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79.000 medlemmer

Vi arbejder for:
- At sikre mennesker med gigt                    
bedre livsvilkår.

- At oplyse og skabe viden om gigtsygdomme i 
samfundet.

Vi driver 3 Sanocentre og 1 hospital

Vi bidrager med midler til gigtforskning
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Gigtforeningen



Støtter gigtforskning med omkring 10 mio./år

Typer af støtte
- Stipendier
- Projekter
- Rejse- og kongresstøtte
- Hæderspriser

Uvildigt forskningsråd med 9 medlemmer
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Gigtforeningens forskningsstøtte



I uddelingsstrategien indgår: 
- Gigtforeningen lægger vægt på, at patienter 

inddrages aktivt i forskningsprocessen, når det er 
relevant

Definition på brugerinddragelse i forskning:
- Persons with a relevant disease who operate as 

active research team members on an equal basis 
with professional researchers, adding the benefit 
of their experiential knowledge to any phase of 
the project. (Patient Involvement in Research – A way to success 
www.eular.org)
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Uddelingsstrategi 2014-2016



Inddragelse af patienter er ikke et krav!

Hvorfor tillægger vi det betydning at inddrage 
patienter?
- Generelt er brugerinddragelse oppe i tiden
- Gode erfaringer fra bl.a. Bristol og Gigthospitalet
- Det forventes, at det vil tilføre værdi til 
forskningen (tættere på patienternes virkelighed, 
forbedre gennemførelsen, styrke den kliniske 
betydning, mv.) 

5

Uddelingsstrategi 2014-2016



Alle ansøgere skal udfylde: 
- Er patienter inddraget som en aktiv partner i 

forskerteamet? Ja/Nej
- Beskriv kort, hvordan patienter er inddraget, eller 

hvorfor de ikke er
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Ansøgningsskemaer til 
Gigtforeningens forskningsstøtte



99 forskningsansøgninger i august
- Ja: 32% - Nej: 68%

Inddragelse af patienter forstås ikke ens
- Nogle mener, at patienter ikke kan bidrage uden 
særlig faglig viden

- Nogle mener, at patientdeltagelse med fx 
blodprøver er inddragelse 

- Nogle mener, at patienter kan bidrage til fx 
udformning af protokoller, deltagermateriale, 
rekruttering, resultatanalyse og idéer til 
forskningsprojekter
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Svar fra ansøgningsskemaerne



Vi overvejer de næste trin…

Information til forskere og patienter om værdien af at 
inddrage patienter i forskning samt praktiske 
erfaringer og idéer til at komme i gang.
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Seminar?

Tekster på
Gigtforeningens 
hjemmesiden?

Udgive 
informations-
materiale?



www.gigtforeningen.dk/forskning   
www.gigtforeningen.dk/forskere
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Tak, fordi I lyttede!


