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Referat fra temaeftermiddag om tværsektoriel forskning
Den 19. maj 2015 afholdt Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) en temaeftermiddag om
etablering af tværsektorielle forskningsprojekter samt metoden ”Virkningsevaluering”. Der
var tilmeldt 50 deltagere primært fra kommuner og hospitaler.
Forskningsleder i TFE, Carsten Hendriksen, orienterede om nogle af TFEs aktiviteter. Der
blev spurgt ind til anvendeligheden af databasen på TFEs hjemmeside. Tilbagemeldingen
var, at da den er på overskriftsniveau, kan der være behov for at se hele
projektbeskrivelsen. TFE kan desværre ikke lægge projektbeskrivelserne på hjemmesiden,
men der står hvor projekterne er forankret, og TFE vil gerne være behjælpelig med kontakt
til projektejerne ved behov.
Tre projektledere, der senest har modtaget midler fra Tværspuljen, holdt oplæg om, hvilke
erfaringer de har gjort sig i forbindelse med at etablere et tværsektorielt samarbejde: “
• ”Food’n’Go-Empower” ved Tove Lindhardt
• ”Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter,
der udskrives med en genoptræningsplan” ved Birthe Stenbæk Hansen
• ”Renew-DK. Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til
unge med psykiske sårbarheder” ved Michaela Høj
Mathias Meijer, forsker i TFE, orienterede om sit forskningsprojekt indenfor psykiatri og
beskæftigelse. I en registerbaseret undersøgelse i samarbejde med Psykiatrisk Center
København og Statens Institut for Folkesundhed undersøges psykiatriske patienters
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Lone Schou, forsker i TFE, orienterede om TFEs afdækning af akutfunktioner i Region
Hovedstaden og muligheder for at udvikle et forskningsprojekt. Evidensen på området,
samt resultaterne af afdækningen forsøges publiceret i en statusartikel i Ugeskrift for
læger i løbet af sommeren. Den mere detaljerede rapport vil efterfølgende blive tilgængelig
på TFEs hjemmeside.
Julie Grew, forsker i TFE, fortalte om TFEs overvejelser om at fokusere på den sociale
ulighed i sundhed. Mange deltagere var enige i det vigtige i at fokusere på interventioner,
der kan reducere den sociale ulighed i sundhed. Det blev fremhævet, at der allerede er
mange forskelligartede indsatser i gang i kommunerne, men at et overblik savnes. Et godt
sted at starte vil derfor være en kortlægning af kommunernes aktiviteter. Forskellige
interessante målgrupper blev nævnt, herunder etniske minoriteter, brugere af jobcentre og
børn under tre år. Det blev pointeret, at det måske kan betale sig at fokusere på borgere,
som ikke hører blandt de allermest udsatte. Desuden blev det foreslået at inkludere
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borgere, for hvem ulighed i sundhed ikke er relateret til sociale forhold, men
kommunikative forhold, fx hjerneskadede. Der var interesse for, at TFE afholder en
workshop om området i efteråret 2015. Workshoppen kan evt. udmunde i nedsættelse af
en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en større, samlet fondsansøgning. Det blev foreslået,
at vi i TFE lægger os fast på en målgruppe før afholdelse af workshoppen.
Jens Albæk, chefkonsulent på Herlev og Gentofte Hospital, holdt oplæg om
virkningsevaluering og programteori – værktøj, der bl.a. kan anvendes til at undersøge
effekten af tværsektorielle projekter, hvor randomiserede kontrolllerede studier ikke kan
bruges. Metoden er beskrevet i ”Nye veje i evaluering – håndbog i tre evalueringsmetoder”
af Dahler-Larsen og Krogstrup.
Udvalgte slides fra dagen kan ses på TFEs hjemmeside, www.TFEregionh.dk.
TFE vil gerne sige tak til deltagere og oplægsholdere for en spændende og konstruktiv
dag.
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