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Hjemmesiden Copenheart.org er gået i luften. På hjemmesiden er det muligt at finde information
om CopenHeart og løbende blive opdateret om projektets udvikling. Læs mere om projektets
fremskridt i det første nyhedsbrev.
Velkommen til vores første nyhedsbrev
Det er med stor
fornøjelse, at vi
udsender vores første
nyhedsbrev fra
CopenHeart
projektet. Projektet
belyser effekten og
betydningen af
hjerterehabilitering til patienter med ICD enhed,
patienter med infektiøs endokarditis, patienter med
atrieflimmer og patienter som har gennemgået en
hjerteklapoperation. Vi har mærket stor interesse for
projektet som nu er kommet godt i gang. Vi vil hvert
halve år samle nyheder i CopenHeart nyhedsbrevet
og løbende opdatere læserne om delresultater og
nyheder på www.CopenHeart.org. Du kan tilmelde
dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
Venlig hilsen Ann-Dorthe Zwisler og Selina Kikkenborg Berg

CopenHeart kick off med internationale eksperter
12 internationale hjerte eksperter, har indgået et
frivilligt samarbejde med CopenHeart. Ekspertgruppen vil følge projektet tæt og give gratis råd og
vejledning. På den årlige europæiske kongres for
hjertebehandling havde CopenHeart samlet
ekspertgruppen til et fælles kick off møde. Projektet fik
stor opbakning og eksperterne lagde blandt andet
vægt på projektets høje standard, partnerskabsmodel og tværfaglighed. ”This multi-facetted project
is welcome and considered to be of high standard,”
skriver professor og overlæge Vivian Conraads, som
leder et hjerterehabiliteringscenter på Antwerp
universitets hospital, Belgien. Professor og
sygeplejerske Sandra B. Dunbar fra Emory Universitet,
USA tilføjer: “Your interdisciplinary rehabilitation
strategies and research methods to evaluate the
interventions are novel and should help move the
field of rehabilitation science forward…,”.
Der er også opbakning til CopenHearts behov for
øget finansiering for at få gennemført det fulde
projekt. “I strongly support the grant application of this
important project,” skriver Tone Norekvål, leder af
udviklings- og sygeplejeforskningafdelingen,
Haukeland Universitets Hospital, Bergen, Norge.

På kick off mødet blev der lagt vægt på at få
defineret ekspertgruppens rolle. Dette for at få bedst
muligt udbytte af de mange kræfter og
kompetencer, som er samlet i ekspertgruppen.
Ligeledes blev de inddraget i detailplanlægningen af
de randomiserede forsøg, for at undgå faldgrupper
og sikre bedst mulig design af forsøgene.

CopenHeart lanceret ved stor international kongres
Forskningslederne Ann-Dorte Zwisler og Selina Berg
præsenterede i slutningen af august måned
CopenHeart projektet ved den europæiske kongres
for hjertebehandling i Paris. Her deltog omkring 32.000
hjerteeksperter fra hele verden. Selina Berg
præsenterede hendes projekt som dokumenterer
effekten af rehabilitering for patienter som har fået
indopereret en hjertestøder (ICD) og Ann-Dorthe
Zwisler var inviteret til at give en samlet præsentation
af det danske DANREHAB-forsøg, som dokumenterer
effekten af rehabilitering til patienter med iskæmisk
hjertesygdom og hjertesvigt. Resultaterne fra begge
forsøg danner baggrund for CopenHeart projektet.

Alle forskningsstillinger er nu besat
Projektet er nu så langt at alle forskningsstillinger er
besat. CopenHeart har ansat 4 ph.d.er og 1 post.doc.
CopenHeart har nu et kompetent hold, som sammen
med projektledelsen udgør en tværfaglig gruppe,
med fokus på rehabiliteringens indvirkning på blandt
andet livskvalitet, psykologi og samfundsøkonomi.
Gruppens sammensætning understøtter den brede
forksningstilgang i projektet.

Vores hjemmeside er gået i luften
Hjemmesiden Copenheart.org er udarbejdet i tæt
samarbejde med projektpartneren Vertic. På siden
findes detaljeret information om bl.a. vores arbejde,
samarbejdspartnere og til projektdeltagere.
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med
nyheder, nye resultater, forskningsartikler og meget
mere. Se hjemmesiden CopenHeart.org

CopenHeart mangler fortsat finansiering
Projektet har allerede modtaget otte millioner kroner
fra Statens Strategiske Forskningsråd, Tryg Fonden
samt Helsefonden. Men for at kunne realisere det
samlede projekt mangler projektet yderligere ca. 12
millioner kroner i finansiering.
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