocessen, dvs. designfasen, udførsel, analyse,
fortolkning og formidling. Forskningen kan endvidere specifikt omhandle udvikling af
metoder til brugerinddragelse af sårbare borgere.

• Forskningen skal være flerfaglig og udvikle samarbejder på tværs af sektorer. Den skal
indhente de forskellige fagligheder, som er relevante for det konkrete forskningsprojekt, og
det kræver samarbejde mellem forskere med forskellig baggrund fra forskellige fag og
forskellige videnskabelige traditioner. Og forskningen skal udvikle samarbejder på tværs af
sektorer, herunder mellem den akademiske sektor og praksisfelter (kommuner, region,
praksissektor, organisationer, lokalforeninger m.m.).

• Forskning skal ske gennem stærke forskningsinfrastrukturer. Det skal ske ved at bygge ud
og skabe nye netværk på tværs af sektorer, udnytte eller skabe fora for deling af viden om
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forskningsprojekter og resultater. Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland 
har som institutioner et særligt ansvar for at facilitere karriereveje for forskere i starten af 
karrieren, og forskningen skal derfor have særlig opmærksomhed rettet mod at bidrage til 
gode karriereveje for forskere på PhD eller Post.doc. niveau.  

Aktiviteter knyttet til rammeaftalen: 

Strategifaser udvikles løbende som en central del af rammeaftalen. Se bilag 1 for to begyndende 
strategifaser. 

Principper for forskningssamarbejde: 

For hvert konkret forskningsprojekt mellem parterne indgås en særskilt aftale på grundlag af 
principperne i denne Rammeaftale.  

De overordnede principper for forskningssamarbejderne er: 

Samskabelse af forskning. Forskningsprojekter skal udvikles som et ligeværdigt samarbejde 
mellem de to parter. Det betyder, at forskningens problemstillinger og teoretiske, analytiske og 
metodiske orienteringer ikke skal ske som en bestilling fra den ene part til den anden.  

Forsknings- og metodefrihed. Forskningsprojekter skal have mulighed for at udfolde sig autonomt 
og kreativt, teoretisk, metodisk og analytisk, så længe der er tale om videnskabeligt 
velbegrundede valg. Metoder og teorier skal vurderes efter deres egnethed til at udrede en 
problemstilling. 

Scenarier for samarbejdsmodeller: 

Samarbejdet kan være mere eller mindre tæt, af kortere eller længere varighed, og med 
projektledelse forankret på både Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland. 
Finansiering af forskningsaktiviteter aftales konkret afhængigt af samarbejdsmodellen i det 
enkelte samarbejdsprojekt. Se bilag 2 for eksempler på samarbejds- og finansieringsmodeller. 

Implementering af rammeaftalen: 

Begge parter i aftalen forpligter sig til at styrke de fælles mål og forskningsstrategiske 
orienteringer, som beskrevet ovenfor. Det betyder også, at principielt alle fremtidige 
forskningssamarbejder mellem Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland bør føres 
ind under denne rammeaftale. De konkrete projektkontrakter ind under denne rammeaftale vil 
handle om præcision og detaljer i forhold til det aktuelle projekt, som rammeaftalen ikke kan 
dække. I forhold til samarbejdsmodeller, forpligter begge parter sig så langt som muligt at følge de 
overordnede principper samt scenarier for samarbejde og medfinansiering, som beskrevet i bilag 
2. 

Organisering af rammeaftalen: 

For at sikre en overordnet styring, ledelse og prioritering af de aktiviteter, som indgår i 
rammeaftalen, der er beskrevet ovenfor, nedsættes en styringsgruppe på 4-6 medlemmer med 
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ligelig repræsentation fra Parterne. Styregruppens medlemmer skal være repræsentanter fra 
direktions- og forskningslederniveau ved Steno Diabetes Center Sjælland, og universitetsledelses- 
og forskningslederniveau ved Roskilde Universitet. Styregruppen skal i tillæg have mindst en 
repræsentant for borgere med diabetes for at facilitere borgerinvolvering i styregruppen. En 
borgerrepræsentant bør være medlem af forskningsrådet i Steno Diabetes Center Sjælland. 

Styregruppen kan nedsætte ad hoc grupper for at få udført arbejde, som anses for vigtigt i forhold 
til at opnå de fælles mål og forskningsstrategiske orienteringer. 

Styregruppen mødes mindst 1-2 gange om året, og ved behov indkaldes til flere møder. 

Kommunikation og presse: 

Ved henvendelse fra medier angående samarbejdet, skal begge parter orienteres og godkende 
udtalelserne. Ved henvendelse til de forskningsprojekter, som aftales under rammeaftalen, er det 
op til forskningsprojektets ledelse at vurdere myndighed for godkendelser af udtalelser, som 
vedrører samarbejdet i det aktuelle projekt. I videst muligt omfang skal spørgsmål om samarbejdet 
henvises til styregruppen. 

Økonomi: 

Roskilde Universitet og Steno Diabetes Centre Sjælland har separate budgetter. Rammeaftalen i 
sig selv forudsætter ingen fælles finansiering. I de forskningsprojekter, som henviser til 
Rammeaftalen og indgås under denne, aftales et selvstændigt budget med konkretiserede 
gensidige økonomiske forpligtelser. De konkretiserede aftaler følger så langt som muligt 
forslagene til samarbejds- og samfinansieringsmodeller, som nævnt i bilag 2 og vil have status som 
delaftaler af denne rammeaftale således at de er relativt enkle at sætte op.  

Rettigheder 

Hver Part har ejendomsret til de forskningsresultater, som Parten skaber under et 
forskningsprojekt.  

Ejendomsretten til forskningsresultater, som skabes under projektet af begge Parter i fællesskab, 
tilhører Parterne i et formueretligt sameje. 

Baggrundsmateriale, som en Part stiller til rådighed for den anden Part i forbindelse med projektet, 
forbliver førstnævnte Parts ejendom. 

Hver Part har ret til at lade forskningsresultater og frembragt viden fra fælles forskningsprojekter 
indgå i Partens videre forskning og undervisning. 

Tidsperiode: 

Rammeaftalen har ingen fastsat tidsbegrænsning, men tages op til vurdering af styregruppen, 
såfremt der kommer væsentlige ændringer i de overordnede rammer for forskning ved Roskilde 
Universitet og/eller Steno Diabetes Center Sjælland. Styregruppemedlemmerne har et ansvar for 
at sætte dette på dagsordenen, dersom det skulle blive aktuelt. Skulle det blive aktuelt med en 
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opsigelse af aftalen, skal dette ske med minimum 3 måneders varsel og under hensyntagen til 
igangværende forskningsaktiviteter samt de forskningsinvolverede. 

Datasikkerhed og dataansvar: 

Parterne forpligter sig til i fællesskab og hver for sig at overholde de til enhver tid gældende 
databeskyttelsesretlige regler. Med udgangspunkt i udveksling af data mellem parterne som 
videregivelse vil parterne være selvstændigt dataansvarlige for data indsamlet og anvendt i 
forskningsprojekterne. 

Der er mellem parterne enighed om, at sådanne data kun kan anvendes til forskning - og ikke til 
øvrige formål. 

Parterne erklærer sig derved villige til at ville indgå i konstruktiv dialog om evt. etablering af fælles 
dataansvar, i det omfang en af parterne på baggrund af et konkret projekt finder det fordelagtigt 
eller nødvendigt at anvende denne databeskyttelsesretlige model. 

Etik: 

Begge parter forpligter sig til at handle i overensstemmelse med god forskningsskik og orientere 
hinanden ved mulige brud herpå. 

Underskrifter: 

_____________________________     ______________________________ 

Direktør Lise Tarnow Prorektor Peter Kjær 

for Steno Diabetes Center Sjælland for Roskilde Universitet 

Dato: Dato: 
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Bilag 1: 

Strategifase 1: 

Formålet med strategifase 1 er at skabe et overblik over de eksisterende forskningssamarbejder og 
at arbejde for, at kommende forskningssamarbejder kommer ind under denne rammeaftale. 

Der eksisterer pt en række forskningsprojekter, som udgør samarbejdsprojekter mellem forskere 
fra Roskilde Universitet og forskere/strategiske konsulenter fra Steno Diabetes Center Sjælland. 
Disse projekter har status som enkeltprojekter og har ingen sammenbindende struktur, som 
inkluderer begge parter.  

Rammeaftalen skal facilitere nye forskningssamarbejder mellem Roskilde Universitet og Steno 
Diabetes Center Sjælland. Rammeaftalen skal også i sig selv bidrage til forskningens 
opmærksomhed mod andre projekter inden for samme organisatoriske ramme. 

Eksisterende formidlingsorganer ved henholdsvis Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center 
Sjælland – i form af hjemmesider, sociale medier m.m. – skal anvendes til at skabe 
opmærksomhed omkring forsknings-samarbejdsprojekter. 

Strategifase 2: 

Formålet med strategifase 2 er at styrke udviklingen af nye forskningssamarbejder mellem 
Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland.  

Med afsæt i udviklingen af synergieffekter fra eksisterende samarbejdsprojekter, gennem 
netværksmøder, workshops og inspirationsseminarer, skal der lægges et forskningsmæssigt 
grundlag for nyudvikling af sammenbindinger mellem eksisterende projekter.  

For 2022/23 er det et konkret forskningsstrategisk mål at udvikle et tværgående projekt mellem 
Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland. Projektet skal initieres af forskere på 
Roskilde Universitet, men i tæt samarbejde med aktører fra Steno Diabetes Center Sjælland. 
Projektet skal have en mere langvarig karakter og omfatte mindst tre arbejdspakker, og det skal 
have ambition om komparation gennem samarbejde med forskere fra andre nordiske eller 
europæiske lande. Projektet skal udnytte viden fra eksisterende forskningssamarbejder. 

Udviklingen af et større projekt skal ikke hindre nyudvikling af mindre små målrettede projekter, 
men det skal markere en kursændring i forhold til at pege på de særlige muligheder, som ligger i 
mere langvarige og store projekter, og som rammeaftalen skal lægge særligt gunstige vilkår for. 

Bilag 2: 

Scenarie 1: 

Projektledelsen har base ved Roskilde Universitet. Samarbejdspartner er ansat ved Steno Diabetes 
Center Sjælland, finansieret gennem sin stilling der. I denne model indgår kun seniorforsker(e), og 
denne/de er ansat ved Roskilde Universitet og medfinansierer projektet gennem egen 
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forskningstid (op til 50 % af egen forskningstid). Steno Diabetes Center dækker løn ud over dette 
samt administrative udgifter. Typisk vil dette være et pilotstudie, som er afsøgende ift. at afprøve 
hypoteser og problemstillinger. Det vil have en varighed op til et år, og det vil have som formål at 
danne grundlag for et større forskningsprojekt, som videreudvikles i et samarbejde mellem de to 
parter.  

Scenarie 2: 

Projektledelsen har base på Steno Diabetes Center Sjælland eller på Roskilde Universitet. I denne 
model indgår både senior- og juniorforsker(e) og projektet har en varighed på mere end et år, og 
normalt mindst to år. Juniorforsker/ne er ansat ved Roskilde universitet, men fuldt finansieret af 
Steno Diabetes Center Sjælland. Dette vil normalt ikke inkludere de administrative udgifter knyttet 
til stillingen, hvilket betyder, at Roskilde Universitet normalt vil måtte bidrage med dette, siden 
juniorforsker(ne) vil have arbejdsplads ved Roskilde Universitet. En seniorforsker fra Roskilde 
Universitet tilknyttes projektet for at sikre vejledning, støtte undervejs i processen samt 
forbindelse ind til en forskningsgruppe på Roskilde Universitet. Seniorforskeren anvender timer fra 
egen forskningstid og får resten dækket af Roskilde Universitet. 

Scenarie 3: 

Denne model handler om delestillinger mellem Roskilde Universitet og Steno Diabetes Center 
Sjælland. En delestilling må have en varighed på mindst tre år, og med f.eks. 50 % ansættelse på 
Roskilde Universitet og 50 % ansættelse på Steno Diabetes Center Sjælland. Vigtige opgaver vil 
handle om at fortsætte arbejdet med netværksdannelse mellem de to parter samt andre aktører, 
sikre formidling om samarbejdsprojekter, facilitere en årlig diabetes-konference, samt styrke 
grundlaget for udvikling af komparativ forskning, både nationalt (i forhold til andre regioner i 
Danmark), og med inddragelse af andre nordiske lande, og europæiske lande.  
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FORORD

Steno Diabetes Center 
Sjællands første  
strategi for forskning
Du sidder nu med Steno Diabetes Center Sjællands første forskningsstrategi.  
Vi håber, at forskningsstrategien kan være med til at udbrede ideerne bag  
en stærk forskningsindsats på diabetesområdet i Region Sjælland, der rækker  
ud til både borgere, sundhedsprofessionelle og forskere. Forskningsstrategien er 
blevet til i et bredt samarbejde med forskere, medarbejdere, samarbejdspartnere 
og ikke mindst personer med diabetes.

Vi i Steno Diabetes Center Sjælland er stolte over resultatet og glæder os til 
at folde strategien ud i de kommende år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Forskningsrådet og den tilhørende 
patientfølgegruppe for det store arbejde, der er blevet lagt i arbejdet med  
strategien. 

God læselyst.

Lise Tarnow

Centerdirektør, forskningschef  
og formand for Forskningsrådet.
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Om  
forskningsstrategien

En af kerneaktiviteterne i Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er forskning.  
Forskning, der udvikler og nytter. Forskning, der giver mening for personer med  
diabetes, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle, der arbejder med diabetes. 

I det strategiske arbejde med forskning  
i SDCS prioriteres følgende:

• Missionsdrevet forskning

• Prioriteret porteføljeledelse

• Tæt kobling til hverdagens praksis 

• Potentiale for nyttiggørelse

• Involvering af borgere, personer med diabetes og deres pårørende

• Flerfaglighed

• Tværgående samarbejder – regionalt, nationalt og internationalt

• En understøttende forskningsinfrastruktur
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Missionsdrevet 
forskning

Forskning i Steno Diabetes Center Sjælland 
(SDCS) er baseret på en mission om at drive 
udviklingen af en patientcentreret diabetesindsats 
for alle borgere – både børn og voksne – i Region 
Sjælland. 

Forskningen skal have et særligt fokus på  
indsatser målrettet sårbare borgere for  
herigennem at bidrage til at minimere den 
eksisterende ulighed i sundhed.

Mission 
Missionen for centerets diabetesforskning er  
at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

• At øge livslængde og forbedre livskvalitet for
alle personer med diabetes – uanset bopæl
og socialøkonomisk status.

• At mindske sårbare borgeres risiko for at
udvikle diabetes og derved reducere ulighed
i sundhed.

Forskningen skal gøre en reel og betydende  
forskel for borgeren. Det betyder, at forskningen 
i SDCS ikke kun skal skabe ny viden, men at 

denne viden også skal være nyttig og have  
potentiale til at blive nyttiggjort ude i den  
virkelige verden. Dermed kan ny viden omsættes 
til værdi for borgeren. 

Det vil også betyde, at undervisning, kompeten-
ceudvikling og anden form for spredning og nyt-
tiggørelse af viden, er en del af forskningsopga-
ven i SDCS: Den nye viden skal ikke kun udvikles, 
den skal også sættes i spil. 

Forskningen i SDCS udføres decentralt af forskere 
tilknyttet sygehusene, almen praksis, kommu-
nerne, uddannelsessteder og andre vidensinstitu-
tioner i alle dele af Region Sjælland. 

Forskningen i SDCS udvikles i tæt samarbejde 
med de øvrige aktører i sundheds- og socialvæs-
net, herunder borgere, personer med diabetes, 
praktikere, faglige selskaber, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner samt de øvre Steno  
Diabetes Centre.

Forskningen i SDCS skal spille ind i Region Sjæl-
lands forsknings- og forskningsstøtte-indsatser 
samt den regionale forskningspolitik.
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Prioriteret  
porteføljeledelse

Behovet for forskning, udvikling og innovation er 
stort og ressourcerne begrænsede – også når det 
handler om økonomi og menneskelige ressourcer 
til diabetesforskning i Region Sjælland. Derfor er 
det vigtigt at prioritere. 

Prioriteret porteføljeledelse i SDCS er ikke blot et 
valg af forskningsemner, men består af en række 
strategiske valg – af de rette indsatser på de rig-
tige tidspunkter – set i et længere perspektiv.

Ambition 
Med en prioriteret forskningsportefølje investeres 
der i forandring for at skabe et solidt fundament 
for fremtidens diabetesforskning i SDCS.

SDCS skal opbygge og understøtte forsknings-
miljøer, som vil bidrage til at forandre verdenen 
og hverdagen for personer i risiko for at udvikle 
diabetes og for voksne og børn med diabetes 
samt deres pårørende. Samtidig skal forsknings-
miljøerne være grobund og væksthus for  
forskningstalenter i hele Region Sjælland. 

Prioriteringen vil have fokus på

• problemer, som virkelig betyder noget for
personer med diabetes i deres hverdag

• områder, hvor der mangler viden

• videnskabelig ekspertise, der er til stede
eller kan opbygges i Region Sjælland.

Arbejdet med forskningsstrategien 
– tre faser

•  Fase 1: Afdækning og opbygning (år 0-2)

•  Fase 2: Udrulning og prioriteret portefølje- 
ledelse (år 2-5)

•  Fase 3: National og international anerkendelse
(år 5-9)
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Opbygning

Afdækning

Prioritering
Anerkendelse

Figur 1: De tre faser viser den fortløbende prioritering. Boblerne illustrerer de enkelte forskningsprojekter.

Fase 1 (år 0-2)

Opgaver

• Robust behovsafdækning ude i virkeligheden  
– på sygehuset, i almen praksis, kommunerne 
mv.

• Plads til mere nytænkende og kreative  
forskningsprojekter – gerne på tværs af  
geografi, miljøer, faglighed og metodiske 
tilgange – nye ideer og ildsjæle

Miljøer

• Afdækning af forskningsressourcer  
i organisationerne omkring os og etablering  
af overblik over eksisterende forskningsmiljøer 
med interesse for diabetesforskning

• Afklare og beskrive muligheder for størst  
mulig inddragelse af borgere, personer med 
diabetes og deres pårørende i alle aspekter  
af forskningen – også de sårbare

• Støtte til eksisterende forskningsmiljøer

• Opbygning af nye forskningsmiljøer 

• Opbygning af samarbejde med almen praksis, 
kommuner og de forskellige sygehusafdelinger 
– på tværs af regionen

• Stimulere til samarbejde med andre diabetes-
forskningsmiljøer – også uden for Region  
Sjælland. Herunder de andre Steno Centre

Støtte

• Etablering af nødvendige forskningsstøtte- 
funktioner og infrastruktur – centralt og lokalt

• Udvikling af rammer og metoder til effektmåling 
og måling af samfundsværdiskabelse

Forskningsrådets rolle

• Forskningsrådsmøder med tid til strategiske 
diskussioner og fælles udvikling

• Udvikling af Forskningsrådets kompetencer  
til sammen at fastlægge de vigtigste fokus- 
områder samt kompetencen til at understøtte, 
at indsatserne når hele vejen 
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Missionsdrevet

Klinisk eller social
effekt

Potentiale til
nyttiggørelse

Borger / Patient-
involvering

Flerfaglighed

Samarbejder og
samskabelse

Videnskabelig
højde

Principper for 
prioritering af 
forsknings- 
ressourcer  
i SDCS
• Missionsdrevet

• Klinisk eller social effekt

• Potentiale til nyttiggørelse

• Borger / patientinvolvering

• Flerfaglighed

• Samarbejder og samskabelse

• Videnskabelig højde

Figur 2: Et eksempel på vurdering af et fiktivt projekt.

Fase 2 (år 2-5)

Opgaver

• Prioriteret porteføljeledelse med fokus på
hverdagsnær forskning, brugerinvolvering
og samarbejde

• Bottom-up-baseret udvikling af fælles
centrale projekter

Miljøer

• Identifikation af forskningsmiljøer, som
skal prioriteres med henblik på modning

• Fastholde mulighed for, at nye forsknings- 
områder kan opstå

• Stimulering af nye ideer og ildsjæle til
samarbejde i forskningspartnerskaber

Støtte

• Drift og udvikling af forskningsstøttefunktioner

• Etablering af forskningsuddannelse

Forskningsrådets rolle

• Forskningsrådet spotter og bidrager til
udvikling af fælles centrale projekter

• Forskningsrådsmøder med tid til strategiske
diskussioner og fælles udvikling

Fase 3 (år 5-9)

Opgaver

• Understøttelse af nyttiggørelse

• SDCS’ forskning skal være kendt i omverdenen,
så forskningssamarbejde med relevante parter
regionalt, nationalt og internationalt kan
etableres

• Tiltrækning af eksterne forskningsmidler

Miljøer

• Robuste og agile forskningsmiljøer

Støtte

• Drift og udvikling af forskningsstøttefunktioner

• Drift og udvikling af forskningsuddannelse

Forskningsrådets rolle

• Forskningsrådet understøtter implementering
tilpasset lokale forhold og forankring

• Forskningsrådet bidrager til udvikling af
en forskningsbaseret evaluering af SDCS

• Forskningsrådsmøder med tid til strategiske
diskussioner og fælles udvikling
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Hverdagens praksis 
og nyttiggørelse

SDCS støtter forskning, der tager udgangspunkt  
i og er relevant for den hverdag, som borgere i 
risiko for udvikling af diabetes og personer med 
diabetes samt deres pårørende indgår i. Personer 
med diabetes kommer ofte i kontakt med både 
kommune, almen praksis samt regionens syge-
huse. Det er den virkelighed, som forskningen 
skal kobles til og gøre en forskel igennem.

Forskning og hverdagens 
praksis går hånd i hånd 
Forskningen skal kobles tæt til SDCS’ øvrige ker-
neaktiviteter, således at erfaringer og opdagelser 
fra forskningen hurtigt overføres til hverdagens 
praksis og uddannelsesprogrammer, samt at 
undren og udfordringer i mødet med borgeren og 
personer med diabetes løbende videreudvikles til 
forskningsspørgsmål og –projekter. 

Forskningsmæssig evaluering af SDCS-initiativer 
og -aktiviteter skal stimuleres.

Forskningens fokus og måden forskningen udfø-
res på skal derfor allerede i projektudviklingen 
gennemføres sammen med repræsentanter for 
borgere eller patienter, de sundhedsfaglige og de 
forskellige virkeligheder, som borgerne færdes i. 
En del af SDCS’ ressourcer skal derfor gå til at 
udvikle samarbejdet mellem forskere og personer 
med diabetes samt de fagprofessionelle, så forsk-
ningen bliver anvendelsesorienteret. 

Kvalitet

Undren

Data-
opsamling

Analyse

Hverdags-
praksis

Forsknings-
publikation

Figur 3: Sammenhængen mellem forskning og hverdagspraksis.
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En samskabelseskultur
Forskning handler om udvikling af ny viden base-
ret på kreativitet og forskere med frihed i forsk-
ningsretning og metodevalg – det skal fortsat 
respekteres.

Herudover vil SDCS arbejde henimod at skabe en 
kultur, som sikrer en fælles forståelse for forsk-
ningens rolle i udviklingen af hverdagens praksis 
og uddannelser. Forskningsindsatserne skal der-
for være dybt forankret i de respektive klinikker 
og praksisser, blandt andet gennem:

• Grundig afdækning af behovet ude  
i virkeligheden

• Udvikling af modeller for samarbejde mellem 
forskning og hverdagens praksis

• Etablering af en samskabelseskultur  
i og på tværs af sektorer

• Øget dialog mellem forskere, praktikere  
og ledere på alle niveauer

• Fokus på hurtig nyttiggørelse af relevant  
ny forskningsviden

• Anvendelse af SDCS som implementerings- 
organisation

Metoder til tættere kobling 
mellem klinik og forskning
På sygehusene kan der nogle gange være langt 
mellem klinisk praksis og forskning. SDCS vil 
arbejde for at mindske denne afstand gennem:

• Incitamentsstrukturer for forskning i klinikken

• Driftsmål for forskningen i klinikken

• Besøg hos hinanden i hhv. klinik og forskning

• Incitamentsstruktur for nyttiggørelse

• Mellemlederen som implementeringsagent

• Sundhedsfagligt Råd som implementeringsorgan
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Borger- og  
patientinvolvering

Forskningsprojekter, der på sigt kan påvirke hver-
dagens praksis, skal opleves relevant af slutbru-
gerne, herunder borgere i risiko for udvikling af 
diabetes, personer med diabetes og deres pårø-
rende. Brugerinvolvering er med til at sikre reel 
forankring og sikre retning for forskning og prak-
sisudvikling, ligesom brugerinvolvering bidrager 
til nyttiggørelse gennem at sikre engagement og 
ønske om forandring hos brugerne. 

SDCS involverer slutbrugerne i forskningen og 
sikrer, at der arbejdes hen mod en reel bruger-
involvering i relevante dele af det enkelte forsk-
ningsprojekts processer. Herunder designfase, 
udførsel, analyse og fortolkning samt formidling.

Indsatser
• Involvering af brugere i det strategiske arbejde

omkring forskning i SDCS gennem deltagelse
af to personer med diabetes som ligeværdige
repræsentanter i Forskningsrådet

• Oprettelse af en patientfølgegruppe, der under-
støtter patientrepræsentanterne i Forsknings- 
rådet og sikrer mere bredde i brugerinddragelsen

• Prioritere forskningsprojekter, der anvender
reel brugerinvolvering

• Skabe platform for den direkte dialog mellem
forskere og slutbrugere i alle faser af forsk-
ningsprocessen

• Understøtte dialog mellem forskere og
slutbrugere – blandt andet gennem Diabetes- 
foreningen lokalt og nationalt

• Etablering af et brugerpanel, der er tilgængeligt
for forskere i forskningsprocessen

• Understøtte formidling om forskning mellem
borgere, personer med diabetes, praktikere
og forskere – der går begge veje

• Danne rammen om en årlig forskningskonfe-
rence målrettet forskere, praktikere og slut- 
brugere

• Understøtte uddannelse i forskningsformidling
til borgere

• Særligt fokus på udvikling af metoder til
involvering af sårbare personer i de forskellige
forskningsprocesser

Idéfase

Planlægning
og design

Formidling
og evaluering

Analyse og
fortolkning

Udførsel og
dataindsamling

Figur 4: Borger- og patientinddragelse kan tænkes ind i forskningens forskellige faser:  
idéfase, planlægning og design, udførelse og dataindsamling, analyse og fortolkning samt formidling og evaluering.
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Flerfaglighed og  
tværgående samarbejder

Forskning i SDCS skal afspejle den virkelighed og 
de ofte komplekse forløb, som personer med dia-
betes indgår i. Dette rummer både behandlings-
forløb, hvor mange forskellige sundhedsprofessio-
nelle hver bidrager med deres specialviden. 
Ligesom det er hverdagens forløb, der går på 
tværs af forskellige praktiske, geografiske og 
organisatoriske rammer og spænder fra civil-
samfundet, private klinikker samt kommunale 
sundheds- og socialforvaltninger. 

Det er SDCS’ ambition, at flerfaglighed så vidt 
muligt integreres i det enkelte forskningsprogram, 
forskningsprojekt og forskningsproces, for derved 
at skabe et bredere perspektiv på forskningen  
og i sidste ende skabe resultater, der kan rumme 
kompleksiteten i borgernes eller patienternes 
hverdag og dermed har potentiale til at ændre 
hverdagens praksis.

I SDCS udvikles ny viden gennem samskabelse 
mellem de forskellige aktører i borgernes eller 
patienternes hverdag.

Metoder til fremme af  
flerfaglighed og tværgående 
samarbejder
Erfaring viser, at flerfaglighed i forskning stiller 
krav om fleksibilitet, såvel organisatorisk som  
hos den enkelte forsker eller praktiker. SDCS vil 
arbejde for at fremme samarbejdet gennem at

• opfordre forskere til at afsætte tid og res- 
sourcer til at opbygge samarbejde på tværs

• stimulere opbygning af nye samarbejder
med ressourcer

• understøtte opbygning af flerfaglige forsknings-
miljøer

• facilitere forskning i primærsektoren – gennem
opbygning af samarbejder og partnerskaber
i og med almen praksis, kommunerne og
civilsamfundet

• bidrage til karriereveje og forskningskompeten-
cer blandt forskere og praktikere med baggrund
i en mellemlang videregående uddannelse
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Infrastruktur

Tilblivelse af god hverdagsnær forskning handler 
om forskere og praktikere, der brænder for deres 
fag – men det handler i høj grad også om organi-
satorisk at understøtte og anerkende de gode 
ideer. Det skal være synligt, hvordan man kom-
mer fra idé til forskningsprojekt, hvad end det 
handler om at tilegne sig de rigtige kvalifikationer, 
værktøjer, søge finansiering eller at opbygge 
samarbejde på tværs. 

Det er SDCS’ ambition, at praktikere og forskere 
på tværs af geografi, sektorer, specialer og 
uddannelsesmæssige baggrunde skal understøt-
tes i at gennemføre praksisnær forskning til gavn 
for borgere i risiko for udvikling af diabetes og 
personer med diabetes i Region Sjælland. Dette 
kræver en målrettet prioritering af ressourcerne, 
og at der sikres en direkte dialog med brugerne, 
såvel praktikere, borgere og personer med diabe-
tes samt deres pårørende. 

En del af denne infrastruktur er allerede en inte-
greret del af Region Sjælland. 

Opbygning af decentrale 
forskningsmiljøer og  
netværk
SDCS vil bidrage til forskningsinfrastrukturen  
til gavn for forskning rettet mod borgere i risiko 
for at udvikle diabetes og personer med diabetes 
ved at understøtte

• opbygning af forskningsmiljøer i alle sektorer

• netværk på tværs af geografi, sektorer,
faglighed, forskning og praksis

• uddannelse af forskere, forskningsstøtte- 
personale og praktikere i alle sektorer

• karriereveje for forskere uafhængigt
af uddannelsesbaggrund

• praktisk støtte til den enkelte forsker

• synlighed af SDCS’ forskning
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Metoder til at skabe  
tilgængelighed
En del af SDCS’ forskningsmidler målrettes  
udviklingen af nye samarbejdsformer og støtte-
funktioner til gavn for forskerne, mens den  
største del af forskningsmidlerne anvendes på 
konkrete projekter. Fordelingen af ressourcer 
justeres løbende i forbindelse med modning  
af forskningsmiljøerne.

Forskningsråd

• Rådgiver bestyrelsen omkring prioritering  
af indsatser og midler

• Bredt sammensat med inddragelse af  
personer med diabetes, forskere, praktikere  
og administratorer på tværs af geografi,  
sektorer og institutioner 

• En patientfølgegruppe bistår patient- 
repræsentanterne i Forskningsrådet

Netværk

• Understøttelse af netværk for forskere  
på tværs af fag og forankring i sektorer

• Etablering af netværk for ph.d.-studerende, 
som laver diabetesrelateret forskning

• Etablering af netværk for forskere  
i primærsektor

• Etablering af netværk for forsknings- 
støttepersonale

Uddannelse

• Forskningsmetode for forskere, forsknings- 
støttepersonale, praktikere i alle sektorer

• ’Kom-godt-i-gang-med-forskning’-kursus

• Innovationsagent-uddannelse for fagprofes- 
sionelle og personer med diabetes

Karriereveje

• Oprettelse af delestillinger mellem praksis, 
uddannelse og forskning

• Forsker- og forskningsstøttestillinger  
på sygehuse, almen praksis og kommuner

• Forskerkarriereveje for alle faggrupper  
og sektorer

• Frikøbsordninger for praktikere

• Fleksible ph.d.-forløb i kombination med klinik, 
uddannelsesinstitutioner, almen praksis mm.

Praktisk støtte

• Støtte til adgang til fysiske faciliteter og  
forskningsstøttepersonale

• Etablering af central støtte til registrering i 
blandt andet: Clinicaltrials.gov, ResearchFish, 
PURE

Synlighed

• Kommunikationsstøtte til forskningsformidling, 
pressehåndtering, SoMe, video til borgere mm

• Præsentationsteknik, herunder videotræning  
til forskere

• Opbygning af SDCS’ interaktive forsknings- 
hjemmeside 

• Deling af viden om forskningsprojekter og  
–resultater samt ideer til nye forsknings- 
spørgsmål

• Populær-formidling af forskningsresultater 
(patient-formidlere, nyhedsbrev, prisuddelinger 
mm)

• Forskningsformidlere i klinikkerne,  
kommunerne mm. 

• Fælles stormøder for forskere, klinikere  
og ledelser



SDCS’ forskningsråd og følgegruppe 2020

SDCS forskningsråd og og følgegruppe 2020 (fra venstre): Michael Hecht Olsen, Professor og overlæge, Kardiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus · Bibi  
Hølge-Hazelton, Professor, forskningsleder, sygeplejerske, Forskningsenheden, SUH Roskilde · Søren Thorgaard Skou, Professor, forskningsleder, fysioterapeut, 
PROgrez, Fysio- og Ergoterapi, Slagelse Sygehus · Peter Haulund Gæde, Lektor, dr.med. og overlæge, Medicinsk Afdeling, Slagelse Sygehus · Thomas Vedste 
Aagaard, Ph.d. studerende og fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapi, Holbæk Sygehus · Andreas Heltberg, Praktiserende Læge og Ph.d., Roskilde · Jesper Grarup, 
Forsknings- og innovationschef, Data og Udviklingsstøtte, Region Sjælland (bagerst) · Malene Rasmussen, Patientrepræsentant · Allan Kofoed-Enevoldsen,  
SDCS centerchef og specialeansvarlig overlæge, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus · Lise Tarnow, Centerdirektør og forskningschef, dr.med., SDCS · 
Rhina Larsen, Patientrepræsentant · Torben Joconde, Patientrepræsentant

Øvrige medlemmer af SDCS forskningsråd 2020 (ikke til stede): Sidse Marie Arnfred, Professor og overlæge, Forskningsenheden, Psykiatrien Vest · 
Mohammad Abdel-Hadi Toma, Klinisk assistent og læge, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus · Ole Hamberg, Ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, 
SUH, Køge · Knut Borch-Johnsen, Formand for det regionale forskningsråd, vicedirektør, dr.med., Holbæk Sygehus · Kathrine Krageskov Eriksen, Forskningschef, 
ph.d., cand.scient, Absalon

Øvrige medlemmer af SDCS følgegruppe 2020 (ikke til stede): Stine Ostenfeldt Rasmussen, Patientrepræsentant



Steno Diabetes Center Sjælland
Birkevænget 3, 3. sal
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 38 90
steno@regionsjaelland.dk

www.stenosjaelland.dk

http://www.stenosjaelland.dk
mailto:steno@regionsjaelland.dk
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Strategisk samarbejde om styrkelse af sundhed, forskning, 
uddannelse og den regionale udvikling af Region Sjælland 

Region Sjælland og Roskilde Universitet vil med denne aftale igangsætte et samarbejde om at ud
vikle og styrke hinandens kerneopgaver inden for sundhed, forskning og uddannelse og den bredere 
regionale udvikling i Region Sjælland. 

Samarbejdet organiseres omkring de tre fokusområder 

1. Sundhed og Trivsel

2. Bæredygtig Udvikling

3. Kvalitetsuddannelser og livslang Læring

Inden for disse tre fokusområder vil Region Sjælland og Roskilde Universitet igangsætte fælles større 
strategiske indsatser og tiltrække eksterne forsknings- og udviklingsmidler til deres implementering. 

Strategiske mål for samarbejdet 
Region Sjælland og Roskilde Universitet vil som strategisk mål igangsætte minimum en større indsats 
om året inden for sundhed, forskning, uddannelse eller den regionale udvikling af Region Sjælland. 

Organisering af samarbejdet 
Aftalens fokusområder fastlægges for en 2-årig periode og danner ramme for de konkrete indsatser 
og fælles projekter, som Roskilde Universitet og Region Sjælland arbejder sammen om. 
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Om Roskilde Universitet

Roskilde Universitet udfører banebrydende forskning på højeste internationale niveau inden for ho-
vedområderne humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvi-
denskab, og uddanner fagligt stærke forandringsagenter, selvstændige tænkere og samfundsborgere 
gennem Problemorienteret Projektlæring.
Roskilde Universitet har som det eneste universitet hjemsted i Region Sjælland og samtidig et særligt 
fokus på de udfordringer Region Sjælland har i forhold til sundhed, bæredygtig udvikling og uddan-
nelse. 

Om Region Sjælland

Region Sjælland varetager drift og udviklingen af sygehuse, psykiatri og sociale tilbud samt en række 
opgaver på det regionale udviklingsområde, herunder regional kollektiv trafik, koordinering på ud-
dannelse og arbejdsmarked, bekæmpelse af jord- og grundvandsforurening, bæredygtig råstofind-
vinding samt udarbejdelse af en Regional Udviklingsstrategi for hele regionen. 
Region Sjælland tager ansvar for den regionale udvikling og går foran med at samle mange parter 
om fælles målsætninger og handlinger, der gør det attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i 
hele regionen.
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Fokusområder for samarbejdet

1. Sundhed og Trivsel

I Region Sjælland arbejdes der for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, og for at flere 
borgere holder sig sunde og raske. Der er kommet flere ældre, flere borgere har et dårligt alment 
helbred og flere – især unge – borgere mistrives. To ud af tre borgere i Region Sjælland har én eller 
flere kroniske eller langvarige sygdomme, og antallet stiger. Samtidig stiger presset på at udvikle 
borgercentrerede løsninger, som sikrer sammenhæng på tværs af sektorer, borgerinddragelse og 
individualiserede løsninger. 
Region Sjælland og Roskilde Universitet vil arbejde sammen om forskning, innovation og fælles 
løsninger til sundheds- og velfærdsområdet i regionen. Ambitionen er at sikre patienter og borgere 
i Region Sjælland de bedste sundhedstilbud og gode muligheder for at holde sig mentalt og fysisk 
raske gennem hele livet.  

Mål:

1. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om løsninger på regionens stør-
ste sundhedsudfordring – patienter ramt af kronisk sygdom og multisygdom. 

2. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om den digitale transforma tion af 
sundhedsvæsenet med fokus på udvikling af borgeres og sundhedsprofessionelles kom-
petencer. 

3. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om data-dreven individualiseret 
behandling og innovation og udnyttelse af big data. 

4. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om uddannelse og rekruttering 
af klinikere og forskere. 

5. Den kliniske forskning og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer i Region Sjælland 
skal løftes og i højere grad indgå i samarbejder nationalt og internationalt. 
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2. Bæredygtig Udvikling

Vores klima og miljø er under pres. Vi oplever store forandringer både globalt og i Region Sjælland. 
Ændringerne i vores klima medfører stigende vandstand og øget nedbør, og i mange byer er det af-
gørende med tiltag, der kan forebygge oversvømmelser. Vi skal værne mere om anvendelse af vores 
ressourcer. Allerede nu er der en begyndende mangel på visse ressourcer og et stigende behov for 
mere genanvendelse og bedre brug af materialer. 
Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om forskning, innovation og implementering 
af nye løsninger for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i regionen. Ambitionen er at finde løsnin-
ger, der reducerer udledningen af C02 og sikrer bedre brug af de knappe ressourcer.

Mål:

1. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil finde løsninger, der reducerer udledningen af 
C02 i regionen. 

2. Region Sjælland og Roskilde Universitet vil samarbejde om løsninger for øget genanven-
delse og reduktion i brugen af plast.

3. Kvalitetsuddannelser og Livslang Læring

Fremtidens uddannelse og arbejdsmarked udvikler sig i en mere fleksibel og tværfaglig retning, hvor 
projekt- og problemorientering, samarbejde, bredde og alsidighed er kompetencer, som virksomhe-
derne efterspørger. I dag vælger mange unge at tage deres uddannelse uden for regionen. Med færre 
unge i fremtiden er det vigtigt, at den tendens vender. 
Region Sjælland skal være et naturligt førstevalg, når de unge skal vælge uddannelsesregion, og 
når borgere i løbet af deres liv skal vælge efter- og videreuddannelse. Region Sjælland og Roskilde 
Universitet vil derfor arbejde sammen om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer for unge såvel som 
for borgere i alle aldersgrupper.

Mål:

1. Flere unge skal tage deres videregående uddannelse i Region Sjælland. 

2. Roskilde Universitet skal bidrage med kvalificeret arbejdskraft til hele Region Sjælland, der 
styrker innovation og vækst. 

3. Roskilde Universitet og Region Sjælland vil samarbejde om uddannelser til fremtidens ar-
bejdsmarked og livslang læring til gavn for borgere og virksomheder i Region Sjælland.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde Universitet 2022 


	1 Forskningssamarbejde RUC og SDCS
	Resumé
	1 Baggrund
	2 Rammeaftale mellem SDCS og RUC
	3 Forskningsnetværket på Roskilde Universitet
	Etablering af forskningsnetværket på tværs af Roskilde Universitets institutter
	Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE):
	Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH):
	Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)
	Institut for Mennesker og Teknologi (IMT):

	Præsentation af de netværkets forskere og relevante forskningsprojekter
	Peter Triantafillou
	Tidligere projekter: Tværgående forløb i behandlingen af diabetes 2 i Region Sjælland.
	Fremtidige projekter

	John Damm Scheuer
	Fremtidige projekter:

	Louise Phillips og Michael Scheffmann-Petersen
	Afsluttede projekter:
	Igangværende projekter:
	Fremtidige projekter:

	Birgitte Ravn Olesen og Marie Benkert Holtet
	Igangværende projekter:
	Marie Benkert Holtet
	Fremtidige projekter: Stigmatisering af ældreområdet på sygeplejerskeuddannelsen?

	Louise Torp Dalgaard
	Tidligere, igangværende og fremtidige projekter:

	Karen Christensen og Anne-Leonora Blaakilde
	Igangværende projekt: ”Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter– et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme:
	Fremtidigt projekt: ”Diabetes og etnicitet – en bæredygtig implementering af narrativ naturbaseret sundhedsfremme for aldrende borgere med type 2-diabetes-relaterede udfordringer i Danmark (DIET)”

	Marie Kolmos
	Igangværende projekt: ”Børn af forældre med type 2-diabetes – hvem er de, og hvordan er deres levevilkår, trivsel, sundhedskompetence og sundhedsadfærd?”

	Nicole Thualagant og Louise Søgaard Hansen
	Igangværende projekt: ”Mænd og type 2-diabetes. En kønnet affære”
	Tidligere gennemført projekt: ”Diabetes og mænd”
	Fremtidigt projekt: ”Type 2-diabetes -En kønnet affære v2.0”

	Alexandra Jønsson
	Igangværende projekter: Konference om ”Hverdagslivet med type-2 diabetes”
	Tidligere gennemførte projekter: ”Aging with Multimorbidity. Illness and Inequity in Everyday Life”
	Tidligere gennemførte projekter: SOFIA: Sammen Om Fysisk Og psykisk helbred I Almen praksis.
	Information/interesse i fremtidig forskning indenfor diabetes og/eller kronisk sygdom

	Mari Holen
	Tidligere projekter

	Troels Mønsted og Kija Østergaard
	Igangværende projekt: SMS4CHANGE



	4 Forskningsnetværkets organisering, kompetencer og potentialer
	Organisering baseret på en netværks-styregruppe
	Forskningsnetværkets kompetencer
	Forskningsnetværkets potentialer

	Referenceliste med eksempler på relevante publikationer

	2 Bilag 1
	Bilag 1
	Rammeaftale mellem Steno Diabetes Center Sjælland og Roskilde Universitet

	2a Rammeaftale SDCS og RUC
	3 Bilag 2
	Bilag 2
	Steno Diabetes Center Sjælland  Forskningsstrategi 2020-2025

	3a 8583_STENO_Forskningsstrategi_2020-2025_WEB_tilgaengeligfil_FINAL
	Forskningsstrategi - 2020-2025
	FORORD - Steno Diabetes Center Sjællands første strategi for forskning
	Om forskningsstrategien
	Missionsdrevet forskning
	Mission 

	Prioriteret porteføljeledelse
	Ambition 
	Prioriteringen vil have fokus på
	Arbejdet med forskningsstrategien – tre faser

	Fase 1 (år 0-2)
	Opgaver
	Miljøer
	Støtte
	Forskningsrådets rolle

	Fase 2 (år 2-5)
	Opgaver
	Miljøer
	Støtte
	Forskningsrådets rolle

	Fase 3 (år 5-9)
	Opgaver
	Miljøer
	Støtte
	Forskningsrådets rolle


	Hverdagens praksis og nyttiggørelse
	Forskning og hverdagens praksis går hånd i hånd 
	En samskabelseskultur
	Metoder til tættere kobling mellem klinik og forskning

	Borger- og patientinvolvering
	Indsatser

	Flerfaglighed og tværgående samarbejder
	Metoder til fremme af flerfaglighed og tværgående samarbejder

	Infrastruktur
	Opbygning af decentrale forskningsmiljøer og netværk
	Metoder til at skabe tilgængelighed
	Forskningsråd
	Netværk
	Uddannelse
	Karriereveje
	Praktisk støtte
	Synlighed




	4 Bilag 3
	Bilag 3
	Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Region Sjælland

	4a Samarbejdsaftale Reg sj og ruc 2018
	fcs_296890614.PDF

	5 Bagside til Stenorapport



