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Referat 
STYREGRUPPEMØDE   -   ”FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED” 

 

Mødedato:  Mandag den 23. februar 2015 kl. 08:30 – 10:00 
Sted:  Lokale 438, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet 
Deltagere:  Sine Agergaard, Kristian Overgaard, Rasmus Ø. Nielsen,  
Afbud:  Kim Overvad, Anne-Louise Smidt Hansen, Erik Parner, Helle Terkildsen Maindal 

Annelli Sandbæk. 
 
 

• Velkomst og siden sidst  

Rasmus bød velkommen og præsenterede dagsordenen, som blev accepteret af Kristian og Sine. 

Derefter fremlagde Rasmus formålet med styregruppemødet, som var  

- at opdatere omkring akronym og hjemmeside 

- diskutere udkastet til den interne strategiplan med henblik på, at identificere afsnit som skal 

uploades til forskningsretningens nye hjemmeside under http://ph.au.dk 

Kristian og Sine accepterede formålet med mødet.  

 

•  Akronym  

Den tværgående forskningsretning ”Fysisk aktivitet og Sundhed” får det engelsk-klingende 

akronym PACE - Physical Activity and Health  

 

• Hjemmeside 

Annette Bachmann har tildelt Rasmus adgang til TYPO3, så han kan uploade- og redigere i 

indholdet på hjemmesiden http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/ på lige fod med de 

forskningsområder, som er beskrevet nu.  

http://ph.au.dk/
http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/
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Planen med hjemmesidens indhold er i første omgang, at oprette følgende mapper: 

- Introduktion og vision. Denne del er ikke en egentlig mappe, men fungerer som ”forside”, 

når man klikker sig ind på vores side. Indholdet copy/pastes fra strategiplanens øverste del 

(første 3 paragraphs) af side 2. Dog kræver dette, at vi i styregruppen er enige om visionen. 

Der er to forslag til formuleringen af visionen, da Sine foreslog, at omformulere visionen. 

Der er således følgende forslag. Hvert styregruppemedlem skal beslutte, hvilket af 

nedenstående 2 forslag, som de finder mest egnede til at uploade til hjemmesiden: 

Vision forslag 1: Visionen for den tværgående forskningsretning er, at forske i effekten af 

fysisk aktivitet på sundheden og/eller betydningen af tiltag som fremmer det fysiske 

aktivitetsniveau for individer og grupper. Visionen er også at forske i, hvilke barrierer der 

gør, at folk er fysisk inaktive, og hvilke muligheder der er for at fremme fysisk aktivitet 

blandt syge såvel som raske. 

Vision forslag 2: Visionen for den tværgående forskningsretning er, at forske i hvordan 

fysisk aktivitet påvirker befolkningens sundhed og hvordan individer og grupper oplever 

tiltag, som søger at fremme det fysiske aktivitetsniveau. Visionen er også at forske i, hvilke 

strukturelle og individuelle barrierer der gør, at folk er fysisk inaktive. Desuden skal vi 

forske i hvilke muligheder der er for at fremme fysisk aktivitet for syge såvel som raske. 

- Styregruppen. Indholdet i denne mappe sigter mod at beskrive styregruppens 

sammensætning og uploade referater fra møder i styregruppen, så de er tilgængelige for alle 

interesserede.  

 

- Faglige tilgange og metoder. Formålet med denne mappe er at synliggøre for ansatte på 

institut for folkesundhed, hvad kollegaer på sektionerne på folkesundhed har kompetence 

indenfor. Vigtigt er det, at dette skal beskrives i et forskningsmæssige perspektiv. Kristian, 

Sine og Rasmus lagde op til at beskrive fagspecifikke kompetencer og metodespecifikke 

kompetencer på hjemmesiden under deloverskrifterne ”Kvalitativ metode”, ”Kvantitativ 

metode” og ”Faglige tilgange”.   

 

- Projekter og grupper. Formålet med denne mappe er at synliggøre større 

forskningsprojekter og –grupper, som arbejder indenfor forskningsgruppens ramme. Der 

tages udgangspunkt i det arbejde Kristian har lavet, som er revideret af Rasmus. 
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Der er helt sikkert flere ting, som er relevant at synligøre på hjemmesiden, men ovenstående er det, 

som Kristian, Sine og Rasmus blev enige om at starte med. Hvis andre styregruppermedlemmer har 

ønske eller forslag til andet indhold på hjemmesiden, så send kommenaterer og forslag til Rasmus. 

 

• Kernekompetencer og vision 

Styregruppemedlemmerne var på forhånd bedt om at sætte særligt fokus på kernekompetencerne, da 

det er disse, som vi først skal synliggøre på vores nye hjemmeside (se ovenfor). Spørgsmålet 

Kristian, Sine og Rasmus diskuterede var, om de kernekompetencer som skal fremhæves skal 

være fagspecifikke kompetencer eller metodespecifikke kompetencer (eller begge dele). Vi blev 

enige om, at ordet ”kernekompetencer” erstattes af ”Faglige tilgange og metoder”, så der er plads til 

at beskrive både fagspecifikke kompetencer eller metodespecifikke kompetencer på hjemmeside.  

 

Se diskussionen om vision under ”hjemmeside”.  

 

 

 

• Møde for alle interesserede 

Kristian, Sine og Rasmus var enige om, at det er tid til at afholde et fællesmøde for alle 

interesserede i den tværgående forskningsretning PACE. Seneste møde daterer sig til den 11. 

december 2014. Formålet med møde er: 

- Præsentere hjemmeside og få feedback på det arbejde, som styregruppen indledningsvist har 

lavet. Det er vigtigt, at deltagerne til mødet kan bidrage til at definere gruppens faglige 

tilgange og metoder, samt deltage i en diskussion af mulige undergrupper indenfor 

forskningsretningen 

- Lave en session i umiddelbart forlængelse af dette, hvor webbaserede muligheder for 

indsamling og opbevaring af data på fysisk aktivitet og sundhed gennemgåes. Konkret vil vi 

få præsenteret 3-4 forskellige løsninger, som medarbejdere på folkesundhed anvender i 

deres forskningsarbejde. Vi talte også om, at vi kunne invitere en person fra Datatilsynet til 

at holde et oplæg omkring regler for digital dataregistrering og –opbevaring. Kristian vil dog 

forhøre sig i forskningsudvalget, om det ikke var en idé, at invitere hele instituttet til dette 

oplæg.  

Rasmus indkalder til møde og laver en dagsorden.  
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• Eventuelt og dato for næste styregruppemøde 

Næste møde i styregruppen: Mandag den 16. marts kl. 8:30-9:30. Formålet er, at nå til enighed 

omkring forskningsretningens fokusområder / -temaer.  

 

 


