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Forord

PH.D. CUP er en konkurrence om at være bedst til at 
formidle resultaterne af sin ph.d — eller lidt populært 
sagt at forklare tre års forskning på tre minutter. 
Konkurrencen er blevet til i et samarbejde mellem 
dagbladet Information og DR2 ud fra en grundtanke 
om, at FORSKNING først for alvor giver mening, når 
den kommer UD at leve og bliver formidlet videre 
TIL DET OMGIVENDE SAMFUND, hvor resultaterne skal 
omsættes til praksis.

Den tanke støtter vi også op om i Psykiatrien i 
Region Syddanmark. Al den gode forskning, der 
bliver lavet i psykiatrisygehuset, skal formidles 
videre ud i klinikkerne og ud til patienter, pårørende, 
politikere, samarbejdspartnere og alle med interesse 
for psykiatrisk forskning. Det er, når resultater og 
viden bliver delt, at forskningen kommer til sin ret. 
Derfor var det også en god og positiv oplevelse at 
se en af vores forskere ikke alene medvirke i finalen, 
men også ende med en flot tredjeplads og rosende 
ord for sin evne til at fortælle både skarpt og 
levende om sin forskning. 

2015 har i det hele taget været prisernes år for 
forskningen i Psykiatrien i Region Syddanmark. 
En anden af vores forskere har været med til at 

Den 16. april 2015 sad jeg i et  
TV- studie i Danmarks Radio og  
overværede op tagelserne til finalen  
i årets Ph.d. Cup. 
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vinde førstepladsen i en EUROPÆISK INNOVATIONS

KONKURRENCE i telemedicin, og vi har selv for første 
gang uddelt prisen til ’ÅRETS FORSKERTALENT’, hvor vi 
hædrer en ung forsker, der både har udvist et særligt 
talent for at forske, men også for at formidle sin 
forskning.

Alt det kan du læse mere om i denne årsberetning, 
der omhandler forskningsprojekter og forskere 
støttet af Psykiatriens Forskningsfond. Fonden 
uddelte i 2015 godt 15 millioner kroner, der lige nu er 
ved at blive omsat til resultater af vores næsten 50 

DYGTIGE FORSKERE. Og det er selvfølgelig fortsat dem 
— forskerne — der er forudsætningen for det hele. 
Uden deres store indsats, ville der ikke være noget 
at formidle. Så tak til dem og rigtig god læselyst!

ANDERS 

MEINERT PEDERSEN

Formand, Strategiråd for  
Psykiatrisk Forskning

HER KAN DU LÆSE  
MERE OM FORSKNING  
I PSYKIATRISYGEHUSET
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CATHRIONA CANTIO BRÆNDER FOR SIN 
FORSKNING. DEN KOBLER BØRN MED 

AUTISME MED EN NY DIGITAL VERDEN,  
SOM KAN RESULTERE I HELT NYE MÅDER  

AT BEHANDLE PÅ.

Cathriona	
Cantio
DET ER SVÆRT  

AT SIGE NEJ
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1.094 mennesker modtog i løbet  
af 2015 behandling for 

AUTISME 
SPEKTRUM 

FORSTYRRELSER 
i Psykiatrien i Region Syddanmark. Af dem var 

918 BØRN. 
Ifølge sundhed.dk har 63 ud af 10.000 danskere  

en diagnose indenfor området med autisme sygdomme. 

Det mest fremtrædende kendetegn på autisme  
er problemer med sociale færdigheder og  

vanskeligheder i kontakten med andre mennesker.
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N OKTOBERDAG i 2014 
tikkede en besked ind i 
Cathriona Cantios face-
bookindbakke. På det 
tidspunkt havde hun 
netop fået knap en million 

kroner af Trygfonden til at videre-
føre sin forskning i børn med autis-
mes tankemønstre, og derudover 
arbejdede hun fuld tid på sin ph.d. 
Beskeden kom fra en gammel gym-
nasiekammerat, som havde gjort 
en opdagelse, der potentielt kunne 
ændre livet for mange autistiske 
børn i fremtiden. 

— Han skrev på det værst 
mulige tidspunkt, for jeg havde 
alt for travlt til at gå i gang med et 
nyt projekt. Men da jeg hørte hans 
idé, kunne jeg ikke sige nej. Det var 
simpelthen for spændende, siger 
Cathriona Cantio, som netop har 

afleveret sin ph.d. i kognitive for-
styrrelser hos børn med autisme. 

Gymnasievennen fortalte om sit 
firma, Rokoko, der lavede tegne-
film, som blev fremført i realtid af 
en gruppe skuespillere. Skuespil-
lerne opholdt sig fysisk langt væk 
fra forestillingen, men var påklistret 
helt nyudviklet teknologi, der over-
førte deres bevægelser til tegne-
filmsfigurerne på lærredet. Til en 
af forestillingerne var en lille dreng 
kommet op til lærredet og havde 
vist stor interesse for figurerne. Til 
stor overraskelse for drengens mor 
— han havde autisme og havde ikke 
tidligere søgt kontakt med menne-
sker, han ikke kendte. Men tegne-
filmsfigurerne fangede hans inte-
resse. 

Cathriona var solgt. 

Da Cathriona Cantio læste til psyko-
log, kom hun i praktik på Børne- og 
Ungdomspyskiatrisk afdeling Hol-
bæk, hvor hun mødte mange for-

Det	er	svært		
at	sige	nej

E

Jeg blev ved med at spørge mig 
selv: hvorfor kan de ikke lide 
mig? Hvorfor er jeg ikke interes-
sant, når nu jeg prøver så hårdt?
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skellige børn. Kun to af dem husker 
hun tydeligt i dag. Det var tvillinger 
— en dreng og en pige på 2 år med 
svær infantil autisme. Ingen af dem 
havde noget sprog. De kom på afde-
lingen ofte, men det var umuligt for 
Cathriona Cantio at komme i kon-
takt med dem.  De levede i deres 
egen verden. 

— Det gav mig blod på tanden. Jeg 
blev ved med at spørge mig selv: 
Hvorfor kan de ikke lide mig? Hvor-
for er jeg ikke interessant, når jeg 
nu prøver så hårdt?, siger hun. 

Af alle de børn, hun havde mødt i 
sit liv, var det de eneste to, der ikke 
fandt hende spor interessant. Og 
det var hun ikke tilfreds med. 

— Jeg har det godt med udfordrin-
ger, men jeg skal også kunne løse 
dem. Ellers bliver jeg meget util-
freds. Så på en eller anden måde 
har de to tvillinger, som var en 
uløselig gåde dengang, båret mig 
videre til der, hvor jeg er i dag, 
siger hun. 

I dag arbejder hun hårdt på at få 
tegneseriebehandlingen af børn 
med autisme til at blive en succes. 
Firmaet bag har udviklet en dragt, 
som Cathriona Cantio kan tage på. 
Mens hun befinder sig i dragten på 
sit kontor, vises hun som en tegne-
filmsfigur på en computerskærm 
hjemme hos et barn med autisme. 
Det er blandt andet hendes opgave 
at udvikle det faglige indhold i pro-
grammet og levere den forskning, 
der skal dokumentere effekten af 
arbejdet.

FAKTA

Cathriona	Cantio
Cand.psych., ph.d.-studerende, Børne- og  

Ungdomspsykiatri Odense 

Arbejder med følgende post- 
doc-projekter:

1.  PLAI — Psykiatrisk Live 
Animotion Intervention

PLAI er en legende telepsykiatrisk 
intervention, hvor førskolebørn 
med autisme spektrum forstyrrel-
ser (ASF) kan interagere med en 
’levende’ tegnefilmsfigur på com-
puteren derhjemme. Figuren sty-
res af en psykolog, som kan se bar-
net gennem et webkamera, og over 
internettet kan de tale direkte sam-
men uden forsinkelse. Forventes 
afsluttet i sommeren 2016

2.  Theory of Mind vanskeligheder 
hos unge med autisme 
spektrum forstyrrelser

Mange personer med autisme spek-
trum forstyrrelser (ASF) har van-
skeligt ved at gennemskue, hvad 
andre mennesker tænker (The-
ory of Mind). Formålet er derfor at 
undersøge, om personer med ASF 
har vanskeligt ved Theory of Mind 
på et førbevidst plan, bl.a. gennem 
eye-tracking-målinger og ny-udvik-
lede tests. Forventes afsluttet i 
november 2017
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— Mange casehistorier viser, at 
mennesker med autisme er blevet 
venner med Siri på deres iPhone. 
Jeg håber på, at vi kan blive en 
slags udvidet Siri, én de kan søge 
hjælp hos, når de ikke kan søge 
hjælp hos andre, siger Cathriona 
Cantio. 

Håbet er, at tegnefilmsfigurerne 
kan være en vej ind til børnene. 
Hvis forskningen er succesfuld, skal 
tegneseriepsykologen gerne blive 
en behandlingsmetode for børn 
med autisme i fremtiden. Behand-
lingen vil bestå af to kvarters vir-
tuel leg om ugen. Hvis det lykkes, 
bliver de de første i verden til at 
behandle autisme via tegneseriefi-
gurer. 

— Det er enormt fedt at være 
den første, der baner vej ind i et 
nyt felt. De ting, der er fundet ud 
af, kan jeg jo læse mig til, men her 

skal jeg forske mig til svarene. Vi 
åbner op for noget helt nyt, og det 
er en helt vild følelse, siger hun. 

Men hvorfor vælger man at 
arbejde så meget hver dag med 
tre forskellige forskningsprojek-
ter? Fordi man ikke kan finde ud af 
at lade være. 

— Jeg er god til mange ting, men 
at sige nej er ikke en af dem, siger 
Cathriona Cantio. 

Da hun endelig afleverede sin ph.d. 
en fredag ved midnat, var hun fast 
besluttet på at holde weekenden 
fri. Den skulle stå på sommerhus 
med mand og barn og alt andet 
end arbejde. Men søndag var hun 
på den igen. Hun havde lovet at 
holde et 2½ times oplæg om hjer-
nen for Autismeforeningen, og for-
beredelsen tog lang tid. Tid, hun 
egentlig ikke havde. 

Jeg håber på, at vi kan blive  
en slags udvidet Siri, én de kan  
søge hjælp hos, når de ikke  
kan søge hjælp hos andre

Det	er	svært		
at	sige	nej
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Det er ikke fordi, hun er specielt 
interesseret i hjernen. Og det er 
bestemt ikke det, hun ved mest om. 
Men hun sagde ja alligevel. 

— Når jeg ser potentiale i noget, 
kan jeg ikke sige nej. Med det her 
foredrag får jeg mulighed for 
at snakke med en hel ny mål-
gruppe, forældrene, og få input 
fra dem. Så jeg var nødt til at sige 
ja, siger hun. 
Hendes tonefald skifter, da hun for-
tæller videre. 

— Det er faktisk ikke så godt. Sådan 
helt ærligt burde jeg blive bedre til 
at sige nej, men jeg tror ikke, det 
sker. Det er noget, der ligger meget 
dybt i mit væsen. Sådan er jeg pro-
grammeret. Enten er jeg 110 % på, 
eller også så sover jeg nærmest. 

Der er alt eller intet med mig, siger 
hun.

— For mig er forskning ikke et 
arbejde. Det er arbejde, det er fri-
tidsinteresse, det er altoverskyg-
gende i alt, hvad jeg tænker i hver-
dagen. Jeg kan sagtens være 100 
% på med mit barn derhjemme, 
men det ligger altid og lurer i bag-
hovedet. 

Og hun tænker stadig på dem, de to 
tvillinger uden sprog. Hun tænker 
på drengen, der blev draget af teg-
neseriefigurerne. Hun tænker på de 
mennesker med autisme, der er ble-
vet venner med Siri. For det må da 
kunne lade sig gøre at skabe kon-
takt. Der må findes en vej ind. Hun 
kan simpelthen ikke forlige sig med 
tanken om andet ...



SOM MEDARBEJDER I SUNDHEDSVÆSNET 
BEFINDER MAN SIG OFTE I ETISKE 

DILEMMAER, OG DET KAN VÆRE SVÆRT  
AT AFGØRE, HVORDAN DET ER BEDST  

AT HANDLE I EN GIVEN SAG. 

Henriette	
Bruun

ETIK I  
ØJENHØJDE
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Henriette Bruun er pt. formand for 

KLINISK ETISK 
KOMITE. 
Komiteen blev oprettet i 2010 og har i løbet af årene behandlet 

60 FORSKELLIGE 
SAGER, 
som medarbejdere har bedt komiteen om at tage stilling til.  
Det drejer sig for eksempel om sager vedrørende brugen af tvang, 
hvordan man forholder sig, når en patient forelsker sig i behandleren, 
eller hvorvidt man kan inddrage patienters ejendele som for 
eksempel en mobiltelefon på foranledning af pårørende.
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ORSKER og afdelingslæge 
Henriette Bruun har tit 
selv oplevet at stå i etiske 
dilemmaer i sit arbejde, 
og nu sætter hun spot på 
etikken i psykiatrien med 
sit ph.d-projekt. 

Henriette Bruun er afdelingslæge 
på Psykiatrisk Afdeling Aaben-
raa. Og nu er hun også forsker. Hun 
har netop taget hul på en ph.d. Den 
handler om, hvorvidt etiske refleksi-
onsgrupper ude på de psykiatriske 
afdelinger kan ruste medarbejderne 
til at træffe bedre beslutninger, når 
de står i de etiske dilemmaer.

— Som sundhedspersonale står 
vi ofte overfor meget modsatret-
tede forventninger — fra kollegaer, 
fra patienten, fra de pårørende og 
fra samfundet. Det kan være rigtig 
svært at navigere i, siger hun. 

— Vi ved faktisk ikke, om etiske  
refleksionsgrupper i Danmark 
bidrager med andet og mere end 
den refleksion, der allerede fore-
går i kaffestuen, ved konferencer og 
ved supervision. Mit ph.d.-projekt 
kan give et forskningsbaseret svar 
på, om det er en brugbar arbejds-
metode, der er værd at poste penge 
i, siger hun.

Selv er hun dog ikke i tvivl om, at 
det giver mening at have fokus på 
etisk refleksion i psykiatrien. 

— Jeg har oplevet, hvordan struk-
tureret etisk refleksion har været 
med til at styrke min beslutnings-
dygtighed. Jeg er blevet bedre til at 
fortælle, når jeg er i tvivl om, hvad 
der er godt at gøre, siger Henriette 
Bruun.

I Psykiatrien i Region Syddanmark 
findes der allerede en Klinisk Etisk 
Komité, hvor medarbejdere kan 
sende dilemmaer ind, som komiteen 
så drøfter. Men Henriette Bruun vil 
have den etiske refleksion tættere 
på medarbejderne. 

Etik	i		
øjenhøjde

F

Jeg har oplevet, hvordan 
struktureret etisk refleksion  
har været med til at styrke  
min beslutningsdygtighed.
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— Det kan være svært at vise sin 
tvivl frem — især for en ”fin” og lidt 
fjern komité. Refleksionsgruppen vil 
foregå ude på afdelingerne i medar-
bejdernes hverdag. Mit håb er, at det 
vil give medarbejderne mere mod på 
at bringe deres tvivl op, siger hun. 

Forskningsprojektet udføres både 
på psykiatriske afdelinger og på den 
fælles akutmodtagelse i Aabenraa. 
Og sygehus Sønderjylland har også 
støttet projektet økonomisk.

— Jeg håber på, at grupperne kan 
være med til at reducere den stress, 
medarbejderne kan føle, når de 
oplever at være i tvivl på deres 
arbejde. Det er en anledning til at 
snakke om, hvilke sædvaner der er 
gode, og hvilke der er knap så gode, 
fordi diskussionen hæver sig over 
enkeltpersoner og i stedet fokuserer 
på kulturen, siger hun. 

I sin forskning kigger Henriette 
Bruun både på de refleksionsgrup-
per, der allerede findes, og så hjæl-
per hun med at oprette nye grupper. 
Derudover laver hun interviews med 
både medarbejdere, patienter og 
pårørende, som har haft en sag dis-
kuteret i gruppen. 

Henriette Bruun håber på, at de eti-
ske refleksionsgrupper kan styrke 
medarbejderne i deres beslutninger 
og også få dem til at reflektere over 
alternative løsninger. 

— I en presset situation gør man, 
som man plejer at gøre. Derfor er vi 
nødt til at reflektere for at udvikle 
os. Tvangstallene kommer jo ikke 

til at ændre sig, hvis vi altid gør 
det, vi plejer at gøre, siger hun.

Især en af de sager, Klinisk Etisk 
Komité havde oppe, har sat sig fast 
hos Henriette Bruun. På en afdeling 
havde de en kvinde med skizofreni 
indlagt, som også havde et misbrug. 
Da hun blev gravid, var der mange 
af hendes behandlere og pårørende, 
der rådede hende til at få en abort. 

— Kunne hun selv vurdere kon-
sekvenserne af den beslutning? 
Hvor frit havde hendes valg egent-
lig været? Det havde behandlerne 
tænkt meget over efterfølgende, og 
derfor sendte de dilemmaet ind til 
os, siger hun.
 
Hvis refleksionsgrupperne bliver 
en succes, håber Henriette Bruun 
på, at de i fremtiden kan forebygge 
noget af den usikkerhed og tvivl, 
som medarbejderne oplever. 

— På langt sigt kan vi blive bedre 
til at tænke ”her opstår nok et 
dilemma” og så tage det op, inden 
vi som sundhedspersonale står 
midt i det, siger hun. 
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FAKTA

Henriette	Bruun	
Læge, ph.d.-studerende, Fokuseret  

forsknings enhed Aabenraa

Etik i sundhedsvæsnet  
— en undersøgelse af etiske 
refleksionsgrupper



	
Nuværende	ph.d-projekter

Aida	Bikic
Forskningskoordinator, psykolog, ph.d.-stude-

rende, Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa

Effekt af computeriseret kognitiv 
træning på kognitive funktioner, 
symptomer og funktionelt udfald 
hos drug — naïve børn med ADHD
Forventes afsluttet maj 2016

Angelina	Isabella	
Mellentin

Cand. psych, ph.d.-studerende, Enheden for  

Klinisk Alkoholforskning

Alcohol Cue Exposure:  
en randomiseret, kontrolleret 
undersøgelse af eksponerings-
baseret efterbehandling af 
alkoholisme
Forventes afsluttet 2017

Beatriz	Ponce	de	León	
Cand.psych.aut., ph.d.-studerende, Syddansk 

Universitet, Afdeling for Traume- og Tortur-

overlevere

Personlighedsprofil af Danske 
veteraner/soldater med PTSD — 
en undersøgelse af komorbiditet 
med akse I og II forstyrrelser. 
Forventes afsluttet september 2017

Camilla	Blach	Rossen
Cand.cur., ph.d.-studerende, Forskningsenheden, 

Psykiatrisk Afdeling Odense

Pakkeudredning i det danske 
sundhedsvæsen — en analyse  
af udredningsprocesser i pakke-
forløb
Forventes afsluttet primo 2016

Cathriona	Cantio
Cand. Psych., ph.d.-studerende, Forsknings-

enheden, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Kognitive vanskeligheder hos 
børn med autisme spektrum 
Forventes afsluttet januar 2016

Ditte	Hulgaard
Læge, ph.d.-studerende, Forskningsenheden, 

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Børne- og ungdomspsykiatrisk 
indsats til børn med funktionelle 
somatiske symptomer. Sygdoms-
forståelse og empowerment 
efter psykoedukation og familie-
terapeutisk intervention.
Forventes afsluttet oktober 2017

Henriette	Bruun	
Læge, ph.d.-studerende, Fokuseret forsknings-

enhed Aabenraa

Etik i sundhedsvæsnet  
— en undersøgelse af etiske 
refleksionsgrupper
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Huong	Hoang	
Læge, ph.d.-studerende, Center Sønderjylland, 

Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, 

Fokuseret Forskningsenhed i Neurologi, Sygehus 

Sønderjylland og Sydjysk Skleroseklinik 

Psychiatric comorbidity in among 
patients with Multiple Sclerosis
Forventes afsluttet januar 2016

Iben	Gammelgaard	
Nielsen

Læge, ph.d.-studerende, Forskningsenheden, 

Psykiatrisk Afdeling Odense

Individual Placement and 
Support; Recovery in a clinical 
and personal perspective; using 
a mixed methods approach 
Forventes afsluttet februar 2018

Jacob	Frølich	
Cand.med., reservelæge, ph.d.-studerende, 

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Afdeling 

M, OUH

Knogletab ved spiseforstyrrelser
Forventes afsluttet marts 2017

Jakob	Emiliussen
Cand.psych.aut., ph.d.-studerende, Enheden for 

Klinisk Alkoholforskning

Why elderly drink — finding 
causes for late onset alcohol 
abuse. 
Forventes afsluttet april 2017

Jens	Holmskov	
Kristoffersen

Cand.med. ph.d.–studerende, Forskningsenhe-

den, Psykiatrisk Afdeling Odense

A 16-30 years follow-up on 580 
unipolar depressed patients 
with specific focus on suicide, 
cardiovascular diseses and 
diagnostic conversion to bipolar 
disorder
Forventes afsluttet september 2016

Jeppe	Oute
Sygeplejerske, socialantropolog, ph.d.-stude-

rende, Forskningsenheden Brugerinddragelse, 

Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syd-

dansk Universitet

Livet med depression i et  
pårørendeperspektiv
Forventes afsluttet (afhandling under revision) 

forår 2016

Jette	Asmussen
Overlæge, ph.d.-studerende, Børne- og Ung-

domspsykiatri Odense, Universitetsfunktion

Regulationsvanskeligheder 
hos småbørn og udviklingen 
af psykiske forstyrrelser ved 
5-6-års-alderen”. Risiko og 
beskyttende faktorer for udvik-
ling fra Regulationsforstyrrelse” 
til ADHD belyst i en fødselsko-
horte.
Forventes afsluttet juli 2020
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Kristine	Hæstrup	
Hindkjær	Tarp

Cand.mag. i antropologi, ph.d.-studerende,  

Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Bærbare samtaler — effekt og 
compliance ved videobaseret 
alkoholbehandling
Forventes afsluttet marts 2017

Kim	Mathiasen
Cand. psych.aut., ph.d.-studerende, Forsknings-

enheden for telepsykiatri, Telepsykiatrisk Center

Blended Care — Anvendelse af 
internetbaseret behandling af 
depression i kombination med 
kognitiv terapi ved fremmøde. Et 
RCT studie i samarbejde med EU 
projektet E-Compared.
Forventes afsluttet august 2018

Laura	Al-Dakhiel	
Winkler

Læge, ph.d.–studerende, Center for spise-

forstyrrelser, Endokrinologisk Afdeling M, OUH

Et opfølgningsstudie på en 
kohorte af spiseforstyrrede 
(Funen Anorexia Nervosa Study)
Forventes afsluttet august 2016

Lea	Deichmann	Nielsen
Cand.cur, ph.d-studerende, Klinisk Institut, 

OPEN, Psykiatrisk Afdeling, Middelfart

Udvikling af Mechanical Restraint 
— Confounding, Risk, Alliance 

Score (MR-CRAS) og evalue-
ring af dets målingsegenskaber 
blandt retspsykiatrisk sundheds-
personale og eksperter 
Forventes afsluttet december 2017

Lone	Fisker	
Christiansen	

Cand. mag., ph.d.-studerende, Forsknings-

enheden, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

En undersøgelse af udfordringer  
i brugen af telemedicin hos 
ældre med depression.
 Forventes afsluttet oktober 2018

Maria	Brink	
Læge, ph.d.-studerende, Forskningsenheden, 

Psykiatrisk Afdeling Odense.

Skizofreni på ”livstid"  
— en register og interview  
undersøgelse blandt ældre  
med mangeårig skizofreni.
Forventes afsluttet september 2017

Monika	Pankiewicz	
Dulacz

Speciallæge i psykiatri, ph.d.-studerende,  

Fokuseret Forskningsenhed Aabenraa

Prævalens af infektioner hos 
patienter med skizofreni
Forventes afsluttet februar 2018

	
Nuværende	ph.d-projekter
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miseret placebo kontrolleret 
multicenter follow-up studium.
Forventes afsluttet september 2017

Sengül	Sari
Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende,  

Enheden for Klinisk Alkoholforskning

Healthy Lifestyle Study
Forventes afsluttet juni 2016

Alin	Andries
Læge, ph.d., Klinisk Institut, Syddansk  

Universitet

Cannabinoid agonist treatment 
in severe enduring anorexia 
nervosa a randomized, placebo- 
controlled, double- blind, 
crossover study
Vejledere

—  René Klinkby Støving, overlæge, 
Ernæringsklinikken, afd. M, Odense

—  Kirsten Hørder
—  Kim Brixen

Projektet blev forsvaret i maj 2015

Ph.d.-afhandlinger	
forsvaret	i	2015

Erik	Christiansen	
Cand .scient.oecon, ph.d., Forskningsenheden 

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Risikofaktorer og konsekvenser 
af børn og unges selvmordsfor-
søg — et dansk registerbaseret 
studie
Hovedvejleder

—  Elsebeth Stenager, ph.d., professor, 
Fokuseret forskningsenhed 
Aabenraa og Institut for Regional 
Sundhedstjenesteforskning, Syddansk 
Universitet 

Medvejledere

—  Niels Bilenberg, ph.d., professor og 
forskningsleder, Forskningsenheden 
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 

—  Esben Agerbo, Professor, Center for 
Registerforskning

Projektet blev forsvaret i januar 2015

Pernille	Kempel	
Ellegaard	

Cand. scient. san. publ., ph.d.–studerende,  

Forskningsenheden, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

NACOS: Effekten af N-ace-
tylcystein på de depressive 
symptomer hos patienter der 
lider af bipolar depression  
— Et dobbelt blindet rando-
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Cathriona	Cantio
Cand.psych., ph.d.-studerende, Børne- og  

Ungdomspsykiatri Odense 

1.  PLAI — Psykiatrisk Live 
Animotion Intervention

PLAI er en legende telepsykiatrisk intervention, 

hvor førskolebørn med autisme spektrum for-

styrrelser (ASF) kan interagere med en ’levende’ 

tegnefilmsfigur på computeren derhjemme. 

Figuren styres af en psykolog, som kan se barnet 

gennem et webkamera, og over internettet kan 

de tale direkte sammen uden forsinkelse. 

Forventes afsluttet i sommeren 2016

2.  Theory of Mind vanskeligheder 
hos unge med autisme 
spektrum forstyrrelser.

Mange personer med autisme spektrum forstyr-

relser (ASF) har vanskeligt ved at gennemskue, 

hvad andre mennesker tænker (Theory of Mind). 

Formålet er derfor at undersøge, om personer 

med ASF har vanskeligt ved Theory of Mind på 

et førbevidst plan, bl.a. gennem eye-tracking-

målinger og ny-udviklede tests. 

Forventes afsluttet i november 2017

Kirstine	Agnete	
Davidsen

Cand.psych., ph.d., adjunkt ved Institut for 

Psykologi, Syddansk Universitet og Forsknings-

enheden, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

Wellbeing And Resilience: 
Mechansims of transmission of 
health and risk in parents with 
complex mental health problems 
and their offspring (the WARM 
Study).
Projektet ønsker at undersøge forhold, som kan 

medvirke til hhv. sund og risiko udvikling hos 

børn af mødre med alvorlig psykisk sygdom. Vi 

har primært fokus på tilknytning, stress-sensi-

tivitet og karakteristika ved forældrenes omsorg. 

Frederik	Alkier	
Gildberg	

Cand. cur., ph.d., postdoc, Forskningskoordinator, 

Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Conflict management: Forensic 
mental health staff’s perception 
of conflicts in everyday interac-
tions between staff and forensic 
mental health inpatients (2014-
2016: Delprojekt af projektet 
Reduktion af tvang i retspsykia-
trien) 
Der foreligger kun sparsom national forskning, 

der har fokus på at afdække, hvad der kendeteg-

ner det retspsykiatriske personales oplevelse 

af håndtering i konflikt og tvangssituationer 

samt den bagvedliggende forståelse af en sådan 

anvendelse i eksisterende daglig praksis. Dette 

kvalitative delprojekt har til hensigt at generere 

viden om konflikt- og tvangsanvendelsespraksis 

mellem personale og retspsykiatriske patienter. 

Forventes afsluttet starten af 2016

Mia	Beck	Lichtenstein
Cand.psych. ph.d., adjunkt, Institut for Psykologi, 

Syddansk Universitet og forskningskoordinator, 

Forskningsenheden for telepsykiatri

1.  The prevalence of depression 
and stress in exercisers with 
musculoskeletal injuries

The primary aim of this study was to investi-

gate the psychosocial functioning of regular 

exercisers at an orthopaedic clinic with muscu-

loskeletal injuries. The specific focus was on 

depressive symptoms, perceived stress and 

health-related quality of life and their relation 

to demographic characteristics, exercise habits 

and extent of injury. We also explored possi-

ble risk factors for major depression. This could 

form the basis for establishing interdisciplinary 

treatment in orthopedic departments.

	
Postdoc-projekter
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2.  Injured exercisers with 
addiction are emotionally 
distressed

The prevalence rates of exercise addiction in 

exercisers with injuries at the musculoskele-

tal system is unknown and was the main aim of 

this study. Further, the aim was to explore the 

relationship between exercise addiction and 

emotional reactions to injuries since this has not 

previously been described. But it is important to 

uncover if exercisers with addiction experience 

more emotional distress (depression and stress) 

than regular exercisers without addiction.

3.  Exercise addiction: 
Identification and prevalence 
rates in physically active 
adolescents and young eating 
disordered patients.

Samarbejdspartnere

The aim of the study was to develop an instru-

ment (EAI-Y) for identification of exercise 

addiction in youth and to estimate the preva-

lence and negative consequences in healthy 

exercising adolescents and young eating disor-

dered patients.

4.  Validation of the SCOFF-
questionnaire for eating 
disorder screening in 
adolescents.

The SCOFF is a short 5-item screening tool that 

is useful for identification of eating disorders 

symptoms in research and in applied settings. 

A Danish validation of the instrument is needed 

and the psychometric properties in adolescents 

have not previously been tested. We wanted 

to compare SCOFF-ratings to the Eating Disor-

der Inventory 3 and clinical diagnosis in young 

people (age 11-19) with eating disorders.

Rikke	Wesselhöft
Cand.med., ph.d., postdoc, Børne- og Ungdoms-

psykiatri Odense

1.  Beskyttende faktorer hos  
resilient afkom i et depression 
høj-risiko sample 

I et tre-generations studie af individer med 

depression vil vi identificere beskyttende fakto-

rer hos afkom, der er karakteriseret ved ikke at 

have udviklet psykopatologi på trods af høj fami-

liær risiko.

Forventes afsluttet i 2016

2.  16-års follow up af 
Copenhagen Child Cohort 
(CCC2000)

Udførelsen af 16-års follow up af den børne-

psykiatriske fødselskohorte CCC2000 er under 

forberedelse.

Forventes afsluttet i 2017

3.  Maternal prænatal stress/
depression og efterfølgende 
emotionel- eller adfærdsfor-
styrrelse hos afkommet 

Vi vil undersøge, om stress eller depression hos 

mor under graviditeten øger risikoen for psy-

kisk sygdom hos barnet, når der tages højde for 

belastninger i de første leveår og barnets gene-

relle udvikling. 

Forventes afsluttet i 2016
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Anette	Søgaard	
Nielsen

Ph.d., adjunkt, RESCueH–projektdirektør

Bent	Nielsen
Professor, Psykiatrisk Afdeling Odense

Overdragelsesmodellen
Alkoholmisbrugere med svære abstinenssym-

tomer tilhører de mest belastede patienter, og 

de har ofte brug for en indlæggelse, når de skal 

behandles for deres abstinenser. Flere undersø-

gelser har imidlertid vist at 36 % til 54 % af de 

indlagte patienter ikke påbegynder en psykoso-

cial behandling efter udskrivelsen, og mellem 20 

% til 90 % får efterfølgende tilbagefald til for-

nyet alkoholmisbrug. 

Hovedformålet med projektet er at udarbejde 

strategier, der øger sandsynligheden for at 

patienterne efter udskrivelsen møder til ambu-

lant alkoholbehandling. 

Connie	Thurøe	Nielsen
Ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor,  

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Har D3-vitamintilskud betydning 
for patienter i behandling mod 
depression — en dobbeltblind 
randomiseret undersøgelse.
Nyere forskning peger på, at lav koncentra-

tion af D-vitamin kan være medvirkende årsag 

til øget forekomst af psykiske symptomer, her-

under depressionslidelser. Omkring 40 % af 

befolkningen har et suboptimalt niveau af 

D-vitamin, og særligt i vinterhalvåret og de 

tidlige forårsmåneder er koncentrationen af 

D-vitamin lav. 

Formålet er at undersøge, hvorvidt der er sam-

menhæng mellem koncentration af D-vitamin 

i blodet og alvorligheden af depression, og 

hvorvidt patientens grad af depression bliver 

påvirket af et supplerende D-vitamin tilskud 

under traditionel medicinsk behandling mod 

depression gennem 6 måneder. 

Kirsten	Kaya	Roessler
Professor, Institut for Psykologi, SDU

Tanja	Michel	
Professor, Forskningsenheden, Psykiatrisk  

Afdeling Odense 

Har kvinder psyken til at 
konkurrere? Et psykologisk 
og neurobiologisk projekt om 
kvindelige eliteudøvere
Vores samfund kræver i dag høj kompetence, 

målrettethed og evne til at omstille sig og være 

parat til at yde det ypperste. Egenskaber som 

kvindelige eliteidrætsudøvere er vant til at 

levere. Spørgsmålet er: hvorfor er de i stand 

til det, og er de bedre til det end andre? Er det 

psykisk formåen, eller har de en anden neurobio-

logi? Studiet, som er et pilotstudie, undersøger 

psykologiske (motivation) og neurobiologiske 

(BDNF) aspekter hos 15 kvindelige eliteidrætsud-

øver og motionister. 

Forventes afsluttet i efteråret 2016

Kjeld	Andersen
Professor, overlæge, MSc, Ph.d., Forsknings-

enheden, Psykiatrisk Afdeling Odense, 

Universitetsfunktion, Enheden for Klinisk Alko-

holforskning, Klinisk Institut, Syddansk  

Universitet

Motivational Enhancement 
Therapy and Community 
Reinforcement Approach for 
Treating Alcohol Problems in the 
Elderly (The Elderly Study)
Projekt under RESCueH-programmet

Seniorforskningsprojekter
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Niels	Buus
Ph.d., lektor, Forskningsenheden for Bruger-

perspektiver. Institut for Sundhedstjeneste-

forskning, Syddansk Universitet.

Åben dialog i Region Syddan-
mark II: Hvordan er åben dialog 
associeret med brug af sund-
hedsydelser og sociale ydelser?
”Åben dialog” er en lovende ressource-oriente-

ret psykosocial interventionsform, som tilbydes 

af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium 

Aabenraa til unge med selvmordsadfærd, iso-

lation eller ændret adfærd og/eller psykotiske 

symptomer. I dette registerstudie undersøger 

vi, om der kan konstateres et lavere forbrug af 

sundhedsydelser og sociale ydelser blandt børn 

og unge, der har modtaget åben dialog, end 

blandt børn og unge i en lignende kontrolgruppe. 

Forventes afsluttet i foråret 2016.

Niels	Buus
Ph.d., lektor, Forskningsenheden for 

Brugerperspektiver. Institut for Sundheds-

tjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Henrik	Gonge
Cand.psych., ph.d., Psykiatrisk Afdeling Odense

Styrket supervision af psykia-
trisk plejepersonale II
I dette interventionsstudie afprøves en vide-

reudvikling af en supervisionsintervention, 

”meta-supervision”, ved Psykiatrisk Afdeling 

Kolding-Vejle. Interventionen inkluderer denne 

gang også et fokus på ledelsens opbakning og 

en fælles formålsafklaring blandt personalet. 

Meta-supervision implementeres i de deltagende 

afsnits kliniske hverdag. Undersøgelsen gen-

nemføres som et kontrolleret forløbsstudie med 

dataindsamling ved base-line før interventionen 

og follow-up et år senere.

Forventes afsluttet i foråret 2016

René	Klinkby	Støving
Overlæge lektor, ph.d., Center for Spiseforstyrrel-

ser, Ernæringsklinikken, Endokrinologisk Afdeling 

M, Odense Universitetshospital, Forskningsenhe-

den, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 

Tværfagligt prospektivt studie, der omfatter to 

ph.d.-projekter.

1.  Effekten af intensiv RE-ernæ-
ring på kognitive funktioner, 
spiseforstyrrelses psykopa-
tologi, depression, angst og 
kortisol niveau hos patienter 
med Svær Anorexia Nervosa 
(RESAN).

Fejlernæring kan have følger for helbredet både 

fysisk og psykisk. Depression og angst optræ-

der ofte sideløbende med sygdommen anorexia 

nervosa (AN). Besvær med hukommelsen og kon-

centrationen er ligeledes velkendt ved AN. Men 

det er uafklaret hvilke af disse symptomer, der 

er en konsekvens af underernæring, og hvilke 

der forekommer før eller sideløbende med spi-

seforstyrrelsen. Formål er detaljeret at belyse 

ændringer i depression, angst og kognitive funk-

tioner under intensiv ernæring hos patienter med 

svær, livstruende AN.

Forventes afsluttet 2019

2.  Genetisk profil af tarmbakterier 
ved anorexia nervosa

Forskningen har igennem de seneste år vist, at 

tarmbakterier producerer mange forskellige stof-

fer, der på forskellige måder påvirker stofskiftet, 

og som kan have betydning for udviklingen af for-

skellige sygdomme, bl.a. autoimmune sygdomme 

og type 2 sukkersyge. Muligvis produceres sig-

nalstoffer, der påvirker funktioner i hjernen, 

bl.a. følelser og appetit. Indtil for nyligt havde 

vi kun kendskab til en lille del af de mange for-

skellige arter af tarmbakterier, fordi de fleste af 

dem ikke kan spores ved almindelige laborato-

rie analyser. Studiet kan være med til at afdække 

om sværhedsgraden af underernæringen eller 

psykopatologien er relateret til bakterie sammen-

sætningen i tarmen, og om tarmfloraen kan have 

betydning for, om man kan udvikle og/eller vedli-

geholde AN. 

Forventes afsluttet i 2017
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DANMARK HAR NETOP FÅET SIT FØRSTE 
CENTER MED FOKUS PÅ PSYKIATRISK 

SYGEPLEJE OG SUNDHEDSFORSKNING. 
CENTERET — I DAGLIG TALE CPS — ER 
FORANKRET I PSYKIATRIEN I REGION 

SYDDANMARK OG SKAL SAMLE OG STYRKE 
FORSKNINGEN PÅ OMRÅDET TIL GAVN FOR 

PATIENTER OG PÅRØRENDE.

CPS
Psykiatrisk sygeplejeforskning

NU SAMLER VI KRÆFTERNE
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ER ER INGEN FYSISKE 

BYGNINGER, der læg-
ger hus til den samlede 
forskergruppe i det nye 
Center for Psykiatrisk 
Sygepleje- og Sundheds-
forskning. Forskerne sid-

der nemlig rundt omkring på gan-
gene på de psykiatriske afdelinger. 
Og det er der en grund til. 

— Når vi sidder  
rundt omkring 
på afdelingerne, 
kommer vi tæt på 
dem, forskningen 
skal gavne — personalet, 
patienterne og de pårørende. Jeg 
sidder jo lige her i retspsykiatrien 
og spiser frokost sammen med per-
sonalet, vi mødes på gangene, og 
de ved, hvor jeg har kontor, hvis de 
har forslag og inputs, siger Frede-
rik Gildberg, som sammen med Lise 
Hounsgaard og Jens Peter Hansen 
udgør ledelsen af det nye center. 

Mens Frederik Gildberg laver sin 
forskning fra Retspsykiatri Syddan-
marks lokaler, sidder Jens Peter 
Hansen på Psykiatrisk Afdeling 
Esbjerg, og centerleder Lise Houns-
gaard holder til på Syddansk Uni-
versitet. 

Center for Psykiatrisk Sygepleje- og 
Sundhedsforskning — eller CPS som 
det hedder i daglig tale — kommer 
fra starten til at bestå af en profes-

sor, to post.doc’er, fem ph.d-stude-
rende og otte præ-ph.d-studerende, 
som alle har deres daglige gang for-
skellige steder i psykiatrisygehuset. 
Det betyder, at input og idéer til 
forskning både kommer fra forsker-
kollegaer samt personale, patienter 
og pårørende ude på afdelingerne. 
Patienterne er også repræsenteret 
i det advisory board, der skal være 
med til at rådgive og komme med 
input til nye forskningsprojekter i 
centeret. Formålet med centeret er, 
at udvikle og styrke kvaliteten af 
behandlingen for borgere med psy-
kiske lidelser. 

Centeret er dannet i samarbejde 
med Institut for Regional Sund-
hedsforskning og Klinisk Institut 
ved Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på Syddansk Universitet. 
Det er det første af sin slags i Dan-
mark, og har været undervejs i over 
et år. 

— Vi har gennem flere år haft 
et stærkt netværk af vejledere for 
ph.d-studerende indenfor psykia-
trisk sygepleje, men nu samler vi 
så det netværk i et center. Vi sam-
ler kræfterne, siger Lise Hounsga-
ard.

Men hvorfor overhovedet kalde det 
et center, hvis der ikke er nogen 
bygning, og forskerne er spredt 
i hele regionen? Fordi, det åbner 
døre, når man står sammen, lyder 
svaret. 

— Det, at vi nu må kalde os et cen-
ter, er en blåstempling af vores 
arbejde. Det åbner døre for sam-

Nu	samler		
vi	kræfterne

D
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arbejde med forskere fra både ind- 
og udlandet i fremtiden, når vi står 
sammen i et center, siger Jens 
Peter Hansen.

Det er vigtigt for centerets ledelse, 
at denne blåstempling så også har 
noget på sig. At forskningen fak-
tisk kommer tættere på personale, 
patienter og pårørende, og at resul-
taterne kan bruges i det daglige 
arbejde i klinikken. Og noget tyder 
på, at det er godt på vej. 

— Forleden fik jeg faktisk en hen-
vendelse på LinkedIn fra en mand, 
som var pårørende og som gerne 
ville bidrage til vores forskning. Og 
det er kun begyndelsen. Forhåbent-
ligt får vi endnu flere henvendel-
ser, når først vi er kommet rigtigt i 
gang, siger Lise Hounsgaard. 

FAKTA

CPS
Det nye center for psykiatrisk 
sygepleje- og sundhedsforskning 
vil i daglig tale blive kendt som 
CPS.

Centeret skal de kommende år 
blandt andet forske indenfor områ-
der som relationel psykiatrisk syge-
pleje og pårørende, reduktion af 
tvang, forebyggelse af re-kriminali-
sering, patientinddragelse, psykia-
tri og tro, Shared Care, telepsykiatri 
og ulighed i sundhed.

Centeret er oprettet i tråd med 
Syddansk Forskningscenter for Kli-
nisk Sygepleje og psykiatrisyge-
husets egne bestræbelser på at 
fremme sygeplejerskers forsknings-
indsats.

Professor Lise Hounsgaard,  
Enhed for sygepleje-
forskning, SDU

Ph.d., postdoc, forsknings
koordinator, Frederik 
Alkier Gildberg, Psykia-
trisk Afdeling Middelfart

Ph.d., postdoc, forsknings
koordinator, Jens Peter 
Hansen, Psykiatrisk  
Afdeling Esbjerg
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PERNILLE KEMPER ELLE

GAARD vandt prisen som Årets 
forskertalent ved Psykiatri-
ens Forskningsdag 2015. Prisen 
gives til en juniorforsker, der har 
udvist stort talent og som ligele-
des har arbejdet målrettet med 
at formidle og promovere psy-
kiatrisk forskning. Med titlen og 
æren følger en check på 10.000 
kroner fra Psykiatriens Forsk-
ningsfond. 

ÅRETS 
FORSKER- 

TALENT 

Noter
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PSYKIATRIENS 
FORSKNINGSDAG 
Igen i 2015 blev der afholdt Psykiatriens forskningsdag med SPOT

LIGHT på den forskning, der bliver lavet i Psykiatrien i Region 
Syddanmark og de mennesker, der laver den. Der var workshops og 
oplæg om alt fra brugen af sanseintegration til at nedbringe tvang til 
ældre og deres alkoholvaner. Der var også professor-paneldebat og 
uddeling af prisen til Årets forskertalent.

CATHRIONA 
CANTIO

Cathriona Cantio vandt i efteråret 2015 FØRSTE

PLADSEN I YOUNG INNOVATORS COMPETITION 
— en innovationskonkurrence i telepsykiatri. Hun vandt 
prisen sammen med firmaet Rokoko. De har i fællesskab 
udviklet projektet PLAI. Her kan børn med autisme snakke 
med en psykolog forklædt som tegnefilmsfigur gennem  
en computerskærm.
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Noter

Som et led i strategien for forskningsområdet i psykiatrisygehuset 
blev der i 2015 for første gang afholdt FORSKNINGSFORMID

LINGSKURSUS MED UNDERVISERE FRA VIDENSKAB.DK. Her 
havde de ansatte forskere mulighed for at træne i effektiv formidling 
af kompliceret stof. Kurset vil være en tilbagevendende begivenhed, 
der skal være med til at styrke formidlingen af den forskning, der 
laves i psykiatrisygehusets regi og støttes af Psykiatriens Forsknings-
fond.

FORSKNINGS-
FORMID LINGSDAG 

28



FORSKNINGSENHEDEN VED BØRNE OG UNGDOMSPSYKIA

TRI ODENSE har som noget nyt oprettet en forsker-hotline, hvor man 
kan få svar på spørgsmål omkring den forskning, enheden arbejder 
med, eller eksempelvis få råd og vejledning i forhold til selv at komme 
i gang med et forskningsprojekt. Tanken er, at hotlinen kan bruges af 
alle — medicinstuderende, patienter og pårørende og læger på afdelin-
gerne og alle andre med et ønske om mere viden eller sparring.  

KONTAKT 
Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 
Forskningsenheden.bupo@rsyd.dk / Tlf. 9944 8680

Derudover har psykiatrisygehuset yderligere fire forskningsenheder

Fokuseret forskningsenhed Aabenraa
Forskningsenheden Psykiatrisk Afdeling Odense
Forskningsenheden for telepsykiatri 
Forskningsenheden Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Faglig	sparring	 	Viden	
Idéudvikling	 	Rådgivning

ForskerHOTLINE

Forsker
HOTLINE
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ANMARKS RADIO OG 

DAGBLADET INFORMA

TION afholder årligt en 
formidlingskonkurrence 
for afsluttede ph.d.-sti-
pendiater. Alle institut-
ter og afdelinger fra de 

danske universiteter kan indstille 
en kandidat, som de finder sær-
ligt egnet som forskningsformidler. 
Opgaven er, at præsentere sin ph.d. 
(tre års forskning) på tre minutter. 
Og det hele bliver optaget live og 
sendt på DR2.

Blandt flere hundrede kandida-
ter findes otte finalister, der bliver 
udvalgt på baggrund af en formid-
lingstekst, de fremsender til arran-
gørerne af konkurrencen. Et dom-
merteam sammensat af forskere og 
videnskabsformidlere udvælger de 
otte, som de gerne vil se i finalen. 

Jeg blev udvalgt på baggrund af 
min forskning i træningsafhængig-
hed og var meget beæret, stolt og 
spændt på oplevelsen. 

I månederne op til finalen fik vi til-
budt retoriktræning, stemmetræ-
ning og grounding-øvelser, som 

skulle få os til at brænde igennem 
både på scenen og i de kameraer, 
som skulle filme vores 3 minutters 
præsentation. Det var eksperter fra 
Danmarks Radio, der dagligt træ-
ner studieværter, der skulle støtte 
os i at blive skærmtrolde. Person-
ligt fik jeg at vide, at jeg skulle 
bruge maven til at producere lyd, 
så min stemme ikke blev for spinkel 
og skinger. Andre fik at vide, at de 
skulle artikulere tydeligere eller stå 
mere solidt på gulvet.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen 
var studievært på programmet, og 
selve finaleaftenen var en fanta-
stisk oplevelse. 

Jeg var forberedt på, at selv om jeg 
skulle stå stille på scenen og blot 
tale, så ville mit hjerte hamre af 
nervøsitet. Angsten for at glemme 
sin tekst var alle deltageres vær-
ste skræk, og alle var enige om, at 
det absolutte succeskriterium var, 
at man kom ned fra scenen uden at 
man var gået i stå midt i sin tale. 
Placeringen i konkurrencen var på 
det tidspunkt fuldstændig under-
ordnet. Bare man kunne huske sin 
tekst og få formidlet sine budska-

Ph.d.	Cup	2015		
De	Danske	Hjernemesterskaber

KAN MAN FORMIDLE TRE ÅRS FORSKNING 
PÅ TRE MINUTTER? KAN MAN GØRE DET I 
EN SAL MED 300 TILHØRERE OG 100.000 

TV-SEERE? MIA BECK LICHTENSTEIN 
FORTÆLLER HER OM SIN VEJ FRA FORSKER 

TIL FINALIST I PH.D.-CUP 2015.

D
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ber med tydelighed og engagement.
Alle kom igennem. En enkelt gik i 
stå, men kom i gang igen. En anden 
glemte en central del af sin tekst. 
Andre glemte at involvere deres 
rekvisit. Men alle var lykkelige for 
at klare det pres, der var på os, da 
vi stod på scenen alene med vores 
viden og havde tre minutter til 
at fyre den af med samme glæde 
og gejst, som vores tre forsker-år 
havde været drevet af.

De tre bedste formidlere blev hyl-
det som afslutning på showet. Jeg 
fik en tredjeplads og var glad og 
lettet. 

Samlet set var det lærerigt, under-
holdende og inspirerende at med-
virke. 

For mig giver mit forskervirke 
mening, når jeg får mulighed for at 
fortælle om mine undersøgelser, 
mine resultater og mine ideer til, 
hvordan vi kan hjælpe mennesker. 
Det er vigtigt, at vi forskere  
bliver støttet i og anerkendt for, 
at vores forskningsformidling er 
vigtig på alle planer og til alle 
målgrupper.

FAKTA

Mia	Beck	Lichtenstein
Cand. psych., ph.d., adjunkt

Har skrevet ph.d om 
træningsafhængighed i Danmark 
med titlen ’Exercise Addiction. 
Validation of the exercise 
addiction inventory, prevalences 
of addiction, eating disorder 
symptoms, personality traits and 
leptin levels’.

Medvirkede i 2015 i flere end 30 
interviews med radio, tv, aviser, 
nyhedsbureauer og magasiner. Del-
tog blandt andet i et interview om 
træningsafhængighed på en radio-
kanal i New York med 26 millioner 
lyttere og har også givet interviews 
til blandt andre norske aviser.

Har derudover holdt en række fore-
drag og publiceret videnskabelige 
artikler.



2.492 BØRN
var i 2014 i sygehusbehandling for 

ADHD 
i Psykiatrien i Region Syddanmark. For voksne var tallet 1.121

De to grupper havde tilsammen 20.901 kontakter  
(samtaler, telefonkonsultation eller anden form for behandling)  

med psykiatrisygehuset.

Brugen af medicin til patienter med ADHD er stigende  
og har været det gennem en længere årrække.
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FÆRRE BØRN MED ADHD I FREMTIDEN.  
DET ER DET STORE ØNSKE FRA PROFESSOR 

NIELS BILENBERG OG OVERLÆGE JETTE 
ASMUSSEN. I SAFARI-PROJEKTET FORSØGER 

DE AT FINDE RISIKOFAKTORER FOR ADHD 
HOS HELT SMÅ BØRN. 

Niels	Bilenberg	&
Jette	Asmussen

TIDLIG OPSPORING  
AF ADHD
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NTEN KENDER VI DEM, 
eller også har vi hørt 
om dem. Drengene og 
pigerne bagerst i klas-
sen, som ikke kan sidde 
stille og har svært ved at 
følge med. Det er dem, 

der kaster med papirflyvere og for-
styrrer undervisningen. Det er dem, 
der har så let til vrede, at det tit er 
svært for omgivelserne at håndtere 
dem. Det er børn med diagnosen 
ADHD, og der bliver flere og flere 
af dem. 

Derfor har professor Niels Bilen-
berg og læge og ph.d-studerende 
Jette Asmussen slået sig sammen 
for at forske i, hvad stigningen skyl-
des. Ifølge Niels Bilenberg er det i 
dag 2-3 % af børn i alderen 6-15 år,  
der får diagnosen ADHD. Det er 
en ti-dobling i forhold til for 20 år 
siden, hvor der kun var tale om 0,2-
0,3 % af børn i den alder, der fik 
diagnosen. 

— Når man ser så stor en stigning, 
som vi har gjort, begynder man jo at 
stille sig selv spørgsmål. Hvad gør 
vi forkert? Er der noget galt med 
drikkevandet? Eller handler det 
om, hvordan vi indretter vores 
samfund?, spørger Niels Bilenberg. 

Jette Asmussen er til dagligt sam-
men med helt små børn i sit arbejde 
som overlæge i Børne- og Ung-
domspsykiatri Odense og har der-
for været førstehåndsvidne til den 
markante stigning — og den bekym-
rer hende. 

— Flere og flere børn bliver hen-
vist til vores team — helt ned til 2 
års alderen — fordi de er meget uro-
lige og uopmærksomme og kan blive 
meget vrede og frustrerede, siger 
Jette Asmussen.

— Jeg vil gerne finde ud af, hvad det 
er, der gør, at nogle børn får de her 
vanskeligheder, mens andre ikke gør.

E

Når man ser så stor en stigning, 
som vi har gjort, begynder man 
jo at stille sig selv spørgsmål. 
Hvad gør vi forkert?

Tidlig	opsporing		
af	ADHD
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Da forskningsprojektet Odense 
Børnekohorte startede op i januar 
2010, blev det muligt for Niels 
Bilenberg og Jette Asmussen at 
dykke ned og forsøge at finde svar 
på nogle af spørgsmålene. Odense 
Børnekorte følger nemlig 2500 
børn fra før fødslen og frem til 
deres 18 års fødselsdag, og dermed 
har man mulighed for at gå ind og 
kigge nærmere på forskellige risiko-
faktorer. 

Det gør de to nu i fællesskab i pro-
jektet SAFARI, hvor de forsøger at 
identificere de risikofaktorer der 
tidligt i barnets liv, ser ud til at føre 
til ADHD senere hen. 

— Vi leder efter mønstre, der for-
tæller, hvilke af de børn, som bliver 
urolige som 2½ årige, der senere 
udvikler ADHD, siger Niels Bilen-
berg. 

— Er det for eksempel amning 
eller længden af amning, der 
har betydning? Eller er det mors 
stressniveau under graviditeten? 
Det er noget af det, vi kigger på, 
siger han.

SAFARI-projektet sender spørge-
skemaer ud til forældre og pædago-
ger til børn i Odense Børnekohorte 
to gange — én gang når børnene er 
blevet 2½ år gamle og én gang, når 
de fylder 5 år. Spørgeskemaet hed-
der CBCL — Child Behavior check-
list — og er en anerkendt metode til 
at screene børn bredt for sympto-
mer på psykisk sygdom. Fordi det 
screener så bredt, vil de data, der 
bliver indsamlet, senere kunne bru-

FAKTA

Jette	Asmussen
Overlæge, ph.d.-studerende, Børne- og  

Ungdomspsykiatri Odense

Niels	Bilenberg
Professor, forskningsleder, Børne- og  

Ungdomspsykiatri Odense

SAFARI — som står for Studie af 
Førskole ADHD Risiko Indikatorer 
— bruger data indsamlet fra de 
næsten 2500 børn, som deltager 
i Odense Børnekohorte. 

Børnene og deres forældre bliver 
fulgt helt fra før fødslen og til de 
er 18 år gamle, men Niels Bilenberg 
og Jette Asmussen følger i første 
omgang kun børnene, til de er 5 år. 

SAFARI-projektet undersøger bør-
nene, når de er 2½ år og 5 år 
gamle.

Man stiller sjældent en ADHD diag-
nose på helt små børn, men det er 
muligt at undersøge, hvilke børn 
der får regulationsvanskeligheder 
omkring 2 års alderen. Disse børn 
bliver urolige, har svært ved at kon-
centrere sig og er nemme at gøre 
vrede — nogle af de symptomer, der 
senere kan udvikle sig til ADHD. 

Når børnene er 5 år gamle, bliver 
det muligt at undersøge, hvordan 
regulationsvanskelighederne tidligt 
i livet hænger sammen med at stille 
en decideret ADHD diagnose.
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ges til at undersøge andre spørgs-
mål relateret til små børn og psyki-
ske sygdomme. 

Både forældre og pædagoger skal 
svare på de godt 100 spørgsmål i 
spørgeskemaerne. Det giver Niels 
Bilenberg og Jette Asmussen en 
bred indsigt i børnene. Ved at sende 
spørgeskemaet ud to gange, kan de 
undersøge, hvordan børnene udvik-
ler sig mellem de to målepunkter. 

— Hvis vi finder ud af, hvilke risiko-
faktorer der er forbundet med at 
udvikle ADHD, kan vi forhåbentlig 
komme tættere på at finde ud af, 
hvordan ADHD kan forebygges, 
siger Jette Asmussen. 

Riskofaktorer kan for eksempel 
også være rygning og indtagelse af 
alkohol under graviditeten. Det er 
to faktorer, som man i forvejen er 
ret enige om, kan være med til at 
forårsage ADHD hos børn.

Ulig andre børnekohorter rundt 
omkring i verden, som også ind-
samler data ved brug af spørge-
skemaundersøgelser, har Odense 
børnekohorte derudover indsam-
let biologiske prøver som hårprø-
ver og blodprøver fra spædbørnene. 
I børnenes hår findes stresshor-
monet kortisol, som kan være nøg-
len til at finde sammenhængen mel-
lem moderens stressniveau under 
graviditeten og børnenes udvikling 
af ADHD — noget der endnu ikke er 
bred enighed om, men som de to 
forskere håber på at kunne belyse 
med deres projekt. 

— Vi håber på at kunne lave en 
form for skala, så man allerede i 
2 års alderen kan gå ind og se på, 
hvor mange af de her risikofakto-
rer barnet har. Så kan fx pædago-
ger og familievejledere sætte ind 
med hjælp til barnet og familien 
og reducere risikoen for at barnet 
får ADHD, siger Niels Bilenberg. 

Niels Bilenberg og Jette Asmussen 
står lige nu ved et skæringspunkt 
i projektet. Alle børnene er blevet 
2½ år gamle, og der er indsamlet 
spørgeskemadata på dem alle. Nu 
gælder det om at finde statistiske 
sammenhænge i det store datama-
teriale, og de glæder sig begge, til 
de har nogle konkrete resultater, de 
kan fortælle omverdenen om. 

Tidlig	opsporing		
af	ADHD
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— Vi forestiller os ikke, at det vi 
laver i sig selv skal kunne give en 
nobelpris i medicin, men sammen 
med andre forskere kan vi virkelig 
rykke noget. Vi kan være med til at 
skaffe data, som på den lange bane 
kan forebygge psykisk sygdom. Helt 
grundlæggende er vores ønske jo, 
at færre børn fremover får ADHD, 
siger Jette Asmussen. 

Vi kan være med til at skaffe 
data, som på den lange bane 
kan forebygge psykisk sygdom.
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DET LÅ IKKE I KORTENE, AT ERGOTERAPEUT 
CHARLOTTE ANDERSEN SKULLE 

VÆRE FORSKER. HUN ELSKEDE DEN 
TÆTTE KONTAKT MED PATIENTERNE I 

LOKALPSYKIATRIEN AABENRAA, MEN DA 
HUN FIK MULIGHED FOR AT FORSKE I, OM 
SANSEINTEGRATION KUNNE NEDBRINGE 

TVANG, SPRANG HUN TIL MED DET SAMME. 

Charlotte	
Andersen

SANSEINTEGRATION  
GIVER MENING



DET HAR ALTID VÆRET 

MIN OPFATTELSE, at san-
seintegration var det, 
der virkede indenfor psy-
kiatri. Der har bare ikke 

været særlig meget forskning, der 
bakkede op om det, så jeg følte, 
jeg løb panden mod en mur, når jeg 
snakkede om det. Her fik jeg mulig-
hed for selv at skabe dokumentatio-
nen, siger hun.

Charlotte Andersens forsknings-
eventyr begyndte som et kortva-
rigt pilotprojekt i 2013. Personalet 
på projektafdelingen blev uddan-
net i at lave sanseprofiler på de 
patienter, som virkede til at have 
problemer med at bearbejde san-
seindtryk. Selv om forsøget ikke 
var særlig stort, var resultaterne 
klare — det havde en tydelig effekt 
på konfliktniveauet, og personalet 
var med den nye viden i stand til at 
forebygge tvangsepisoder. 

Pilotprojektet blev til et 1 årigt forsk-
ningsprojekt, som netop er afsluttet. 
Her så Charlotte Andersen og hen-
des kolleger et fald i bæltefikseringer 
på 40 % og et fald i medicin givet 
med tvang på 50 %. 

— Nogle mennesker har rigtig svært 
ved at bearbejde sanseindtryk. De 
får enten for mange eller for få, og 
det påvirker deres måde at agere på. 
Når vi kender patientens måde at 
bearbejde sanseindtryk på, kan vi 
skrue op eller ned for nogle typer 
indtryk, og på den måde forebygge, 
at der opstår konflikt, og at patien-
ten er i risiko for at blive udsat for 
tvang, forklarer Charlotte Andersen. 

For Charlotte Andersen er det vig-
tigt, at hendes arbejde giver mening. 
At hun kan se, at hun hjælper men-
nesker. Og med sanseintegration har 
hun fundet noget, der giver rigtig 
meget mening. 

Nogle mennesker har rigtig 
svært ved at bearbejde sanse-
indtryk. De får enten for mange 
eller for få

Sanseintegration		
giver	mening

—
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— Jeg har virkelig brændt mig fast 
på det her, fordi jeg tydeligt kan 
se, at det virker. Derfor ønsker 
jeg også for alle patienter, at de 
får mulighed for at prøve det, siger 
hun. 

Det har været vigtigt for Charlotte 
Andersen at bevise, at sanseinte-
gration kan bruges til at nedbringe 
tvang. Hun har ofte mødt skep-
sis, når hun har undervist ude på 
afdelinger, men når personalet så 
har fået lov til at prøve det af, har 
resultaterne talt for sig selv. 

— Personalet får en aha-ople-
velse. Det kan være en patient, som 
de har kendt i 20 år, og som altid 
kommer i bælte, der lige pludselig 
ikke længere behøver fikseres, fordi 
personalet kunne berolige ham ved 
at arbejde med hans sanser, siger 
hun.
 
Det er vigtigt for Charlotte Ander-
sen, at hendes projekt kan lære per-
sonalet nye strategier til at undgå 
tvang. Ofte kan en tvangshandling 
skræmme patienter så meget, at de 
bliver bange for at komme på afde-
lingen. Det kan betyde, at patienter 
må indlægges med tvang en anden 
gang. På den måde kan tvang 
somme tider avle mere tvang. 

Selv om hun nu har forsket i to år, 
er det stadig ikke en titel, Charlotte 
Andersen er helt tilpas i. Hun ser i 
højere grad sig selv som formidler 
af den gode historie. En slags inspi-
rator, om man vil. 

FAKTA

Charlotte	Andersen
Ergoterapeut, Fokuseret forskningsenhed 

Aabenraa

Nedbringelse af tvang 
efter SPI-metoden, et 
kvalitetssikringsprojekt

Både pilotprojekt og forskningspro-
jektet blev lavet på afdeling 42 på 
Augustenborg, som er et integre-
ret afsnit.

Personalet modtog undervisning i 
at lave sanseprofiler på psykiatri-
ske patienter. 

Der blev kun lavet sanseprofiler på 
de patienter, som personalet vurde-
rede til at have problemer med at 
bearbejde sanseinput.

Charlotte Andersen arbejder pt. på 
at færdiggøre rapporten over pro-
jektet. Den forventes at udkomme i 
starten af år 2016. 
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— Man kan have en nok så god 
historie, men det er ikke sikkert, 
man kan få den solgt videre. Det 
har jeg oplevet, at jeg er god til. 
Jeg ved ikke hvorfor, men folk bli-
ver inspireret af det, jeg fortæller, 
siger hun. 

Hun har da også før mødt en hold-
ning om, projektet ikke var rigtig 
forskning. Hun forsøger at suge til 
sig af viden og gode råd fra sine 
mere erfarne forskerkollegaer, men 
ellers tager hun det ikke så tungt.

— Det preller af på mig, når folk 
siger, at det ikke er rigtig forskning. 
Det, der virker, skal nok finde vej. 
Den gode historie breder sig som 
ringe i vandet, uanset hvilken titel 
jeg har, siger hun. 

Det preller af på mig, når 
folk siger, at det ikke er rigtig 
forskning. Det, der virker, skal 
nok finde vej. 

Det er ikke altid lige nemt at begå 
sig i forskningsverdenen, når der 
ikke står hverken Master eller ph.d. 
på visitkortet. 

— Jeg har virkelig skulle bevise, at 
jeg tager det alvorligt, og at jeg er 
dygtig nok, for det er ikke et typisk 
forskningsprojekt. Men det er mig 
som ergoterapeut, der har den for-
nødne viden til at lave forskning i 
sanseprofiler. Det har ikke noget 
at gøre med, hvilken titel, jeg 
har. Det handler om min erfa-
ring og viden. 

Sanseintegration		
giver	mening
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1.109 PATIENTER 
blev i 2015 udsat for en 

TVANGSFOR
ANSTALTNING
i Psykiatrien i Region Syddanmark.

På landsplan er der fastsat en målsætning om  
at nedbringe brugen af tvang med 50 procent  
inden udgangen af 2020. I Region Syddanmark  
har man vedtaget sin egen målsætning om at  
nå de 50 procent allerede inden udgangen af 2018.

Forskning i virksomme metoder til at nedbringe  
brugen af tvang er sparsom.
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Allan	Hvolby
Overlæge, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatri 

Esbjerg 

Karsten	Bjørnholt
Overlæge, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatri 

Esbjerg 

Erik	Christiansen
Cand. scient. oecon., ph.d., Børne- og Ungdoms-

psykiatri Odense

The effect of daily Small Text 
Message reminders for medicine 
compliance Amongst young 
people connected with the 
outpatient department for child 
and adolescent psychiatry. 
-A controlled and randomised 
investigation.
Resultat

Den aktuelle undersøgelse inkluderede daglig 

behandlerinitieret udsendelse af en stan-

dard SMS uden mulighed for tilbagemelding. 

Undersøgelsen viser ikke effekt af denne type 

SMS-påmindelser på medicincompliance hos 

unge med psykisk lidelse. Konklusionen af denne 

undersøgelse, specielt når den sammenholdes 

med andre mere strikte gennemførte under-

søgelser, er, at det er væsentlig at benytte 

betydelige ressourcer på at udarbejde og 

afprøve en SMS-strategi. Det er ikke tilstrække-

ligt med ’ikke-tilpassede’ SMS’er, hvis der ønskes 

en større effekt på medicincompliance hos unge 

med psykisk lidelse. Resultatet bakker indirekte 

op om den hypotese, at designet af SMS-stra-

tegien er vigtig hos unge, hvis compliance skal 

påvirkes. Ligeledes at sms kommunikationen 

gerne skal være en del af en dialog og om muligt 

patientinitieret samt personligt tilpasset.

Kan behandling af søvnvanskel-
ligheder hos børn med ADHD 
mindskesymptomer på ADHD og 
bedre funktionsniveau.
Børn med ADHD har i højere grad end andre 

børn søvnproblemer. Særlig problemer med at 

falde i søvn samt hyppige opvågninger. Stu-

dier har vist, at søvnproblemer hos børn kan 

give symptomer, der ligner de vanskelligheder, 

der ses ved ADHD. Dette studie har til formål 

at undersøge om behandling af søvnproblemer 

hos børn med ADHD dels kan mindske graden 

af ADHD symptomer, dels bedre barnets daglige 

funktionsniveau og trivsel.

Projektet er afsluttet i 2015, resultater offentlig-

gøres efter årsberetningens deadline

Bodil	Søgaard
Sygeplejerske, cand. scient. san., Fokuseret 

forskningsenhed Aabenraa

Follow-up undersøgelse, 1 og 5 
år efter selvmordsforsøg hos 
voksne i det tidligere Fyns Amt, 
der har modtaget ambulant 
samtalebehandling i perioden 
1992-2010.
Outcome på indlæggelser i psykiatrien og 

gentaget selvmordsforøg, 1 og 5 år efter index-

forsøget ved smerteproblematik, alkoholindtag, 

selvmordsforsøg i familien, afbrudt behandling 

og tidligere selvmordsforsøg er analyseret. Der 

pågår uddybende analyser af socoidemografiske 

data, og de samlede resultater indsendes til rele-

vant tidsskrift i løbet af de kommende måneder.

Øvrige	igangværende
forskningsprojekter
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Jens	Peter	Hansen
Cand.cur., postdoc, ph.d., forskningskoordinator,  

Forskningsenheden, Psykiatrisk Afdeling 

Esbjerg, Institut for Regional Sundhedsforskning

Management of mental health 
disorders through advanced 
technology and services — 
telehealth for the mind. EU 
projekt omkring anvendelse 
af video kommunikation i 
behandling af patienter med 
depression. 
Forventes afsluttet februar 2017

Kirsten	Hørder
Speciallæge, Klinisk Institut, Syddansk 

Universitet, Forskningsenheden, Børne- og Ung-

domspsykiatri Odense

Early onset eating disorder in a 
danish clinical cohort 1994-2013
Projektet er et retrospektivt kohorte studie 

kombineret med psykometriske data og journal-

oplysninger. Formålet er at identificere faktorer 

hos børn med spiseforstyrrelse, som kombineret 

med multidisciplinær behandling, kan medvirke 

til hurtigere intervention, kortere varighed af 

sygdommen og hurtigere rehabilitering og lavere 

mortalitet. 
Forventes afsluttet i 2016

Volkmar	Sippel
Ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling  

Aabenraa

Charlotte	Andersen
Ergoterapeut, Fokuseret forskningsenhed 

Aabenraa

Anne	Kolmos
Ergoterapeut, Fokuseret forskningsenhed 

Aabenraa 

Elsebeth	Stenager
Professor, forskningsleder, Fokuseret  

forskningsenhed Aabenraa

Nedbringelse af tvang efter 
SPI-metoden, et kvalitets-
sikringsprojekt
Erfaringer fra USA har vist, at man kan ned-

bringe defysiske tvangsforanstaltninger ved at 

oplære personalet i at anvende en neuropsyki-

atrisk integreret terapiform, i daglig tale kaldet 

sanseintegration eller sansemodulation. For-

målet med projektet her har været at vurdere, 

om metoden virker. Dette er gjort ved at sam-

menligne to identiske afdelinger, hvor metoden i 

forhold til personalet kun er indført på den ene. 

Det forventes, at resultaterne offentliggøres i 

foråret 2016.
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prægraduatforsknings-projekt

Anne-Katrine	Forsberg	
Bundgaard

Cand.stud.med., Forskningsenheden, Børne-  

og Ungdomspsykiatri Odense

Correlation between objective 
sleep- and activity measuring 
and reported behaviour in 
preschool children with early 
signs of ADHD

prægraduatforsknings-projekt

Camilla	Klastrup
Cand. Stud. med., Syddansk Universitet 

Sult- og mætheds fornemmelse 
før og efter intensiv re-ernæring 
hos patienter med svær anorexia 
nervosa. 
Forventes afsluttet 2017

Christina	Power	Sjo
Stud.med., Forskningsenheden, Børne- og Ung-

domspsykiatri Odense

Are children/adolescents 
prescribed second generation 
antipsychotics at a higher risk 
of developing obesity or other 
elements of the metabolic 
syndrome than their peers?
Forventes afsluttet januar 2016

prægraduatforsknings-projekt

Morten	Bækgaard	
Thorsen

Cand. stud.med., Forskningsenheden, Psykiatrisk 

Afdeling Odense 

Oxidative stress in autism 
spectrum disorders
Forventes afsluttet i september 2016

præ-ph.d. 

Ajla	Dervisevic
Cand.psych., forskningsassistent, Telepsykiatrisk 

Center

Cognitive Self-Statements 
in Adolescent Depression: 
A Reliability and Validity 
Study of the Danish Version 
of the Automatic Thoughts 
Questionnaire
Formålet med projektet er at validere et spørge-

skema ATQ, der er udviklet til at måle depressive 

tankemønstre. Skalaen skal fremadrettet 

anvendes til at vurdere effekten af en ny depres-

sionsbehandling til unge i Danmark

Forventes afsluttet i slutningen af 2016

Øvrige	igangværende
forskningsprojekter
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præ-ph.d. 

Rikke	Hellum
Cand. scient san. publ., Enheden for Klinisk  

Alkoholforskning

Factors influencing whether 
nurses will talk to somatic 
patients about alcohol 
consumption.
Formålet med projektet er at undersøge om 

sygeplejersker på somatiske afdelinger taler 

med patienterne om alkoholforbrug, samt under-

søge hvilke fremmende og hæmmende faktorer 

der er, for at italesætte alkoholforbrug over for 

patienterne.

Forventes afsluttet primo 2016

Rikke	Wesselhöft
Cand.med., ph.d., postdoc, Klinisk Institut, Syd-

dansk Universitet, Forskningsenheden Børne- og 

Ungdomspsykiatri, Odense

Mia	Beck	Lichtenstein
Cand.psych. ph.d., adjunkt, Institut for Psykologi, 

Syddansk Universitet og forskningskoordinator, 

Forskningsenheden for telepsykiatri

Cecilie	Juul	Hinze
Stud. psyk.

Freja	Thomsen
Stud. psyk

Virtual reality som et instrument 
til børn og unge med psykisk 
sygdom 
— Et systematisk review

Formålet med reviewet er at undersøge hvordan 

virtual reality (VR) er anvendt i den eksisterende 

litteratur til udredning, behandling og monito-

rering af børn og unge med psykisk sygdom. 

Følgende emner vil blive berørt: VR metoder, 

diagnostik, effekt, bivirkninger og perspektiver.

DU KAN SE ALLE  
FORSKERNES 

PUBLIKA TIONER  
I 2015 HER

Har du en idé til et forsknings-
projekt, eller har du selv et 
ønske om at komme til at 
forske, kan du henvende dig 
til Netværkssekretariatet for 
Psykiatrisk Forskning for at høre 
mere om mulighederne.

KONTAKT

Ewa Lizis-Younes
ewa.lizis.younes@rsyd.dk
Tlf. 9944 9550
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Strategiråd	for		
Psykiatrisk	Forskning

Lægefaglig direktør  
Anders Meinert Pedersen, 
Psykiatrien i Region Syd-
danmark (formand)

Institutleder Susanne S. 
Pedersen, Institut for  
Psykologi, SDU

Institutleder Rikke Leth-
Larsen, Institut for Regi-
onal Sundhedsforskning, 
SDU

Oversygeplejerske Yvonne 
Reinholdt, Børne- og  
Ungdomspsykiatri Esbjerg

Professor Lise Hounsgaard,  
Klinisk Institut, SDU

Institutleder Kirsten Ohm 
Kyvik, Klinisk Institut, SDU 
(næstformand)

Professor Tanja Maria  
Sheldrick-Michel, Psykia-
trisk Afdeling Odense

Professor Kjeld Andersen,  
Psykiatrisk Afdeling 
Odense

Professor Niels Bilenberg,  
Børne- og Ungdoms-
psykiatri Odense

Ledende overlæge Sonja 
Rasmussen, Psykiatrisk 
Afdeling Odense

Stud.med. Louise Rasmus-
sen, medlem med bruger-
baggrund

Institutleder Kasper  
Hallenborg, Mærsk Mc-Kin-
ney Møller Instituttet, SDU
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