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Projektrapportering 
 
Forskningsbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas 
primære sundhedstjeneste 
 
Kære Karen Elise Jensens Fond 
 
Det glæder os at fremsende denne rapport af foreløbige resultater for projektet 
Forskningbaseret kapacitetsopbygning af Rwandas primære sundhedstjeneste.  
 
Forskningsprojektet blev bevilget kr 1.000.000 af Karen Elise Jensens Fond i juni 2012. 
 
Projektet er kommet godt fra start. I november 2012 præsenterede vi en poster om projektet 
ved en regional konference for almen medicin i Zimbabwe, Afrika. Efterfølgende afholdt vi i 
Rwanda ansættelsessamtaler med ansøgere til den rwandiske ph.d.-stilling, hvor 5 af 6 
nyuddannede speciallæger i familiemedicin deltog. Vi er meget tilfredse med at have fundet 
en kapabel og engageret kandidat til jobbet, både hvad angår kliniske, forskningsmæssige og 
samarbejdsmæssige evner. 
 
 

 
Vincent Cubaka. Blandt de første speciallæger i Rwanda i Family and 
COmmunity Medicine. Valgt som ph.d.-studerende i projektet blandt i alt 8 
ansøgere. 
 
Vi har igennem hele processen haft et tæt  og stimulerende samarbejde med vores partnere i 
Rwanda, både lederen af Department of Family and Community Medicine Michael Miller, og 
dekanen ved det medicinske fakultet Patrick Kyamanywa. 
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Ve mod hø: Michael Miller (Leder af afdeling for Family and Community Medicine på universitetet i 
Rwanda), Per Kallestrup, Patrick Kyamanywa (Dekan for Medicinsk Fakultet på Universitetet i Rwanda), 
Michael Schriver (Dansk ph.d.-studerende på projektet) 
 
Dekanen er yderst behjælpelig med rådgivning vedrørende fremgangsmåden for etisk 
godkendelse af forskningsforløbet, samt ansættelsesaftale for den rwandiske ph.d.-
studerende. 
 
Den danske ph.d.-studerende, Michael Schriver, er indskrevet ved Aarhus Universitet fra april 
2013, og flytter til Rwanda med sin kone i sommeren 2013 i forbindelse med projektet. Han 
besøgte Rwanda i januar 2013 og etablerede et solidt samarbejde med sin rwandiske kollega, 
Vincent Cubaka, samt opnåede en række vigtige strategiske kontakter, såsom med 
sundhedsministeriets community health desk. Endvidere var der mulighed for at besøge flere 
af de sundhedscentre, som projektet vil samarbejde med. 
 

 
Vaccinationsdag på Buramba sundhedscenter. Her kommer læger normalt ikke. 
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Der var også mulighed for at informere lokale sundhedsmyndigheder nærmere om projektet, 
herunder ved møde med hospitalsdirektøren på distriktshospitalet i Muhanga Distrikt. De 2 
ph.d.-studerende afholdt desuden møder med distriktets health supervision team, som er 
parate til at samarbejde om projektet.  
 
I den kommende tid vil projektet bl.a. ansøge indskrivning på Aarhus Universitet for Vincent 
Cubaka, ansøge godkendelse til projektet ved etisk komité i Rwanda samt yderligere tilpasse 
projektprotokollen til foreløbige fund. Eksempelvis vil projektet foretage en undersøgelse af 
undervisningsbehov blandt personalet på distriktets 15 sundhedscentre ved brug af et WHO-
udviklet instrument (Hennessy-Hicks Training Needs Analysis Questionnaire and Manual), 
med henblik på at udvælge sundhedscentre til interventionen. 
 
 
Undertegnede står til rådighed med yderligere information om projektet 
 
 
Mange venlige hilsener 
 
 
Per Kallestrup 
 
 
 
 
Resume af foreløbige resultater: 
 

- Deltagelse i Africa Regional WONCA Conference samt PRIMAFAMED conference, 
Victoria Falls, Zimbabwe, november 2012 

o Udvikling af poster og præsentation heraf ved WONCA konferencen. 
o Etablering af strategiske kontakter, herunder med forskere indenfor levering af 

og kvalitetsmål for primær sundhedstjeneste ved Pretoria University og 
University of Cape Town i Sydafrika. 

o Efterfølgende udgivet artikel om resultater og inspirationer fra konferencen i * 
’Practicus’ – medlemsblad or Dansk Selskab for Almen Praksis.   

- Dansk ph.d.-studerende 
o Ph.d.-indskrivning af dansk ph.d. studerende godkendt med 2/3-

medfinansiering fra Aarhus Universitet. Indskrivning fra 1. April 2013 
o Ansættelse af dansk ph.d. i forskerassistentstilling 1. januar – 31. marts 2013 

(overgår til ph.d.-studerende). 
o Dansk ph.d.-studerende låner kontorfacilitet på forskningsenheden, 

Københavns Universitet frem til bosættelse i Rwanda fra sept. 2013. 
- Rwandisk ph.d.-studerende 

o Opslag af Rwandisk ph.d.-studerende august 2012. 8 ansøgere. 5 til samtale i 
november 2012. Valgt 1 kandidat: Dr Vincent Cubaka, speciallæge i 
familiemedicin. 

o Ansøgt indskrivning af Rwandisk ph.d.-studerende ved AU ved søgefrist d. 15. 
Februar 2013. 

o Kontrakt til ansættelse under National University of Rwanda for projektets 
midler foreslået efter aftale med dekanen på Medical Faculty. 
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- Projektet 
o 4 ugers studiebesøg i Rwanda januar 2013. Kommende dansk og rwandisk 

ph.d.-studerende besøgt flere af Muhanga distrikts 15 sundhedscentre, 
etableret samarbejde med hospitalets district health supervision team, gjort 
foreløbige observationer om sundhedscentrene (dagbogsnoter og 
forskningsnoter kan fremsendes ved anmodning), besøgt Community Health 
Desk i Ministry of Health samt gjort andre strategiske kontakter med personale 
på hospital, i ministeriet, universitetet etc. 

o Indskrevet forskningskomponent med spørgeskemabaseret evaluering af 
undervisningsbehov på Muhangas sundhedscentre – skal anvendes til selektion 
af sundhedscentre. 

 
Næstkommende opgaver 
 
Praktisk 

- Ansættelse af Rwandisk ph.d.-studerende. 
- Præciseret forhold vedr. Copyright og data-ejerskab under vort Memorandum of 

Understanding. 
 
Forskning 

- Udvikle spørgeskemaundersøgelse til afdækning af efteruddannelsesbehov på 
sundhedscentre i Rwanda med brug af WHO-produceret værktøj (Hennessy-Hicks 
Training Needs Analysis Questionnaire and Manual). 

- Færdigskrivelse af projektprotokol, og ansøgning om godkendelse af fase 1 fra ethical 
committee i Rwanda. 


