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Side 2 

Status for Region Midtjyllands 

Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

Formålet med Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er – 

gennem økonomisk støtte til forskning – at bidrage til, at sundhedsområdet i 

Region Midtjylland udvikles på et højt internationalt niveau.  

 

Ved indgåelsen af aftalekomplekset vedrørende samarbejde om forskning, 

talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem 

Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 

overgik ledelsesansvaret for forskningsfonden til Ledelsesforum for Universitet-

Regionssamarbejdet (LUR). 

 

I forbindelse med den nye ledelsesstruktur fik forskningsfonden nyt 

administrationsgrundlag og administrationen af forskningsfonden overgik til 

sundhedsplanlægning. 

 

Ansøgningerne til korterevarende stipendier og seniorstipendier bedømmes af 

Stipendieudvalget (bilag 1), hvorefter LUR orienteres om udmøntningen.  

Ansøgninger til forskningsprojekter og forskerstillinger bedømmes af Det 

Videnskabelige Bedømmelsesudvalg (bilag 2), der vurderer den videnskabelige 

kvalitet. Herefter prioriterer Prioriteringsudvalget (bilag 3) ansøgningerne og 

stiller forslag om udmøntning af midlerne, hvorefter LUR godkender den 

endelige udmøntning. 

 

Region Nordjylland er med udgangen af 2012 udtrådt af samarbejdet omkring 

korterevarende stipendier og seniorstipendier og er således ikke længere 

involveret i forskningsfonden. 
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Budget og regnskab for 2012 
 

Forskningsfondens budget for 2012 udgjorde oprindeligt 27.712.000 kr.  

I starten af 2012 godkendte regionsrådet en budgetoverførelse fra 2011 til 

2012 på 1.951.000 kr. Budgetoverførelsen skyldtes et mindreforbrug i 2011. Af 

det overførte beløb var 920.000 kr. øremærket til skolarstipendier til 

forskningsårsstuderende. Efter budgetoverførslen udgjorde forskningsfondens 

samlede budget 29.663.000 kr. 

 

Tabel 1: Budget og regnskab 2012 

Udbetales til Formål 
Oprindeligt 

budget 

Inkl. 
budget-

overførelse 

Faktuel 
fordeling 

Samlet bevilling   27.712.000 29.663.000 29.663.000 

Eksisterende 
tilsagn 

Løbende bevillinger 
vedtaget i tidligere 
år 

2.881.783 2.881.783 2.738.480 

Stipendier 

Korterevarende 
stipendier, 
seniorstipendier og 
skolarstipendier 

7.170.000 8.090.000 7.734.249 

Øvrige udgifter og 
indtægter 

Herunder Proof og 
Concept og 
administration af 
forskningsfonden 

1.805.000 1.805.000 978.613 

Til puljen til 
forskningsprojekter 
og forskerstillinger 

  15.855.217 16.886.217 18.211.650 

Udgifter i alt   27.712.000 29.663.000 29.662.992 

 
Yderligere blev der i 2012 overført 8 mio. til forskningsfonden. Disse midler er i 

perioden 2012 - 2015 øremærket til 4 forskningsprogrammer inden for særlige 

fokusområder:  

• akutforskning, 

• psykiatrisk forskning, 

• rehabilitering & sundhedstjenesteforskning, 

• svær overvægt.  

Afrapportering for brugen af disse midler sker særskilt.  
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Specifikation af fordelingen 

 

Tabel 2: Udgifter og indtægter fordelt på finansieringsformål 

Formål 2012 

    

Medfinansiering af forskningsprojekter 11.150.716 

Medfinansiering af forskerstillinger 9.711.650 
Korterevarende stipendier, seniorstipendier og 
skolarstipendier 

7.734.249 

Øvrige udgifter og indtægter (netto) 1.066.377 

Totalt 29.662.992 

 

De ca. 9,7 mio. kr. til medfinansiering af forskningsprojekter dækker over 

medfinansiering af phd.-projekter og forskningsprojekter. Beløbet udgør nye 

tilsagn. 

 

De ca. 11,1 mio. kr. til medfinansiering af forskerstillinger dækker blandt andet 

over medfinansiering af professorater, forskningsoverlægestillinger og 

sygeplejevidenskabelige kombinationsstillinger. Beløbet dækker både 

eksisterende og nye tilsagn. 

 

Udgiften til stipendier udgjorde ca. 7,7 mio. kr. og dækker korterevarende 

stipendier, seniorstipendier og skolarstipendier.  

 

Forskningsfondens ”øvrige” udgifter og indtægter omfatter 

statistikkonsulentydelser, medfinansiering af Proof of Concept, administration 

af forskningsfonden og tilbagebetalinger af ubrugte midler. 
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Forskningsprojekter og forskerstillinger 
 

Forskningsfonden har i 2012 medfinansieret 18 forskningsprojekter (bilag 4) 

og 16 forskerstillinger (bilag 5). 

 

Forskningsprojekter: 

• 13 ph.d.’er (3 – 6-årige) 

• 5 forskningsprojekter (1 – 5-årige) 

 

Forskerstillinger: 

• 6 professorater (5-årige) (heraf 4 eksisterende tilsagn) 

• 3 forskningsoverlægestillinger (3 – 5-årige) 

• 1 forskningslektorat (3-årigt) 

• 1 adjunktstilling (1-årig) 

• 1 post.doc.-stilling (3-årig) 

• 3 sygeplejevidenskabelige kombinationsstillinger (3-årige) (eksisterende 

tilsagn) 

• 1 klinisk assistent (eksisterende tilsagn) 

 

Forskningsfonden modtog i alt 62 ansøgninger om forskningsstøtte til 

forskningsprojekter/forskerstillinger, hvoraf 26 ansøgninger blev 

imødekommet: 

• Regionshospitalet Horsens:   5 ansøgninger,  2 imødekommet 

• Aarhus Universitetshospital:  17 ansøgninger,  10 imødekommet 

• Regionshospitalet Randers:   5 ansøgninger,  3 imødekommet 

• Hospitalsenhed Midt:   13 ansøgninger,  5 imødekommet 

• Hospitalsenheden Vest:  22 ansøgninger,  6 imødekommet 

 

De ansøgte beløb varierede mellem 130.000 kr. og 4.500.000 kr. 

 

Femten af ansøgerne havde inden for de sidste 3 år modtaget et 

korterevarende stipendie fra forskningsfonden. 
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Projektbeskrivelser 

Herunder beskrives et udvalg af de forskningsprojekter og forskerstillinger, 

som forskningsfonden støttede i 2012. Eksemplerne skal gerne illustrere 

indholdet og bredden i de aktiviteter, fonden støtter. 

 

Forskningsfonden har med 2.000.000 kr. medfinansieret et 5-årigt MSO 

professorat inden for patientinvolvering til lektor Kirsten Lomborg.   

Professoratet skal stå i spidsen for opbygningen af Aarhus Universitetshospitals 

strategiske forskningsprogram inden for patientinvolvering. 

Forskningsprogrammet sætter fokus på: 1) patienternes motivation, 

muligheder for og ressourcer til involvering, 2) sundhedsprofessionelles 

holdninger og adfærd i deres interaktion med patienterne og 3) 

sundhedssystemets kapacitet og egnethed til at involvere patienter. 

 

Ph.d.-studerende Mikkel Tøttrup, ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet 

Horsens har modtaget 650.000 kr. til ph.d.-projektet ”In vivo måling af 

antibiotikakoncentration i subcutis, kirurgisk traumatiseret subcurtis, knogle- 

samt inficeret knoglevæv vha. mikrodialyse.”  

Projektet er et eksempel på forskningssamarbejde mellem et regionshospital 

og Aarhus Universitetshospital. 

Mikkel Tøttrup modtog i 2011 et korterevarende stipendium. 

 

Overlæge og leder af kardiologisk forskningsafsnit på Hospitalsenheden Vest 

Ole May har fået 300.000 kr. til et forskningsprojekt omhandlende 

monitorering af forkammerflimmer. Formålet med undersøgelsen er at teste 

Rtest 4 Evolution overfor Holter analyse med henblik på at detektere tilfælde 

med forkammerflimmer.  Det forventes at inkludere 2160 patienter i projektet i 

løbet af godt 4 år. 

 

Projektsygeplejerske og ph.d.-studerende Marie Dahl Thomsen, karkirurgisk 

forskningssektion, Hospitalsenhed Midt er blevet tildelt 200.000 kr. til ph.d.-

projektet ”Forebyggende undersøgelse for hjertekarsygdomme og diabetes hos 

kvinder; undersøgelse af prævalens, udeblivelse og omkostningseffektivitet”. 
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Projektets formål er, ved hjælp af en screeningsundersøgelse, at klarlægge 

hyppigheden af åreforkalkning i benene og halskarrene samt udposning på 

pulsåren, diabetes, hjerteflimmer, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol 

blandt ældre kvinder.  

Maria Dahl Thomsen modtog i 2011 et korterevarende stipendie. 

 

Sygeplejerske, MPH og ph.d.-studerende Marianne Johansson Jørgensen har 

modtaget 550.000 kr. til projektet ”Unges seksuelle adfærd”.  

Formålet med projektet er at udvikle, validere og afprøve et spørgeskema, der 

kan afdække seksuel adfærd og risikofaktorer for usikker sex blandt unge 

danskere i alderen 15 – 29 år, således at der i fremtiden kan udvikles, 

evalueres og monitoreres interventioner, der forebygger seksuel risikoadfærd 

og konsekvenser af usikker sex. 

Projektet foregår i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis på 

Aarhus Universitet.  

Marianne Johansson Jørgensen modtog i 2011 et korterevarende stipendie. 
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Stipendier 
 

Forskningsfonden har i 2012 finansieret: 

• 55 korterevarende stipendier (bilag 6) 

• 13 seniorstipendier (37,5 måneders frikøb til forskning) (bilag 7) 

Yderligere har forskningsfonden medfinansieret: 

• 21 forskningsårsstipendier 

 

De korterevarende stipendier anvendes til forberedelse og opstart af ph.d.-

projekter, mens seniorstipendierne i høj grad bruges til at starte nye projekter 

eller til at behandle allerede indsamlede data og publicere resultater af 

afsluttede projekter.  

 

Forskningsfonden modtog 78 ansøgninger om korterevarende stipendier og 18 

ansøgninger om seniorstipendier. Forskningsfonden imødekom 59 ansøgninger 

om korterevarende stipendier, svarende til 75 %, heraf påbegyndte 4 deres 

ph.d.-projekt inden de fik benyttet stipendiet. Forskningsfonden imødekom 13 

ansøgninger om seniorstipendier svarende til 72 %.  

 

Ansøgningerne om stipendier kommer fra mange forskellige afdelinger. Der er i 

2012 indsendt flest ansøgninger til korterevarende stipendier fra følgende 

afdelinger, alle på Aarhus Universitetshospital; medicinsk endokrinologisk afd. 

(8), ortopædkirurgisk afd. (5), øre-næse-hals afd. (4) og lungemedicinsk (4). 

Der er i 2012 indsendt flest ansøgninger til seniorstipendier fra følgende 

afdelinger på Aarhus Universitetshospital: gynækologisk-obstetrisk afd. (4), 

onkologisk afd. (3) samt børneafd. (2) og fra Regionshospitalet Herning: 

Arbejdsmedicinsk klinik (2).  

 

Regionshospitalerne tegner sig for ca. 20 % af alle ansøgninger om stipendier 

og har modtaget ca. 20 % af puljen. 
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Projektbeskrivelser 

Herunder er beskrivelser af et udsnit af de projekter, der har modtaget et 

stipendie i 2012. 

 

Et af de projekter, der blev særligt bemærket af stipendieudvalget var 

cand.scient.med. Steven Brantlovs kommende ph.d.-projekt om bioelektrisk 

impedans-spektroskopi (BIS) af børn med henblik på non-invasiv vurdering af 

væske- og kropssammensætning. Projektet undersøger, om BIS kan afløse 

dyre, tidskrævende og invasive metoder, der kræver specialuddannet 

personale, og som derfor ikke er egnede til rutinemæssige undersøgelser af 

børn. 

 

Bredden i den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Midtjylland ses 

blandt andet i cand.scient.san. Lene Odgaards kommende ph.d.-projekt om 

social-psykologiske langtidsfølger af svær traumatisk hjerneskade: betydning 

af rehabiliteringsforløbets organisering. Projektets formål er at undersøge 

prognosen for danske patienter med svær traumatisk hjerneskade og 

betydningen for langtidsprognosen af forskellige måder at organisere 

sammenhængende og specialiseret neurorehabilitering.  

 

Reservelæge Sofie Hertz Rønn vil i sit ph.d.-projekt udføre et randomiseret 

kontrolleret klinisk forsøg for at belyse effekten af K-vitamin tilskud på 

udviklingen af osteoporose, insulinfølsomhed og åreforkalkning. Forsøget 

adskiller sig fra tidligere lignende forsøg ved en relativt høj dosis K-vitamin og 

en lang forsøgsperiode. Forsøget forventes at kunne bidrage til viden om 

forebyggelse af nogle af de hyppigste livsstilssygdomme. 

 

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Ishay Barat har modtaget et seniorstipendie til 

udarbejdelse af projekt ”Behandling af ældre akut syge patienter i eget hjem”. 

For den geriatriske patient er hospitalsindlæggelse ofte forbundet med talrige 

komplikationer såsom immobilitet, vægttab, delirium og hospitalsinfektioner. 

Formålet med projektet er at undersøge kvaliteten af hospitalsbehandling i 

eget hjem til akutte ældre medicinske patienter.  
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Øvrige udgifter og indtægter 
 

Forskningsfondens øvrige udgifter dækker blandt andet 

Statistikkonsulentordningen, hvorigennem forskere kan få statistisk 

konsulentbistand. Der er udbetalt 87.764 kr. til 16 statistikkonsulentydelser, 

der tilsammen tæller 117,5 konsulenttimer. 

 

Udgifterne til Proof of Concept-aktiviteter har i 2012 været 872.550 kr. Proof of 

Concept vedrører opfindelser, hvortil der søges patenter eller andre immatrielle 

rettigheder.  

Forskningsfonden har i 2012 modtaget 35.472 kr. i patentindtægter fra 

kommercialiserede opfindelser. Beløbet udgør 1/3 af den samlede indtægt. 

Herudover går 1/3 af patentindtægterne til forskeren og 1/3 til den afdeling, 

hvor forskeren var ansat på indberetningstidspunktet for patentet.  

 

Derudover har fonden haft udgifter på 200.000 kr. til administration af 

forskningsfonden og 34.850 kr. til en spørgeskemaundersøgelse samt 

indtægter på 93.315 kr. fra tilbagebetalinger fra støttemodtagere af ubrugte 

midler fra forskningsfonden. 
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Bilag 1. Medlemmer af Stipendieudvalget 
 

Vicedirektør Christian Boel (formand) 
Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland 

Lærestolsprofessor Therese Ovesen Aarhus Universitetshospital 

Centerchef Anette Schouv Kjeldsen Aarhus Universitetshospital 

Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen  Regionshospitalet Horsens 

Professor Jørgen Feldbæk Nielsen Hospitalsenhed Midt 

Prodekan for forskning Ole Steen 
Nielsen  

Health, Aarhus Universitet 

Professor Else Tønnesen 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet 

Professor Raben Rosenberg 
(observatør)  

Center for Psykiatrisk Forskning, 
Risskov 
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Bilag 2. Medlemmer af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 
 

Vicedirektør Christian Boel (formand) 
Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland 

Institutleder Kristjar Skajaa Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet 

Lektor Kirsten Lomborg 
Afdeling for Sygeplejevidenskab, 
Aarhus Universitet 

Professor Else Tønnesen Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet 

Prodekan for forskning Ole Steen 
Nielsen  

Health, Aarhus Universitet 

Leder John Starup Westensee 
(observatør) 

Forskningsstøtteenheden, Aarhus 
Universitet 
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Bilag 3. Medlemmer af Prioriteringsudvalget 
 

Vicedirektør Christian Boel (formand) 
Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland 

Cheflæge Claus Thomsen (medlem af 
LUR) 

Aarhus Universitetshospital 

Lærestolsprofessor Lars J. Østergaard Infektionsmedicinsk Afd. Q, Aarhus 
Universitetshospital 

Adjunkt Annemette Krintel Petersen Fysioterapi- og Ergoterapiafd., Aarhus 
Universitetshospital 

Chefsygeplejerske Tove Kristensen Hospitalsenhed Midt  

Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen 
(medlem af LUR) Regionshospitalet Horsens 

Cheflæge Jens Friis Bak Hospitalsenhed Vest 

Prodekan for videnudveksling John 
Michael Hasenkam (medlem af LUR) Health, Aarhus Universitet 

Centerchef Mette Just Kjølby 
CFK – Folkesundhed og 
Kvalitetsudvikling 

Institutleder Kristjar Skajaa 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet 

Cheflæge Per Jørgensen (observatør) Psykiatri og Social 

Institutleder Søren K. Kjærgaard 
(observatør) 

Institut for Folkesundhed, Aarhus 
Universitet 
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Bilag 4. Forskningsprojekter 
 

Ansøger Hospital Forskningsprojektets titel/formål 
Projekt-
type 

Bevilget 
(kr.) 

Carsten Behr-
Rasmussen 

Hospitalsenhed 
Midt 

Patophysiological and potential diagnostic aspects of the mural 
thrombus in abdominal aortic aneurysms 

Ph.d. 1.000.000 

Marie Dahl Thomsen Hospitalsenhed 
Midt 

Forebyggende undersøgelse for hjertekarsygdomme og diabetes 
hos kvinder; undersøgelse af prævalens, udeblivelse og 
omkostningseffektivitet. 

Ph.d. 200.000 

Rune Wilkens Hospitalsenhed 
Midt 

Avanceret, hurtigt, smertefri og effektiv diagnostisk vurdering af 
den kroniske tarmlidelse Crohns sygdom 

Ph.d. 500.000 

Sven Robert 
Andresen 

Hospitalsenhed 
Midt 

Neuropatiske smerter og spasticitet efter rygmarvsskade Ph.d.  1.000.000 

Eva Glassou Hospitalsenheden 
Vest 

"Associations between fast track settings, hospital procedure 
volume and comorbidity and outcomes of total hip and knee 
arthroplasties." 

Ph.d. 550.000 

Jesper Nørgaard 
Bech 

Hospitalsenheden 
Vest 

"Effekten af renal denervering på nitrogen oxid's regulering af 
vand- og saltudskillesen, vasoaktive hormoner og tubulære 
transportproteiner hos patienter med resistent hypertension." 

Projekt 300.000 

Joan Fledelius Hospitalsenheden 
Vest 

"FDG-PET/CT til tidlig responseevalueret ikke-små-cellet-
lungecancer (NSCLC) Ph.d. 300.000 

Ole May Hospitalsenheden 
Vest 

"Prevalence and prognostic implications of paroxysmal atrial 
fibrillation in patients with stroke or transient ischemic attack: 
validation of Rtest 4 evolution compared to Holter analysis." 

Projekt 300.000 

Vibeke Lynggaard Hospitalsenheden 
Vest 

"Effect of learning and coping strategies in cardiac rehabilitation 
- A randomized controlled parallel group study" Ph.d. 1.000.000 
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Cathrine Bach Regionshospitalet 
Horsens 

"Udnyttelse af føtal DNA i den gravides plasma til monitorering 
af graviditeten" 

Ph.d. 850.000 

Mikkel Tøttrup Regionshospitalet 
Horsens 

"In vivo måling af antibiotikakoncentration i subcutis, kirurgisk 
traumatiseret subcutis, knogle- samt inficeret knoglevæv vha 
mikrodialyse." 

Ph.d.  650.000 

Berit Andersen/Mette 
Bach Larsen 

Regionshospitalet 
Randers 

Dækningsgraden i det nationale screeningsprogram for 
livmoderhalskræft Projekt 280.000 

Bettina Kjær 
Kristiansen 

Regionshospitalet 
Randers 

Forebyggelse af livmoderhalskræft i Region Midtjylland Ph.d. 620.000 

Marianne Johansson 
Jørgensen 

Regionshospitalet 
Randers 

Unges seksuelle adfærd Ph.d.  550.000 

Lise Ventzel Aarhus 
Universitetshospital "Kroniske bivirkninger efter behandling med kemoterapi." Ph.d.  411.650 

Nanna Rolving 
Rasmussen 

Aarhus 
Universitetshospital 

"Effekt og cost-effekt af en præoperativ tværfaglig kognitiv 
intervention til patienter der skal have foretaget en stivgørende 
operation." 

Ph.d. 500.000 

Tine Brink Henriksen Aarhus 
Universitetshospital 

"Neuronal Rescue and Biomarkers of Brain Injury after Ischemia 
in Newborns (NEO BRAIN)" 

Projekt 500.000 

Vibeke Hjortdal Aarhus 
Universitetshospital 

"Sundhedsøkonomisk evaluering af hybrid koronar 
revaskularisering sammenlignet med konventionelle koronare 
revaskulariseringsmetoder 

Projekt 200.000 

        9.711.650 
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Bilag 5. Forskerstillinger 
 

Ansøger Hospital Forskningsprojektets titel/formål Projekttype 
Bevilget 
(kr.) 

Ulla Veng Hospitalsenhed 
Midt 

Forskningsplan fokusområde: Kohorte studie 
af personer behandlet og rehabiliteret på 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

Adjunkt 300.000 

Susanne Wulff 
Svendsen 

Hospitalsenheden 
Vest 

Forskningsoverlægestilling til udforskning af 
udbredte sygdomme især i bevægeapparatet 
ud fra et arbejdsmedicinsk perspektiv." 

Forskningsoverlægestilling 550.000 

Charlotte Ulrikka 
Rask 

Aarhus 
Universitetshospital 

"Funktionelle symptomer og lidelser 
(medicinsk uforklarede symptomer (MUS) og 
somatoforme/dissociative tilstande) hos børn 
og unge." 

Forskningsoverlægestilling  1.250.000 

John Østergaard Aarhus 
Universitetshospital 

3 fokusområder: 1) Heart and brain 
development, 2) ACTA2 mutation and 
Multisystemic Smooth Muscle Dysfunction 
Syndrome, 3) Angelman syndrom og Prader-
Willi syndrom 

Professorat 1.800.000 

Lars Rejnmark 
Nielsen 

Aarhus 
Universitetshospital 

Uddybet forståelse for og bedret behandling af 
patienter med sygdomme i calcium 
homeostasen og knogleomsætning, herunder 
den mulige betydning af vitamin D-PTH aksen 
for sundhed og sygdom. 

Forskningslektorat  500.000 

Lisbeth Kallestrup Aarhus 
Universitetshospital 

"Professorship with special responsibilities in 
patient involvement" Professorat 2.000.000 

Lone Nikolajsen Aarhus 
Universitetshospital 

"Akutte og kroniske smerter efter kirurgi" Forskningsoverlægestilling 1.800.000 

Lotte Ørneborg 
Rodkjær 

Aarhus 
Universitetshospital 

"Helhed og balance i livet med hiv" Post.doc  300.000 

        8.500.000 
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Bilag 6. Korterevarende stipendier 2012 
 

Ansøger Hospital Forskningsprojektets titel/formål 
Bevilget 
(Kr.) 

Agnethe Berglund Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Væksthormonmangel - Et Epidemiologisk Studie (The 
Epidemiology of Growth Hormone Deficiency) 

80.000 

Andreas Buch Møller Aarhus Universitetshospital 
(NBG) Syntese og nedbrydning af proteiner ved kritisk sygdom 80.000 

Andreas Malte Fløe 
Nielsen 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Tuberculosis in a low-incidense country. Evaluation of criteria 
for seizing isolation regimens, of the impact on socio-economic 
parameters, and of procedures of contact tracing 

80.000 

Anette Bjerregaard Aarhus Universitetshospital 
(NBG) og Aarhus Universitet 

Post-intensiv - voksne patienters oplevelser af overgangen fra 
intensivafdelingen til sengeafdelinger. (En longitudinal, 
kvalitativ undersøgelse). 

80.000 

Anna Helene 
Meldgaard Pedersen 

Hospitalsenheden Vest, 
Herning 

Betydningen af samarbejdsrelationer for patientsikkerhed i en 
Akut-afdeling 

80.000 

Anne Bendix Andersen Regionshospitalet Viborg 
Kulturer der udfordres - et projekt med fokus på 
tværsektorielle samarbejdsrelationer i det danske 
sundhedsvæsen 

80.000 

Anne Kristine Amstrup Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Treatment of osteopenia with melatonin: Effect on bone 
mineral density, muscle strength and quality of life 80.000 

Anne-Cathrine 
Finnemann Viuff 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Kort- og langtidseffekterne af antidepressiva i graviditeten på 
barnet 

80.000 

Asta Linauskas Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Sammenhængen mellem reumatoid artrit, livsstil og 
kardiovaskulær sygdom i Danmark 80.000 
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Bettina Kjær 
Kristiansen 

Regionshospitalet Randers Forsinket opfølgning af kvinder med unormale eller uegnede 
prøvesvar ved livmoderhalskræftscreening 

80.000 

Caroline Lund Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter 

Transcranial Direct Current Stimulation til patienter med 
motoriske følger efter stroke - en dobbelt-blindet randomiseret 
placebo-kontrolleret undersøgelse 

80.000 

Caroline Marie 
Andreasen 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Kronisk inflammatorisk osteomyelitis hos en dansk kohorte. 
Identifikation, karakteristik og behandling 

80.000 

Carsten Behr-
Rasmussen 

Regionshospitalet Viborg Patophysiological and potential diagnostic aspects of the mural 
thrombus in abdominal aortic aneurysms 

80.000 

Cathrine Carlsen Bach Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Perfluorinerede stoffers betydning for fekunditet, fostervækst 
samt vækst og udvikling i den tidlige barndom 

80.000 

Christian Sander 
Danstrup 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) Akutte øre-næse-hals-infektioner: et 10 års survey studie 80.000 

Christoffer Tobias Witt Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Kort- og langtidseffekterne af antidepressiva i graviditeten på 
barnet 

80.000 

Dinisha Cyril 
Jeyarartnam 

Aarhus Universitetshospital 
(THG) Genetic characterization of mantle cell lymphoma 80.000 

Ditte Louise Egeskov 
Munkedal 

Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Colonic cancer - has the quality of surgery improved after 
postgraduate training course 

80.000 

Dorte Lange Høst Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Developing Professional identity and Medical Communication 
in Postgraduate Education. 80.000 
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Eva Amalie Nielsen Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Right ventricular overload assessed in both humans and in an 
experimental animal model 

80.000 

Gro Egholm Chisholm Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Dual antiplatelet therapy after drug-eluting coronary 
implantation - A Clinical Challenge 

80.000 

Gunhild Mo Hansen Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter 

Fysioterapi, CIMT og skuldersmerter 80.000 

Hanne Mari Skou 
Jørgensen 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

ACTOR - Angiographic CT of Renal bone and vascular disease 80.000 

Ida Charlotte Bay 
Lund 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Udvikling og validering af metoden "Next Generation 
Sequencing" til non-invasiv prænatal diagnostik på cellefrit 
føtalt DNA i blod fra gravide kvinder 

80.000 

Inge J. M. Kortekaas 
Krohn Aarhus Universitet 

Functional and phenotypic differences of cultured human mast 
cells differentiated to match mast cells in defined 
microlocation in human lung biopsies 

80.000 

Janne Kærgård 
Mortensen 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Effekten af escitalopram-behandling ved akut stroke og SERT 
genets betydning for stroke 

80.000 

Jenny Diana 
Lerkevang Grove 
Laugesen 

Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Effects of vitamin D supplementation on risk of relapse in 
Graves' Disease: A randomized controlled doubleblind study 80.000 

Josephine Vagner Aarhus Universitetshospital 
(NGB) 

Bestemmelse af telomerase komplekset og topoisomerase 1 i 
melanocytære læsioner 

80.000 

Karen Margrethe 
Jessen 

Aarhus Universitet og Aalborg 
Hospital 

Screening of leukemias for epigenetic activation of genes by 
retroviral elements in the human genome 80.000 
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Lene Odgaard Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter 

Social-psykologiske langtidsfølger af svær traumatisk 
hjerneskade: Betydning af rehabiliteringsforløbets 
organisering 

80.000 

Liv Marie Duus Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Reaktivering af Cytomegalovirus under immunsuppression. 
Balancen mellem vært og mikroorganisme - Immunsystem 
contra virus 

80.000 

Louise Devantier Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Ultralydsvejledt shear-wave elastografi og hypoksis prædiktive 
værdi i diagnostik af thyreoideacancer 

80.000 

Maja Ølholm Vase Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Microenvironmental patterns in lymphoproliferative 
malignancies: Clinico-pathological correlations and prognostic 
implications 

80.000 

Maria Carlsen Elkjær Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Cryotherapy of localized prostate cancer in Europe: safety and 
long-term outcome 

80.000 

Martin Rune 
Christensen 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby og Aarhus Universitet 

Psykisk syge - Metabolisk syndroms betydning for 
dødsårsagen. (Et obduktionsbaseret studie) 68.000 

Mette Lausten Hansen Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Graviditetsrelateret fravær - risikofaktorer og prognose. 
Follow-up studier blandt danske kvinder 

74.945 

Mette Nygaard 
Christensen 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) Trachoemalaci: forekomst og diagnostik 80.000 

Mette Viller Thorgaard Aarhus Universitetshospital, 
Barthsgade 

Helbredsangst og sygdomsadfærd hos børn af forældre med 
svær helbredsangst 

80.000 

Morten Bøtker Præhospitalet, OPA Effekten af præhospital diagnostik med NT-proBNP og ultralyd 
ved uafklaret dyspnø 80.000 
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Nicolaj Christopher 
Hansson 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Hjerte-computertomografi til bestemmelse af optimal 
proteseklap-størrelse ved kateterbaseret aortaklapsubstitution 

80.000 

Niels Grauballe Secher Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Hjernens mikrocirkulatoriske funktion efter hjertestop - en 
rottemodel 

80.000 

Nikolaj Worm Ørntoft Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Leverens udskillelse af galdesyrer hos patienter med 
kolestatisk leversygdom og raske målt med PET/CT skanning 

80.000 

Polina Martinkevich Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

New Bone Grafting Technique in Pediatric Foot Surgery. 
Validation of Outcome Measures 

80.000 

Rasmus Cleemann Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Forstærkning af ortopædkirurgisk implantatfiksering med 
denosumab 

80.000 

Sara Ravn Francis Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

En undersøgelse af patienter med primær hjernetumor og 
deres pårørendes behov for psykisk og social støtte til  80.000 

Sofie Hertz Rønn Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Effekten af K-vitamin tilskud på knoglemineralindhold, 
insulinfølsomhed og åreforkalkning 

80.000 

Steffen Filskov 
Sørensen 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) 

Detektion, Molekylær Karakteristik og Klinisk Betydning af 
Cirkulerende Cancerstamceller hos Patienter med 
Dissemineret Ikke-småcellet Lungecancer 

80.000 

Steven Brantlov Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Bioelektrisk impedans-spektroskopi på raske og syge børn 
med henblik på non-invasiv vurdering af væske- og 
kropssammensætning 

80.000 

Susan Larsen Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Hæmatologisk sygepleje i ambulant regi. Et kvalitativ og 
kvantitativ studie af sygepleje i et hæmatologisk 
ambulatorium 

80.000 
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Susanne Bendesgaard 
Pedersen 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Geografisk variation i anvendelsen af ICD-behandling hos 
patienter med tidligere myokardieinfarkt i Danmark og 
opsporing af patienter med indiktion for ICD-behandling 

80.000 

Susanne Haas Aarhus Universitetshospital 
(THG) 

Elektrisk nerve stimulation mod fækal inkontinens: Foregår 
der cerebral neuromodulation og kan denne bruges som 
prædiktor for behandlingseffekt? 

80.000 

Sven Robert Andresen Regionshospitalet Viborg Neurogene smerter og spasticitet hos rygmarvskadede 80.000 

Tine Hejslet Jørgensen Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Non-uniform flezxible mitral annuloplasty ring: Annular 
remodelling effects and impact on leaflet stress distribution 

80.000 

Tommy Kjærgaard 
Nielsen 

Aarhus Universitetshospital, 
Skejby 

Frysebehandling af nyretumorer - sammenhæng mellem 
vævsskade og billeddiagnostisk fremstilling 

80.000 

Åsa Lina Margaretha 
Jönsson 

Aarhus Universitetshospital 
(NBG) og Aarhus Universitet 

Characterization om mutations in SLC34A2 - effect on 
calcium-phosphate regulation, involvement in tissue calcium-
phospate deposition in various diseases, and possible new 
pharmacological targets for treatment 

80.000 

      4.382.945 
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Bilag 7. Seniorstipendier 
 

Ansøger Hospital Forskningsprojektets titel/formål 
Bevilget 
(Kr.) 

Birgitte Thorsted 
Mahler 

Aarhus Universitetshospital, 
(Skejby) 

Frikøb i 2,5 mdr. med henblik på at forske på fuld tid således 
at de allerede foreliggende data på 2 studier kan analyseres 
og publiceres (fysiologiske mekanismer bag udvikling og 
opretholdelse af døgnvariation i urinproduktion hos børn og 
unge) 

55.489 

Charlotte Ulrikka Rask Aarhus Universitetshospital 
Frikøb i 3 mdr. med henblik på i en opstartsperiode at arbejde 
fuldtid med udviklingen af et nyt forskningsprojekt vedr. 
behandling af unge med kroniske funktionelle lidelser 

108.813 

Frede Donskov Aarhus Universitetshospital 

Frikøb i 3 mdr. til projekt der søger at forbedre 
behandlingsmulighederne for patienter med udbredt nyrekræft 
gennem kliniske studier samt identificere biomarkører gennem 
translationelle studier 

105.153 

Gitte Ørtoft Aarhus Universitetshospital, 
(Skejby) 

Frikøb i 3 mdr. med henblik på  projekt vedr. Overlevelsen for 
patienter med livmoderkræft i Danmark efter 
behandlingsstrategien er ændret 

108.600 

Ishay Barat Regionshospitalet Horsens 
Frikøb i 3 mdr. med henblik på videre udarbejdelse af et 
videnskabeligt projekt vedrørende behandling af akutte ældre 
medicinske patienter i eget hjem 

113.925 

Karen Louise Thomsen 
Aarhus 
Universitetshospital/Randers 
Regionshospital 

Frikøb i 3 mdr. med henblik på fuldtidsforskning i leverens 
aminosyreomsætning i forbindelse med betændelsestilstande 

74.003 

Kasper Kyng Aarhus Universitetshospital, 
(Skejby) 

Udenlandsophold i 3 mdr. med henblik på udvikling af nye 
metoder til diagnose, forebyggelse og behandling af 
hjerneskade ved nyfødte. 

173.735 

Lars Frost Regionshospitalet Silkeborg 
Frikøb i 2 mdr. med henblik på initering af den strategiske 
forskningsplan for det Kardiovaskulære Forskningscenter ved 
HE Midt  

67.711 

Lars Peter Andersen Regionshospitalet Herning Frikøb i 3 mdr. til at skrive 2 artikler ud fra indsamlede data i 
projektet "Vold på Arbejdspladsen" 

70.830 
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Marianne Glavind-
Kristensen 

Aarhus Universitetshospital, 
(Skejby) 

Frikøb i 3 mdr. til færdiggørelse af klinisk kvalitetsstudie 
"Effekten af primær suturering af obstetrisk sphincterruptur", 
samt arbejde og vejledning på tre igangværende projekter 

108.149 

Ole Schmeltz Søgaard Aarhus Universitetshospital, 
(Skejby) 

Frikøb i 3 mdr. til at undersøge effekten af et nyt medikament 
på virus-mængden blandt en gruppe HIV patienter 

80.700 

Pia Dreyer Aarhus Universitetshospital 

Frikøb i 3. mdr for at opnå forskningstid efter endt 
adjunktperiode til behandling og publicering af data indenfor 
området "Respirator-behandling og -pleje til patienter med 
Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)" 

54.846 

Susanne Wulff 
Svendsen 

Regionshospitalet Herning 

Frikøb i 3 mdr. til at skrive tre videnskabelige artikler, der 
udforsker arbejdsmæssige og arvelige forholds betydning for 
udvikling og forløb af skulderlidelser, herunder 
seneforandringer påvist ved MR-skanning 

109.350 

      1.231.304 

 

 



 

 


