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Tak for jeres indsats - vi er nu godt på vej!

Protecct-M har været meget berørt af konflikten mellem PLO og regionerne, og det har 
været en svær tid at starte et nyt forskningsprojekt op i. 

Derfor er vi utrolig glade for, at I har holdt ved og har haft overskud til at inkludere patienter 
i Protecct-M i denne periode. Det er lykkedes at nå vores mål for antal inkluderede patien-
ter pr. 30. juni, og det er udelukkende jeres fortjeneste!

I ønskes alle en rigtig god sommer, og vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
 
Anders Halling 
Professor, speciallæge i almen medicin

Nye tiltag

Videnskabsetisk Komite har godkendt proceduren for udsendelse af breve til jeres patienter, og 
det betyder, at vi fremover kan hjælpe jer med at indkalde KOL-patienter. Vi har udarbejdet et 
brev med invitation til en årskontrol og deltagelse i Protecct-M, og vi kan tilbyde at sende brevet 
ud til jeres KOL-patienter. I er naturligvis også velkomne til selv at udsende det. Brevet tilrettes 
individuelt (se side 3).   
 
Endelig har vi udsendt plakater og brochurer, som I kan bruge i venteværelserne.

Har I lyst til at benytte vores tilbud om indkaldelse af jeres KOL-patienter, ønsker I yderligere 
oplysninger eller mere materiale, så ring eller skriv endelig (se sidste side for kontaktinformation).
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Som omtalt i det ekstraordinære Nyhedsbrev fra maj måned, fik vi pålagt et patientantal, vi skulle 
opnå ved udgangen af juni måned for at få lov til at fortsætte projektet. Takket være jeres store 
arbejde, er dette mål nået. 

Nedenstående figur viser antal blodprøver, og som det fremgår, har der de sidste måneder været 
en stor tilgang af nye patienter.

Status

Vores næste deadline er 30. september, hvor vi igen skal bevise fremdrift i projektet. På baggrund 
af de sidste to måneders stigning i antal inkluderede patienter, ser det lovende ud, også selvom vi 
står foran en ferieperiode, så vi håber på jeres fortsatte engagement.

 
Protecct-M                     Nyhedsbrev juli 2013

side 2



 
Protecct-M                     Nyhedsbrev juli 2013

 
Protecct-M               Nyhedsbrev juli 2013

side 3

Navn
Adresse
Adresse
www.lægenavn.dk

Kære Fornavn Efternavn                          By d.  XXXXXX  

Vi, lægerne xxx, deltager i øjeblikket i et videnskabeligt studie, Protecct-M, af sygdommen Kro-
nisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Vi vil derfor høre, om du kunne have interesse i at deltage. 
Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Forsknings-enheden for Almen Praksis, Syddansk 
Universitet (www.sdu.dk/ist/almenpraksis).

Vores viden om udviklingen af KOL er i dag meget begrænset. Vi vil gerne undersøge, om man ved 
hjælp af en blodprøve kan forudsige udviklingen af KOL og dermed på sigt tilbyde en mere målrettet 
og bedre behandling af sygdommen. 

Deltagelse i Protecct-M indebærer en undersøgelse hos os, der tager ca. 30 min. og består af en 
samtale, en lungefunktionsundersøgelse (pusteprøve) samt en blodprøve. Blodprøven opbevares i 
en biobank til senere analyser. Desuden vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema om dine 
KOL symptomer. Denne undersøgelse samt spørgeskemaet skal laves en gang om året i tre år. 

Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i projektet. Ønsker du ikke at deltage, vil det ikke have 
konsekvenser for dig.

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet, kan du kontakte os i lægehuset og få en tid. Lægehuset 
har telefontid kl. 9.15-11.30 samt kl. 13.00-14.00 på hverdage, tlf.: 0000 0000.

Har du spørgsmål til projektet, eller ønsker du mere information, bedes du rette henvendelse til 
Forskningsenheden for Almen Praksis, projektkoordinator og sygeplejerske Heidi Gram, på 
tlf:  24 66 76 16.

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen

Lægerne xxxx

Professorerne Anders Halling og Jens Søndergaard

Brev til KOL-patienter - tilrettes  den enkelte praksis



Læge Peter Larsen

Læge Peer Kirkebjerg

Lægerne J.B. Winsløws Vej

Lægerne Nyhegn, Sønder-
gaard, Trabjerg og Vilhelm-
sen

Lægerne Lærkevej 

Lægerne Banepladsen

Lægene Toldbodvej

Lægerne Nyenstad 

Lægerne Agertoft og Petersen

Lægerne Glenthøj & Nielsen

Lægerne Tronegaard-Madsen 
og Schmidt

Lægehuset i Gislev

Lægehuset i Morud

Lægehuset Skelvænget

Lægehuset Rudkøbing

Almen Medicinsk Lægeklinik

Tilmeldte lægepraksis pr. 1. juli 2013
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Vi har stadig brug for flere deltagere i Protecct-M

Vi har brug for at få flere lægepraksis med i projektet, så hvis du har kendskab til andre læger, som 
synes, det kunne være spændende at deltage, er du meget velkommen til enten at henvise dem til 
os eller give os besked, så vi kan kontakte dem. Vi kommer gerne ud i praksis til et uforpligtende 
møde og informerer om projektet.

side 5

Kontaktoplysninger 

Projekttelefon: 2466 7616 
Projekt-mail: protecct-m@health.sdu.dk

Anders Halling 
Projektleder, mail: anhalling@health.sdu.dk

Heidi Gram
Projektkoordinator, sygeplejerske, mail: hgram@health.sdu.dk

Helle Reintoft Andersen 
Projektadministrator, mail: hereandersen@health.sdu.dk

Postadresse

Forskningsenheden for Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A
5000 Odense C

Se Protecct-M på hjemmesiden
http://www.sdu.dk/IST/AlmenPraksis/Forskningsprojekter/ProtecctM
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Vi udgiver et Nyhedsbrev i kvartalet, og det bliver udformet således, at det kan udskrives og sættes 
i Protecct-M mappen. Nyhedsbrevet er under udvikling, og vi tilpasser det gerne jeres ønsker og 
behov, så ideer til indhold, konkrete indlæg eller ønsker om møder/små konferencer modtages 
med tak.
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