
Referat af møde om nationalt forskningsnetværk indenfor anæstesiologi 1. april, 2022  

Velkomst, introduktion og vision v/Ole Mathiesen 

• Præsentation af visionen om at gå sammen om at gennemføre de kliniske forsøg som er 

nødvendige og som ikke kan udføres alene, samt at udføre verdensklasse forskning som gør en 

forskel for patienterne 

Den metodologiske vision v/Janus C Jakobsen, Copenhagen Trial Unit 

• Præsentation af visionen om at gemmeføre kliniske, troværdige studier, som besvarer daglige 

kliniske spørgsmål der ofte ikke er besvaret, og hvor resultaterne kan implementeres i klinisk 

praksis. Forsøg med udgangspunkt i de bedste forskningsspørgsmål og med minimum risiko for 

systematiske-, tilfældige- og design-fejl. 

Kort præsentation af alle, inklusiv deres forskningsmæssig interesseområde 

Forventninger til nationalt forskningsnetværk (plenum) 

• En god debat med mange facetter. Generelt et bredt ønske om at etablere et nationalt 

forskningsnetværk. 

Erfaringer fra forskningsnetværk og multicenterstudier 

• Christian Meyhoff (BBH) og Lars Wiuff Andersen (AUH) havde spændende oplæg om deres 

erfaringer fra store danske og internationale multicenterforsøg. 

Diskussion af organisation (alle) 

• Lang og grundig diskussion af hvordan vi skal organisere os. Der var enighed om at forsøge at 

danne forskningsklynger som kan være den bærende grundstruktur, og med en 

koordinationsgruppe der hjælper på tværs af netværket, sammenskriver ansøgninger og søger 

penge, indkalder til møder, og bistår med metodologisk/statistik hjælp. Der blev udtrykt behov 

for en styregruppe/bestyrelse, hvor overordnede beslutninger træffes. 

Afsluttende blev vi enige om følgende plan: 

• Alle interesserede melder tilbage til Ole (omat@regionsjaelland.dk) inden fredag d. 22/4: 

o Hvilken forskningsklynge/klynger de gerne vil være en del af (ex: luftvej / mor&barn / 

regional blokade / kronisk postoperativ smerte / akut smerte / kredsløb / andre/?). 

o Om man vil tage (med-)ansvar for at lede en forskningsklynge og efterfølgende 

definerer de vigtigste forskningsspørgsmål indenfor forskningsfeltet. 

• På baggrund af ovenstående tilbagemeldinger vil vi til næste møde præsentere et overblik over 

de tilbagemeldte mulige klynger og overordnede grupperinger af forskningsfelter. 

• At netværket har følgende arbejdstitel: Collaboration for Evidence-based Practice and 

Research in Anaesthesia (CEPRA). Nye navneforslag modtages gerne. 

• At næste møde afholdes online d. 3/5 kl. 17-19. Særskilt invitation og link udsendes op til 

mødet. 
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