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Kong Christian X’s Gigthospital, 
Gråsten

� Ejes af Gigtforeningen

� Kontrakt med Region Syddanmark  

� Reumatologisk afdeling, Sygehus Sønderjylland

� Patienter fra hele Danmark – frit sygehusvalg 

� Vision:

� Borgernes Gigthospital

� Den bedste behandling til gigtpatienter

� Inspirerende og udviklende miljø

Brugerinddragelse er det overordnede princip for hospitalet 



Reumatologisk forskningsgruppe
etableret 1960 - formaliseret 2006

� Center Sønderjylland, 

� Institut for Regional Sundhedsforskning, 

� Syddansk Universitet

� 1 professor 3 lektorer

� 1 post doc 3 ph.d.-studerende

� 3 præ-Ph.D stud 1sygeplejerske

� 1 sekretær 8 brugere 



Hvordan startede bruger 
involveringen i forskning i Gråsten?

� 2005 Inviterede alle lokale deltagere fra et stort 
forskningsprojekt: CIMESTRA 

� Præsenterede resultater fra studiet

� Diskuterede fremtidige forskningsplaner  NYT!!

� 2005-2006: Studiebesøg til den reumatologiske 
forskningsafdeling i Bristol, GB (Kirwan and Hewlett) 

� Patient forskningspartnere

� Patient styrede opfølgningsforløb for ambulante 

patienter med leddegigt



AMBRA-studiet  - 2008-2012

�� AMBulant opfAMBulant opføølgning for patienter med stabil Reumatoid Artrit lgning for patienter med stabil Reumatoid Artrit 
(Outpatient follow-up for patients with stable RA)

� Fire patient repræsentanter inviteret til at hjælpe med ved 
tilpasning af et kort uddannelsesprogram, som del af 
undersøgelsen

� Patienter testede informationsmaterialet og spørgeskema

� To patient repræsentanter fortsatte i en følgegruppe gennem 
fire år sammen med andre eksterne eksperter 

� Diskuterede resultater – tilpasninger af hovedstudie og 
følgestudier 

� Patient repræsentanterne kritiserede 
uddannelsesprogrammet



DUPAL-studiet 2010-2013

�� Differentieret uddannelse til patienter med leddegigt Differentieret uddannelse til patienter med leddegigt 
(Differentiated education for patients with rheumatoid arthritis)

� Støttet af Sundhedsstyrelsen 2010-2012

� Udvikling af et nyt uddannelsesprogram for borgere med 
leddegigt

� Tværsektorielt: To hospitalet og to kommuner

� Bruger involvering – et centralt formål

� Fem brugere – 16 sundhedsprofessionelle

� Aktionsforskningsprojekt – 1½ års udviklingsproces

� Fem temamøder over 3 måneder



DUPAL-studiet 2010-2013

� ‘Mentorer’ – To patient repræsentanter ved hvert møde

� Dele erfaringer– At leve med leddegigt

� Deltager i alle møderne – ‘Kittet’ binder møderne 
sammen

� Hjælper med at skabe en tryg atmosfære

� Leder til øget forståelse – på tværs af sektorer, 
professioner og mellem sundhedsprofessionelle og 
brugere

� Programmet binder sektorerne sammen for brugerne

� I drift med deltagelse af de fire Sønderjyske kommuner 



Bruger erfaringer

Tine Mechlenborg Kristiansen PhD 2014: 

Feltstudie fulgte de fem bruger repræsentanter under 
design og planlægning af uddannelsesprogrammet

�Erfaring og viden fra hverdagslivet formede brugeres 
forventninger – og influerede på hvordan de deltog

� sygdomserfaring 

� erfaringer fra møder med sundhedsvæsen og 
sundhedsprofessionelle

� erhvervserfaringer



Erfaringer med bruger involvering i 
dansk reumatologisk forskning -

2014
� Forskningssygeplejerske Randi Petersen, Gigthospitalet 

og Gigtforeningen

� Focus på bruger involvering i reumatologisk forskning

� Online spørgeskema – de fleste forskere positive, men 
der er barrierer

� Fokusgruppe interviews med 9 forskere og 11 brugere 
som havde deltaget som partnere i tidligere studier 

� Forskere: Læger, sygeplejersker og fysioterapeut med 
forskellige grader af forskningserfaring



Hvad var de enige om?

� Bruger involvering kan skabe nye perspektiver

� Forskellig vidensniveau omkring forskning er en 
udfordring

� Brugerne skal udvælges ud fra specificerede kriterier

� Forskere og brugere kan supplere hinanden

� Forskerne har det overordnede ansvar for forskningen

� Forskerne skal introducere og undervise brugerne

� Der er risiko for udvikling af semi-professionelle patienter

� Brugerne inkluderes i den kliniske forskning – fra starten 
af

� Brugerne deltager i ide udvikling og resultat 
implementering

� Patientforeninger kan være en hjælp – fordele og 



Forskellig holdning? 
Forskerne...

� Efterspørger konkrete formål med bruger involvering

� Efterspørger evidens for værdien af bruger involvering

� Frygter risiko for pro-forma deltagelse

� Frygter brugerne overtager styring af forskningsretning

� Mener brugerne har brug for intellektuelle og 
professionelle kompetencer ud over det at være patient



Forskellig holdning? 
Brugerne......

� Bruger involvering kan øge brugernes indflydelse på
forskningen – så den kommer tættere på brugernes 
behov

� Bruger deltagelse forudsætter accept og forståelse af 
egen sygdom

� Flere brugere i samme forskningsgruppe øger 
mulighederne for brugerne kan repræsentere forskellige 
brugerperspektiver

� Bruger involvering øger muligheden for at 
kommunikation i forskningen kommer til at foregå i et 
sprog som patienterne kan forstå



Brugerrådets kommissorium
Kong Christian X’s Gigthospital

� Bygger på vores tidligere erfaringer og EULAR anbefalinger

� Formålet er at styrke forskningens dialog og samarbejde 
med patienter, så deres synspunkter, behov, oplevelser 
og forventninger indgår i planlægning, tilrettelæggelse, 
gennemførelse, implementering og formidling af 
forskningsindsatsen.

En rådgivende funktion for Forskningsenheden. 

� At bidrage med idegenerering til fremtidige forskningsprojekter.

� At bidrage med ideer til hvor,  hvornår og hvordan Forskningsenheden 
kan inddrage patienternes og pårørendes perspektiv, når 
forskningsprojekter planlægges og tilrettelægges.



� At drøfte, hvad der skaber gode, sammenhængende patientforløb i 
forskningsprojekter,  herunder kommunikation og samarbejde mellem 
patienter og de sundhedsprofessionelle.

� At drøfte resultater fra forskningsprojekter og anbefale områder, der 
skal følges op på.

� At bidrage ved udarbejdelse af Forskningsenhedens 
informationsmaterialer til patienter og pårørende.

� At medvirke ved planlægning af temamøder for patienter og borgere, 
samarbejdspartnere m.fl., hvor der sættes fokus på brugervinklen i 
forskningen.

� Første møde Februar 2014:  3 møder/år

� 12 deltager inkl. 8 bruger

� khorslevpetersen@gigtforeningen.dk

Brugerrådets kommissorium
Kong Christian X’s Gigthospital



Eksempler fra Forskningsenhedens Brugerråd GHG 
Patientsikkerhedskonference 27.04.15 

Peter Bindeballe
Spørgsmål 1.
Drøftelse af et nyt projekt med fokus på familiens og især 
partnerens oplevelser af den første tid efter at en voksen i 
familien fik diagnosen leddegigt og hvilken form for støtte de 
måtte have brug for.

•Interview undersøgelse  af partnerens/børns oplevelser 
1. Interview uden den der har leddegigt deltager? 

(undersøgelsens udgangspunkt)

2. Interview  hvor leddegigt patienten deltager?

Konklusion på diskussionen i BR:
Projektbeskrivelsen blev ændret således, at det kun er partnere, 
der skal interviewes, og stadig uden den der har sygdommen 
deltager i  interviewet.
Men det vil være den, der har sygdommen som afgør om 
deres partner skal inviteres til at deltage i et interview. Om 
nødvendig kan børns perspektiv undersøges i et senere 
studie.



Spørgsmål 2.
Hjerte-kar screening.

Deltage i projekt - JA/NEJ (sammen m. andet sygehus)?

Leddegigt     — Hjerte-kar problemer    — seksuelle dysfunktioner

•EVT.  undersøgelse med et  integreret  spørgeskema, hvor de 
seksuelle spørgsmål var ret nærgående?
•BR var betænkelig ved et integreret spørgeskema.

Konklusion af diskussion I BR:
Det er overordnet et godt projekt, men at spørgsmål om sexliv bør 
være i et særskilt skema, som kan fravælges. Hvis ikke, synes BR 
ikke projektet er OK. 

Eksempler fra Forskningsenhedens Brugerråd GHG 
Patientsikkerhedskonference 27.04.15 

Peter Bindeballe



Bruger inddragelse 2015

Patient repræsentanter i alle nye 
forskningsprojekter fra idefase til 

implementering

Brugerrådet spørges primært – alternativt 
rekrutteret fra liste over interesserede 

patienter



• Der er næppe en generelt formel for hvordan det skal gøres. 

• Funktionen som bruger repræsentant i forskning bør 
udvikles gradvist

• Ikke som konsekvens af et diktat, et direktiv eller en 
standard. 

• Følge en naturlig udvikling baseret på praktiske erfaringer. 

• En pågående aldrig afsluttet proces som kræver tilpasning til 
den sammenhæng hvori den lokale forskning foregår.  

• Akkreditering kræver brugerinddragelse – men 
brugerinddragelse  må aldrig blot blev endnu et opfyldt krav 
på listen – en legitimering af ledelseshandling

Brugerinvolvering kan bidrage 
betydeligt til forskningsprocessen



• Ledelsesunderstøttelse

• Mål og forventninger

• Udvælgelseskriterier

• Gensidig træning og forberedelse

• Logistisk og organisatorisk støtte (rekruttering, 
finansiering, opsøgende osv.)

• Formidling, forfatterskab

• Feedback, løbende forbedringer

Forudsætninger for 
brugerinddragelse i 

forskningsprocessen



Punkter til yderligere diskussion ….

� Det tager tid at udvikle et fælles sprog.

� Er der en "risiko" for udviklingen af semi-professionelle patienter - og 
i så fald - hvad er den "risiko”?

� Er styrkeforskelle et problem i forholdet mellem forskere og 
brugerrepræsentanter?

� Hvordan kan de "svageste" patienter blive repræsenteret i forskning 
- som deltagere, og som brugerrepræsentanter?

� At bringe folk sammen, er ikke det samme som at holde folk 
sammen. 

� Fra ide til publicering/implementering

� International forskning i en dansk kontekst/forståelse

� Der stilles fra en række fonde i dag krav om at overvejelser omkring 
brugerinddragelse skal belyses

� Bør overvejelser om brugerinddragelse fremgå af etiske 
aspekter i ansøgning til etisk komite?



Tak fordi I lyttede ☺☺☺☺ Skal hilse fra brugerrådet
khorslevpetersen@gigtforeningen.dk


