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Referat fra onlinemøde 03-05-2022 

• Tak for sidst. 
o Ole indledte og takkede for de mange gode tilbagemeldinger! Mindede om det 

overordnede formål: At vi går sammen om at lave forskning som vi ikke kan hver især, og 

stå sammen om store ansøgninger. 

 

 

• Gennemgang og diskussion på tilbagemeldinger på klynger og tovholdere 

o God og relevant diskussion. 

▪ Der var foreslået følgende klynger på baggrund af de indmeldte forslag: Akut 

smerte, kronisk smerte, hæmodynamik, regional anæstesi, optimerede 

patientforløb, forebyggelse af komplikationer, kognitiv dysfunktion, akut patient, 

mor/barn, virtual reality, luftvejsforhold. 

▪ Virtual reality ændres til Innovation for at dække bredere. 

▪ Mor/barn klynge. Opdele i pædiatrisk og obstetrisk klynge? Man enedes om at 

forblive samlet, da der er mange overlap blandt forskerne. Klyngen håndterer selv 

de forskellige forskningsfelter internt. Pædiatrisk forskning rummer også emner fra 

mange af de andre klynger. 

▪ Enighed om at lave én overordnet klynge: ’Optimering af patientforløb’, som 

rummer de foreslåede klynger: Kognitiv dysfunktion, dagkirurgi, samt forebyggelse 

af komplikationer. 

▪ Klynger/klyngenavne er plastiske, og der vil være mange overlap mellem emner. 

Må ikke begrænses af deres navn. 

 

• Næste skridt for klyngerne 
o Følgende tovholdere blev indledningsvist aftalt for klyngerne: 

▪ Akut smerte: Ole Mathiesen 
▪ Persisterende postoperativ smerte: Lone Nikolajsen 
▪ Optimerede patientforløb: Lone Brix 
▪ Luftvejsforhold: Anders Kehlet Nørskov 
▪ Mor/Barn: Arash Afshari og Nicola Clausen 
▪ Hæmodynamik: Peter Juhl-Olsen 
▪ Regional Anæstesi: Charlotte Runge 
▪ Innovation: Anja Geisler 
▪ Akut patient: ? 

o Klyngetovholderen har ansvar for at indkalde til (online) møder i klyngen. På 
møderne skal bl.a. diskuteres de mest relevante forskningsspørgsmål/projekter, og 
inden næste møde sende til koordinationsgruppen (omat@regionsjaelland.dk), 
samt præsentere disse på næste online møde (20/6, kl. 17). 

o Ole rundsender opdateret liste med de indmeldte ønsker, samt 
kontaktinformation, så klyngetovholderen kan indkalde til møder. 
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• Forslag til forskningsstruktur. 
o God diskussion.  
o Anders Kehlet Nørskov er ansat pr. 1/9 som post-doc på halv tid, i et joint venture 

mellem Sjællands Universitetshospital, og Nordsjællands Hospital.  Arbejdsområdet 
vil bl.a. inkludere hjælp til samlede fondsansøgninger, samt koordinationsarbejde. 
Der var generel accept af nedenstående forslag til overordnet struktur af CEPRA:  

▪ Klynger 
▪ Selvstændige forskningsgrupper som definerer egen forskning og søger/ 

kan søge egne midler frit. 

▪ Udgør grundstammen i forskningsnetværket. 

▪ Ledes af tovholder/medtovholdere 

▪ Alle klynger søger egne penge 

▪ Koordinationsgruppe 

▪ Hvem: Ole M, Anders Kehlet Nørskov, Janus C Jakobsen, evt. andre? 

▪ Funktion: 

▪ Service funktion / en ’JA-enhed’ 

▪ Have overblikket over klynger, formidle kontakter, og indkalde 

møder 

▪ Etablerer Website (engelsk) 

▪ Hjælp til fælles fondsansøgninger 

▪ Inspiration til metoder og indhold af forskningsprogrammer 

▪ Ikke selvstændig beslutningskraft i forhold til klynger og projekter 

▪ Bestyrelse 
▪ Medlemmer: 

▪ Et regionalt medlem fra hver af de 5 regioner 
▪ En tovholder for hver aktiv klynge 
▪ Koordinationsgruppens medlemmer 

▪ Alle medlemmer har 1 stemme 
▪ Funktion/ansvar: 

▪ Diskutere vejen frem, inkl. principielle beslutninger 
▪ Sammensætte forskningsprogrammer til større fælles 

ansøgninger 

 

• Navn på Forskningsnetværket. 
o CEPRA: Collaboration for Evidence-based Practice and Research in Anaesthesia er 

forslået, og der var ikke kommet andre forslag. Det blev på mødet foreslået at det 
skal være tydeligt at det er et dansk netværk, fx ved synlighed på DASAIMs 
hjemmeside. 

o CEPRA er et selvstændigt forskningsnetværk, som støttes af DASAIM. Det vil være 
godt at denne tilknytning er tydelig. Ole har efter mødet talt med DASAIMs 
formand, og aftalt at forskningsnetværket bliver tydeligt på hjemmesiden. I første 
omgang med en kort omtale og referater fra møderne. Senere formentlig med en 
selvstændig fane med kort omtale, kontakt info, og link til netværkets hjemmeside. 
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Vi skal udbrede viden om forskningsnetværket, så eventuelle interesserede kan 
læse herom og have mulighed for tilknytning. 

 

• Web/hjemmeside 
o Koordinationsgruppen/Anders Kehlet Nørskov vil oprette hjemmeside. 

 

• Næste skridt/møde. 
o Næste møde bliver mandag d. 20/6 kl. 17. Online. Her vil de enkelte klynger 

melde tilbage på deres status, og hvilke forskningsprojekter/spørgsmål de har 
defineret som vigtigste inden for deres felt. 

 

• Evt. 
o Tilknytning til klynger. Man kan deltage i flere klynger. Evt. være ’hang-around’ for 

at se hvor man hører hjemme. 
o Det blev efterspurgt at høre erfaringer fra tidl. Multicenter forsøg/faldgruber der 

skal undgås osv. Dette vil vi tage op til efteråret, ligesom koordinationsgruppen 
tilbyder hjælp og vejledning. 

 


