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Referat 
STYREGRUPPEMØDE   -   ”FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED” 

 

Mødedato:  Mandag den 17. August 2015 kl. 08:30 – 09:30 

Sted:  Lokale 345, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 

Deltagere:  Kristian Overgaard, Helle Terkildsen Maindal, Sine Agergaard, Erik Parner, Rasmus Ø. 

Nielsen. 

Afbud:  Kim Overvad, Anne-Louise Smidt Hansen, Annelli Sandbæk, 

 

• Velkomst og siden sidst  

Rasmus bød velkommen og præsenterede dagsordenen, som alle accepterede, med den tilføjelse 

at styregruppen skulle evaluere på forløbet fra November 2014 til August 2015.  

 

• Evaluering af aktiviteter og udbytte af den tværgående forskningsretning 

Alle mødedeltagere var enige i, at den tværgående forskningsretning ”Fysisk 

Aktivitet og Sundhed” er med til at indfri ønsket om øget samarbejde om 

forskningsprojekter på tværs af sektionerne på Institut for Folkesundhed. Fra 

November 2014 til August 2015 er der:  

- Udpeget Kristian Overgaard som fortsat leder og konstitueret en styregruppe,  

- der er udarbejdet en beskrivelse af gruppen og igangværende aktiviteter;  

- der er afholdt et seminar (Idrætsvision møder forskningen), mens 4 er 

planlagt til at blive afholdt i efterår/vinter 2015.  
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- Der er oprettet en hjemmeside under 

http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/fysisk-aktivitet-og-sundhed/   

Alle tilstedeværende styregruppens medlemmer vurderede, at arbejdet i 

styregruppen har været en succes. De seneste 8 måneders arbejde har gjort, at der 

er skabt nye relationer mellem forskere på tværs af sektionerne, at der tænkes i nye 

samarbejder / forskningsprojekter og at vi nu har mulighed for koordinere og 

facilitere til at afsende eksterne fondsansøgninger.   

Alle tilkendegav, at det var godt, at der var en person (som pt er Rasmus Nielsen), 

som var delvist ansat til at koordinere aktiviteter, arrangere seminarer, opdatere 

hjemmeside, indkalde til møder og skrive referat fra disse. Det var et ønske fra alle, 

at der afsættes interne midler til at facilitere lignende aktiviteteri fremtiden f.eks. 

som 10% af en stilling.  

Evalueringen af aktiviterne og udbytte af aktiviteterne i den tværgående 

forskningsretning er således positiv fra styregruppens side.   

 

•  Seminarrække  

Alle var enige om, at det er positivt, at der er en seminarrække under den 
tværgående forskningsretning. Kristian nævnte, at vi bør være opmærksomme på, at 
seminarerne målrettes forskningsprojekter / metoder med et klart formål. Vi skal 
ikke lave seminarer for seminarets skyld.  
 
 
Rasmus opfordrede til, at alle styregruppemedlemmer overvejer temaer / emner til 
de seminarer, som skal afholdes i 2016. Til næste styregruppemøde vil vi drøfte 
indkomne idéer.  
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• Dataindsamlingsmuligheder via web-baserede løsninger 

Diskussion af muligheden for at lave en fælles dataindsamlingsplatform på Institut 

for Folkesundhed, som indeholder data på fysisk aktivitet og sundhed.  

Kristian nævnte, at han kunne se idéen med en fælles platform, men grundet hans 

baggrund i fysiologien ikke ”ventede på den”. Udfordringen var ifølge Kristian, at 

forskningsprojekter ofte kræver skræddersyede løsninger. 

Helle var enig i, at forskningsprojekter oftest kræver skræddersyede løsninger og at 

en fælles løsning var svær. Helles ønske til en løsning var, at dataflow til kommuner / 

hospitaler forebedres.  Helle foreslog, at vi sammensætter en national styregruppe 

som, på tværs af universiteterne, går i dialog om fælles webbaseret platform til 

indsamling-, opbevaring- og udtræk af data på fysisk aktivitet og sundhed.  

Erik udtrykte, at han ikke har erfaring med indsamling af data på fysisk aktivitet og 

derfor har svært ved vurdere behovet for en fælles platform. Erik nævnte, at 

Datamanagement-enheden på Folkesundhed måtte have stor erfaring med dette. 

Sine sagde, at det var vigtigt at formålet med en platform var klar. Dette kan være 

flere f.eks. lette dataindsamling og lette datasharing/-udveksling. 

Rasmus nævnte, at han fortsat ser stort potentiale i at have et system, der har en 

”basis pakke” af komponenter, som mange forskningsprojekter kan drage nytte af. 

Derefter kan forskerne ud fra basis-pakken skræddersy/videreudvikle den løsning, 

som passer til deres projekt. 

Det blev besluttet, at det fortsat er relevant at afholde et seminar om dette emne, 

men det er hensigtsmæssigt, at vi inviterer personer fra andre universiteter, med 

interesse i området, som foredragsholdere. Dette kan også danne rammen om at 

lave et nationalt netværk for udvikling af en webbaseret platform. Rasmus vil gå 

videre med dette.  
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•  Eventuelt 

Der var ikke punkter til eventuelt. 

 

• Næste møde 

Næste møde i styregruppen afholdes  

Mandag d. 16. november 2015 fra 8:30 til 9:30. 

Foreløbige emner til dagsorden er:  

- Emner til seminarrække 2016 

- Oversigt over større forskningsprojekter / fondsansøgninger 


