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Forskning og de
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Ph.d. studerende med deltagelse i seminaret og præsentation af en poster akkrediteres med 1 ECTS.

Program
8:00-8:30 Registrering og morgenkaffe

8:30-8:45 Introduktion til dagen
 Universitetets mission om at bidrage til vidensopbygning og udvikling af samfundet.
 v/ Prodekan for Forskning Ole Kæseler, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

 Kommunens behov for vidensbasering af praksis og indsats for at styrke  
forskningssamarbejdet. 

 v/ Direktør Jan Nielsen, Ældre– og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.

8:45-9:30 Key-note speaker 
 Research-practice cooperation in complex interventions, implementation science and
 co-production approaches. 
 v/ Professor Simon Murphy, Professor in Social Interventions and Health, Cardiff University

9:30-9:45 Kort pause

9:45-11:00 Modul 1: Forskning i praksis: Hvad er de særlige udfordringer ved at bedrive forskning 
i praksis, og hvordan kan vi samarbejde mest hensigtsmæssigt om gennemførelse af 
forskningen?

 1. Etablering af forskningssamarbejder i praksis. 
 v/ Lektor Louise Bilenberg Pape-Haugaard, Medicinsk Informatik, Institut for Medicin og 
 Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

 2. Når forskellig viden og kulturer mødes. 
 v/Adjunkt Karin Aagaard, Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, 

Aalborg Universitet (15 min).

 3. Udfordringer for forskere: Fra de yngste til de ældste borgere. 
 v/ Professor Pascal Madeleine, Sport Sciences, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,  

Aalborg Universitet (15 min).



 4. Hvad får praksis ud af at deltage i effektstudier, og hvilke særlige udfordringer kan 
deltagelsen medføre? 

 v/ Leder af Center for Mental Sundhed Bettina Bisp Jensen, Sundheds- og Kulturforvaltningen,  
Aalborg Kommune (15 min).

 Paneldebat og spørgsmål fra salen til oplægsholderne om forskning i praksis (15 min)

11:00-12:15 Postere og frokost
 
12:15-13:15 Modul 2 – Forskning med udgangspunkt i borgere og patienter: Hvilke muligheder og 

gevinster kan der være ved at inddrage borgere, patienter og pårørende i forskningen?

 5. Patienten i front – forskning i centrum. 
 v/Professor Erik Elgaard Sørensen, Klinisk Sygepleje,  Klinisk Institut, Aalborg Universitet (15 min).

 6. Brugerdrevet innovation i Praksis.
 v/Professor Anne Marie Kanstrup, Tekno-antropologi, Institut for Planlægning,  

Aalborg Universitet (15 min).

 7. Forbedring af en kompleks og tværsektoriel praksis forudsætter viden om patien-
tens møde med systemet.

 v/Post.doc. Vibeke Høgh, Klinik Hjerte-Lunge AAUH og Aalborg Kommune (15 min).

 Paneldebat og spørgsmål fra salen til oplægsholderne om borger-/patientperspektiver 
 i forskningen (15 min).

13:15-13.45 Kaffepause

13:45-14.45 Modul 3 – Forskningens anvendelighed for praksis: Hvordan kan samarbejdet mellem 
forskning og praksis styrkes, så mulighederne for at anvende forskningen og imple-
mentere den nye viden i praksis øges?

 Generering af forskningsspørgsmål, som gør forskningen både interessant for forske-
re og anvendelig for praksis.

 v/ Lektor Charlotte Overgaard, Folkesundhed og Epidemiologi v. Institut for Medicin og 
Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (15 min). 

 Hvordan implementerer vi ny viden til forandring i praksis. 
 v/ Kvalitet- og Innovationschef Louise Weikop, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg 

Kommune (15 min).

 Forudsætninger for oversættelse af forskningsbaseret viden til implementerbar praksis 
 v/ forskningschef og adj. professor Tine Curtis, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet.

 Paneldebat og spørgsmål fra salen til oplægsholderne om brug af ny viden i praksis (15 
min)

14:45       Tak for i dag
 


