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Sådan sender vi pressemeddelelser ud 

I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet 

og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. 

For at sikre ligeværdighed og genkendelighed skal pressemeddelelser have samme 

udtryk. Målet når vi ved at følge samme guide, når vi udsender pressemeddelelser om 

forskningsnyheder, der involvererer medarbejdere tilknyttet både Region Midtjylland 

og Aarhus Universitet.
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og rygerlunger. Vi ved dog endnu ikke nok om, hvad multisygdomme betyder for 
behandlingen, den kliniske kvali-tet og prognoserne” siger Reimar W. Thomsen, og 
uddyber:  

”Det er uhyre vigtigt, at vi bliver gode til at behandle denne voksende gruppe patienter. 
Det kan vi blandt andet blive ved at opnår større viden om, hvordan de forskellige 
sygdomme påvirker hinanden.”  

 

Kirurgidata skal udnyttes bedre 
AUDEO vil også sætte fokus på hvordan det går danskere, der er opererede:  

”Flere kirurger har efterlyst systematisk opfølgning på vigtige kirurgiske kerneydelser i 
Regi-on Midtjylland, altså at den viden, som ligger i registrene omkring liggetid, 
genindlæggelse, død og komplikationer for kirurgiske patienter bliver samlet og udnyttet, 
så vi fremover kan gøre det endnu bedre for patienterne. Den slags analyser bliver også 
en af AUDEO’s første opgaver,” siger Reimar W. Thomsen.    

Han fremhæver, at opdaterede analyser af danskernes sundhedsproblemer er 
nødvendige for at skabe effektive hospitaler med det rigtige antal sengepladser indenfor 
de forskellige sygdomsgrupper. Enhedens analyser skal blandt andet bruges af Region 
Midtjylland, som bliver en tæt samarbejdspartner. 

 

Fakta 

 AUDEO står for “Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and 
Outcomes” 

 Enheden finansieres af Aarhus Universitet og Region Midtjylland 

 Enheden er forankret ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og 
Aarhus Universitetshospital 

 Enheden får fem ansatte 
 

 

Flere oplysninger 

Lektor og overlæge Reimar W. Thomsen 
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling 
Tlf.: 2048 2890 
rwt@dce.au.dk 
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Danskernes sygdomme skal kortlægges 
Større og mere systematisk viden om danskernes sygdomme kan være med til at 
forbedre prognoser og reducere sygdomsforekomster. Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetsho-spital opretter derfor landets første enhed for sygdomsmonitorering.  

 

AUDEO er navnet på en ny unik forskningsenhed, der fremover skal monitorere og 
analysere sygdomsforekomster, liggetider, komplikationer og mange andre oplysninger 
om danskernes sygdomme. Enheden er den første af sin slags i Danmark: 

”Der findes monitorering på cancer- og diabetesområdet og for visse infektioner, men der 
er faktisk ikke noget system der kontinuerligt og systematisk overvåger 
sygdomsforekomster og -prognoser i Danmark. Det laver vi om på med oprettelsen af 
AUDEO, hvor vi vil kunne se mønstre for nærmest alle sygdomme, der behandles i 
Danmark,” siger lektor og overlæge Reimar W. Thomsen, Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital, om baggrunden for etableringen af AUDEO, der er forankret ved 
Klinisk Epidemiologisk Afdeling.  

Oplysningerne, som forskerne nu vil udnytte langt bedre, findes blandt andet i kliniske 
data-baser og i Landspatientregistreret, som indeholder persondata fra alle 
sygehusindlagte pati-enter. 

 

Flere ældre øger behov for viden om multisygdomme 
I første omgang skal forskerne se nærmere på konsekvenserne af multisygdomme, hvor 
pa-tienter lider af flere alvorlige og kroniske sygdomme: 

”I løbet af de næste 40 år bliver der tre gange så mange danskere over 80 år. Vi ved, at 
risi-koen for kroniske sygdomme stiger med alderen. Vi forventer derfor, at der i 
fremtiden bli-ver langt flere danskere, der lider af flere kroniske sygdomme på samme 
tid. Det kan for ek-sempel være sygdomme som kræft, gigt, hjerte-karsygdom, diabetes 
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Sådan laves pdf-filen til pressemeddelelsen

Hent wordskabelon til pressemeddelelser på visuelidentitet.au.rm.dk*
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Brug en dækkende 

rubrik (gerne med 

verbum)

Indsæt en manchet, 

der uddyber 

hovedbudskabet. 

Begge organisationsnavne skal nævnes, når forskeren præ-

sen te res, fx: ”….siger Hendrik Vilstrup, som er overlæge ved 

Aarhus Uni versitetshospital og professor i intern medicin og 

hepatologi ved Aarhus Universitet. 

Ved flere kan man også skrive: ”forskere fra Aarhus Uni ver si-

tetshospital og Aarhus Universitet…”

Brug 

mellemrubrikker
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Afslutning af pressemeddelelsen

Fakta: 

Indsæt gerne sup-

plerende informa-

tion, der ikke hører 

hjemme i selve brød-

teksten. Det kan for 

eksempel være op-

lysninger om fonde, 

som har været med 

til at finansiere det 

omtalte projekt.

Flere oplysninger:

Her nævnes kontaktpersonens jobtitel, navn, organisatoriske 

tilknytning og kontaktoplysninger. Indsæt gerne link til PURE-

profil eller medarbejderside.
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og rygerlunger. Vi ved dog endnu ikke nok om, hvad multisygdomme betyder for 
behandlingen, den kliniske kvali-tet og prognoserne” siger Reimar W. Thomsen, og 
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”Det er uhyre vigtigt, at vi bliver gode til at behandle denne voksende gruppe patienter. 
Det kan vi blandt andet blive ved at opnår større viden om, hvordan de forskellige 
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Fakta 

 AUDEO står for “Aarhus University Hospital program for Disease Epidemiology and 
Outcomes” 
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Flere oplysninger 

Lektor og overlæge Reimar W. Thomsen 
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk Afdeling 
Tlf.: 2048 2890 
rwt@dce.au.dk 



Sådan udfyldes mailen:
Mailprogrammer ser lidt forskellige ud, men rummer typiske de samme rubrikker. 
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I brødtekstfeltet:

Skriv: Til redaktionen, 

Pressemeddelelse fra 

Aarhus Universitet og 

Aarhus Universitets-

hospital:

Indsæt pressemedde-

lelsesteksten. 

Slut af med egen 

 signatur.

To/til: 

Lad feltet stå tomt.

Cc: 

Lad feltet stå tomt.

Bcc: 

Sæt modtagere ind 

her, så er de skjult for 

hinanden.

Subject/Emne:  

Skriv PRESSE: og pres-

semeddelelsens over-

skift i emnefeltet.

Attached/Vedhæftede 

filer: 

Vedhæfte pressemed-

delelsen som pdf.-fil, 

så den er let at gemme 

og videresende, uden 

risiko for ændringer i 

teksten. Vedhæft evt. 

også billeder.

From/fra: 

Send så vidt muligt 

fra organisationens 

funktionsmail, så mod-

tageren kan se, hvilken 

organisation mailen 

kommer fra.
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