Studieophold, der er støttet af den Regionale Internationaliseringspulje i årene 2018 – 2019
Ansøgningens formål

Evaluering

1 års ophold på Great Ormond Street i London med
ansættelse som overlæge indenfor pædiatrisk neuroonkologi og senfølger med særligt fokus på senfølger
hos børn og unge behandlet for tumorer i
centralnervesystemet.
Formålet er at få klinisk erfaring med CAR T-celle
behandling, som er en lovende ny behandling for
maligne hæmatologiske sygdomme. Ophold på Moffitt
Cancer Center and Research Institute, Tampa, Florida

Større viden om hjernetumorer, deres komplekse
diagnostik og behandling samt en større viden om
følgerne af sygdommene.
Indsigt i vigtigheden af teamarbejde mv.

Læge, ph.d.

4 måneders ophold ved specialiseret endokrinologisk
afdeling Westmead i Sydney mhp. at understøtte højt
specialiserede funktioner ved AUH.

Mulighed for at se et stort antal sjældne diagnoser
hyppigt og på kort tid opnå erfaring i at genkende og
håndtere disse. Inspiration til samarbejdsmåder,
specialerne imellem.
Styrket internationalt netværk

Koncern Kvalitet,
DEFACTUM

Forsker

Studieophold ved Morneau Shepell i Toronto. Lære at
planlægge, udføre, implementere og evaluere
evidensbaserede indsatser.

Styrket internationalt netværk og øget kompetencerne
i at planlægge, udføre, implementere og evaluere
evidensbaserede indsatser.

RH Randers,
Kvindesygdomme
og Fødsler

Afdelingslæge

Opholdet er ikke afsluttet endnu.

HEV,
Urinvejskirurgisk
Afdeling

Projektsygeplejerske

6 mdrs. ophold på gynækologisk afdeling på St George's
Hospital i London. Etablering af nyt internationalt
samarbejde, hvorved minimal invasiv diagnostik og
behandling af kvinder med blødningsforstyrrelser kan
forbedres til et højt internationalt niveau.
Studieophold hos canadiske eksperter mhp. oplæring i
at varetage en dansk udgave af en evidensbaseret og
succesfuld patientskole til prostatakræftramte og deres
nære pårørende. Desuden ophold ved Department of
Urology, Ann Arbor, University of Michigan, USA, som
udbygning af det eksisterende samarbejde.

AUH,
Kvindesygdomme
og Fødsler

Afdelingslæge

Udvikling af teknikker og behandlingstilbud til patienter
med dyb infiltrerende endometriode ved ophold i
Frankrig. Opholdet indgår som en del af et ekspertforløb

Deltaget i en del operationer af avanceret
endometriose under opholdet og set et bredt udvalg af
behandlingsmetoder. Har fået inspiration med hjem til

Hospital og
afdeling
AUH,
Børn og Unge

Ansøgers
titel
Overlæge,
ph.d.

AUH,
Hæmatologisk
Afdeling

Overlæge,
ph.d.

AUH, MEA

Opnået større klinisk erfaring. Opholdet har været at
stor betydning for patientsikkerhed og korrekt
håndtering af patienter med CAR T-celle behandling.
Fået inspiration til den organisatoriske håndtering.

Lært nye værktøjer
Fået et godt grundlag for det videre arbejde med at
tilpasse den canadiske model til danske forhold.
Etableret netværk til internationalt anerkendte
klinikere og forskere, hvilket kan få positiv betydning
for det urologiske speciale i Region Midtjylland.

Hospital og
afdeling

Ansøgers
titel

Ansøgningens formål

Evaluering
at justere den kirurgiske behandling af både tarm og
blære endometriose mv. Behandlingstilbuddet af
endometriosecyster er efter studieopholdet blevet
udvidet.

AUH,
Klinisk Genetisk
Afdeling

Læge, ph.d.

Psykiatrien,
Afdelingen for
Depression og
Angst

Psykolog

AUH,
Børn og Unge

Afdelingslæge

AUH,
Funktionelle
Lidelser

Autoriseret
klinisk
psykolog,
ph.d.,
adjunkt
Logopæd

Hammel
Neurocenter,
Tværgående
funktion

3 mdrs. ophold ved højt specialiseret og international
anerkendt onkogenetisk klinik i Melbourne, Australien,
samt 1 måneds ophold i 2020 ved højt specialiseret og
international anerkendt onkogenetisk klinik i Cambridge,
UK
Ophold ved Ångestenheten, Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm mhp. at videreudvikle
behandlingstilbuddet i Klinik for PTSD og angst for
patienter med body dysmorphic disorder (BDD).

Ikke afsluttet

Opnå samarbejdspartnere og kontakter inden for
behandling af børneonkologiske patienter med særligt
fokus på neuroblastombehandling. Fastholde de
højtspecialiserede kompetencer på AUH inden for ASCT,
herunder færdiggørelse af subspecialisering som
børneonkolog. Ophold v. GOSH.
1 års ophold (65% stilling) ved RECOVER Injury
Research Centre, Queensland University samt The Royal
Brisbane and Womens hospital Pain Clinic. Understøtte
udvikling af interventioner på højeste internationale
niveau.
Bedre rehabilitering til patienter med afasi vha. nye
træningsformer og øget involvering af patienten og
dennes pårørende 6 mdrs. ophold ved Princess
Alexandra Hospital, Brisbane.

Studieophold er lige igangsat

Tilegnet kendskab til behandlingsmetoder og –
teknikker, der kan anvendes fremadrettet. Har fået
viden om behanlding af andre angstledelser, som kan
bringes ind i behandlingen. Den nye viden, der vil blive
videreformidlet til kollegaer kan medvirke til, at
lidelser, der sjældent ses, bedre bliver opdaget og
patienterne kan komme i behandling. Der er planlagt
undervisning af kollegaer i BDD- behandling og
oplæring i de metoder, der er lært under
studieopholdet.

Studieophold er ikke igangsat endnu.

Studieophold er ikke igangsat endnu.

