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Status for Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte 
 
Regionsrådet bevilgede i marts 2011 midler til etablering af et tværfagligt vi-
denscenter for patientstøtte – psykologisk, psykosocial, eksistentiel og religiøs 
støtte. Bevillingen er på 400.000 kr. årligt i tre år. I vedlagte rapport gøres sta-
tus over centerets aktiviteter og fremdrift i det første år.  
 
Bevillingen fra Regionsrådet dækker (med supplement fra Neurocentret på 
Rigshospitalet) lønudgifter til centrets leder. Derudover har centret i perioden 
beskæftiget to medarbejdere i løntilskud, hhv. en web- og kommunikations-
medarbejder og en forskningsmedarbejder. 
 
Det overordnede formål med Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte er at 
samle, udvikle, implementere og formidle viden om psykologisk, psykosocial, 
eksistentiel og religiøs støtte til og inddragelse af patienter og pårørende. 
 
Dette formål betyder, at videnscentrets opgaver retter sig mod at: 
 indsamle, bearbejde og formidle eksisterende viden i regionen, i Danmark 

og internationalt om patienters psykologiske, psykosociale, eksistentielle 
og religiøse behov i forbindelse med sygdom, hospitalsophold, rehabilite-
ring og patientinddragelse. 

 udføre egen forskning og udvikling på området samt være koordinerende 
led i forsknings- og udviklingsprojekter med deltagelse af forskellige aktø-
rer. 

 organisere og gennemføre netværksaktiviteter på området for patientstøtte. 
 medvirke til at udvikle personalets kommunikative og relationelle kompe-

tencer. 
 
Centrets målgruppe er både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 
Det er vigtigt at understrege, at det er patienter og pårørende fra alle patient-
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grupper, der er centrets målgruppe. Således er videnscentret ikke knyttet til be-
stemte patientgrupper. 
 
Centeret har arbejdet aktivt med videnformidling, en række forsknings- og ud-
viklingsprojekter samt netværksaktiviteter. Fokusområder for 2012 og 2013: 
 Færdiggørelse af antologi om patientstøtte 
 Færdiggørelse af dokumentationsarbejdet, dvs. udarbejdelse af projektdata-

base, litteraturdatabase og oversigt over patientstøttetilbud i Region H (med 
mulighed for udbredelse til hele DK) 

 Projekt ’Børn som pårørende’ sammen med OmSorg og Børn, Unge og 
Sorg 

 Opbygning af netværk for børne-/ungepsykotraumatologi 
 Videreførelse af netværksaktiviteter 

 
Derudover har styregruppen opstillet en række ideer til nye projekter, som kan 
føre til fondsansøgninger 
 
Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte afholder hvert år i april måned en år-
lig patientstøttedag, som er en konference for sundhedsprofessionelle med for-
midling af nyeste viden på patientstøtteområdet. 
 


