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Referat fra temaeftermiddag om tværsektoriel forskning
Den 20. januar 2014 afholdt Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) en temaeftermiddag
om tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region Hovedstaden. Arrangementet
var et led i den officielle indvielse af TFE og blev afholdt i Charlottehaven. Der var 47
deltagere med bl.a. repræsentanter fra 24 kommuner, 8 hospitaler og almen praksis.
Nedenfor er pointerne fra gruppearbejdet opsummeret, og i vedhæftede dokument ligger
slides fra dagens oplæg. I linket kan I se fotos og en beskrivelse af dagen fra Bispebjerg
Hospitals intranet http://bbhintranet.regionh.dk/topmenu/Nyheder/Nyheder+fra+BBH/Arkiv+2014/Januar/Danser-formere-forskning-paa-tvaers.htm.
Dagens gruppearbejde omhandlede dannelse af netværk samt nye tværsektorielle
projekter, og hvilken rolle TFE kan spille på begge områder for at understøtte processerne.

Gruppearbejde om netværk
En af hovedpointerne i gruppearbejdet om netværk var, at TFEs rolle bl.a. skal være at
videreformidle ny viden om tværsektorielle projekter i Region Hovedstaden. Mange af
temaeftermiddagens deltagere mente ikke, at TFE skal oprette nye netværk men i stedet
kontakte og stille sig til rådighed i de netværk, der allerede eksisterer i mange områder. I
må meget gerne informere TFE, hvis I kender til netværk, som kan anvendes til at sprede
viden om tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet.
Netværk er ofte personbårne eller temabestemte. TFE kan formidle projektidéer, der kan
skabe grundlag for dannelsen af temabestemte netværk. Formidling af projektideer kan
også hjælpe til, at projekter udspringer andre steder end på hospitaler.
Der eksisterer samarbejde/netværk mellem kommune og hospital og færre med almen
praksis, der kan være svære at få involveret. Jesper Lundh, praksiskoordinator i Region
Hovedstaden og medlem af TFEs koordinationsgruppe, orienterede om Kvalitet i Almen
Praksis i Hovedstaden (KAP-H). Det er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og
Region Hovedstaden, hvor formålet er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det
tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Jesper
anbefalede at tage kontakt til KAP-H ved planer om projekter med deltagelse af almen
praksis og omtalte en fond, der også kan søges til tværsektorielt samarbejde med almen
praksis.
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Gruppearbejde om tværsektorielle projekter
Der var mange gode projektidéer, som havde de svage borgere som fællesnævner –
multisyge/polyfarmaci, socialt udsatte og særligt sårbare. Desuden var der fokus på andre
former for samarbejde med ansatte, der arbejder både i kommune og på hospital indenfor
samme stilling/funktion og deling af data.
Flere havde ønske om, at TFE sætter fokus på kompetenceløft hos projektmedarbejdere
og forskningsmetoder. TFE må gerne sætte overliggeren højt, tænke
forskningsinstitutioner ind i samarbejdet og bidrage til udvikling af kvalificeret datatradition
med tydeligere effektmål. TFE må gerne tænke i store projekter og gerne med alle tre
sektorer involveret.
Der var opbakning til, at TFE årligt skal afholde to temaeftermiddage/workshops med
fokus på forskellige relevante temaer, f.eks. udarbejdelse af evalueringsdesign.
Vi vil gerne fra TFEs side takke jer for jeres deltagelse på temaeftermiddagen. Det var en
spændende dag, hvor vi blev inspireret til, hvordan vi kan målrette vores arbejde, så det vil
blive en størst mulig hjælp til kommuner, hospitaler og almen praksis i arbejdet med
tværsektorielle sundhedsprojekter.
Vi ser frem til samarbejdet.
Husk venligst, at første ansøgningsfrist til TVÆRS-Puljen er den 1. maj 2014.

Med venlige hilsner på vegne af TFE
Carsten Hendriksen
Forskningsleder i Tværsektoriel Forskningsenhed
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