
 

Nyt fra KUF Multisyge 

 
Endelig har den danske sommer meldt sin ankomst, hvilket for mange 
af os betyder, at det er ved at være sommerferietid. Nogle har allerede 
taget hul på ferien, mens andre har den til gode lidt endnu. Fælles for 
jer alle sammen er det, at vi i formandskabet vil ønske jer alle en rigtig god sommer. Vi glæder 
os til at se jer alle efter en velfortjent ferie, så vi sammen kan tage hul på nye opgaver til august.  

KUF Intra 
For at gøre KUF Intra til en spændende, inspirerende og velbesøgt side, vil vi meget gerne 
modtage henvendelser om jeres ønsker og idéer til indhold. 

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

Henvendelse herom skal ske til Marianne Bjørn Dahlgaard MARDAA@rm.dk  / Tlf. 20 21 20 33 

Planlagte aktiviteter i KUF Multisyge 

Workshop 
Alle medlemmer i KUF Multisyge skulle gerne have fået en Outlook forhåndsreservering til en 
workshop d. 16. november kl 12.30-14.30. Vi vil gerne bede jer om at prioritere workshoppen, 
da et stort fremmøde vil give den bedste synergi og et bedre outcome af dagen. Program for 
workshoppen vil sendes rundt til jer i slutningen af august. 

Symposium 
Programmet for Symposiet d. 2. november 2022 er ved at være på trapperne og vil ligeledes 
blive sendt ud efter ferien. Invitationen til symposiet gælder for alle, der er interesserede i at 
høre om arbejdet med den stigende patientgruppe med multisyge og multisygdom. Uden at 
afsløre hele programmet her, kan vi fortælle, at der bl.a. vil være oplæg om den socialt udsatte 
multisyge patient samt oplæg ved to eksterne oplægsholdere; Christian Wejse, AUH samt Anne 
Frølich, der er klinisk professor ved Videns- og Forskningscenteret for Multisygdom i Slagelse 
samt medstifter af Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci.  

Symposiet vil blive afholdt i Auditoriet i Viborg i tidsrummet 13.00-16.00. 

Nyt fra formandskabet 
Vi har pr. 1/7 sagt farvel til Helge Kasch i formandskabet. Det er imidlertid en fornøjelse at byde 
velkommen til Susanne Friis Søndergaard, der til dagligt arbejder som forskningssygeplejerske 
i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje og desuden er tilknyttet både VIA 
Sygeplejerskeuddannelsen samt Aarhus Universitet som ekstern lektor. Susanne har deltaget i 
formandskabet siden maj måned. 

Formandskabet deltog i midten af juni i workshoppen "How to be a KUF?". Til workshoppen 
deltog de øvrige tre formandskaber, HL samt repræsentanter fra Kings Health Hospital, der har 
arbejdet med CAGs (Clinical Akademic Groups) gennem de sidste mange år. Der var gode 
erfaringsudvekslinger, der gav alle formandskaberne ny inspiration til at fortsætte arbejdet i 
KUF'erne efter sommerferien. 

Formandskabet holder fortsat 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 



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 sommerhilsner fra 

Formandskabet i KUF Multisyge 
Anne Dorthe, Susanne 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 
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