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Donationer 2009 til forsknings og udviklingsprojekter ang. 
funktionelle lidelser 

 
 
Kære alle 
 
Dags dato har TrygFondens bestyrelse holdt møde. 
 
Her er en kort beskrivelse af vurderingsprocessen og nærmere tolkning 
af de vurderingskriterier for ansøgninger, der har været udmeldt.  
 
Dernæst kommer listen over støttemodtagere. Øvrige ansøgere vil mod-
tage TrygFondens standard afslagsbrev. 
 
TrygFondens bestyrelse følger den enstemmige indstilling fra reviewer-
panelet: 
 

• Professor Ulrik Fredrik Malt, Afdelingen for psykosomatisk og neuropsykiatri, 
Rikshospitalet, Oslo, Norge 

• Professor Per-Olof Östergren, Afdeling for social medicin og global health, Lunds 
Universitet, Sverige 

• Overlæge Anders Lundin, Afdeling for psykiatri, Danderyds Sygehus, Sverige 
• Lektor, praktiserende læge og antropolog Susanne Reventlow, Institut for Fol-

kesundhed, Københavns Universitet  
Bemærk: at Östergren ikke deltog i behandlingen af ansøgning fra Finn 
Diderichsen m.fl. som følge af inhabilitet. 
 
Reviewerpanelet har arbejdet ud fra følgende primære kriterier: 

• Ansøgningen skal ligge indenfor området funktionelle lidelser. Dette indebærer 
ikke alene at emnet skal være medicinsk uforklarlige symptomer, men også at 
ansøgningen bør være informeret af den viden, der allerede findes om udred-
ning og behandling af funktionelle lidelser. Dette indebærer i praksis, at ansøg-
ninger, der omhandlede beslægtede felter som f.eks. smerter, der ofte er bio-
medicinsk uforklarlige, skal medtage perspektiver fra forskningen i funktionelle 
lidelser. Snævre ansøgninger, der alene forfølger en bestemt hypotese om år-
sager funktionelle lidelser, uden at forholde sig til alternative forklaringer, kom 
heller ikke i betragtning.    
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• Videnskabelig kvalitet.  
• Potentiale for at forbedre indsatsen for patienter. Dette indebar at projekter, 

der har umiddelbar klinisk anvendelse, blev prioriteret.  
• Potentiale til at løfte området funktionelle lidelser strategisk.   

 
Kun det første kriterium var obligatorisk, mens de øvrige kunne kombineres. F.eks. 
kan også ansøgninger om informationsvirksomhed komme i betragtning, hvis den 
rummer potentiale til at løfte området. 
 
Med hensyn til videnskabelig kvalitet viste det sig, at visse ansøgninger havde pro-
blemer med at: 

• sikre høj originalitet, så man ikke gentager andres resultater 
• sikre høj relevans ved at interventionen er velvalgt og realistisk at overføre til 

praksis 
• sikre høj kvalitet ved præcis og udbygget beskrivelse af indsatser, brug af kon-

trolgrupper, anvendelse af følsomme og relevante prædiktorer og outcomemål 
mv.  

 
 
 
Oversigt over støttemodtagere fra denne støtterunde. 
 
BEMÆRK: der er til flere af bevillingerne knyttet betingelser. TrygFonden 
antager, at I uden problemer kan imødekomme disse betingelser. Så-
fremt dette ikke er tilfældet skal ansøger straks kontakte TrygFonden v. 
Anders Hede. I de tilfælde hvor der er knyttet bemærkninger til bevillin-
gen skal disse overvejes af ansøger. 
 
Der vil være anført en række andre generelle og formelle betingelser til 
anvendelse bevillingerne i den personlige bevillingsskrivelse. 
 
Christel Tarber, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psyko-
somatik, Aarhus Universitet 
"Italesættelsen af funktionelle lidelser mellem læge og patient". 
J.nr. FL-03 
Støttebeløb kr. 1.764.365 kr.  
Særlig betingelse: 
• At reviewerpanelets anbefaling af, at spørgsmålet om hvor godt den 

praktiserende læge kender patienten medtages i beslutningen om in-
klusion af patienten. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt med et 
grundigt kendskab for at kunne vurdere, om der er tale om funktio-
nelle symptomer og dermed om patienten skal inkluderes i projektet.  

 
Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for So-
cial Medicin, Københavns Universitet 
"Funktionelle lidelser og arbejdsmarked - barrierer og mulighe-
der". 
J.nr. FL-05 
Støttebeløb: 1.440.900 kr. 
Særlig betingelse: 
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• At støttebeløbet ikke anvendes til den kvalitative del af forsknings-
projektet.  

  
Ansøger anmodes om at fremsende det kvalitative studie i en forbed-
ret form. I den forbedrede udgave bør det eksplicit fremgå hvilke 
problemstillinger og hvilke hypoteser ansøger vil undersøge kvalita-
tivt, ligesom den metodiske beskrivelse, herunder analysestrategi, 
skal styrkes væsentligt.  
 
Andreas Schröder, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psy-
kosomatik, Aarhus Universitet 
”Overser læger fysisk sygdom når diagnosen funktionel lidelse 
stilles?" 
J.nr. FL-10 
Støttebeløb: 455.042 kr. 
Særlige bemærkninger: 

• Reviewerpanelet bemærker, at ansøger bør overveje at inddrage 
registeroplysninger fra før patienten fik kontakt med ansøgers 
klinik.  

• Reviewerne bemærker også at matchning med sygeligheden i 
den generelle befolkning er kun er sporadisk beskrevet i ansøg-
ningen.  

 
Lisbeth Frostholm, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psy-
kosomatik, Aarhus Universitet 
"Effekten af en psyko-edukativ DVD og kortvarig psykologisk in-
tervention efter akut whiplash-traume" 
J.nr. FL-13 
Støttebeløb: 2.597.333 kr. 
Særlige bemærkninger: 
Reviewerpanelet bemærker, at ansøger bør overveje at inddrage flere 
prædiktorer af især psykosocial art, f.eks. en forståelse af patientens 
arbejdssituation og funktion forud for ulykken. Det bør også overvejes 
om personlighed bør indgå. 
 
Charan Nelander, Komiteen for Sundhedsoplysning, København 
"The Chronic Pain Self-Management Program". 
J.nr. FL-14 
Støttebeløb: 3.961.248 kr. 
Særlige betingelser: 
• At støttebeløbet ikke anvendes til evalueringsdelen af projektet. 
• At ansøger indvilliger i til næste ansøgningsrunde at fremsende en 

væsentligt mere udbygget beskrivelse af evalueringsdelen af pro-
jektet. 

 
Lone Overby Fjorback, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og 
Psykosomatik, Aarhus Universitet 
"Mindfulness-baseret kognitiv terapi til patienter med svære 
funktionelle lidelser" 
J.nr. FL-15 
Støttebeløb: 998.326 kr. 
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Annemette Bondo Lind, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og 
Psykosomatik, Aarhus Universitet 
"Patienter med funktionelle lidelsers oplevelse og håndtering af 
stress/belastning" 
J.nr. FL-17 
Støttebeløb: 1.237.648 kr.  
Særlige betingelser:  
• At projektet på anbefaling fra reviewerpanelet tilføjes et ele-

ment, nemlig en udspørgen til patienternes livshistorie.  
 
Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Hospi-
tal 
"Behandling af stressrelaterede funktionelle symptomer" 
J.nr. FL-18 
Støttebeløb: 3.734.707 kr.  
Særlige betingelser:  
• At ansøger selv foretager selektion af patienterne frem for at lade de 

praktiserende læger stå for dette. 
• At ansøger overvejer at anvende flere mere følsomme outcomemål 

for stress. 
 
Marianne Rosendal, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Uni-
versitet 
"Formidling og uddannelse vedrørende funktionelle symptomer 
og lidelser" 
J.nr. FL-20 
Støttebeløb: 2.000.000 kr.  
Særlige betingelser: 
• At støttebeløbet ikke anvendes til udbredelse af TERM-modellen, men 

til de øvrige elementer i ansøgningen. 
 
 
To projektansøgninger får afslag, men ansøgerne opfordres til at gen-
indsende deres ansøgning i forbedret form. Det er: 
 
Marianne Rosendal, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet 
“Medically unexplained symptoms in primary care “ 
J.nr. FL-21 
Ansøgningen bør genfremsendes, fordi selve begrundelsen for ansøgers valg af et 
kostbart kohortestudie er mindre klar. Ansøger skal fremlægge sin samlede forsk-
ningsstrategi mht. udvikling og validering af diagnoser i almen praksis, så den kan 
overskues, herunder koblingen til ansøgers igangværende MUS-projekt og nærmere 
overvejelser hvorfor det er bedre at arbejde med validering i det foreslåede kohorte-
studie frem for en validering ved inddragelse af flere faglige vurderinger og perspekti-
ver. Endelig skal projektets succeskriterier tydeliggøres.  
 
Jens Peter Ellekilde Bonde, Afdelingen for arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospi-
tal med flere: 
”The work-related disease cohort”  
J.nr. FL-22 



TrygFonden 

 
 Side 5 af 5
  

Reviewerne fandt projektet særdeles godt designet og udtænkt, men det mangler i sin 
nuværende form muligheder for at arbejde med funktionelle lidelser, selv om dette på 
mange måder kunne være særdeles relevant. Ansøger bør opfordres til at overveje at 
inkludere dette aspekt i sin ansøgning, hvorefter en delfinansiering kunne være rele-
vant.  
 
Venlig hilsen og god jul til alle 
 
 
Anders Hede 
Forskningschef  
TrygFonden 
 

 
 


