
Forskningsfondens første uddeling, maj 2006: 
 

1) Ellen M. Mikkelsen 
Projektets titel er: Sundhedsadfærd og psykosociale reaktioner som følge af genetisk udredning og 
rådgivning hos kvinder med familiær disposition for bryst- og eller æggestokkekræft 
Projektet vil undersøge kvinders psykosociale reaktioner, deres ændringer i sundhedsadfærd og 
deres forståelse af risiko i forbindelse med at de skal gennemgå genetisk vejledning for bryst 
og/eller æggestokkekræft.  
Det centrale spørgsmål i et sygepleje-perspektiv er nemlig: hvordan lever man med viden om 
risiko for kræft og hvordan kan vi støtte og vejlede borgere, der skal leve med en viden om en 
sådan risiko? 
Modtog kr. 135.788,- 
 

2) Elisabeth Emilie Rosted 
Projektets titel er: Afprøvning af ISAR II. Geriatrisk sygeplejefaglig intervention ved udskrivelse fra akut 
modtageafdeling og kommunikationsredskab mellem Amager Hospital og Tårnby Kommune 
For at kunne identificere gruppen af ældre indlagte, som har et geriatrisk 
rehabiliteringspotentiale kræves en målrettet visitation, som er afhængig af en målrettet og 
tofaset indsats. 
Formålet med projektet er dels at undersøge, hvilken effekt identifikationsmodellen ISAR II har 
på ældre patienters fysiske og kognitive funktionsniveau.  
Dels drejer det sig om at undersøge om anvendelsen af modellen bedrer den fælles 
tværsektorielle forståelse af de ældres uløste problemer med udskrivelsen. 
Modtog kr. 500.000,- 
 

3) Mette Grønkjær 
Projektets titel er: Dansk alkoholkultur – i et sundhedsfremmeperspektiv 
Formålet er at undersøge, hvad der kendetegner dansk alkoholkultur forstået som fælles måder 
at drikke alkohol på samt de forestillinger og betydninger, der er forbundet hermed i forskellige 
befolkningsgrupper.  
Det overordnede formål er at skabe ny viden om dansk alkoholkultur, som vil kunne benyttes 
ved fremtidige sundhedsfremmende indsatser indenfor alkoholområdet. 
Modtog kr. 500.000,- 
 

4) Sussie Østerby 
Projektets titel er: Overvægt, etnicitet og socioøkonomiske forhold 
En undersøgelse af sammenhænge mellem overvægt, etnicitet og socioøkonomiske forhold, som 
skal belyse mangler i vores viden og dokumentation vedrørende overvægt og fedme blandt 
børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.  
Projektet undersøger om børn af anden etnisk baggrund er mere overvægtige end børn af dansk 
herkomst. Desuden undersøger det om fedme er relateret til lavsocial status eller etnicitet eller 
begge dele. 
Modtog kr. 15.000,- 



 
5) Edith Mark 

Projektets titel er: Pooh som vi spiser (Et kvalitativt forskningsprojekt med anvendelse af narrative 
metoder til sundhedsfremme hos børn med særlige spiseudfordringer) 
Formålet med projektet er at udforske børns oplevelser af spisning, når der er særligt fokus på 
madens mængder og indhold samt spisningen som kompetence.  
Børn med diabetes (i ambulant behandling), og børn med overvægt (i sygeplejerskeopfølgning) 
er udvalgt for at forstå dybder og sammenhænge i forhold til mad og spisning gennem 
kvalitative forskningsmetoder.  
Dernæst er formålet at undersøge, om børn med disse særlige udfordringer til spisning kan 
ændre forståelsen af sundhed ved hjælp af narrative metoder.  
Modtog kr. 250.000,- 
 

6) Pernille Banck-Petersen og Tove Larsen 
Titlen på projektet er: Prospektiv undersøgelse af insulintilfælde i relation til selvbehandling af 
insulinfølinger hos patienter med type 1 diabetes 
Der findes ikke megen viden om adækvat behandling af insulinføling hos type 1-diabetes 
patienter. Insulintilfælde er særdeles frygtet af patienter og korrekt behandling kan i et vist 
omfang imødegå udvikling af insulintilfælde.  
Formålet for projektet er for det første at undersøge effekten af type 1-diabetikeres behandling af 
insulinføling.  
For det andet at undersøge betydningen af selvbehandling af insulinføling i relation til 
forekomsten af insulintilfælde.  
For det tredje at undersøge relevansen af Diabetesforeningens aktuelle anbefalinger vedrørende 
behandling af insulinføling.  
Og for det fjerde, at se på graden af overensstemmelse mellem behandlernes vejledning af 
patienterne og Diabetesforeningens anbefalinger. 
Modtog kr. 50.000,-kr til deling 
 

7) Susanne Laustsen 
Projektets titel er: Validering af håndhygiejne blandt sygehuspersonale 
Hospitalsinfektioner er en væsentlig udfordring i sundhedsvæsnet. Forebyggelse kræver en 
bred indsat, hvorunder håndhygiejne står centralt.  
Projektets formål er at forbedre håndhygiejnen blandt sygeplejersker med henblik på en 
fremtidig forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner.  
Det forventes at få en vurdering af om håndhygiejne er effektivt til drab af mikroorganismer og 
hvor effektiv en håndhygiejne, der er nødvendig for at forebygge smittespredning.  
Og desuden vil det give os viden om langærmede kitlers betydning for håndhygiejne kan 
anvendes til at guide fremtidige køb af kitler og til at fremme korrekt uniformsetikette. 


