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Historik

Fysisk aktivitet & kræft år 2012 - 450 RCT-studier

1986 Winningham & MacVicar, kræftsygeplejersker

Konditionstræning til kvinder med brystkræft

Kvalme, (n=12), RCTKvalme, (n=12), RCT

1998 Corneya & Pinto, psykologer

Konditionstræning til kvinder med brystkræft

Livskvalitet, (n= 45-60), RCT

DK

1999 Kasper, testis-cancer, kemoterapi på Rigshospitalet

Pilotundersøgelse, (n=34)

2001 Projekt Krop & Kræft, Fase I, II, III, RCT (n=269)

2009 Implementeret som behandlingstilbud, Region H

2011 Kohorte – etablering af CIRE’s forskningsprogram

2012 Forskningsdata (n=1450) – gennemført intervention



Krop & Kræft

Population

Mænd og kvinder i kemoterapi med

og uden restsygdom.

Intervention

9 timer/uge i 6 uger 

Kropspakke: Kombinerer fire Kropspakke: Kombinerer fire 

elementer, høj & lav intensitet, 

Organisering

Træningslokale på Rigshospitalet, superviserede grupper á 7-10 

kræftpatienter.

Adamsen L, Midtgaard J, Rørth M, Borregaard N, Andersen C, Quist M, Møller T, Zacho M, Madsen J, Knutsen L. Supportive 

Care in Cancer, 2003



Tværfagligt team

Tværfagligt exercise team m/kliniske specialistkompetencer:

• Sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, sociolog, læger 

• I tæt samarbejde med klinikken, sygeplejersker & læger



Krop & Kræft: Træningsprogram
6 uger, 9 timer ugentligt

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Fysisk 
træning

(1½ time)

Krops-
bevidsthed 
(1½ time)

Fysisk 
træning

(1½ time)

Fysisk
træning

(1½ time)

Afspænding

(½ time)

Afspænding

(½ time)

Afspænding

(½ time)

Afspænding

(½ time)

Massage

(½ time)

Massage

(½ time)



Krop & Kræft

Kombination af elementer

Høj Lav

Fysisk træning Kropsbevidsthed

Styrketræning Konditionstræning



LavLav

Krop & Kræft

Kombination af elementer

Afspænding Massage



Resultater RCT (n=269)

Klinisk signifikans

↓↓↓↓ Træthed

↓↓↓↓ Depression

↑↑↑↑ Fysisk kapacitet (1RM, VO2max)

↑↑↑↑ Fysisk aktivitet

↑↑↑↑ Energi↑↑↑↑ Energi

↑↑↑↑ Velbefindende

↑Øget kontrol over egen situation

↑Adherence 81% - self management

Kræftpatienter med restsygdom (ED) 49% og uden 

restsygdom (NED)  51% kan profitere af interventionen

Adamsen L, Quist M, Andersen C, Møller T, Herrstedt J, Kronborg D, Baadsgaard MT, Vistisen K, Midtgaard J, Christiansen B, 

Stage M, Kronborg M, Rørth M. Effect of a multimodal high intensity exercise intervention. BMJ 2009



Forskningsprogram: Comprehensive Rehabilitation in cancer patients - From 

Diagnosis, along the Cancer Treatment Trajectory and into Society.

Tværvidenskabeligt, tværsektorielt og tværfagligt forskningsprogram der 

tilbyder nye teoretiske og kliniske strategier i udvikling af rehabilitering under 

CIRE 2011-2016
Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter

Finansieret af Novo Nordisk Fonden 

og Kræftens Bekæmpelse

tilbyder nye teoretiske og kliniske strategier i udvikling af rehabilitering under 

og efter sygdoms- og behandlingsforløb. 

Formål:  At forbedre den samlede kræftbehandling og understøtte 

patienternes fastholden af hverdagsliv under og efter behandlingsforløbet.

Forskningen vil:

Identificere patientbehov – introducere interventioner – anvende 

randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT) - kombinere 

kvantitative og kvalitative forskningsmetoder



CIRE

Samarbejde på tværs mellem:

Københavns Universitet - Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Rigshospitalet, UCSF (Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og 

omsorgsforskning), Bispebjerg Hospital, Forskningscenter for Forebyggelse og 

Center for Sundhed & Kræft

Patienter i behandling for kræftsygdom på RigshospitaletPatienter i behandling for kræftsygdom på Rigshospitalet

Samarbejde på tværs af fag – 28 forskere – i samarbejde med klinisk praksis

Onkologi & hæmatologi

Sygepleje, fysioterapi, idrætsfysiologi, sociologi, psykologi 

Social og klinisk epidemiologi & sundhedsplanlægning

Seniorer & yngre forskere

Lægelige & ikke-lægelige forskningskompetencer

Teoretiske & kliniske kompetencer



Tværfaglig ledelse

Ledelsesgruppe: Professor Lis Adamsen, professor Kjeld Schmiegelow, 

overlæge Jesper Holst Pedersen, professor Mikael Rørth, institutleder Mette 

Madsen, postdoc Mary Jarden, professor Finn Diderichsen, professor 

Merete Osler, overlæge Carsten Hendriksen, sundhedschef Jens Egsgaard.

Styregruppe: Birthe Høgh (prodekan) Københavns Universitet, Mette 

Madsen (institutleder) Københavns Universitet, Jannik Hilsted (lægelig 

direktør), Rigshospitalet, Steen Werner Hansen (vicedirektør), Herlev direktør), Rigshospitalet, Steen Werner Hansen (vicedirektør), Herlev 

Hospital, 

Følgegruppe: Birgitte Nauntofte (direktør) Novo Nordisk Fonden, Leif 

Vestergaard Pedersen (direktør) Kræftens Bekæmpelse, Søren Brostrøm 

Sundhedsstyrelsen, Svend Hartling, Region H & internationalt reviewer-

panel



Hvorfor Center for Integreret Rehabilitering?

Vi integrerer rehabilitering i patienternes behandlingsforløb – fra diagnosen

Vi integrerer teoretisk  og klinisk forskning

Vi integrerer kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for at forstå de Vi integrerer kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for at forstå de 

fysiologiske, emotionelle og sociale mekanismer og konsekvenser af 

kræftsygdom



Idé og perspektiv

Idé:  Siden 2001 – Finsencentret, Rigshospitalet & UCSF - tværfaglige teams – RCT 

interventioner blandt onkologiske og hæmatologiske patienter 

- Krop & Kræft, 1060 patienter i kemoterapi deltaget i 6 ugers træningsprogram på 

Rigshospitalet 

- positive fysiske, funktionelle/ emotionelle effekter

CIRE - Perspektivet udvides – nye patientgrupper inddrages

oversete, underrepræsenterede i rehabiliteringstilbud og forskning

- Børn og mænd med kræft- Børn og mænd med kræft

marginaliserede patientgrupper i samfundet

- Patienter med lungekræft

Tilføjer nye aspekter i forskningen

- Social og arbejdsmarkeds dimensioner

- Sygdommens konsekvenser for dagligdagen

Nye videnskabelige dimensioner

Kombinerer klinisk interventionsforskning med teoridannelse inden for 

folkesundhedsvidenskab

Ref: Adamsen et al. Effect of a multimodal high intensity exercise intervention. BMJ 2009. Jarden et al. A randomized trial on the effect of a multimodal intervention 

.Bone Marrow Transplant 2009. Moller  et al Patient education - RCT J Hosp Infect 2005. Adamsen et al. Struggling with cancer and treatment. Scand J Med Sci 

Sports 2009.



Antagelser 

Rehabilitering iværksat på diagnosetidspunktet - integreret i  det 

samlede behandlingsforløb – vil kunne forbedre den enkeltes 

fysiske, emotionelle og sociale kapacitetfysiske, emotionelle og sociale kapacitet

Uanset  køn, alder og diagnose kan rehabilitering øge patienternes 

deltagelse  i daglige aktiviteter 

– tilknytning til uddannelse/ arbejdsmarked, 

og  forebygge social marginalisering



Kliniske projekter –

patienter fra Region H’s hospitaler

Tre nøgleprincipper
• Tidlig indsats ved diagnose - behandlingsstart

– ’teachable moment’

• Fysisk aktivitet kan

- forebygge bryst- og tarmkræft- forebygge bryst- og tarmkræft

- nedsætte risiko for tilbagefald 

- reducere bivirkninger under kemoterapi 

- styrke emotionelt velbefindende

• Patientens ressourcer - patientundervisning og gruppedannelser

- aktiv involvering i egen sygdomshåndtering

- befordre positiv sundhedsadfærd

Ref:  Adamsen et al, 2009. Struggling with cancer and treatment. Scand J Med Sci Sports; Møller  et al, 2005,  Patient education—a 

strategy for prevention of infections caused by permanent central venous catheters in patients with haematological malignancies: a 

randomized clinical trial. Journal of Hospital Infection, 



Fra projekt til program 

- 1-års status 2012 for CIRE projekterne

• Samarbejdsstruktur – klinikken, sygeplejersker/læger

• Information – niveauer i organisationen

• 6 ph.d.-studerende er påbegyndt

3 sygeplejersker + 3 idrætsfysiolog/cand.scient.san.

• 6 postdoc. ansat 

3 sygeplejersker + 3 cand.scient.san.publ. 3 sygeplejersker + 3 cand.scient.san.publ. 

• Fælles tværgående effektmål opstillet

• Fælles database – CTU (Clinical Trial Unit)

• 4 afsluttede feasibility studier – 4 RCT studier

• 3 igangværende feasibility studier 

• Supplerende ekstern finansiering 



Projekt 1

Selvværd hos børn og unge under og efter kræftbehandling

’RESPECT’’RESPECT’

• I Danmark får 200 børn årligt en kræftdiagnose – belastning i familierne

• Femårs overlevelse: 80%, behandling 2-3 år

Afprøve en intervention som fastholder syge børns kontakt til skolekammerater

Formålet er at stimulere børnenes reintegration i skolesystem og vennekreds under 

behandlingsforløbet

Kvantitativ & kvalitativ feasibility studie

Projektteam: Professor Kjeld Schmiegelow, projektleder, postdoc Hanne Bækgaard Larsen, daglig leder, Professor Carsten Heilmann, 

(Børneafdelingen, Rigshospitalet), Professor Jørgen Olsen (Kræftens Bekæmpelse),  Professor Henrik Hasle (Børneafdelingen, 

Skejby Hospital), ph.-d.-studerende Lasse  Wegener Lund (Kræftens Bekæmpelse)



Rehabilitering før, under og efter behandling for lungekræft

• Lungekræft er en udbredt kræftsygdom og ansvarlig for de fleste kræftdødsfald i 

Danmark, Europa og USA

Projekt 2

Danmark, Europa og USA

• Femårs overlevelse: 8%

• Lungekræftpatienter – udpræget symptom & bivirkningsbyrde, dyspnø, træthed –

stigmatiseret - selvforskyldt

• Behov –patientforløb & tværsektoriel organisering

• Afprøve to interventioner: patienter med god eller dårlig prognose 



Projekt  2 A

Perioperativ Rehabilitering ved Operation for LUngeCAncer – et 

randomiseret klinisk kontrolleret forsøg

’PROLUCA’

Afprøve to interventioner/kontrolgruppe (n=190)

Intervention: Fysisk træning - tidlig postoperativ træning 2 uger efter 

operation – 12 ugeroperation – 12 uger

At vurdere effekten af en tidlig multifacetteret perioperativ intervention 

ifm kurativ operation for patienter med ikke-småcellet lungekræft

Effektmål: VO2max (kondition), 1RM  (muskelstyrke), perioperative

komplikationer, indlæggelsestid, sygefravær, livskvalitet, overlevelse

Projektteam: Overlæge Jesper Holst Pedersen, projektleder (Rigshospitalet), speciallæge Jette Vibe-Petersen , daglig leder ,  sygeplejerske Karen 

Trier(Sundhedscenter for Kræftramte), overlæge, lektor Carsten Hendriksen (Inst. For Folkesundhedsvidenskab), Overlæge Seppo Langer 

(Rigshospitalet), Overlæge Birgitte Birgit Nybo (Bispebjerg Hospital), ph.d.-stud Malene Missel (Rigshospitalet), 



Projekt  2 B

Ph.d.-studie – Forløbsundersøgelse af ”Four critical moments” i 

rehabilitering og hverdagsliv hos operable lungekræftpatienter og deres 

pårørende – i et patient- og komparativt perspektiv 

’Four critical moments’

Formål: at undersøge operable lungekræftspatienters potentielle behov

for tidlig rehabiliterende intervention for at kunne udvikle nye relevante 

og effektive interventioner gennem hele behandlingsforløbet baseret på 

patienternes perspektiv, klinisk viden og litteraturfund – kvalitativt 

forløbsperspektiv.

Projektteam:  Ph.d.-stud, sygeplejerske Malene Missel (Rigshospitalet ), Professor Lis Adamsen (Inst. For Folkesundhedsvidenskab/UCSF), Overlæge 

Jesper Holst Pedersen, projektleder (Rigshospitalet),,overlæge, lektor Carsten Hendriksen (Inst. For Folkesundhedsvidenskab),  centerchef, 

sygeplejerske Marianne Tewes (Rigshospitalet)



Projekt 2 C 

Ph.d.-studie - Multimodal træning til patienter med avanceret lungekræft i 

kemoterapi 

’EXHALE’

Lungekræftpatienter /kort livshorisont - symptomer og bivirkninger,   angst og 

depression,    livskvalitet (QOL)

Intervention: Fysisk træning & afspænding, 2 timer x 2 ugentligt – 12 uger

Resultater/feasibility - signifikante effekter af interventionen (n=23)Resultater/feasibility - signifikante effekter af interventionen (n=23)

• Øget kondition (VO2max), muskelstyrke (1 RM), 6 MWD

• Øget emotionelt velbefindende

• Ingen forbedring i generel livskvalitet

• Kvalitativ feasibility studie - patientperspektiv

Ph.d. - RCT-studie (n=216). Effektmål: fysisk, funktionelt, emotionelt, overlevelse

Ref: Quist M et al. Safety and feasibility of a combined exercise intervention for inoperable lung cancer patients undergoing chemotherapy: A pilot study. Lung 

Cancer 2011,  Adamsen et al, Exercise and relaxation for patients with advanced lung cancer, Scand J Med Science 2011

Projektteam : Professor Lis Adamsen, projektleder (UCSF/Inst. For Folkesundhedsvidenskab), ph.d.-studerende, fysioterapeut Morten Quist daglig leder 

(UCSF), Overlæge Seppo Langer, professor Mikael Rørth (Rigshospitalet), professor Merete Osler,  overlæge Carsten Hendriksen (Inst. For 

Folkesundhedsvidenskab)



Diagnosticeret med kræft – ‘Et åbent vindue’  til forandring af en stillesiddende 

livsstil for patienter med brystkræft eller tyktarmskræft

’Team B&C’

• To hyppige kræftformer i Danmark. 

• Femårsoverlevelse: 79% brystkræft – 53% tarmkræft. 

• Effekt af fysisk aktivitet på recidivfrekvens og overlevelse

• Kræftpatienter med en stillesiddende livsstil før diagnose mister

Projekt 3 

• Kræftpatienter med en stillesiddende livsstil før diagnose mister

sundhedsmæssige effekter

Tidspunktet for kræftdiagnosen kan være ‘the teachable moment’

Afprøve effekten af lægens anbefaling, sundhedssamtaler og to forskellige 

træningsformer – høj- versus lavintensivt træningskoncept

Fokus på hverdagsliv & social integration/arbejdsmarked

Projektteam: professor Lis Adamsen, projektleder (Inst. For Folkesundhedsvidenskab/UCSF), postdoc Tom Møller, daglig leder (UCSF), 

Forsker (cand. Scient) Christian Lillelund, ph.d.-studerende Christina Andersen (UCSF), professor  Mikael Rørth, dr. med. Bent Eilertsen, Overlæge 

Lone Nørgaard (Rigshospitalet), professor Finn Diderichsen, professor Merete Osler, overlæge Carsten Hendriksen (Inst. For 

Folkesundhedsvidenskab, KU). Sundhedscenter for Kræftramte samt øvrige kommuner



Målgruppe:  ’Ikke-træningsvante’ kræftpatienter i kemoterapi 

Screening: < 150 min moderat aktivitet/uge samt 2x20 min 

anstrengende fysisk aktivitet

Intervention: 12 uger

• Lægens anbefaling 

• 4 sundhedssamtaler med specialiseret sygeplejerske (klinisk specialist 

& folkesundhedsvidenskab)

Gruppe 1: Hospitalsbaseret høj-intensiv superviseret træning - K&K i 6 Gruppe 1: Hospitalsbaseret høj-intensiv superviseret træning - K&K i 6 

uger & 6 uger ’det vilde’ (Zumba, volleyball, stavgang etc).

Gruppe 2: Hjemmebaseret lav-intensiv skridttællerinstruktion, mål 

10.000 skridt pr. dag

Gruppe 3: Kontrolgruppe i 12 uger – frit valg høj/lav intensiv

Kvantitativ & kvalitativ feasibilitystudie (n=45), RCT (n=210)

Effektmål: Fysisk aktivitetsniveau, VO2 max, 1RM, bivirkninger, 

livsstilsændringer, overlevelse



Træningsbaseret intervention til at vedligeholde og forbedre sundhed i 

prostata- eller testikelkræft patienter

• Prostatakræft er den hyppigste kræftform hos mænd - testikelkræft er 

udbredt hos 15-40-årige

Projekt 4 

udbredt hos 15-40-årige

• Mandlige kræftpatienter er underrepræsenterede i rehabiliteringstilbud. 

Afprøve to interventioner: Fodboldskole for mænd med prostatakræft og 

højintensiv progressiv  styrketræning for testikelkræftpatienter. Holdbaseret 

konkurrencepræget træningsformer – kønsperspektiv på rehabilitering



Projekt  4 A

Ph.d.-studie - Fodbold som sundhedsfremmende aktivitet for og med 

kræftpatienter i kastrationsbaseret behandling – ’FC PROSTATA’

Nyhedsværdi

Første undersøgelse, der evaluerer effekten af fodbold som fysisk træning for 

kræftpatienter

& kvalitativ feasibilitystudie

Projektteam: Professor Mikael Rørth, projektleder, (Rigshospitalet), daglig leder,  ph.d.studerende Jacob Uth, (UCSF), seniorforsker Julie 

Midtgaard, lektor Peter Krustrup (Inst. For Idræt), ph.d.-studerende Jesper Frank Christensen , overlæge Klaus Brasso (Rigshospitalet)



Projekt 4  B 

Ph.d.-studie - Progressive Resistance Training and Cancer Testis

’PROTRACT’

Baggrund: Testikelcancer (TC) patienter i kemoterapi – effektiv behandling (cisplatin, etoposide

& bleomycin (BEP)) - belastende bivirkninger, markant muskulær træthed under og efter 

behandling 

De biologiske/patofysiologiske effekter af systemisk cancer-terapi – kemoterapi – er 

udokumenterede på skeletmuskulaturen - grundforskningsprojekt

HypoteserHypoteser

TC  patienter i kemoterapi oplever

• reduceret muskelmasse, øget fedtmasse og generel nedsat muskelfunktion 

• muskulær atrofi og tab af satellit celler (musklernes stamceller)

• øget systemisk inflammation

Høj intens progressiv styrketræning  under behandlingen vil kunne begrænse/optimere denne 

negative udvikling.

Design og intervention – 9 uger, 3 x højintens progressiv styrketræning ugentligt 

Effektmål: Muskulær morfologi, fysisk funktion (1RM m.v.), body composition (DEXA-scanner), 

systemiske effekter (inflammatorisk & anti-inflammatorisk), livskvalitet

RCT-studie (n=50)

Projektteam 1: Professor  Mikael Rørth, projektleder (Rigshospitalet), ph.d.-studerende Jesper Frank Christensen, daglig leder 

Overlæge Gedske Daugaard (Rigshospitalet),, seniorforsker Jesper Løvind Andsersen (Bispebjerg Hospital)



Hospitalsbaseret rehabilitering til patienter med 

kompleks symptombyrde i transition mellem klinisk setting 

og eget hjem.

• 250 patienter med akut leukæmi i Danmark årligt

• 5-års overlevelse: ca. 40%

Projekt 5 

• 5-års overlevelse: ca. 40%

Afprøve en sundhedsfremmende, aktiverende og træningsorienteret 

intervention overfor leukæmipatienter mhp på at reducere symptomer/ 

bivirkninger, forbedre funktionen  og lette tilbagevenden til arbejdsmarked 

og samfund

Projektteam 2: Postdoc Mary Jarden, projektleder (UCSF),  ph.d.-studerende Karin Piil, daglig leder (Rigshospitalet), overlæge

Michael Kosteljanetz (Rigshospitalet)



Projekt 5 A 

Multimodal Interventionsprogram (PACE-AL) 

patienter med kompleks symptombyrde, leukæmi

• 250 patienter med akut leukæmi i Danmark årligt

• 5-års overlevelse: ca. 40%

Intervention: 12 uger. Afprøve en sundhedsfremmende, 

aktiverende og træningsorienteret intervention

Resultater/feasibility - signifikante effekter af interventionen (n=20)

• Øget kondition (6-min-walk-distance), muskelstyrke (SST, BAC) 

• Øget emotionelt velbefindende

• Forbedring i livskvalitet, energi, emotionel velvære (FACT-An / SF36)

• RCT-studie (n=70) 

• Kvalitativt feasibilitystudie

Projektteam 1:  Postdoc Mary Jarden, projektleder/daglig leder (UCSF), postdoc Tom Møller (UCSF), overlæge Lars Kjeldsen  (Rigshospitalet),  professor Henrik 

Birgens (Herlev Hospital), professor Lis Adamsen (Inst. for Folkesundhedsvidenskab/UCSF), professor Mikael Rørth (Rigshospitalet), professor Finn Diderichsen, 

overlæge Carsten Hendriksen (Inst. for FolkesundhedsVidenskab), Projektsygeplejersker: Annemarie Drum, Lise Kaare Nordstrøm (Herlev Hospital), Lisbeth Kirk 

, Susanne Olsen  (Rigshospitalet), Projektfysioterapeuter: Merete Stenson (Herlev Hospital), Vivi-Ann Sørensen (Rigshospitalet)



Formål: At belyse patienters og deres pårørendes livssituation, 

behov, og præferencer for rehabiliterende interventioner under og efter 

kirurgisk og medicinsk behandlingsforløb for højgradsgliomer. 

Projekt 5 B 

Ph.d.-studie – Rehabilitering af patienter med højgradsgliomer

og deres pårørende

‘NEON-BT’

Glioblastoma multiforme - den hyppigste primær hjernesvulst.

5-års overlevelsen er 10%.

Eksplorativt, kvalitativt interviewstudie med forløbsperspektiv

Projektteam 2: Postdoc Mary Jarden, projektleder (UCSF),  ph.d.-studerende Karin Piil, daglig leder (Rigshospitalet), overlæge

Michael Kosteljanetz (Rigshospitalet)



Teoriudvikling & tværgående projekter

Ulighed i kræftrehabilitering – årsager og mekanismer

Professor Finn Diderichsen, projektleder, overlæge Carsten Hendriksen 

(Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU)

Sociale konsekvenser af kræft

Professor Merete Osler, projektleder (Forskningscenter for Forebyggelse & 

Sundhed, KU), professor Finn Diderichsen, overlæge Carsten Hendriksen, Sundhed, KU), professor Finn Diderichsen, overlæge Carsten Hendriksen, 

postdoc Kathrine Carlsen (Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU )

Kræftrehabilitering – organisering af sammenhængende indsats i 

sundhedsvæsenet

Overlæge, lektor Carsten Hendriksen, projektleder, postdoc Maria K. 

Kristiansen (Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU), Finn Diderichsen, Lis 

Adamsen



• Fysiske parametre (VO2max, 1RM, Dexa-scan)

• Livskvalitet (QoL, angst, depression, helbred, social support) 

• Symptom/bivirkningsbyrde

• Social-/uddannelsesmæssig/beskæftigelsesstatus 

• Sygelighed/overlevelse

Tværgående kvantitative og kvalitative outcome & metoder

• Sygelighed/overlevelse

• Patienternes perspektiv på interventioner
/det samlede behandlingsforløb – kvalitative metoder 

• DNA

• Follow-up analyser: 6 & 12 måneder

• Metaanalyser – Kvantitative  outcome & kliniske & sociale databaser

• Metasyntese – Kvalitative interviews



Kan en klynge af tværfaglige RCT-studier optimere 

forskningskvalitet og implementering?

Sample

• Alle patienter har en kræftdiagnose og er i aktiv behandling/kemoterapi

Intervention

• Interventioner bygger på tre principper – tidlig indsats, fysisk aktivitet,

patientaktivering

Design

• RCT – kvantitative & kvalitative metoder

Metoder

• Identificering af fælles tværgående effektmål og metoder

• Fælles database

• Patienternes perspektiv på interventioner – kvalitative studier

Meta-perspektiv & generaliseringsværdi (n=1300)



CIRE – Synergi & Implementering

• Publikationer og populær formidling

• Nationale guidelines

• Internationale forskernetværk

• ’Lærende laboratorium’ – for praktikere og forskere i sundheds- og idrætsverden 

Synergieffekt fremmer implementering?

Kan en klynge af tværfaglige RCT-studier optimere 

forskningskvalitet og implementering?

Synergieffekt fremmer implementering?

• Opbakning fra Rigshospitalets direktion, Region Hovedstaden & KU

• 9 projekter igangsat på Rigshospitalets afdelinger

• Organisationskulturen i fem klinikker påvirket

• Bevidstgørelse & øget fokus - praksisforankring

• Ledelsesniveauet involveret – top & basis

Overbevisende forskningsresultater er altafgørende for at forbedre patientbehandlingen



Projekt 1  - Projektteam Professor Kjeld Schmiegelow, projektleder, postdoc Hanne Bækgaard Larsen, daglig leder, 

professor Carsten Heilmann (Børneafdelingen, Rigshospitalet), professor Jørgen Olsen (Kræftens Bekæmpelse), professor 

Henrik Hasle (Børneafdelingen, Skejby Hospital), ph.-d.-studerende Lasse Wegener Lund (Kræftens Bekæmpelse)

Projekt 2 - Projektteam Overlæge Jesper Holst Pedersen, projektleder (Rigshospitalet) speciallæge Jette Vibe-Petersen, 

daglig leder, sygeplejerske Karen Trier(Sundhedscenter for Kræftramte), overlæge, lektor Carsten Hendriksen (Inst. For 

Folkesundhedsvidenskab), overlæge Seppo Langer (Rigshospitalet), overlæge Birgitte Birgit Nybo (Bispebjerg Hospital), 

ph.d.-stud Malene Missel (Rigshospitalet), professor Lis Adamsen, projektleder (UCSF/Inst. For Folkesundhedsvidenskab), 

ph.d.-studerende Morten Quist daglig leder (UCSF), Overlæge Seppo Langer, professor Mikael Rørth (Rigshospitalet), 

professor Merete Osler,  overlæge Carsten Hendriksen (Inst. For Folkesundhedsvidenskab)

Projekt 3 – Projektteam Professor Lis Adamsen, projektleder (Inst. For Folkesundhedsvidenskab/UCSF), postdoc Tom 

Møller, daglig leder forsker (cand. Scient) Christian Lillelund, ph.d.-studerende Christina Andersen (UCSF), professor  

Mikael Rørth, dr. med. Bent Eilertsen,  overlæge Lone Nørgaard (Rigshospitalet), professor Finn Diderichsen, professor 

Merete Osler, overlæge Carsten Hendriksen (Inst. For Folkesundhedsvidenskab, KU). Sundhedscenter for Kræftramte samt

øvrige kommuner

Projekt 4  - Projektteam Professor Mikael Rørth, projektleder, (Rigshospitalet), Seniorforsker Julie Midtgaard, daglig leder,  

ph.d.studerende Jacob Uth, (UCSF), lektor Peter Krustrup (Inst. For Idræt), ph.d.-studerende Jesper Frank Christensen, ph.d.studerende Jacob Uth, (UCSF), lektor Peter Krustrup (Inst. For Idræt), ph.d.-studerende Jesper Frank Christensen, 

overlæge Klaus Brasso (Rigshospitalet), professor  Mikael Rørth, projektleder (Rigshospitalet), Ph.d.-studerende Jesper 

Frank Christensen, daglig leder overlæge Gedske Daugaard (Rigshospitalet), Seniorforsker Jesper Løvind Andsersen

(Bispebjerg Hospital)

Projekt 5 – Projektteam Postdoc Mary Jarden, projektleder/daglig leder (UCSF), postdoc Tom Møller (UCSF), overlæge

Lars Kjeldsen (Rigshospitalet), professor Henrik Birgens (Herlev Hospital), professor Lis Adamsen (Inst. for 

folkesundhedsvidenskab/UCSF), professor Mikael Rørth, (Rigshospitalet), professor Finn Diderichsen, overlæge Carsten 

Hendriksen (Inst. for Folkesundhedsvidenskab), Projektsygeplejersker: Annemarie Drum, Lise Kaare Nordstrøm (Herlev 

Hospital), Lisbeth Kirk , Susanne Olsen (Rigshospitalet) Projektfysioterapeuter: Merete Stenson (Herlev Hospital), Vivi-Ann 

Sørensen (Rigshospitalet)

Postdoc Mary Jarden, projektleder (UCSF),  Ph.d.-studerende Karin Piil, daglig leder (Rigshospitalet), 

Overlæge Michael Kosteljanetz (Rigshospitalet)

Tværgående projekter Professor Finn Diderichsen, projektleder, overlæge Carsten Hendriksen 

(Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU), Professor Merete Osler, projektleder (Forskningcenter for Forebyggelse & 

Sundhed, KU), postdoc Kathrine Carlsen (Inst. for Folkesundhedsvidenskab, KU ), postdoc Maria K. Kristiansen (Inst. for 

Folkesundhedsvidenskab, KU)


