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Skrevet af Jacob Rosenberg og Line Ervolder d. 30. Januar 2019 i kategorien Kommentarer
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DEBAT: Alle hospitalsafdelinger bør
have et forskningsbudget som en
procentdel af driften, foreslår
professor og overlæge Jacob
Rosenberg og sygeplejerske Line
Ervolder, som begge er medlem af

regionsrådet i Region Hovedstaden. Det vil det være starten
på en proces med udvikling af en forskningstradition, mener
de.
 

Den eneste måde at forbedre patientbehandling på er ved at gennemføre forskning
og/eller inddrage forskningsresultater fra udlandet. Begge dele kræver indsigt og tid
for det kliniske personale, og det gælder både læger og sygeplejersker. Vi foreslår, at
alle hospitalsafdelinger skal de�nere et forskningsbudget som en procentdel af driften.
Det er for patienternes skyld.

I den kliniske hverdag har personalet de �este steder så travlt, at der ikke er tid til at
tænke på udvikling. Og udvikling skal der til, hvis vi skal gøre det bedre for patienterne.
Udvikling kommer ikke af sig selv, men kræver, at personalet har tid og ikke mindst
forstand på at stille de rigtige spørgsmål og herefter søge svar enten i den
videnskabelige litteratur eller ved selv at gennemføre kliniske forskningsprojekter.

Der skal sikres et vist videnskabeligt uddannelsesniveau i de kliniske afdelinger. For
sygeplejersker sker det gennem videreuddannelse f.eks. som cand.scient.san, og
enkelte gennemfører en ph.d.-uddannelse. Lægerne har fra basisuddannelsen en vis
akademisk indsigt, men hvis patientbehandlingen skal forbedres, er basisuddannelsen
ikke nok. Mange læger gennemfører en ph.d.-uddannelse, og enkelte skriver
disputatser. Denne forskertræning er afgørende for at sikre, at patienterne får den
bedst mulige behandling.

Vi har i Danmark samlet behandlingen på store sygehuse og typisk med tilknytning til
et af universiteterne. Et universitetssygehus skal bedrive behandling/pleje,
undervisning og forskning. Det er derfor helt naturligt, at man på de store
universitetssygehuse sørger for, at det videnskabeligt uddannede personale, f.eks.
læger med ph.d.-uddannelse, får mulighed for at anvende deres færdigheder til at
forbedre patientbehandlingen. Det vil indebære allokeret tid til forskning, etablering af
støttefunktioner til forskningen som f.eks. hjælp til statistisk, fundraising,
forskningsadministration m.v. Sådanne funktioner koster penge og kan derfor
rationelt kun bæres af de store sygehuse.

Mange kliniske afdelinger har en god forskningstradition, og fokus for dette indlæg er
ikke disse afdelinger. Det handler derimod om de afdelinger, hvor der ikke er tradition
eller aktivitet indenfor forskning. Hvis man organiserer det således, at alle afdelinger
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skal de�nere et forskningsbudget, så vil det være starten på en proces med udvikling
af en forskningstradition. Det tager tid, og de første forskningsprojekter løser
selvfølgelig ikke kræftens gåde, men så kommer man i gang.

Forskning på sygehusene hører i dag formelt til regionerne som hospitalsejere. Trods
presset økonomi må vi må holde fokus på, at ingen organisation, intet �rma, og intet
hospital forbedrer kvaliteten, med mindre man bruger tid og penge på det. Enhver
privat virksomhed af en vis størrelse har et udviklingsbudget (kaldet R & D), og det skal
vores hospitaler selvfølgelig også have.
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