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Høringssvar til Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg
- fra forskerne i Diagnostisk Center

Forskerne i Diagnostisk Center (DC) anerkender arbejdsgruppernes store arbejde med at
samle input til og udforme Udviklingsplanen. Vi værdsætter, at der ønskes yderligere fokus på
udvikling og innovation, som, vi mener, sammen med forskning er grundelementer til at
imødekomme den udvikling, som sundhedsvæsenet står over for nu og i de kommende årtier.
I det følgende findes forskergruppens kommentarer til udkastet for Udviklingsplanen.
Forskningens rolle i Udviklingsplanen
Forskerne i DC bemærker, at forskningens rolle i Udviklingsplanen kun implicit beskrives. I DC
er der ofte et stærkt samspil mellem udvikling og forskning, hvor udviklingsprojekter evalueres
med forskningsmetoder i form af eksempelvis følgeforskning, og hvor der er kort vej fra
forskeren med de nye resultater til personalet i klinikken. DC er stærk inden for netop
følgeforskning, fri forskning og forskerinitierede projekter, og anvender både i den kliniske
forskning og i sundhedstjenesteforskningen en bred pallette af forskningsmetoder (fx
epidemiologiske, randomiserede studier og kvalitative metoder). Forskningsbaserede
evalueringer af udviklingsprojekter vil ofte øge accepten og adopteringen af udviklingstiltag i
det regionale (samt nationale og globale) sundhedsvæsen. Vi foreslår derfor, at forskningens
rolle ekspliciteres i Udviklingsplanen.
Implementeringsvidenskab
Implementering og implementeringsvidenskab er nævnt flere steder i Udviklingsplanen, men
det er uklart, hvad der menes med de anvendte begreber. Fra DC forskernes side foreslår vi,
at det gøres klart i Udviklingsplanen, at det er vigtigt at sikre spredning og implementering af
eksisterende viden og/eller ny viden fra vores projekter, bl.a. ved at vi forsker i, hvilke
faktorer der fremmer eller forhindrer, at det nye initiativ adopteres. Derudover opfordrer vi til,
at opdraget til det regionale implementeringsnetværk og til den model, der skal udvikles,
skærpes, da det fremstår uklart, hvilket 'niveau' der tales implementering på, hvilken rolle
forskningen har i dette, og hvad den potentielt tilførte finansiering kan anvendes til.

Universitetsklinik for Innovative Patientforløb
Sammenhængende patientforløb, som fremhæves i Udviklingsplanen, er en mærkesag for
forskningen i DC. Vi anerkender fuldt ud, at det er et vigtigt område for vores sundhedsvæsen,
som kræver yderligere udvikling og forskning. I Universitetsklinikken er fokus at udvikle
tværgående, innovative patientforløb og forskningsmæssigt at evaluere bl.a. de
patientoplevede, kliniske og sundhedsøkonomiske effekter. Som forskere i DC er vi
interesserede i at bidrage til, at udviklingen ikke alene bliver udvikling på det allerede
eksisterende (= forbedringer), men at der også opstår innovation, og ikke mindst at denne
bliver forskningsmæssigt forankret og dokumenteret. Desuden ser vi frem til at indgå i dialog
med hospitalsledelsen og Center for Planlagt Kirurgi (CPK) vedrørende det fremtidige
samarbejde omkring en eventuel Universitetsklinik i CPK, da forskningsfokusset på de
innovative patientforløb deles af DC og CPK.
Organisering og finasiering
En stærk regional ambition om videreførelse og udvidelse af det udviklingsarbejde, DC har
præsteret, er værdsat i forskergruppen. Vi håber, at samarbejdet med 'Det strategiske
samarbejdsforum' bliver smidigt med lokal beslutningskraft og hurtige processer, der gør det
muligt at bevare det høje tempo, som kræves i de innovative processer. Vi ser frem til øget
samarbejde med regionens øvrige hospitaler om udviklings- og forskningsprojekter. Vi som
forskere vil arbejde for at tage initiativ til brede forskningsprojekter samt bidrage med hænder
og hjerner. Samtidig håber vi, at de øvrige hospitaler vil byde aktivt ind i samarbejdet og
medvirke til at udbrede den genererede viden. Såfremt Udviklingsplanens ambition skal
opfyldes, vil en række nye forskningsprojekter skulle søsættes, hvilket forudsætter
hjemtagning af større fondsbevillinger. Der er således brug for at udvide forskerstaben i DC
med både fundraiser og fuldtidsforskere (herunder professorater) samt at sikre en substantiel
medfinansiering fra hospitalet, da en sådan ofte kræves i fondsansøgninger.
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