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Nøgletal / resume 
 
I perioden 2016 – juni 2018 kan centrets resultater opsummeres i følgende hovedtal: 
 
Videnskabelig produktion/publikationer   
2 bøger 
4 bogkapitler 
22 artikler, 3 på vej 
4 videnskabelige rapporter/afhandlinger  
27 Konferenceartikler, konferencepræsentationer m. abstract 
11 postere 
 
 
Projekter 
Centret har 16 projekter i perioden, heraf  
1 VIA finansieret Ph.d. projekt.  
1 selvfinansierende nationalt forsknings-netværk 
7 klyngeprojekter med intern finansiering 
 
7 projekter med ekstern finansiering, heraf 
3 EU-finansierede projekter med internationale partnere 
3 Projekter finansieret af nationale fonde 
1 Projekt finansieret af Sundhedsstyrelsen 
 
I perioden er der hjemtaget eksterne midler til FOU-projekter for i alt 7.7 mio. kr. Heraf er ca. 4 mio. 
kr. gået til VIA Aldring og Demens. I perioden har centret deltaget i udarbejdelsen af 19 projektan-
søgninger, hvoraf 4 har opnået støtte og 4 afventer svar i aug. – sept. 2018. 
 
 
Medarbejdere 
Der er lønudgifter finansieret af centrets interne budget svarende til omkring 2 mio. kr. årligt. Dertil 
kommer timekøb med ekstern finansiering.     
 
Centret har på årsbasis 22-24 medarbejdere, heraf 1 centerleder, en konsulent/ph.d. studerende, tre 
klyngeledere – heraf en docent og en ekstern forskningsleder. Der er 7 medarbejdere med ph.d. og 
to ph.d. studerende, som forventes at afslutte i 2018 og 2019. 
 
FUI-medarbejdere rekrutteres fra VIAs fire hovedområder. I 2016-2018 deltog medarbejdere fra 8 
forskellige uddannelsessteder, 4 forskellige campusser samt VIA Efter og Videreuddannelsen.  
 
 
Budget 
Centret havde en årlig grundbevilling på 1,9 mio. fra VIA. Heraf dækkes FUI-aktiviteterne (frikøb af 
medarbejdere til at indgå), løn til centerledelse og driftsudgifter.  
Budgetterede lønudgifter i 2016: 2.8 mio.; 2017: 2.2 mio.; 2018: 2.8 mio. (baseret på forventede eks-
terne indtægter). 
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Centerprofil 
  

VIA Aldring & Demens blev etableret i 2008 i forbindelse med tilblivelsen af VIA University College og 
har frem til i dag sammen med VIAs øvrige FUI-centre udgjort en betydelig del af den tværgående 
Forsknings- og udviklingsindsats. I 2013 fik Professionshøjskolerne forskningsret og midler til at be-
drive forskning i henhold til Frascati manualen. Målet for VIA Aldring & Demens blev herefter at op-
bygge forskningskapacitet med særligt fokus på den praksisnære forskning og med sigte på produk-
tion af viden til samfundet og især til professioner og uddannelser. 

 
Centret hører under VIA Sundhed og FUI-aktiviteterne er inden for tre kerneområder: 

 Aldring 

 Palliation  

 Demens 

Centret udfører forskning med fokus på aldringsprocessers betydning for menneskers sundhed og 
sygdom især i alderdommen - og på demens, som er en global udfordring og en af de største politiske, 
faglige og organisatoriske udfordringer inden for sundhedssektoren. Det er et mål for centrets forsk-
ning i videst muligt omfang at bidrage til at fremme gamle menneskers livskvalitet og opretholdelse 
af autonomi og værdighed. Centeret har endvidere i flere år arbejdet indenfor emnet Palliation og har 
siden 2016, hvor Palliationsklyngen blev etableret, fokuseret på Palliation i uddannelsessammen-
hæng.   
 
Centrets overordnede formål er at bidrage med viden til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen og 
det kommunale beredskab samt til det generelle kompetenceniveau for de social-og sundhedspro-
fessionelle. Centrets forskningsaktiviteter er indlejret i organisatoriske og sociale sammenhænge i 
dynamisk samspil mellem uddannelse, praksis og forskning. Det er vigtigt for centret at være i tæt 
kontakt med aftagere og samarbejdspartnere, således at forskningsresultaterne er socialt valideret 
og får høj innovationskraft.  
 
Centret formidler forskningsresultater til VIAs egne undervisere og studerende, til aktører inden for 
uddannelse, erhvervsliv, offentlige myndigheder og institutioner. Endvidere er centret aktør i en række 
nationale og internationale netværk på områderne aldring, palliation, demens og velfærdsteknologi. 

 
 
Strategi 
 

Centret har tradition for at samarbejde i netværk, partnerskaber og større konsortier og det sker i 
skæringsfeltet mellem forskning, uddannelse og praksis., Projekter og aktiviteter med relevans for 
praksisfeltet, samfundet, og velfærdsuddannelserne prioriteres. Uddannelsernes deltagelse sker i di-
alog med uddannelseslederne og gennem den årlige rekruttering af undervisere (FUI-medarbejdere 
= adjunkter, lektorer med og uden ph.d.) og tilbageløbet til uddannelserne sker ikke mindst gennem 
studerendes og FUI medarbejderes deltagelse i centrets FUI-aktiviteter.   
Vi har opbygget og konsolideret tre teambaserede klynger hver med en forskningsansvarlig klynge-
leder. Klyngerne sammensættes kontinuerligt af undervisere med både kort, længere og lang erfaring 
i at bedrive forskning. FUI-medarbejderen rekrutteres i den årlige Call proces med en interessetilken-
degivelse og starter med en indlæringsperiode til efter 1-3 år at blive en central deltager med forsk-
ningskompetence og i nogle tilfælde med påbegyndt Ph.d. uddannelse. FUI-medarbejderen tildeles 
mellem 200 og 800 timer på årsbasis. En anden rekrutteringsvej finder sted i forbindelse med eks-
terne bevillinger til gennemførelse af forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter støttet af nati-
onale fonde og EU-bevillinger. Her rekrutteres medarbejdere med specifikke faglige kompetencer i 
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relation til den pågældende projektopgave. Centerleder indgår i driften af projekter med ekstern fi-
nansiering og deltager endvidere som medforsker i udvalgte projekter.  
Centret har adresse i Holstebro men arbejder med høj mobilitet og har mødeaktiviteter på forskellige 
adresser i VIA. Centerets FUI-medarbejdere arbejder i nationale og internationale forskningsnetværk.   
 
 
Centrets lærings- og udviklingsaktiviteter kan opdeles i følgende kategorier:   
 Oplæring i forskningsmetodik (FUI) og kompetenceudvikling af medarbejdere i klyngerne 

 Designe projekter og søge eksterne bevillinger til projekterne 

 Gennemføre projekter i overensstemmelse med formål, plan og ressourcer 

 Formidle proces og resultater i form af artikelskrivning og anden aktivitet (abstracts med oplæg, 
undervisning, konsulentopgaver) samt deltagelse i konferencer og faglige netværk 

 Formidling til VIA interne og eksterne samarbejdspartnere fx gennem medier, nyhedsbreve og 
bogudgivelser 

 
 

De tre forskningsklynger i 2016-2018 
 
Rekruttering af medarbejdere i 2016 - 2018 
De korte tekster som præsenterer klyngerne herunder, er udpluk dels fra Rekrutteringskataloget (Call 
2017 og 2018) og dels fra centerets grundlagsnotat, beskrevet af centerleder og klyngeledere i 2015 
og revideret i juni 2018. Notatet er afsættet for centrets aktiviteter og retningsgivende for vores ar-
bejde i en treårig periode. Sigtet med grundlagsnotatet er at skabe udvikling, sammenhæng og faglig 
relevans i arbejdet og samtidig at argumentere for centrets samfundsmæssige og politiske beretti-
gelse, som en troværdig og robust videnspartner indenfor de tre kerneområder: aldring, palliation og 
demens. Dokumentet kan downloades fra centrets hjemmeside. 
 
Forskningsklyngen Aldring 
Forskningsleder: Karen Pallesgaard Munk (2013 – 2018), Ph.d., cand. Psych. aut.  

 
Præsentation af hovedtemaer indenfor Aldring: 
Følgende temaer er beskrevet i Grundlagsnotatet (2016-2018) 

- Borgeres oplevelser af at blive ældre og livskvalitetens betydning for aldrende borgeres enga-
gement i egen sundhed og sygdom.  Hvordan oplever skiftende generationer det at blive æl-
dre? 

- Fremme af aldrende borgeres engagement i egen sundhed og livssituation.    

- Gamle mennesker indlagt på sygehus. Forløb og overgange mellem sygehus og bolig. Det 
nære sundhedsvæsen og det kommunale beredskab.    

- Vurdering og tilpasning af gamle borgeres medinddragelse i egen behandling og pleje. De 
pårørendes livssituation og mentale sundhed. 

- Fremtidens sundhedsprofessionelle - opgaver og kompetencer. 
  
I rekrutteringen af medarbejdere var følgende indhold i fokus: 
I overgangen fra det raske voksenliv til livets afslutning i alderdommen er der en helbredsmæssig 
gråzone, hvor forebyggende og rehabiliterende indsatser spiller en stor rolle i forhold til at udskyde 
svækkelse og afhængighed med henblik på at bevare autonomi, livskvalitet og værdighed. En særlig 
målgruppe for centrets forskning er svækkede, syge og udsatte gamle mennesker.   

  
Aldringsklyngen arbejder i perioden med tre forskellige emner, som beskrives kort nedenfor: 

- Et eksternt finansieret forskningsprojekt med titlen ”Enlige, gamle mænds sundhed, livskvali-
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tet og maskulinitet.” Projektet er treårigt og støttes af VELUX og EGV fondene. Projektet gen-
nemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og inkluderer et Ph.d. studie og har i kraft af 
foreløbige resultater vundet stor national opmærksomhed. 

- En interviewundersøgelse af VIA-studerendes karrierredrømme. Undersøgelsen viser, at de fle-
ste studerende i sundhedsuddannelserne ikke har drømme eller planer om i deres professio-
nelle liv at arbejde med gamle mennesker. Projektet fortsætter og skærper nu analyserne om-
kring de udfordringer, det giver for fremtidens uddannelser og det aldrende samfund, som er 
under udvikling, hvor behovet for sociale, pædagogiske og sundhedsprofessionelle kompeten-
cer er stigende. 

- En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af kvinder (60+) med brystkræftdiagnose. Undersø-
gelsen blev gennemført i 2013 og 2014. 
I 2015 – 2018 har projektteamet arbejdet videre med kvalitative dataanalyser frem mod ud-
givelse af artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Resultaterne af den kvalitative og 
de foreløbige resultater af den kvantitative del blev i 2016 præsenteret på European Associa-
tion for Palliative Carers (EAPC) konference. 

 
Et nyt projekt er under opstart i foråret 2018: Dette projekt sætter fokus på sandwich generationens 
seniorer på arbejdsmarkedet (disse 60+ ældre har ofte omsorgsopgaver i forhold til både børn og bør-
nebørn samt gamle pårørende eventuelt med en kronisk lidelse fx en demensdiagnose). Der er fokus 
på hvordan teknologi og digitale løsninger kan forebygge frafald og forlænge arbejdslivet på offentlige 
og private arbejdspladser. Projektteamet samarbejder med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og der 
er søgt EU-midler (Horizon 2020) – svar afventes i august 2018.  

 
Bemanding:  
En ekstern forskningsleder med 600 timer; en ph.d.-studerende med 600 timer; en ph.d. med 500 
timer; en adjunkt med 150 timer; en sygeplejestuderende (frivillig medforsker); en ph.d. med 400 ti-
mer; to lektorer med hver 300 timer. I 2017 var fem adjunkter i lektorkvalificeringsforløb tilknyttet 
denne klynge. I 2018 var der ingen adjunkter i lektorkvalificeringsforløb. 
 
Flg. uddannelser og områder er repræsenteret: 

 Aarhus universitet (ARTS), en ph.d., (ekstern forskningsleder) 

 Bioanalytikeruddannelsen, Randers en lektor, ph.d.-studerende 

 VIA Efter og videreuddannelsen (SOS), en lektor, ph.d.  

 Pædagoguddannelsen, Holstebro, en adjunkt  

 Sygeplejerskeuddannelsen, Randers, tre lektorer 

 Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro, en lektor, ph.d.; to adjunkter og en sygeplejestuderende 

 Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro, to adjunkter 

  
Særlige Netværk: 

 Forskningsnetværket for medicinsk filosofi og humanistisk sundhedsforskning og Forskningsen-
heden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og viden-
skabsteori, AU. 

 Empiriværkstedet for kvalitativ analyse”.  Generisk ph.d. kursus ved Graduate School of Arts’ ph.d. 
skole, Center for Humanistisk Sundhedsvidenskab/ Sundhed, Menneske og Kultur, Afd. for Filo-
sofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet   

 Altingets faglige netværk målrettet Seniorer på arbejdsmarkedet 
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Forskningsklyngen Palliation 
Klyngeleder: Vibeke Røn Noer, lektor, Ph.d., cand.cur. 

 
Præsentation af hovedtemaer indenfor Palliation: 
Forskning i palliation er et forholdsvis nyt multidisciplinært og tværfagligt forskningsfelt i Danmark, 
som dækker et bredt spektrum af emner, metoder og forskningstraditioner. Feltets kompleksitet re-
lateres både til organiseringen af indsatsen, de konkrete fysiske, psykiske, sociale og etiske problem-
stillinger forbundet med sygdomsforløbet og dødsprocessen og i henseende til de professionelles 
håndtering af indsatsen. 
Den palliative indsats i Danmark har mødt talrige udfordringer og der er i høj grad brug for skærpet 
fokus på, hvordan fagprofessionelle bliver uddannet og opnår ekspertviden samt de efterspurgte 
kompetencer relateret til den palliative indsats.  
I 2016 etableredes en forskningsklynge inden for emnet ”Palliation og Uddannelse”. Hensigten er at 
gennemføre etnografiske studier og forskningsbaserede evalueringer af uddannelsesprojekter i sko-
lastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. Forskningsklyngen er etableret på 
baggrund af en interesse i, hvordan sundhedsprofessionelle uddannes og dannes og fokuserer bredt 
på curriculumudvikling samt undervisnings- og studiestrategier i sundhedsuddannelserne og mere 
specifikt centreret indenfor det palliative felt.   
 
I rekrutteringen af medarbejdere var følgende indhold i fokus: 
Siden 2016 har forskningsinteressen været centreret om professionsorienterede læringsstrategier 
og kompetenceudvikling i relation til det palliative felt. Aktuelt arbejdes der med et projekt, som sætter 
fokus på de sygeplejestuderendes møde med døende patienter og deres pårørende.  Senere vil stu-
derende fra andre uddannelser blive inddraget i dette etnografiske studie. 
Ambitionen er at skabe ny viden og dybere indsigt i, hvordan kommende sundhedsprofessionelle ud-
vikler deres kompetencer i forhold til at levere en professionel palliativ indsats. Derfor skærpes fokus 
om lærings- og studiestrategier og projekterne analyserer samlet, hvordan næste generation af sund-
hedsprofessionelle uddannes og dannes som professionelle i mødet med livstruede og uhelbredeligt 
syge og døende mennesker. Hensigten er at bidrage til udviklingen af fremtidens sundhedsuddannel-
ser og palliative uddannelser. Der er et tæt samarbejde med Professor Karen Borgnakke, KU og pro-
fessor Michael Hviid, AAU. Der søges forskningsmidler i 2018 til projektet og VELUX Fonden har ud-
taget en post Doc ansøgning til 2. fase med frist 1. september. 
 
 
Bemanding:  
En klyngeleder med 400 timer, to lektorer med 150 timer og fra 2018 suppleret med en lektor med 
100 timer og en lektor, ph.d. med 150 timer.   
  
Flg. uddannelser og områder er repræsenteret:  

 Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus, en lektor, ph.d. og to lektorer  

 Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, en lektor 

 Sygeplejerskeuddannelsen i Randers, en lektor, ph.d. 

  
Særlige poster og netværk:  
Forskningsklyngens medlemmer er især aktive i følgende forskningsnetværk: 

 Forskningsgruppen Innovative læringskontekster, Købehavns Universitet  

 Forskningsnetværk i Palliation DMCG-PALL 
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Forskningsklyngen Demens 
Klyngeleder: Rikke Gregersen, docent, Ph.d., MSc 
 
Præsentation af hovedtemaer inden for Demens: 
Følgende temaer er beskrevet i Grundlagsnotatet (2016-2018) 

- Anvendelsen af socialfaglige metoder i pleje, omsorg og behandling af mennesker med de-
mens, herunder specifikt indsatsområdet: Kognitiv stimulering hos mennesker med demens  

- Perspektiver på de pårørendes livssituation og mulighedsbetingelser.  

- Et aktivt liv med demens. Hverdagsaktiviteters betydning for livskvalitet og velvære. 
 
I rekrutteringen af medarbejdere var følgende indhold i fokus:  
Centret har en lang tradition for at beskæftige sig med psykosociale metoder i forhold til pleje og 
aktiviteter for mennesker med demens. Centeret har især haft et mangeårigt fokus på anvendelsen 
af reminiscens til at stimulere minder og erindringer hos mennesker med demens. Vi har herunder 
bidraget til udviklingen af DVD-box sættet ”Liv minderne” sammen med RetrospectFilm, der rummer 
originalt TV indhold målrettet mennesker med demens. En adjunkt (nu lektorkvalificeret) fra Ergote-
rapetuddannelsen i Aarhus, en konsulent fra centret samt centrets docent har i 2018 fået publiceret 
resultaterne i det anderkendte tidsskrift Dementia. Centeret er desuden initiativtager og formand for 
det Nationale Forskningsnetværk for Reminiscens – et netværk bestående af ca. 30 personer fra uni-
versiteter, professionshøjskoler, Nationalt Videnscenter for Demens samt en række museer, fx Den 
gamle By i Aarhus. Adjunkter/lektorer med demensfaglig ekspertise i VIA er også inviteret ind i net-
værket. Centret deltager desuden i circular cocreation projekt med MTIC, hvor vi sammen med Nord-
djurs kommune og to virksomheder er med til at udvikle og evaluere på en prototype af et nyt videns-
delingsværktøj på plejecentre. Produktet udmærker sig ved, at personalet let kan danne sig et overblik 
over beboernes fysiske og psykologiske befindende og behov. Der deltager i projektet en konsulent 
fra centret, en lektor fra Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus og centrets docent. Produktet er præsen-
teret på CareWare konferencen i foråret 2018. Færdigevaluering sker ultimo 2018. 
 
To lektorer fra hhv. Pædagoguddannelsen i Holstebro og Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har 
bidraget ind i centeraktiviteter under Klyngens indsatsområder med egne projekter. Et projekt har 
haft fokus på det pædagogiske uderum for målgruppen og den tilknyttede medarbejder har lavet 
interviews af fagprofessionelle på to plejecentre i hhv. Holstebro og Give. Resultaterne blev i foråret 
2018 fremlagt ved posterpræsentation v. Demens Dagene i København. Det andet projekt har taget 
sit udspring i sygeplejerskers kvalificerede overvejelser i forbindelse med smertedækning af hospi-
talsindlagte patienter med demens. Den pågældende lektor har lavet mindre feltarbejde på en hospi-
talsafdeling og udgiver en artikel i et dansk tidsskrift med centrets docent som medforfatter. 
Centret har bistået EVU aktivt i at hente penge hjem til stort udbud fra Sundhedsstyrelsen, der skal 
bidrage til at nedbringe psykologiske adfærdssymptomer ved demens på plejecentre – herunder gen-
nem screening og etableringen af en samarbejdsmodel i praksis. I kølvandet herpå, er to klyngemed-
arbejdere (lektor fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og lektor fra Ergoterapeutuddannelsen i Aar-
hus) sammen med centrets docent ved at lægge sidste hånd på et review, der belyser hvordan praksis 
bedst kan organisere indsatsen for at nedbringe disse symptomer i plejen, som for eksempel agite-
rende adfærd.  
 
Den psykosociale interventionsform, kognitiv stimulationsterapi (CST) er inden for det seneste år ble-
vet Demensklyngens primære forskningsområde. Senest har centret modtaget 1 mio. kr. fra Trygfon-
den til at igangsætte den danske model af gruppebaseret CST og et nyt CST-orienteret projekt er 
ved at starte op med MTIC (OPI-midler) og en række virksomheder for at udvikle et værktøj, hvor på-
rørende og målgruppen selv kan lave hjemmebaseret CST. CST udmærker sig ved at være en billig 
interventionsform, som én af de meget få, der dokumenteret kan påvirke målgruppens kognition po-
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sitivt (svarende til effekter ved farmakologisk behandling men uden bivirkninger). Gruppe CST vil ty-
pisk varetages af de faggrupper, som vi også uddanner i professionshøjskole regi. To lektorer fra Er-
goterapeutuddannelsen i Aarhus er på forskellig vis koblet på disse projekter sammen med centrets 
docent. Der er desuden i foråret 2018 indsendt JPND ansøgning med fokus på at udvikle positive 
outcome measures ved evaluering af effekt, hvor også CST indgår som intervention. Vi er inviteret ind 
som én ud af 5 kompetente partnere i denne internationale ansøgning, hvor University College Lon-
don med Prof. Aimee Spector i spidsen er lead.. Svar ultimo august.  
 
Pårørendes livssituation og muligheder for at påvirke deres mestring i relationen med en dement på-
rørende, har optaget centret over en årrække, og vi var lead på stort 11 mio. Kr. Europæisk AAL projekt 
(understAID), hvor vi i samarbejdede med partnere i Polen og Spanien og den Danske Alzheimerfor-
ening, IT-virksomheden Sekoia og Skanderborg Kommune var med til at udvikle en læringsdifferenti-
eret App målrettet de pårørende. Indledningsvist afdækkede vi de pårørendes behov i hverdagen i de 
tre lande. Der har i arbejdet deltaget to lektorer fra EVU og to adjunkter fra Ergoterapeutuddannelsen 
i Aarhus, en lektor fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Fra centret har deltaget en konsulent, cen-
terleder og docent, herudover har deltaget en forskningschef og tre medarbejdere fra et af VIA`s andre 
centre. understAID har resulteret i et større antal artikler og præsentationer på internationale konfe-
rencer. Centret lavede i 2017 en opfølgende undersøgelse i Skanderborg Kommune, som udmundede 
i en intern evalueringsrapport. Senest har vi gang i et landsdækkende projekt, der skal afdække de 
unge pårørendes livssituation (18-26 årige). Det er en lektor fra Ergoterapeutuddannelsen i Århus, der 
i samarbejde med centrets docent står for undersøgelsen. Som del af undersøgelsen har vi engageret 
8 studerende fra Ergoterapeutuddannelsen til at arbejde med projektet både kvalitativt og kvantita-
tivt i deres bachelorprojekter, som afsluttedes sommer 2018. Resultater præsenteres ved Alzheimers 
Europe konference i Barcelona, oktober 2018. 
 
Under indsatsområdet Et aktivt liv med demens, har vi tidligere arbejdet med forskellige projekter til 
at belyse og indkredse dette vigtige felt – herunder Projekt Bjergløb sammen med lektor fra Fysiote-
rapeutuddannelsen i Aarhus. I perioden fra 2016-2018 har projekterne kredset om, hvordan omsorgs-
personale kan støtte plejehjemsbeboere med demens til at holde sig aktive – også mentalt. Særligt 
skal nævnes VitaMind projektet, der for OPI-midler i Region Syddanmark, og sammen med firmaet 
Applikator var med til at udvikle digitale spil til netop denne målgruppe. Centrets docent var viden-
skabelig projektleder, og der bidrog en adjunkt samt en lektor, Ph.d. fra EVU, samt to ergoterapeutstu-
derende fra Campus Holstebro. Der sammenskrives endnu på en artikel. I led med projektet afprøvede 
vi nye metoder for at evaluere på velbefindende og kognition i ”nuet”, sammen med en Professor fra 
Aalborg Universitet.  
 

Bemanding (timer pr. år):   
En klyngeleder med 800 timer. En ph.d.-studerende med 400 timer. To adjunkter med 300 timer. En 
lektor med 300 timer. To lektorer med 150 t i 2017. Ved siden af de beskrevne forskningsaktiviteter 
trækkes der løbende ekstra ressourcer ind til dette område, da der er stor efterspørgsel på ydelser i 
sektoren. Vi har et tæt samarbejdes med VIA Efter og videreuddannelsen ift. udbud, konsulentopgaver 
og andre interne og eksterne aktiviteter. Docenten er klyngeleder og har ud over de 800 timer i centret 
20% ansættelse i efter-og videreuddannelsesområdet til opsporing, igangsættelse og koordinering af 
fælles indsatser på demensområdet. 
 

Flg. uddannelser og områder er repræsenteret: 

 VIA Sundhed og VIA Efter og videreuddannelsen, en docent, ph.d. 

 VIA Sundhed, Holstebro, en konsulent, ph.d.-studerende 

 Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, to adjunkter (lektorkvalificeret i 2018) 

 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, en lektor 
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 Pædagoguddannelsen i Holstebro, en lektor 

 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, en lektor 
 

Særlige poster og netværk: 

 Deltagelse i formandskab ved ”Human First” (Region Midt, Århus Universitet og VIA UC) program 
om sygdomme i hjernen.  

 Sektorrepræsentant for Danske Professionshøjskoler i ”Folkebevægelsen for et demensvenligt 
Danmark” 

 Medlem i Data-Analysegruppen under Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark 

 Næstformandsskab i Dansk Gerontologisk Selskab 

 Redaktionsmedlem ved tidskriftet Gerontologi 

 Web-redaktør for DGS Nyhedsbrevet ”Nyt om Gammelt”, der når ud til 350 fagprofessionelle i 
Danmark (udkommer 4 x årligt) 

 Ekstern fagkonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens 

 Deltagelse i faglig ressourcegruppe ved Demensvenligt sygehus (initiativ 18 i National Hand-
lingsplan for demens) 

 Formandskab for Forskningsnetværk for reminiscens  

 Medlem af det paneuropæiske demens-forskningsnetværk, InterDem 

 Medlem af det nationale demens-forskningsnetværk, DANEDEM, etableret af Nationalt Videns-
center for Demens  

 Medlem i repræsentantskabet ved Alzheimerforeningen 

 Deltagelse i arbejdsgruppe under Dansk Standard (ISO-standardisering i relation til produkter og 
procedurer ved demens og kognitive funktionstab, 2 standarder er ved at blive endeligt og inter-
nationalt godkendt) 

 Medlem af Dansk Selskab for Neurovidenskab 

 
 

 
Projektportfolio 2016 – 2018 (alfabetisk) 

  

At få brystkræft – oplevelser i overgangen fra diagnose til behandling. (2013-2015) & (2016 – 2018). 
Formålet med projektet er at give et detaljeret indblik i de behov kvinder med nyligt diagnosticeret 
brystkræft har i overgangen fra rask til at være i behandling for brystkræft. Der er særlig fokus på at 
identificere de psykologiske, sociale og fysiske behov, som kvinderne har og identificere karakteri-
stika i overgangen efter at være blevet diagnosticeret. Desuden har undersøgelsen beskrevet de 
barrierer og muligheder der er, for at kvinderne i denne overgang kan bruge støtten fra fagfolk i 
sundhedssektoren. Metode: Første del af dataindsamling, består af 12 semistrukturerede interviews 
med henblik på at identificere de specifikke behov kvinder oplever i overgangen fra rask til at leve 
med brystkræft i behandlingsperioden og identificere vigtige behov for støtte, omsorg og pleje. An-
den del af projektet er en spørgeskemaundersøgelse af 100 kvinder, der søger at identificere kvin-
dernes udækkede behov. Projektets undersøgelsesfase afsluttedes med udgangen af 2015. I 2016 
fortsætter formidlingen af projektet med produktion af videnskabelige artikler og konferenceoplæg. 
Henriksen, Jette Hellegaard, Meldgaard, Anette, Kristensen, Ingrid Villadsen, Zerlang, Ida & Jensen-
Johansen, Mikael Birkelund.   

BPSD projektet. Kompetenceudviklingsforløb i BPSD (udbud fra Sundhedsstyrelsen; 2016 – 2018) 
Projektet søger at implementere en svensk samarbejdsmodel og digitalt screeningssystem for psy-
kiske symptomer og adfærdsforandringer hos demente plejehjemsbeboere. Der deltager i alt 15 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/at-faa-brystkraeft--oplevelser-i-overgangen-fra-diagnose-til-behandling(5dc57bed-2a1e-4bef-a5ae-44bff0434a48).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/jette-hellegaard-henriksen(fe209ff9-9a1b-49a6-bad6-0394b91e3ce2).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/anette-meldgaard(d4f0d886-9d76-4df4-85d4-f78d91ead6cd).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/ingrid-villadsen-kristensen(483d3913-8162-4e3e-a372-a7470fd80660).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/mikael-birkelund-jensenjohansen(e97502b8-8677-4960-9d7d-1617f7a92214).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/mikael-birkelund-jensenjohansen(e97502b8-8677-4960-9d7d-1617f7a92214).html
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plejecentre fordelt ud over 5 kommuner på tværs af landet. En midtvejsevaluering fra Sundhedssty-
relsen foreligger og afsluttende evaluering afsluttes i 2018 ved ekstern evaluator.  
Centret har med sin faglige ekspertise bistået EVU i at trække pengene hjem til projektet og har væ-
ret med til at kvalificere indhold. UCL og SOSU Fyn bidrager som partnere ind i projektet. Bevilling; 
2.390.062 kr.  
 
Demenskammeraten (2017-2018). Plejen og omsorgen for mennesker med en demenssygdom er 
kompleks. Nuværende dokumentationssystemer har deres styrke i at opsamle og systematisere in-
formationer i relation til den fysiske pleje, hvorimod det kan være vanskeligt at skaffe sig et overblik 
over indsatser af mere socialfaglig karakter rettet mod de udfordringer demensen giver borgeren. 
Demenskammeraten er et projekt der arbejder med at udvikle en prototype på et elektroniske doku-
mentations system, der via en stor touch-skærm giver personalet let adgang til at udvikle socialfag-
lige indsatser til borgere med demens, samt anvende den i hverdagen. Projektet gennemføres i 
samarbejde med MTIC, VisoSign og Norddjurs Kommune. Jensen, Anders Møller; Nejsum, Hanne 
Lindberg; Gregersen, Rikke. Bevilling til centret 256.000 kr. 

Enlige, gamle mænd. Sundhed, livskvalitet og maskulinitet. (2016 – 2019). Projektet undersøger en-
lige, ældre mænd (75+) som udsat gruppe i sundhedssammenhæng gennem en survey undersø-
gelse af kommunale hjemmebesøgeres opfattelse af mændenes behov samt fokusgruppeinterview 
med udvalgte hjemmebesøgere og efterfølgende interviews med tyve af de enlige, ældre mænd 
selv. På baggrund af resultaterne udvikles nye interventionstiltag i samarbejde med kommunerne.   
Projektet er støttet af VELUX og EGV Fondene. Karen Pallesgaard Munk, Kristian Park Frausing, , Mi-
chael Smærup, Julie Skjelborg Frederiksen & Kirsten Maibom. Bevilling til projektet: 2.2 mio.kr. 

Hvem drømmer om at passe syge gamle mennesker? (2013 -2016) & (2016-2019). Studerende ved 
de sundhedsfaglige professionsuddannelser og deres fremtidsdrømme i forbindelse med valg af ud-
dannelse. Baggrund: I løbet af de kommende 30 år forventes ældre over 65 år at udgøre 25% af be-
folkningen mod 16% i dag. Denne udvikling i befolkningssammensætningen udfordrer de sundheds-
faglige indsatser. Særligt vil der være et øget behov for uddannede og kompetente sundhedsprofes-
sionelle medarbejdere. International litteratur viser en tendens til, at studerende på de sundhedsfag-
lige professionsuddannelser har svært ved at se sig selv arbejde med ældre mennesker og kronisk 
syge. Karrierevalg set i samfundsperspektiv synes vigtig for at opnå og fastholde et passende udbud 
af arbejdskraft og dermed sikre det fremtidige udbud af sundhedsydelser til befolkningen. Formål 
Undersøgelsens formål er at afdække de fremtidsdrømme, de studerende på sundhedsfaglige pro-
fessionsuddannelser har i relation til valg af uddannelse. Trin to i undersøgelsen er at afdække, om 
der sker en holdningsændring under studiet for derved at undersøge, om der er et behov for indfø-
relse af særlige indsatsområder under uddannelsen for at styrke lysten, engagementet og kompe-
tencerne i relation til at arbejde med ældre. Henriksen, Jette Hellegaard & Øster, Inge Bundgård 

Hverdagslivet for unge pårørende til forældre med demens (2017-2019). Formålet med projektet er 
at belyse, hvordan en forælders demenssygdom påvirker unge pårørendes aktiviteter og hverdagsliv 
og afdække de unge pårørendes selvoplevede helbred og livskvalitet. Målet er at skabe ny viden om 
de generelle vilkår og behov hos unge pårørende til en forælder med demens for at øge kommuner-
nes opmærksomhed på målgruppen og kvalificere den indsats, der ydes af frontpersonalet i deres 
møde med de unge pårørende. Data indhentes gennem spørgeskema og individuelle interview med 
unge fra målgruppen. Projektet er forankret i VIA Aldring og Demens med Rikke Gregersen som pro-
jektleder og Stina Bjørnskov som projektkoordinator. Dataindsamlingen udføres af bachelorstude-
rende fra VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Jensen, Stina Bjørnskov; Nielsen, og docent Rikke 
Gregersen. 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/enlige-gamle-maend(ce987b74-0805-466d-a596-607f97d8316f).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/karen-pallesgaard-munk(24d58adf-7d23-4ffc-a8f4-c1dee837744f).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/kristian-park-frausing(98a2abea-59c7-4d42-913a-6d23d0b0e70d).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/michael-smaerup(20a14cf3-19ee-4f2d-8571-2a4e5af646db).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/michael-smaerup(20a14cf3-19ee-4f2d-8571-2a4e5af646db).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/julie-skjelborg-frederiksen(401a7085-9828-4843-a19d-46281543b37e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/kirsten-maibom(ebe7925b-13a4-41fc-996e-1de126f0a86a).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/hvem-droemmer-om-at-passe-syge-gamle-mennesker(14fb183b-ae2f-4b8f-833e-b7f8b7632aef).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/jette-hellegaard-henriksen(fe209ff9-9a1b-49a6-bad6-0394b91e3ce2).html
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Hvilke talenter har sygeplejeprofessionen brug for i fremtiden? (2016 – 2017) Målet med projektet 
er at indhente viden om hvilke talenter aftagere i primærsektoren efterspørger, og ser som vigtige i 
det fremtidige sundhedsvæsen hos nyuddannede sygeplejersker. Med det formål at denne viden 
anvendes til at kvalificere udviklingen at talentudviklingstilbud på sygeplejerskeuddannelsen.  I ar-
bejdet med indhold og rammer for talentudviklingstilbud, vil der være forskellige interessenter og 
aftagere både politiske, institutionelle og uddannelsesmæssige. Metode: Til dette anvendes 3 for-
skellige metodiske tilgange: a) Fokusgruppe interviews b) Analyse af dokumenter fra den kommu-
nale sektor der beskriver fagområdets kerne opgave og fagpersonalets kompetencer(stillingsbeskri-
velser). c) Udarbejdelse af et Systematic Review under Joanna Brigs Institut (The Joanna Brigs Insti-
tut 2014) med henblik på afdækning af det politiske fremsyn på, hvilke talenter sygeplejeprofessio-
nen har brug for i fremtiden, i de tre nordiske lande Danmark, Norge og Sverige. Jakobsen, Randi 
Kjelde & Nørgaard, Trine Tønners.  

Kogebog til mennesker med demens. (2016 – 2018).  Aktiv deltagelse i hverdagsaktiviteter har be-
tydning for fx velvære og identitetsfølelse, når man som borger har demens. Når mennesker får de-
mens vil mange almindelige gøremål blive vanskeligere. For mange er madlavning en central daglig 
aktivitet, men i takt med at hukommelsen og evnen til at klare flere ting på samme tid svigter, kan 
det blive en udfordring. Udover nedsat mulighed for at deltage i eget liv øges risikoen for, at et men-
neske med demens bliver under- og/eller fejlernæret. Målet med projektet er at bidrage til at fast-
holde madlavning som en central hverdagsaktivitet for mennesker med demens, og derigennem 
mindske risikoen for aktivitets- og identitetstab, samt øge madglæde og god ernæringsstatus hos 
den enkelte. Formålet med projektet er at udvikle et praktisk anvendeligt redskab til brug for den, 
der er tæt på personen. Redskabet er målrettet de, der ønsker at lave mad sammen med den hjem-
meboende demente, der er i de første stadier af sygdommen. Udover individuelt tilpassede opskrif-
ter kan redskabet fx indeholde inspiration og metoder til arbejdet i køkkenet. Projektet er et tværfag-
ligt udviklingsprojekt og er tilrettelagt som aktionsforskning for at kunne udvikle både til og med 
praksis. I projektet gør vi brug af metoder fra brugerdreven innovation i flere af projektets faser. 
Dette sker ved at inddrage og samarbejde med relevante aktører fra praksis til bl.a. vidensindsam-
ling, sparring og afprøvning af redskabet. Bendtsen, Trine Vase; Jørgensen, Mette Eg; Lindberg, 
Hanne m.fl. Bevilling til projektet fra Tryg Fonden 200.000 kr. 

Livet leves – lige til det sidste. (2017) Er et projekt som munder ud i produktion af videofilm om palli-
ation. Filmen illustrerer indsatsen, som den foregår på et hospice. Filmen er publiceret på YouTube. 
Den er produceret af tre studerende fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Indeholder interview med en 
patient, en hospiceleder (Dorrit Simonsen) og en ekspert i palliation/lektor fra VIA (Kirsten Halskov 
Madsen). 2017  

MOOC: Understanding Dementia (2016-18). The MOOC is developed in interdisciplinary collabora-
tion at VIA in 2016 and run twice with 300 – 600 worldwide participants.  This MOOC is primarily 
meant for people who have a relative with dementia, or who suspect dementia in a relative. However, 
people working professionally in the field can also benefit from the course – especially by obtaining 
an understanding of the perspectives of the relative of a demented person. The course offers video 
lectures, small movies, exercises and links to scientific articles and works of art for those interested 
in delving deeper into the topics covered. In addition, you will engage with other participants via ac-
tivities in discussion forums, just as there will be a Twitter account and a Facebook group associ-
ated with the course. A certificate of completion are available to those who meet the requirements 
of the course. Hanne Wacher, Kjærgaard, Møller, Evald Rud, Munk, Karen Pallesgaard, Møller, Jane 
Ege & Dam, Lilli. Projektet blev finansieret af en Intern VIA bevilling. Til centret 40.000 kr. 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/hvilke-talenter-har-sygeplejeprofessionen-brug-for-i-fremtiden(db164920-0ae3-4411-98a3-3bc5277df44d).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/randi-kjelde-jakobsen(63d988e2-a9cb-473f-8194-9e5e9510e1f2).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/randi-kjelde-jakobsen(63d988e2-a9cb-473f-8194-9e5e9510e1f2).html
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Patients with dementia admitted to somatic hospital wards - a focus on dementia care and the use 
of psychosocial methods in the caring for patients with dementia (2014 -2018). The study contrib-
utes to the body of knowledge in the area of hospitalization of patients with dementia, with a spe-
cific focus on staff use of psychosocial methods in caring. The tension between the medicinally ori-
entated focus during acute care and the needs associated with caring for patients with dementia is 
discussed in order to obtain an understanding of what is at stake for patients and staff. This new 
knowledge is needed when improving hospital stays for patients with dementia. The projected is 
part of a Ph.D. study in cooperation with University of Southern Denmark. Jensen, Anders Møller, Pe-
dersen; Birthe D., Hounsgaard; Lise & Olsen, Rolf Bang. Ph.d.-projektet er støttet med 1.4. mio. kr.   

Psykomotorisk behandling af personer med demens (2016). Psykomotorikuddannelsen har i samar-
bejde med Randers Kommune gennemført behandlingsforløb, hvor studerende, der har bestået de-
res behandlingseksamen, udfører psykomotorisk behandling af personer med demens. Behandlings-
programmet er udviklet af en psykomotorisk terapeut fra kommunen. I projektet gennemføres fo-
kusgruppeinterviews med studerende og plejepersonale for at evaluere projektet. Frausing, Kristian 
Park, Stamp, Anne Schinkel & Karin, Ladeby. 

Pædagogfaglige kompetencer på ældreområdet.  (2017). Projektet er en del af et større pilotprojekt 
under BUPL, der ønsker at beskrive, hvordan pædagogfaglige kompetencer kan anvendes på ældre-
området. Den empiriske undersøgelse er afgrænset til at fokusere på de kompetencer, det pædago-
giske personale på et dagcenter for ældre i en mellemstor jysk by bringer i spil i arbejdet med hu-
sets ældre borgere. Det er dermed en beskrivelse af en case, der illustrerer den faglighed og praksis, 
der er i dagcentret og som er et eksempel på, hvordan pædagogers arbejde kan komme i spil i arbej-
det med ældre borgere. Desuden indeholder den en diskussion, om hvad det kan betyde, at give 
plads til pædagogisk faglighed i arbejdet med ældresektoren. Frederiksen, Julie Skjelborg. Midlerne 
er tilgået Pædagoguddannelsen i Holstebro. 

Støtte til mennesker med demens (kognitiv stimulationsterapi, CST) (2018-2020). Centret er fra 
Trygfonden bevilliget midler til at lave en dansk model af den evidensbaserede, psykosociale inter-
ventions form, kognitiv stimulationsterapi (CST), der er målrettet mennesker med demens. Målet er 
at styrke autonomi, kognitive potentialer og velbefindende hos målgruppen samt øge de fagprofes-
sionelles kompetencer i at supportere dette. CST er udviklet på University College London og bru-
ges i 27 lande men ikke systematisk i Danmark. I CST sammensættes grupper af 5-6 borgere, der 
mødes 2 gange ugentligt over 7 uger med en gruppeleder, der hjælper deltagerne til at tænke og 
reflektere gennem en række særlige samtaleprincipper. To workshops afholdes for borgere med de-
mens, pårørende og en række demensspecialister, der skal bidrage til udformningen af det danske 
program med inspiration fra en certificeret engelsk manual. Programmet afprøves i 5 kommuner 
hen over efteråret 2018 og evalueres gennem en række tests for kognition, og velbefindende og 
gennem kvalitative interviews. Samarbejdspartnere i projektet er blandt andet Kommunikationscen-
tret i Region Hovedstaden, Alzheimersforeningen og Nationalt Videnscenter for Demens. Gregersen, 
Rikke; Bjørnskov, Stina & Maibom, Kirsten. Bevilling fra TrygFonden 1. mio. kr.   

understAID (2013-2016). “UnderstAID” is a platform that helps informal caregivers to understand 
and aid their demented relatives. It is an international project initiated by Denmark, Poland and 
Spain. The aim of the project is to design and implement the multimedia platform “understAID” to 
support informal caregivers of dementia patients. The project is divided into five tasks concerning 
the final aim. The aim of task 1 is the management of the project, as well as the exploitation and dis-
semination of gathered information. Task 2 is meant to define the contents and solutions of the 
Care Platform based on the knowledge gained from real-case studies. Demented elderlies from 
each country (n = 40) suffering from different degrees of dementia were evaluated by formal care-

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/paedagogfaglige-kompetencer-paa-aeldreomraadet(15d63f2b-3305-4f0a-8dc8-2c9f81d04254).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/julie-skjelborg-frederiksen(401a7085-9828-4843-a19d-46281543b37e).html
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givers and dementia professionals. The aim of task 3 is the development of the social learning inter-
face. Task 4 focuses on the Care Platform development and system integration. Finally, task 5 assu-
mes testing and validation of the platform. Gregersen, Rikke; Jensen, Anders Møller; Bjørnskov, Stina 
& Nejsum, Lindberg, Hanne Wacker; Maibom, Kirsten m.fl. Eksterne midler til centret i 2016 300.000 
kr. 

understAID, pilotprojekt i Skanderborg Kommune (”Mini-understAID”). (2017). Dette pilotprojekt blev 
gennemført som opfølgning på det store AAL-partnerprojekt, understAID (beskrevet ovenfor). For-
målet var at belyse, om danske pårørende, hvor demensdiagnosen nyligt var stillet i familien, kunne 
have særlig gavn af den udviklede understAID app. Seks pårørende – senere reduceret til fire, afprø-
vede app`en hjemme over en 6 ugers periode i Skanderborg Kommune. Kvalitative gruppeinterview 
om app`s brugervenlighed og evne til at støtte familierne i dagligdagen blev evalueret. Intern rapport 
udarbejdet, maj 2017). Gregersen, Rikke & Maibom, Kirsten. 

Vitamind (2016-2017). Dette Innovations partnerprojekt er finansieret af EU-regionale midler, Re-
gion Syddanmark, med firmaet Applikator som lead. Overordnet mål er at styrke meningsfulde hver-
dagslivsaktiviteter for plejehjemsbeboere med demens. Centret har designopbygget delprojekt og 
evalueret på kognition og velbefindende hos demente plejehjemsbeboere på OK fondens Plejecen-
tre i Odense, der afprøvede digitale og læringsdifferentierede spil. Vi inddrog ”øjebliks” – observati-
onsforskning som en ny metode i samspil med Professor, Hanne Mette Ridder, Ålborg Universitet. 
Resultater præsenteret ved miniposter på DemensDagene 2017 og oralt ved møde i Interdem sam-
arbejdet og på Alzheimers Europe konferencen i Berlin (2017). Gregersen, Rikke; Smærup, Michael & 
Julie, Marie Madsen. Eksterne midler til centret 150.000. 
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gies. (WHINN, Odense).  
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Iversen, Mette Kathrine Friis, Nejsum, Hanne Lindberg & Bendtsen, Trine Vase (2016).  Everyday 
meal preparation for people with dementia.  
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admission of patients with Alzheimer’s disease. Alzheimer Europe conference 2016, Copenhagen 
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Øster, I. B. & Henriksen, Jette 28 apr. (2016) Hvem vil ikke gerne gøre en forskel? Karrieredrømme 
blandt studerende på de sundhedsfaglige uddannelser.  

Postere: 

Frausing, Kristian Park, Smærup, Michael, Maibom, Kirsten, Larsen, P. L. & Munk, Karen Pallesgaard 
(2018). Health inequity: The position of older men living alone. Poster 

Gregersen, Rikke, Lundholm, Claus Kjærboe & Risager, Tina Juel Ramvold (2016). How to improve 
the professional handling of behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) in Danish 
nursing home residents? Poster 

Gregersen, Rikke, Smærup, Michael, Madsen, Julie Marie & Ridder, H. M. (2017). Kan plejehjemsbebo-
ere med demens profitere af digitale spil og hvordan måler vi på effekt? Poster 

Jensen, Anders Møller (2016). Hvad er de største udfordringer, når borgere med demens indlægges 
på hospitalet? Poster 

Jensen, Anders Møller & Hounsgaard, Lise (2016). Danish reminiscence researcher’s network. Poster 

Jensen, Anders Møller, Pedersen, B. D., Olsen, R. B. & Hounsgaard, Lise (2017). De burde slet ikke 
være indlagt her: Ph.d. projekt om indlæggelse af patienter med demens på det somatiske hospital. 
Poster 

Møller, Karen & Gregersen, Rikke (2018). Plejecentrets tilgange og praksis I uderummet for beboere 
med demens – et pilotstudie. DemensDagene. Poster. 

Nejsum, Hanne Lindberg; Eeg Mette & Bendtesen, Trine Vase (2018). Cooking with dementia. WFOT 
(world congress of occupational therapists). Poster. 

Nejsum, Hanne Lindberg; Eeg Mette & Bendtesen, Trine Vase (2018). Demens og madlavning – 
madlavning som støtte for identitet og trivsel hos mennesker med demens. DemensDagene.. Poster. 

Noer, Vibeke Røn. Forming a nurse - a race against time. (2017). Poster. 

Smærup, Michael, Hansen, Kristian Frausing, Maibom, Kirsten & Munk, Karen Pallesgaard. (2016). Ol-
der men living alone. Poster. 

 

Ansøgninger 
 

2016 
Enlige gamle mænd. Sundhed, maskulinitet og livskvalitet. (2016 – 2019). Projektet er et samar-
bejde mellem Aarhus Universitet (ARTS) og VIA University College, Aldring og Demens.  VELUX og 
EGV Fondene bevilgede i alt 2..4 mio. kr. til et treårigt forskningsprojekt. 

 
Center for kompliceret sorg. Ansøgning om satspuljeprojekt. Formålet med projektet er, at etablere, 
drive og forankre et center for kompliceret sorg, som skal dække sorgreaktioner bredt på tværs af 
alder og årsager til tabet, og som skal indsamle, systematisere, beskrive og formidle viden om kom-
pliceret sorg og effektiv indsats til aktører i regioner og kommuner. Centeret skal desuden styrke og 
koordinere forskning, bidrage til at styrke effekten af rådgivning og behandling og opbygge og ud-
brede kompetencer til professionelle som sikrer effektiv indsats. Konsortiet: Aarhus Universitetsho-
spital (AUH) og Aarhus Universitet (AU) og en række nationale organisationer, herunder VIA Aldring 
og Demens og EVU. Der blev ansøgt om 8.2. mio.kr. Projektet fik afslag. 
 
SMILE: Sport Matchups for Improving Long-lasting Elderliness. Sport og fysisk aktivitet skal sikre so-
cial integration blandt ældre. Et ERASMUS+ projekt i collaborativt samarbejde mellem 5 kommuner 
og 4 vidensinstitutioner I EU. 
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The project pursues to exchange sustainable interventions to let enrolled cohorts of target elderly 
people able to carry out regular physical and memory exercises, according to their “mental and 
physical” state, under safe controlled conditions, thus actually encouraging social inclusion and 
equal opportunities in sport, especially by supporting the implementation of EU strategies on Disa-
bility. Ansøgt total budget: 5.896.107 EURO. Projektet fik 75 pt. ud af 100 mulige. Afslag.   
 
Unge pårørende til mennesker med demens. Projektansøgning udfærdiget på baggrund af prælimi-
nære resultater fra et tidligere bachelorprojekt ved Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Der ønske-
des med projektet at kunne dokumentere unge pårørendes (18-25 årige) livssituation og valg af ak-
tiviteter, med en dement forælder. Augustinus Fonden blev ansøgt med gav afslag. Projektet er si-
den effektueret (2017-18) i særlig grad med inddragelse af 7 bachelorstuderende i Aarhus. Projekt-
leder, Rikke Gregersen og Stina Bjørnskov, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, som projektkoordina-
tor.  
 
Erindringsdans. Erindringsdans for plejehjemsbeboere med demens er implementeret i halvdelen af 
landets kommuner gennem praksisnær kompetenceudvikling forestået af Alzheimerforeningen. 
Forskningsansøgningen ønskede at dokumentere effekterne ved Erindringsdans gennem anvendel-
sen af ”øjebliksforskning” i relation til bl.a. velbefindende/nydelse (VIA) og bevægelsesforskning (KU). 
Samarbejdspartnere var VIA Aldring og Demens sammen med KU, underleverandør, specialkonsu-
lent Susanne Rishøj og Alzheimerforeningen. VELUX Fonden gav Afslag.   
 
 
 
 
2017 
Lilico. Life Light Coach er en EU partneransøgning i samarbejde med Albertslund Kommune (Lead). 
Konsortiet bestod af 10 partnere fordelt på 4 lande. Fokus var at udvikle digitale coach redskaber til 
familier med demens, særligt ift. søvnforstyrrelser. Med henblik på at styrke oplevelsen af velbefin-
dende og derved mindske graden af afhængighed. Projektansvarlig i VIA: Rikke Gregersen. Totale 
budget: 3.915.493 EURO. VIAs andel:88.750 EURO.  Ansøgningen fik afslag. 
 
”Måltidets betydning for den ældre svækkede borgers appetit på rehabilitering og den sidste del af 
livet”. Interessetilkendegivelse HUM-ALD til VELUX Fonden. Projektet var et samarbejde mellem Hol-
stebro Kommune, Aarhus Universitet og VIA Aldring og Demens. Karen P. Munk, Jette Henriksen. 
Projektet fik afslag. 
 
REMENTO - terapeutiske film målrettet mennesker med demens og sekundært pårørende og pro-
fessionelle. Projektet er en videreudvikling af tidligere Demens Film og har til formål at udvikle et nyt 
og digitalt distribueret hjælperedskab, der kan vise socialpædagogiske og terapeutiske film til men-
nesker med demens efter en personlig profil. I samarbejde med Retrospekt Film. Projektansvarlige 
fra VIA: Kirsten Maibom, Rikke Gregersen. Trygfonden blev ansøgt om 400.000 kr. Afslag. 
   
Post doc project: Med fokus på rehabilitering af mennesker med demens og brugerinddragelse: 
Post doc kandidat, lektor, Ph.D., Diana Schack Thoft, AU. VIA I samarbejde med Ålborg Universitet og 
Marselisborgcenter ved Aarhus Universitet. VELUX ansøgningen gik videre til 2. runde. Totalt budget 
2.873.625. VIAs medfinansiering 300.000 kr. Fra VIA Aldring og Demens deltog Rikke Gregersen. 
Projektet fik afslag. 
 
Ph.D. projekt: De nye generationer af demente. Ansøgt af lektor Tina Risager, Sygeplejerskeuddan-
nelsen i Aarhus (Karen Munk og Rikke Gregersen som hoved/bivejleder), og støttet af Arts, Århus 
Universitet med 1/3 af beløbet og dertilhørende indskrivning. Tina Risager formåede ikke at finde 
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den resterende finansiering – ansøgte adskillige fonde, senest InnovationsFonden. Afslag.  
 
Demenskammeraten. (2017-18) Et Innovationsprojekt der skal udvikle en prototype af et videns- 
delingsværktøj til omsorgspersonale på plejecentre for at optimere den personcentrerede omsorg til 
beboere med demens.  Samarbejdspartnere: MTIC (lead), Norddjurs Kommune, 2 S/M virksomheder 
og VIA Aldring og Demens. VIA Aldring og Demens blev gennem MTIC rekvireret til opgaven med 
bevilligede circular co-creation-midler. Beløb: 800 timer a´ 320 kr. = 256.000 kr. 
VitaMind., Innovationsprojektet har til formål at udvikle tilpassede digitale spil til plejehjemsbeboere 
med moderat-svær demens og måle anvendelseseffekten på velbefindende og kognition. Overord-
net mål er at fremme de fagprofessionelles inddragelse af teknologi-baserede hverdagsaktiviteter 
for målgruppen. Partnere var firmaet Applikator (lead), Region Syddanmark og OK fondens Plejecen-
tre i Odense. VIA blev rekvireret til opgaven. Rikke Gregersen, projektleder. Beløb, VIA: 185.850 kr.   
 
Enlige med demens. Projektet skal afdække, hvor mange alene boende mennesker med demens, 
der er i Danmark og hvordan de har det samt igangsætte udvikling af initiativer for netop denne 
målgruppe. Alzheimerforeningen (med et AP møller legat i baghånden) inviterede to forskningsaktø-
rer til at konkurrere om at tildeles opgaven (hhv. VIA Aldring og Demens og VIVE). Budget 0,5 mio. 
Opgaven gik til VIVE.  
 
Demens samarbejdsprojekt med Fudan University, Kina. Konkret indhold skulle innoveres gennem 
en række fysiske møder partnerne imellem. Det var således udgifterne forbundet med det indle-
dende samarbejde, der kunne søge midler til i Forsknings- og Innovationsstyrelsen., VIA Sundhed. 
Rikke Gregersen bidrog med fagligt indhold. Afslag  

 
 
 

2018 
OSIRIS. EU Interreg Baltic Sea project. OSIRIS aims to increase innovation actors’ capacity for apply-
ing smart specialization approaches to regional development by exploring new entrepreneurial op-
portunities, promoting development of new products and service innovations, strengthening and 
scaling up the existing “hot spots” of innovation to meet specific needs and tackle the challenge of 
ageing society of the BSR region. Project consortium is designing a smart silver framework as an in-
novative cooperation model for improving smart specialization and market uptake of silver innova-
tive products and services.   Consortium is formed of 11 direct partners - 5 public universities en-
gaged as research helix actors, 3 companies and 1 business support organization engaged as busi-
ness helix, 1 local authority and 1 public innovation agencies engaged as public authorities’ helixes 
or RIS3 actors. Ansøger fra VIA: Kirsten Maibom i samarbejde med Karin Christiansen, Center for 
Velfærdsteknologi, VIA. Samlet beløb 2.791.558 Euro, VIAs andel: 309.112,50 Euro. Afventer svar. I 
august 2018. 

  
Smart Work Environment for Prolonged Work Ability – SWEPWA. Our focus is to offer services sup-
porting prolonged working life, improve well-being, and work ability workers 55+ with digital and 
health technology solutions. We pay attention on work ability, work environment, health promotion 
and self-care, including physical activity and sleep, social networking, sharing, support groups focus 
on social aspects and on individual support of older workers. In this study we focus also on workers 
55+, who has an extra burden; they are caregivers besides their work. Partners are 14 different Edu-
cational institutions and universities representing 10 EU countries. Ansøger fra VIA: Kirsten Maibom. 
Samlet beløb:3685968 EURO.  VIAs andel: 396875 EURO. Afventer svar august 2018. 

 
(Ud)dannelse til mødet med døden – etnografiske studier af hvordan sygeplejestuderende uddan-
nes til at kunne agere professionelt i arbejdet blandt døende. I samarbejde med Karen Borgnakke, 
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KU. Søgte fonde: Helsefonden, Danmarks frie Forskningsfond, Veluxfonden. Projektet er gået videre 
til fase 2 i VELUX Fonden. Ansøgningsfrist ultimo august 2018. 

 
POSIDON (full title: Shifting the focus: POSitive Psychology in Dementia Outcomes and iNterven-
tions). (36 mrd). 
Effektmålinger på psykosociale interventioner ved demens omfatter typisk tests/rating scales, der 
måler på negativt outcome som fx depression og angst. Nærværende internationale partnerprojekt 
fokuserer på nyt paradigme og udviklingen og testningen af positive outcome measures ved de-
mens. Interessetilkendegivelse er indsendt til JNPD (program: Multinational research projects on 
Health and Social Care for Neurodegenerative Diseases) sammen med forskningsstærke partnere i 
England, Tyskland, Italien og HongKong, herunder lead, Aimee Spector, fra University College Lon-
don (UK). Udover UCL og VIA, er deltagende institutioner University of Hull, UK, Humboldt-Univer-
sität zu Berlin and Bergmann Clinic Potsdan, Centre for Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 
Santa Lucia Foundation, Rome, Luxembourg samt Alzheimer Europe og University of Hong Kong. 
Fra VIA har vi desuden inviteret professor Lars Larsen, fra Psykologisk Institut og lektor, Ph.d., Diana 
Schack Thoft ind som samarbejdspartnere. Ansøgt totalt beløb: Euro 1,525,818.    
Fra dansk side, er Innovationsfonden ansøgt: 200.000 EURO. Vi afventer svar i august.     
 
Støtte til mennesker med demens (kognitiv stimulationsterapi, CST). Forskningsansøgningen har 
fokus på at etablere en dansk model af den evidensbaserede og psykosociale gruppe-interventions-
metode, CST, der skal understøtte demente menneskers kognition. Der er etableret et design, der 
involverer praksisudvikling i fem kommuner, og et præ-post-design ift. at teste for livskvalitet, gene-
rel kognition og sproglig formåen i relation til afprøvninger af dansk-designet CST-forløb. De danske 
samarbejdspartnere er Køge, Lyngby Tårbæk, Silkeborg, Ålborg og Syddjurs Kommuner, Kommuni-
kationscentret i Region Hovedstaden, og specialkonsulent, Annette Johannesen. Dels bidrager Nati-
onalt Videnscenter for Demens ind i projektet samt Alzheimerforeningen. Projektleder, Rikke Gre-
gersen samt forskningsassistent, Stina Bjørnskov, Demensklyngen. 
Maj 2018, bevilgede Trygfonden: 1 million kr. til gennemførsel af projektet for perioden 2018-2020. 
Tidligere historik: VELUX er søgt i 2017 med afslag og siden er der indsendt ansøgning til Trygfon-
den af to omgange i tæt dialog med Trygfondens Forskningsenhed. 
 

 


