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Referat 
STYREGRUPPEMØDE   -   ”FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED” 

 

Mødedato:  Mandag den 16. Marts 2015 kl. 08:30 – 09:30 

Sted:  Lokale 438, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 

Deltagere:  Kim Overvad,  Kristian Overgaard, Annelli Sandbæk, Helle Terkildsen Maindal, 

Rasmus Ø. Nielsen. 

Afbud:  Sine Agergaard, Anne-Louise Smidt Hansen, Erik Parner.  

 

• Velkomst og siden sidst  

Rasmus bød velkommen og fremhævede arbejdet med hjemmesiden under 

ph.au.dk som den primære udvikling siden sidst.  

 

• Hjemmeside 

Rasmus præsenterede den nye hjemmeside, som endnu ikke er offentlig tilgængelig. 

Alle var enige i, at det er godt at have en hjemmeside og der var konstruktive forslag 

til, hvordan vi kan ændre i design og indhold, så hjemmesiden fremstår anvendelig 

og overskuelig. Kim og Helle viste andre hjemmesider, som kan fungere som 

inspiration. Rasmus vil opdatere vores hjemmeside forud for næste møde og 

undersøge, om der er mulighed for at oprette et ”presenter view”, således 

styregruppemedlemmerne har mulighed for at se indholdet af hjemmesiden, bør 

det gøres offentligt tilgængeligt.  
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• Diskussion af indhold på hjemmesiden 

Forskningsretningens fokusområder / temaer 

Alle var enige i, at opdelingen i fokusområder ”Raske” og ”Syge” ikke er 

hensigtsmæssig, og at vi skal prøve at inddele forskningsgrupperne/-projekterne i på 

en anden, mere hensigtsmæssig måde. Der blev foreslået følgende kategorier: 

- Fysisk aktivitet og forebyggelse 

- Fysisk aktivitet, behandling og rehabilitering 

- Navn tilgår (som favner projekter indenfor biomekanik, fysiologi mm.) 

Rasmus opdaterer hjemmesiden med ovenstående og laver et andet layout, som 

gør, at hver forskningsgruppe syner af mere.  

Faglige tilgange og metoder 

Der var også enighed om, at mappen ”faglige tilgange og metoder” skal revideres og 

ikke indeholde termerne ”Kvantitativ og kvalitativ”. De kompetencer som 

fremhæves af folkesundheds beskrivelser af de enkelte sektioner skal ikke fremgå af 

listen. Det som skal fremgå, er snarere metoder, som har særlig betydning for 

forskning i fysisk aktivitet og sundhed. Dette kunne være accelerometri, 

implementering, webbaserede metoder til indsamling af data mm. Rasmus reviderer 

hjemmesidens indhold forud for næste møde med løbende sparing fra 

styregruppen. 

Publikationer 

Der var enighed om, at det er en god idé at fremhæve betydningsfulde publikationer 

på hjemmesiden. Der blev foreslået forskellige løsninger, som at linke til PURE eller 

at nye publikationer fremhæves på styregruppemøder og derefter uploades. Rasmus 

arbejder videre i at lave en plan for, hvordan publikationer kan fremhæves på 

hjemmesiden.  
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Udvalg for teknologiske metoder 

Rasmus foreslog, at vi nedsætter et udvalg under den tværgående forskningsgruppe, 

som skal arbejde med at identificere, teste og vidensdele omkring forskellige 

teknologiske løsninger til indsamling af data. Styregruppemedlemmerne bakkede op 

om idéen. 

 

• Møde(r) for alle interesserede  

Rasmus opfordrede til, at vi afholder møde(r) i ”PACE / Fysisk Aktivitet og Sundhed” 
for alle interesserede på instituttet. Alle bakkede op og Helle/Annelli foreslog, at 
man skulle lave en seminarrække med ca. 4 møder årligt. Dette var alle enige i og 
Rasmus påtog sig opgaven at arrangere disse møder. Første seminar afholdes ultimo 
April 2015 og næste lige inden sommerferien, medio Juni. Et forslag til seminar 
kunne se ud som følger: 
 
Seminar 1 
Tema for seminar 1: Indsamling af spørgeskemaer omkring fysisk aktivitet og 
sundhed via webbaserede løsninger. 
Formål: Præsentere fordele og ulemper ved webbaserede- og quasi-webbaserede 
løsninger til indsamling af spørgeskemadata.  
Varighed: 2 timer 
 
Program: 

- Velkomst  
o Kristian Overgaard eller en anden fra styregruppen. 

- Indsamling af spørgeskemaer på Universitetshospitalet 
o Signe Kierkegaard fortæller om indsamling og opbevaring af 

data fra patienter fra Aarhus Universitetshospital.  
- Indscanning af spørgeskemaer: Virker QR-kode? 

o Kirstine Obling / Marianne Petersen fortæller om metodik 
anvendt i Tjek dit Helbred til indsamling af spørgeskemadata. 
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- E-mail til indsamling af spørgeskemadata: friend or foe? 
o Rasmus Ø. Nielsen fortæller om system som anvendes i 

løbeforskningen. 
- SMS-baseret løsning til indsamling af spørgeskemadata 

o Merete Møller / Daniel Ramskov fortæller om fordele og 
ulemper ved at anvende SMS til indsamling af 
spørgeskemadata. 

- Plenum diskussion af metoder til indsamling af spørgeskemadata 
o Rasmus Ø. Nielsen er moderator.  

 
 

 

 

• Eventuelt og dato for næste møde 

Næste møde i styregruppen: Mandag den 27. april kl. 8:30 

 

 

 

 

 


