
DEFACTUM
Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning

ca. 35 medarbejdere fordelt i fem faglige fællesskaber

Borger, patient & sundhedsprofesionnelle
Formålet med BPS-gruppen er at bidrage til, at der laves og formidles forskning og udviklingsarbejde vedrørende 
patienters, borgeres, pårørendes og sundhedsprofessionelles erfaringer med sundhedsvæsenet. Forsknings- og 
udviklingsarbejdet skal bidrage til forbedring af sundhedsvæsenets ydelser gennem formidling og ved input i det 
politisk-administrative niveau. Gruppen arbejder med anvendelsesorienteret forskning i et krydsfelt mellem forsk-
ning, praksis og det politisk-administrative område. Der anvendes en bred vifte af kvalitative og kvantitative meto-
dikker.

Befolkningsundersøgelser
I Befolkningsundersøgelser og Interventionsforskning (BIF) arbejdes der med at identificere og beskrive vigtige 
sundhedsmæssige problemstillinger ved hjælp af befolkningsundersøgelser samt at udvikle og afprøve interven-
tioner. En kerneaktivitet er Hvordan har du det? (HHDD). HHDD er en spørgeskemaundersøgelse af den voksne 
befolknings trivsel, sundhed og sygdom i Region Midtjylland. Det overordnede formål med HHDD er at beskrive 
sundhedstilstanden i Region Midtjylland – herunder udviklingen i forhold til tidligere undersøgelser – på bag-
grund af befolkningens egne oplysninger og registerdata.

Sundhedsøkonomi
Vi arbejder både med store projekter som påvirker hele sundhedssektoren og med projekter som kan være forank-
ret i en klinisk praksis, herunder metodeudvikling, policy-evalueringer og interventionsevalueringer. I sundheds-
økonomi tilpasser vi metoden fra projekt til projekt. Vores værktøjskasse indeholder bl.a. discrete choice experi-
ments (DCE), difference in differences (DiD), cost-benefit-analyser, evaluerings- og effektanalyser, systematiske 
litteratur-review, registerstudier og regressionsanalyser.

Organisation & Systemanalyse
Vi har ekspertise inden for forskellige aspekter af organisations- og systemanalyse, bl.a. organisatoriske foran-
dringsprocesser og implementering, de fagprofessionelles rolle i sundhedsvæsenet samt brugerinddragelse og co-
production. Vi designer og gennemfører forskningsprojekter, som belyser forskellige aspekter af sundhedsvæsenet 
som system samt dets specifikke organisering. Vi lægger vægt på, at projekterne er anvendelsesorienterede, samt at 
den viden, vi tilvejebringer, er relevant for beslutningstagere. Vi er engagerede i formidling igennem nationale og 
internationale konferencer, tidsskrifter samt igennem undervisning.

Teknologi & MTV
I sundhedsvæsenet skal der løbende træffes beslutninger om implementering af, brugen af eller udfasning af medi-
cinske teknologier. Ofte er der tale om komplekse problemstillinger, hvor en lang række hensyn spiller ind, fx klini-
ske, ressourcemæssige, politiske, patientrelaterede og/eller etiske. Derfor er det vigtigt, at beslutninger træffes på et 
solidt grundlag med udgangspunkt i den bedst tilgængelige viden. Vi arbejder med at tilvejebringe den viden, som 
er relevant og aktuel for beslutningstagere, sundhedsprofessionelle, patienter og andre aktører i sundhedsvæsenet.


