
Nyt fra KUF Multisyge 
 

Som lovet kommer her et nyhedsbrev, så I kan følge med i de aktiviteter, der rører sig i KUF 

Multisyge. 

 

KUF Intra 
 

Først og fremmest er KUF Intra gået live i slutningen af sidste uge. KUF Intra er tænkt som et 

redskab til at alle, der har interesse i kan gå ind og følge med i hvad der sker i de fire KUF'er. 

På nuværende tidspunkt er det sparsomt hvad der ligger på siden, men vi vil løbende lægge 

mere indhold på, så siden kan bidrage med information samt inspiration til fremadrettede 

projekter. 

 

Du kan finde KUF Intra her: https://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/kuf  

 

Såfremt I ligger inde med gode idéer eller ønsker til indhold på Intra, så kontakt endelig Marianne 

Bjørn Dahlgaard MARDAA@rm.dk  

 

Planlagte aktiviteter i KUF Multisyge 
Der vil blive afviklet en workshop for medlemmer i KUF Multisyge fredag d. 16. september 2022 

kl. 12.30-14.30. I vil snarest modtage en reservation i outlook. 

 

Der vil desuden blive afviklet en seminar-eftermiddag d. 2. november 2022 fra kl. 13-16 i 

Auditoriet i Viborg. Vi vil forsøge at strikke et spændende program sammen og håber derfor at 

dette arrangement er noget, som I vil prioritere. Reserver derfor gerne eftermiddagen allerede 

nu. 

 

Nyt fra formandskabet 
Der har været stor udskiftning af formænd rundt om i KUF'erne. 

 

I KUF Multisyge står vi også over for en rekrutteringsopgave til formandskabet, da Helge Kasch 

har fået nyt arbejde på Aarhus Universitetshospital pr. d. 1/7. Det er vi i formandskabet kede 

af, men ønsker Helge al held og lykke i det nye job i Aarhus. Der har gennem de sidste måneder 

været tvivl om Nikolai Hoffmann-Petersens deltagelse i formandskabet for KUF Multisyge, og der 

er nu truffet afgørelse herom. Nikolai vil fremover være at finde i KUF formandskabet for 

Tværsektorielle forløb. 

 

Formandskabet holder møde ca. 1 gang om måneden. Såfremt I har input eller ønsker til noget, 

som skal drøftes i formandskabet, så kontakt Marianne Bjørn Dahlgaard MARDAA@rm.dk 

 

Projekt-nyt 
De seneste måneder er gået med at formandskabet har bevilget opstartsmidler til fem udvalgte 

projekter i KUF Multisyge. 

 

 Identificering af skrøbelige multisyge patienter gennem PREM-data 

Projektet skal undersøge om PREM-data kan bruges til at identificere patienter, som 

oplever en stor behandlingsbyrde og som har behov for en intensiveret indsats i 

behandlingen. Ansvarlig: Charlotte Appel, Diagnostisk Center. 

 

 Organisering af behandling med PCSK9-hæmmere 

I projektet udvikles og afprøves effekten på behandlingskvaliteten af en virtuel Add-on 

klinik, som er koblet til patienternes eksisterende behandlingsforløb. Projektet skal 

fremstå som et modelprojekt for, hvordan sundhedsvæsenet kan reorganiseres til et 
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samlet sundhedsvæsen ved brug af teknologiske løsninger og et opgør med silo-

tænkningen. Ansvarlig: Lene Kongsgaard Nielsen, Medicinsk Afdeling. 

 

 Familiebaseret overvægtsbehandling 

Etablering af et behandlingstilbud til familier med børn og voksne med overvægt. På 

baggrund af tidligere pilotprojekt vil der forsøges etableret et familiebaseret tilbud, hvor 

hele familien indgår i behandling på tværs af specialer. Ansvarlig: Marianne Eg, Børn & 

Unge. 

 

 REGA 

Projektet omhandler autoimmun comorbiditet hos patienter med inflammatorisk 

tarmsygdom og gigtlidelser. Der er fra KUF multisyge givet midler til opsamling på 

pilotprojekt samt til protokol over evaluering af intervention. Ansvarlig: René Drage 

Østgård, Diagnostisk Center. 

 

 Søvnforstyrrelser 

Søvnforstyrrelser er stærkt associeret med multisygdom. Dette projekt vil undersøge 

søvnforstyrrelsers betydning i forebyggelse af multisyge. Ansvarlig: Helge Kasch, 

Neurologi. 

 

Den kommende tid i KUF Multisyge 
Der har hen over efteråret og vinteren været en særlig opmærksomhed på forskningselementet 

i KUF Multisyge. Næste skridt er at få integreret uddannelsesperspektivet i relevant omfang. En 

del af dette vil være uddannelse af medarbejdere internt i HEM, men der vil desuden i den 

kommende periode blive forsøgt indarbejdet undervisning eksempelvis i form af 

bachelorprojekter i relevant omfang i de eksisterende projekter. 

 

Efter sommerferien vil KUF Multisyge præsenteres på Klyngegruppemøder, både Voksen-

temagruppe samt Børn&Unge-temagruppen for at indlede et samarbejde med kommunerne i 

Midtklyngen. 

 

De bedste hilsner og ønsket om en god påske. 

 

Formandskabet i KUF Multisyge 

Anne Dorthe, Helge og Jens Peter 

 
Marianne Bjørn Dahlgaard 
Akademisk medarbejder, cand.scient.san. 
E-mail: MARDAA@rm.dk 
Tlf: +45 20 21 20 33 
 
Forskning ▪ Hospitalsenhed Midt 
Indgang K, etage 2 
Heibergs Allé 2K ▪ DK-8800 Viborg 
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