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Kort introduktion til CCESCAM 
 
 
 
CCESCAM er et murstensløst kompetencecenter vedrørende tværvidenskabelig effektforskning i 
komplementær og alternativ behandling (KAB) bestående af forskere fra Århus Universitet og 
Syddansk Universitet i samarbejde med repræsentanter for Sundhedsrådet, selvstændige 
alternative behandlere, samt onkologiske afdelinger ved universitetshospitalerne i Århus og 
Odense. Tidligere har også Handelshøjskolen i Århus bidraget til centrets aktiviteter. Centret er 
forankret med ledelse og sekretariat ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. 
 
 
I 2005 bevilgede Videns- og Forskningscenter for alternativ Behandling 4,8 mill kroner til 
etablering af centeret og ressourcer af et tilsvarende beløb blev stillet til rådighed af Syddansk 
Universitet, Århus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Siden har flere andre fonde ydet 
bidrag til centrets aktiviteter. 
 
 
Centrets forskning retter sig mod afdækning og analyse af effekt af KAB i bredt perspektiv. I lyset 
af den udbredte brug af KAB og voksende krav om evidensbaseret praksis i sundhedsvæsnet er 
behovet for dokumentation af eventuel effekt af KAB påtrængende. CCESCAMs overordnede 
formål er at skabe grundlaget for en tværvidenskabelig og tværfaglig forståelse for forskellige 
effektbegreber og undersøgelsesmetoder og at udvikle modeller for tværfaglig effektforskning. 
Metoder og modeller skal kunne anvendes i forhold til et bredt udvalg af komplementære og 
alternative teknikker såvel som helbredstilstande spændende fra forebyggelse og 
sundhedsfremme, over kroniske livsstilssygdomme til livstruende sygdomme. 
 
 
I centrets første periode fokuseres på KAB i relation til kræftsygdomme. Valget af kræft som 
fokusområde skyldes dels den udbredte brug af KAB blandt kræftpatienter, dels de særlige 
kompetencer og erfaringer i den aktuelle forskergruppe tilknyttet centret. 
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Det aktuelle forskningsprogram omfatter følgende projekter: 
 
KAB og livskvalitet 
Projektet udføres som ph.d.-studie af Christina Pedersen under vejledning af Robert Zachariae 
og Anders Bonde Jensen. 
Delundersøgelse 1: Sammenhængen mellem forbrug af KAB hos konsekutivt rekrutterede lunge-, 
livmoder-, livmoderhals- og ovariekræftpatienter og livskvalitet og sygdomsforløb. 
Delundersøgelse 2: KAB, tro og psykosocialt velvære hos 3.500 kvinder behandlet for 
brystkræft. 
 
KAB og mekanismer 
Projektet undersøger mekanismer bag effekten af akupunktur overfor smerter og udføres under 
ledelse af adjunkt ph.d. Lene Vase 
 
Effekten af akupunktur ved palliativ behandling  
Projektet udføres af prof., dr.med. Robert Zachariae. 
 
Forbrug og effekt af KAB hos kræftpatienter 
Projektet er et forberedelsesstudie til et ph.d.-studie med fokus på afdækning af forbruget af KAB 
blandt patienter i onkologisk behandling samt identificering af relevante kliniske parametre til 
vurdering af effekt. Projektet er endnu ikke igangsat. 
 
Valg og udbytte af KAB i tværkulturelt perspektiv 
Projektet undersøger brug og effekt af KAB blandt italienske kræftpatienter med henblik på 
sammenligning med danske data, og udføres af lektor, ph.d. Helle Johannessen. 
 
Betydningen af terapeutisk emplotment i konventionel og komplementær og alternativ 
behandling for kræftpatienters sygdomsnarrativer og livskvalitet. 
Projektet udføres som ph.d.-studie af cand.scient.anth. Anita Ulrich under vejledning af Helle 
Johannessen, Per Pfeiffer og Olfred Hansen. 
 
Healeres og kræftpatienters sundheds- og sygdomsopfattelser 
Projektet udføres af cand.scient. Majken Belusa under vejledning af Helle Johannessen og 
Anders Bonde Jensen. 
 
Analyse af udbuddet af komplementære og alternative behandlinger 
Projektet har fokus på alternative behandleres praksis og udføres under vejledning af professor 
Kjeld Møller Pedersen og centerleder Jan Sørensen.  
 
CCESCAM-VID: Videndeling og formidling i den tværvidenskabelige forskergruppe 
Projektet er et forberedelsesstudie til et ph.d.-studie med fokus på dialog og videndeling i den 
tværfaglige forskergruppe, og er udført af Catrine Thygesen under vejledning af Morten 
Pilegaard. 
 
Beskrivelse af Pædagogisk Kinesiologiske behandlingsforløb. Casestudie til beskrivelse af 
Pædagogisk Kinesiologi som metode til sundhedsfremme og forebyggelse af stressrelaterede 
lidelser. 
Projektet udføres af kinesiolog Annemarie Goldschmidt i samarbejde med DK-Kinesiolog RAB 
Birgit Nielsen, Læge Erland Møss Christoffersen og Læge Bente Lützen 
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