Tværsektoriel Forskningsenhed
Nyhedsbrev, februar 2015

Her kommer et kort overblik over aktiviteter i Tværsektoriel Forskningsenhed til interesserede i den tværsektorielle
forskning på sundhedsområdet.

Forskningsprojekt om akutområdet
Den 21. oktober afholdt TFE en workshop om akutområdet i Region Hovedstaden. Workshoppen ledte til etablering
af en arbejdsgruppe, hvis formål er at afdække udbredelsen af akutpladser/akutteams i regionen som baggrund for
at udvikle et forskningsprojekt på området. For at afdække området er der udsendt et spørgeskema til alle TFEs
kommunale kontaktpersoner, som vi vil bede kontaktpersonerne om selv at udfylde eller sende videre til den
relevante person i kommunen.
Der er stadig mulighed for at deltage i arbejdsgruppen, og hvis det har interesse, kan forsker Lone Schou kontaktes,
lone.helle.schou.02@regionh.dk.

Arrangementer
TFE afholder temaeftermiddag den 19. maj kl. 12.30-16.00 på Bispebjerg Hospital. Dagens fokusområder er:
Tværsektorielle projekter, der har fået tildelt midler fra Tværspuljen
Gensidig orientering om projekter og projektideér i kommuner, hospitaler og almen praksis i de fem klynger
Programteori og virkningsevaluering
I foråret 2015 afholder TFE en workshop om evaluering af forløbsprogrammerne.
Programmer for arrangementerne vil blive lagt på TFEs hjemmeside, www.tferegionh.dk, og tilmelding kan ske ved
at sende en mail til tfe@regionh.dk.

Tværspuljen
Den 1. november 2014 var der ansøgningsfrist i Tværspuljen. Der kom 11 ansøgninger, og tre projekter blev tildelt
støtte:
”Food’n’Go-Empower”. Et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Herlev Hospital.
”Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en
genoptræningsplan”. Et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg
Hospitaler.
”Renew-DK. Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske
sårbarheder”. Et samarbejde mellem Københavns Kommune og Psykiatrisk Center Ballerup.
Der blev i alt bevilliget ca. 2 mio. kr.
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Ny ansøgningsfrist for projekter
Den 1. maj 2015 kl. 12 kan der igen søges om midler til tværsektorielle forskningsprojekter hos Tværspuljen.
Projektbeskrivelser
Der kan løbende ansøges om midler til projektbeskrivelse.
Tværspuljen har i 2014 bevilliget midler til seks projektbeskrivelser, i alt ca. 780.000 kr.
Hjælp til udarbejdelse af projekt(beskrivelses)-ansøgning
Husk, at Tværsektoriel Forskningsenhed yder gratis sparring til udarbejdelse af ansøgninger til tværsektorielle
projekter og projektbeskrivelser. Send en mail til tfe@regionh.dk med jeres udkast og vi vil kontakte jer.

Besøg i kommuneklyngerne
TFE vil gerne fremme samarbejdet med kommunerne og hjælpe til med, at kommunerne får en større aktie i den
tværsektorielle forskning på sundhedsområdet. Derfor vil vi i 2015 gerne deltage i et møde i hver kommuneklynge.

OM TFE
TFE har desværre måtte sige farvel til forsker Anette Ekmann, der besluttede sig for, at det gav mere mening for
hende at have en fuldtidsstilling i Afdeling for Sammenhængende Patientforløb på Bispebjerg Hospital, frem for en
halv stilling der og i TFE.
I stedet har vi ansat Julie Grew, som er kandidat i Folkesundhedsvidenskab og i gang med at færdiggøre sin Ph.d.
afhandling.
Vi glæder os til et spændende forår og ser frem til at samarbejde med jer.
Med venlige hilsner fra
Carsten Hendriksen
Forskningsleder
Tværsektoriel Forskningsenhed
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