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Forord

Skrevet af Anne Marie Kanstrup 
Chef for forskning og udvikling i UCN
Aalborg, oktober, 2011

Det er en fornøjelse for tredje gang at kunne præsentere en års-
beretning for Forskning og Udvikling (FoU) i UCN. FoU er et om-
råde i rivende udvikling og det er ikke kun i UCN. År 2012 var 
året hvor det lykkes de danske Professionshøjskoler at få del 
af Danmarks forskningsbevilling. Det er en stor anerkendelse af 
Professionshøjskolerne som vidensinstitutioner. Samtidigt stiller 
det krav om et vedholdende strategisk fokus på FoU i UCN og 
på de danske professionshøjskoler for at vi kan bevare og fort-
sat opbygge vores institutioner som centrale vidensinstitutioner. 
Gode forskningsmiljøer og -karrieremuligheder er basale for, at 
vi kan rekruttere og fastholde talentfulde medarbejdere og arbej-
de for udvikling af ny viden til de professioner og erhverv, som vi 
uddanner til. 

Årsberetningen bringer et  kig ind i dette arbejde med artikler og 
nøgletal for de enkelte uddannelsers arbejde med ph.d-uddan-
nelse, FoU-projekter og publikationer. 

I UCN har vi i 2012 netop fokuseret på en fælles strategi for forsk-
ning og udvikling. Året har budt på beslutning og implementering 
af FoU-strategi. Strategiens kerne er samarbejde. Vi vil arbejde 
for at FoU er en integreret del af alle uddannelser i UCN – et ak-
tiv der styrker fag og professioner. Vi vil arbejde for samarbejde 
på tværs af fagligheder i UCN – en tværfaglighed som afspejler 
UCN’s styrke og samfundets krav om professionelle samarbej-
der. Vi vil arbejde for samarbejde med Universiteter, professioner 
og erhverv om udvikling af fremtidens professioner. 

Centralt for implementering af FoU-strategien har derfor været at 
etablere en række tværfaglige områder, hvor vi samarbejder på 
tværs af fagligheder i UCN, med universitetssamarbejdspartnere 
samt private og offentlige organisationer. Vi kalder disse samar-

bejder for FoU-indsatser og har også en række mindre samarbej-
der som vi arbejder med at støtte som spireindsatser. I skrivende 
stund er seks FoU-miljøer i fuld gang med at fortsætte eksiste-
rende forsknings- og udviklingsaktiviteter og kapacitetsopbygge 
fremadrettet.

Vi forventer os meget af vores FoU-samarbejder. Du kan læse 
mere om nogle af aktiviteterne i denne årsberetningen. Du kan 
læse om UCN’s arbejde med flexible studieformer, velfærds-
teknologi og om energieffektivisering i byggeriet. 

I UCN er vi også lykkes med fortsat at kunne arbejde strategisk 
med fundraising til Forskning og Udvikling. Fundraising er fun-
damentalt for FoU i UCN. Det er især gennem fundraising vi får 
mulighed for at kunne realisere større FoU-aktiviteter. I denne 
årsberetning bringer vi også et interview med UCN’s fundraiser.

På Forsknings- og Udviklingsafdelingens vegne vil jeg gerne 
benytte dette forord til at takke for den opbakning vi møder til 
forskning og udvikling både i UCN, i universitetssamarbejder 
og i samarbejder med professioner og erhverv. Sidste men ikke 
mindst vil jeg rette en stor tak til de fonde og politiske bevillinger 
vi har modtaget til forskning og udvikling. Projekterne FlexVid og 
Lab. X som beskrives i denne årsberetning er begge FoU-projek-
ter som er støttet af nationale fonde og regionalt samarbejde. Det 
er midler og samarbejder som er uundværlige for UCN’s forsk-
ning og udvikling.

God læselyst!

Anne Marie Kanstrup
Chef for Forskning & Udvikling

Samarbejde er kernen

UCN’s FoU-indsatser er:
• Teknologier i Borgernær Sundhed 
• DUIT: Digitalt Uddannelseslaboratorium
• LSP: Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

UCN’s Spireindsatser er:
• Energieffektivisering i Byggeriet
• EKKO: Effektiv Koordinering og Kommunikation
• UCN Sport Management
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Ny velfærdsteknologi i Nordjylland
UCN skal de næste to år matche virksomheder og offentlige institutioner for at udvikle velfærdsteknologi og skabe vækst for virksomheder i Region Nordjylland

TEKNOLOGIER I BORGERNÆR SUNDHED
www.ucn.dk/fou

Lab. X er navnet på projektet, hvor deltagerne skal arbejde på 
at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at 
samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, 
kronikere og specialområdet. Stedet hvor parterne skal mødes til 
videreudvikling af de teknologier og produkter som virksomhed-
erne har, er i de såkaldte living labs.
 
- Et living lab er et sted, som f.eks. et plejehjem, hvor virksom-
hederne i dialog med de sundhedsprofessionelle og beboerne på 
plejehjemmet, kan få lov til at afprøve deres produkter, forklarer 
lektor Diana Schack Thoft fra Sygeplejerskeuddannelsen, der 
sammen med adjunkt Anna Marie Lassen fra Ergoterapeutud-
dannelsen, er projektledere på Lab. X.
 
I projektet indgår, indtil videre, fire offentlige institutioner, der fun-
gerer som living labs. Det drejer sig om Senhjerneskadecenteret 
i Frederikshavn, Autismecenteret Nordbo i Aabybro, Buen i Hjør-
ring og Fremtidens Plejehjem i Aalborg.
 
Anna Marie Lassen forklarer, hvordan et konkret samarbejde 
mellem f.eks. Autismecenteret Nordbo og en virksomhed kan 
tage form:
 
- Nordbo efterspørger en teknologi, der kan være med til at ad-
ministrere og organisere hverdagen for deres autistiske brugere. 
Vores opgave er så at hjælpe med at finde virksomheder, der kan 
byde ind med en teknologi, som de i samarbejde med Nordbo 
kan udvikle til gavn for de autistiske brugere.
 
I eksemplet er det institutionen, der har en konkret problematik 
de gerne vil have en teknologisk løsning på. Et match kan også 
foregå den anden vej rundt, hvor det er virksomheden, der har et 
produkt eller en service, de gerne vil have afprøvet hos brugerne. 
I begge tilfælde er opgaven for deltagerne i Lab. X-projektet at 
hjælpe med at matche virksomhederne med de institutioner, der 
har brug for at få udviklet velfærdsteknologi.

Innovation af velfærdsteknologi gennem Lab. X 
Ifølge Diana Schack Thoft er der fire mål med Lab. X: virksom-
hedernes vækst, øget livskvalitet for dem, der skal bruge tekno-
logierne, ressourcebesparelse i forhold til det kommunale niveau 
og, at der sker en vidensindsamling og en vidensproduktion, der 
kan bruges på UCN’s og SOSU Nords uddannelser.
 
Det er ifølge de to projektledere samtidigt vigtigt at virksomhed-
erne får noget ud af at være med i Lab. X, som de ikke får andre 
steder:
 

- Virksomhederne ser deres produkt på en anden måde, fordi 
de ser det blive anvendt af brugerne i de forskellige living labs, 
og så tænker de måske: ”Nå, det er sådan det foregår. Her har 
vi tænkt helt forkert. Det skal udformes i en anden retning”. Den 
viden kan føre til nye produkter eller videreudvikling af allerede 
eksisterende produkter. Den kan også være med til at få øjnene 
op for nye markeder eller til at forstå dem, der skal modtage 
produkterne, bedre, siger Anna Marie Lassen om virksomhed-
ernes gevinster ved at være med.

Tekst: Yvonne Miller

Fokus på tværfaglighed
Lab. X er en del af FoU-indsatsen Teknologier i Borgernær Sund-
hed og et tværfagligt projekt mellem Ergoterapeutuddannelsen, 
Fysioterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, som 
indtil nu er organiseret ved to projektledere og en tværfaglig ar-
bejdsgruppe.

På sigt vil der blive inddraget endnu flere samarbejdspartnere i 
projektet. Men indtil videre glæder de to projektledere sig over 
dem der er med og til at skulle arbejde på tværs af uddannelses-
institutioner, virksomheder, kommuner og offentlige institutioner.

 Anna Marie Lassen og Diana Schack Thoft forklarer, at de håber 
med projektet at vise, at UCN kan det, der ofte bliver fremhævet 
som professionshøjskolernes force: nemlig den tætte kontakt til 
praksis. De forventer også at Lab. X kan vise, at man via samar-
bejde mellem det offentlige og private kan nå hele vejen fra at 
problemidentificere, til at afprøve og implementere nye velfærds-
teknologier og dermed skabe løsninger til glæde for både borg-
ere og virksomheder.

 

Lab. X er støttet af Vækstforum Nordjylland med 6 
millioner og er et samarbejde mellem UCN, SOSU Nord 

og Aalborg Universitet. 

Projektet løber fra januar 2013 til 31.12.2014

Følg med i projekt Lab. X på www.ucn.dk/labx
- Lab. X kan give virksomhederne mulighed for at 
komme i tæt dialog med brugerne, hvilket gør det lettere 
at produktudvikle velfærdsteknologi, der løser brugernes 
reelle problemstillinger, siger Anna Marie Lassen og 
Diana Schack Thoft.
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Teknologi gør UCN’s uddannelser fleksible
FoU-projekt undersøger, hvordan UCN kan bruge IT og teknologi til at udvikle fleksible studieformer, der gør det muligt at tilbyde uddannelser i yderkantsområderne

Tekst: Yvonne MillerDUIT: DIGITALT UDDANNELSESLABORATORIUM
www.ucn.dk/fou

Forestil dig, at du træder ind i et undervisningslokale. Alt er, som 
det plejer lige bortset fra, at din underviser ikke altid kommer ind 
i lokalet i fysisk form. I stedet træder hun frem på et lille billede i 
venstre side af den store skærm, der hænger, hvor tavlen plejer 
at være. Du logger selv på via din computer og der popper også 
et billede af dig op på skærmen. Nu kan du og din underviser 
se og høre hinanden. Du kan også se dine klassekammerater, 
der har logget sig på i f.eks. Aalborg og Hjørring, hvor de sidder 
lige nu.

Skærmen kaldes et Active Board og systemet, der gør det mu-
ligt at undervise og vejlede uden at underviseren og den stu-
derende opholder sig i samme lokale, hedder Adobe Connect. 

Undersøgelser viser, at den fysiske afstand til et uddannelses-
sted afholder en del unge, der bor langt fra en uddannelsesin-
stitution, fra at få en videregående uddannelse. Her kan tek-
nologier som et Active Board og Adobe Connect være en af 
løsningerne på det problem, fordi det gør det muligt at udbyde 
uddannelser tættere på, hvor de studerende er.

Om det er en mulig løsning er bl.a. det, deltagerne i UCN’s 
forsknings- og udviklingsprojekt FlexVid skal undersøge og af-
prøve indtil august 2014, hvor projektet udløber. Projektet har 
været i gang i et år og omfatter fire uddannelser: bygningskon-
struktøruddannelsen, læreruddannelsen, markedsføringsøko-
nomuddannelsen og radiografuddannelsen. Deltagerne i Flex-
Vid er undervisere fra de fire uddannelser, der i projektperioden 
arbejder med, hvordan de kan inddrage teknologi og IT i tilrette-
læggelsen af studier og undervisning og dermed gøre uddan-
nelsen mere fleksibel. 

Underviserne eksperimenterer med blended lear-
ning
IT og teknologi giver mange muligheder for at flytte undervis-
ningen væk fra skolebænken, men det giver også mange ud-
fordringer for underviserne, da det er en anden måde at plan-
lægge og gennemføre undervisningen på end mange er vant 
til. Som en hjælp til underviserne er Maria Hartmann Nielsen 
og Bethina Kuhr, der er specialestuderende på Informations-
videnskab, Aalborg Universitet, ansat i FlexVid til at afholde en 
række workshops for underviserne. Her arbejder de med, hvor-
dan underviserne kan inddrage forskellige teknologier i deres 
undervisning.

- Teknologien giver mulighed for at blande forskellige måder 
at gennemføre undervisningen på og flytte den ud af klasselo-
kalet. Denne blanding af undervisningsmetoder kalder man for 
blended learning. Det kan gøres på mange måder, men et ek-
sempel kan være, at en underviser har filmet sig selv gennemgå 
en del af undervisningsstoffet. Det lægger han på nettet og så 
kan de studerende sidde hjemme og se videoerne så mange 
gange de har brug for det. Bagefter mødes de studerende og 
underviseren i klassen eller bruger Adobe Connect til at mødes 
og løser forskellige opgaver på klassen eller i grupper, hvor de 

studerende bruger den viden, de har fået ved at se videoerne, 
forklarer Maria Hartmann Nielsen og Bethina Kuhr.

Netop eksperimenterne med at blande forskellige studieformer 
er kernen i FlexVid. Det betyder, at underviserne får erfaring 
med, hvordan de kan bruge teknologi i deres undervisning. 
Disse erfaringer skal danne grundlag for at udvikle modeller til, 
hvordan man bedst kan udnytte de muligheder, der er i blended 
learning. 

- Indtil videre arbejder de fire uddannelser med teknologierne 
på meget forskellig vis. Nogle bruger det hovedsageligt til vej-
ledningssituationer, andre i gruppearbejde, mens andre igen 
eksperimenterer med at afholde almindelig klasseundervisning 
i Aalborg, som bliver fulgt af et hold studerende på en anden lo-
kalitet, forklarer Charlotte Heigaard Jensen, der er projektkoor-
dinator på FlexVid. 

Brobygning mellem gymnasiale uddannelser og 
UCN skal få flere i uddannelse
Udover at der i FlexVid eksperimenteres med forskellige stu-
dieformer undersøger Charlotte Heigaard Jensen og projekt-
leder Hans Jørgen Staugaard, som et nyt tiltag i projektet, om 
et tættere samarbejde mellem UCN, gymnasier, HF og VUC-
kurser kan have en effekt i forhold til at få flere unge til at tage 
en videregående uddannelse. Ideen med samarbejdet kommer 
sig af, at UCN to steder har uddannelsesstationer med Active 
Board i VUC’s lokaler og med et gymnasium som nærmeste 
nabo. Det vil sige, at de studerende i princippet kan gå lige fra 
deres ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse på 
UCN det samme sted. 

Ambitionen med FlexVid er, at resultaterne af alle eksperi-
menterne med blended learning og brobygningen mellem de 
gymnasiale uddannelser og UCN potentielt skal kunne bruges 
af alle videregående uddannelser, der retter sig mod bestemte 
jobfunktioner. Derfor håber Hans Jørgen Staugaard og Char-
lotte Heigaard Jensen på, at mange flere af UCN’s uddannelser 
med tiden vil blive udbudt som fleksible uddannelser .

 
Du kan læse mere om arbejdet 
med modellerne for, hvordan 
underviserne på de fire uddan-
nelser griber blended learning 
an i bogen FlexVid: Fleksible ar- 
bejdsformer i videregående ud-
dannelser. 

Bogen kan du kigge i og købe på 
www.ucn.dk/forlag

Kontakt
Vil du vide mere om FlexVid-projektet kan du 

kontakte projektleder Hans Jørgen Staugaard 
på hjs@ucn.dk eller projektkoordinator Char-

lotte Heigaard Jensen på chje@ucn.dk 

Læs mere på www.ucn.dk/flexvid

FlexVid indgår som en del af UCN’s forsk-
nings- og udviklings-indsats: Digitalt Uddan-

nelseslaboratorium, DUIT.

- Teknologier som Adobe Connect giver mulighed 
for at blande forskellige måder at gennemføre un-
dervisningen på og flytte den ud af klasselokalet, 
forklarer Maria Hartmann Nielsen (tv) og Char-
lotte Heigaard Jensen (th).
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 - Med 3D computermodellerne kan man vurdere husets 
bæredygtighed 50 år frem i tiden og samtidig sikre en mere effektiv 

designproces af byggerierne, fortæller projektleder på spireindsatsen Ener-
gieffektivisering i Byggeriet Tine Steen Larsen.

Læs mere om de enkelte projekter i spireindsatsen på www.ucn.dk/energi
Du kan se et eksempel på en model i 3D på http://youtu.be/a6KNMnSwtMU 

Tekst: Yvonne Miller

Modellen af huset på computerskærmen minder om et compu-
terspil, hvor man, i en virtuel verden, kan gå rundt og se ind i 
alle rum. Man kan se, hvor vinduerne er og hvordan lyset falder i 
løbet af en dag. Man kan se hvilke materialer, der er tænkt brugt 
i bygningen og hvor meget. Så allerede her, mens bygningen er 
ved at blive designet, er det muligt at fodre modellen med alle 
tænkelige informationer og beregninger, der gør det muligt at 
forudsige, hvordan det færdige hus kommer til at fungere. 

- Med digitale 3D modeller er det muligt at foretage meget præ-
cise beregninger af byggeprocessen og se, hvad det betyder, at 
jeg f.eks. flytter et vindue i huset. Så kan jeg i 3D modellen med 
det samme se, hvad det betyder for temperaturen i huset og ud 
fra det vurdere, om det kommer til at koste for meget i køling af 
rummet, forklarer Dorte Marie Frilund Møller, der er projektkoor-
dinator på spireindsatsen Energieffektivisering i Byggeriet.

3D modeller kobles med bygningers økomærke: 
DGNB
Den fleksible tilgang til byggeprocessen, som 3D modellerne 
giver er, i følge projektleder Tine Steen Larsen, vigtig i forhold til 
at kunne vurdere, hvor bæredygtig den endelige bygning bliver.

- Når man skal vurdere, hvad et bæredygtigt hus er, bruger man 
som noget nyt i Danmark en bæredygtighedscertificering, der 
kaldes DGNB. Et vigtigt element i forhold til at score højt i DGNB, 

altså have et hus med en høj bæredygtighed, er en såkaldt life-
cycle-cost-analyse. Det vil sige, at man ser på bygningens to-
taløkonomi over f.eks. 50 år og ikke bare på, hvad det koster at 
bygge det. Som et eksempel kan man forestille sig at man står og 
skal vælge mellem, om ens hus skal bygges i træ eller i mursten. 
Her er træhuset billigst i materialer her og nu, men regner du med 
i prisen, at det skal males hvert 5. år og andet vedligehold, ender 
murstenene med at være den billigste og mest bæredygtige 
løsning, hvis man ser på hele bygningens livscyklus, siger Tine 
Steen Larsen. 

Spørgsmålet er, hvilke informationer, der er relevante at fodre 
modellerne med for at kunne lave beregninger, der stemmer 
overens med de krav, der stilles til en DGNB certificeret byg- 
ning, samt hvordan og hvornår i processen informationerne skal 
tilføres. Det er bl.a. det der skal forskes i i denne spireindsats

- Det nye er, at vi her på UCN vil arbejde med at koble de digi-
tale 3D modeller med f.eks. energiberegninger, så man allerede 
fra dag et i projektet kan se energiforbrug osv. i bygningen, og 
herved også energioptimere designet allerede tidligt i processen, 
forklarer Tine Steen Larsen.

Udover projektet med de digitale 3D modeller er der fire andre 
projekter i spireindsatsen, der alle beskæftiger sig med energief-
fektivisering af byggeriet. 

Energiforbruget i Danmark skal reduceres med min. 75% i nybyggeri og 50% i eksis-
terende byggeri inden 2050. 

Denne målsætning for energireducering er grunden til at UCN i spireindsatsen Energief-
fektivisering i Byggeriet, har valgt at undersøge hvilke fordele, der er forbundet med at 
bygge energieffektivt og dermed være med til at sikre at målene bliver nået.

ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGERIET
www.ucn.dk/fou

Bæredygtigt byggeri begynder som en 3D model
For at kunne vurdere om et hus er bæredygtigt skal man kunne se ind i fremtiden; ikke ved at se i krystalkugler, men på computerskærme med 3D modeller
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Tekst: Yvonne Miller

Fundraising: Kunsten at gøre dit FoU-projekt attraktivt
Det kræver mange mandetimer og penge at gennemføre et stort forsknings- og udviklingsprojekt. En del af pengene skal skaffes eksternt og det kræver, at UCN har en klar profil og samarbejder tværfagligt 

Sådan får du (mange) penge til et FoU-projekt: Først får du en 
idé, den udvikler og beskriver du, så det står lysende klart, hvem 
ideen gavner ude i praksis. Herefter kigger du dig omkring og 
finder ud af, hvilke kompetencer der er brug for, hvis du skal 
sætte det bedste hold til at gennemføre projektet. Nu er dit pro-
jekt, ifølge fundraiser i UCN Forskning og Udvikling Morten Ryes-
gaard Larsen, godt på vej til at blive attraktivt over for de mange 
fonde, der findes i Danmark og i EU. 

- Fondene vil rigtig gerne have, at man samarbejder på tværs af 
institutioner, når man skal have penge til et projekt. Det er deres 
sikkerhed for, at vi har en holdopstilling, der kan løfte opgaven 
og at man har samlet de rette kompetencer. Det er sjældent man 
finder alle relevante kompetencer i en og samme institution. Der-
for er det vigtigt at tænke tværfagligt allerede fra begyndelsen 
af et projekt og få andre til at være med - både internt i UCN og 
eksternt, fortæller Morten Ryesgaard Larsen. 

Et andet vigtigt skridt på vejen til at komme i betragtning hos 
fondene og hos samarbejdspartnere er, ifølge Morten Ryesgaard 
Larsen, at vi i UCN begynder at pulje vores kompetencer i mindre 
afgrænsede områder, så UCN får en profil, der er genkendelig 
for omverden. 

- De nye FoU-indsatser er et billede af, at vi forsøger at finde 
relativt få områder, som vi er særligt gode til i UCN. Vi bevæger 
os væk fra de ”1000 blomster”, hvor den enkelte medarbejder 
laver det, han eller hun synes er interessant, til at se tingene i et 
større perspektiv og lave FoU-projekter i samarbejde med andre. 
Den udvikling er helt nødvendig, hvis vores projekter skal have 
en gang på jorden i forhold til at søge penge hjem. Præmissen 
for forsknings- og udviklingsprojekter er nu, at vi skal lave kon-
sortiedannelse sammen med f.eks. virksomheder, kommuner og 
universitetspartnere, forklarer Morten Ryesgaard Larsen. 

Få hjælp til fundraising

I forhold til fundraising er det punkt 1-4, der er interessant og dem 
du som medarbejder på UCN kan få hjælp til fra UCN Forskning 
og Udvikling. Processen, med at komme fra idé til, at fondsan-
søgningen er sendt af sted, foregår, ifølge Morten Ryesgaard 
Larsen, ofte sådan:

- I første fase har jeg en konsulentrolle og giver sparring i forhold 
til at kvalificere projektideen. Det er en form for ideudvikling, der 
ofte består i at få afklaret en række spørgsmål som: Hvad er ny-
hedsværdien i ideen? Hvem gavner den? Hvad kommer der ud 
af at gennemføre projektet?
Herefter, i fase 2, tager vi kontakt til f.eks. universitetet, virksom-
heder og kommuner og ser på, om der er flere eksternt, vi skal 
have fat på for at styrke vores ansøgerprofil og vores faglighed. 
De store spørgsmål er: Hvor skal vi gå hen og hvad skal vi slå på 
for at gøre os attraktive overfor dem, der har pengene?
I fase 3 finder vi de fonde, der er relevante at søge i forhold til det 
FoU-projekt, man gerne vil have sat i gang. Herefter er der som 
regel en længere skriveproces i fase 4. Her skal selve fondsan-
søgningen udformes og det foregår ofte i et samarbejde mellem 
mig og projektejerne, forklarer Morten Ryesgaard Larsen. 

UCN FORSKNING OG UDVIKLING
www.ucn.dk/fou

I UCN Forskning og Udvikling tilbyder vi bl.a. hjælp til:
• Samarbejdsaftaler 
• Ph.d.-aftaler/finansiering 
• Projektsparring 
• Konsortiedannelse
• Budgetlægning
• Administrativ assistance 
• Webformidling
• Udgivelser på UCN Forlag

Fundraising på UCNtern
På UCNtern finder du en side under Forskning og udvikling, der 
hedder Fundraising i UCN. 

Her kan du læse mere om, hvilke fonde der findes, gode råd 
til fondsansøgning, praktiske informationer som timesatser og 
meget mere. 

Du er altid velkommen til at kontakte Morten Ryesgaard Larsen 
eller en anden medarbejder i UCN Forskning og Udvikling med 
din projektidé:

Morten Ryesgaard Larsen: mrl@ucn.dk
Fundraiser  

Hans Jørgen Staugaard: hjs@ucn.dk
Projektleder

Jens Boelsmand: jeb@ucn.dk
Projektleder 

Yvonne Miller: yvm@ucn.dk 
Kommunikationsmedarbejder
 
Louise Østergaard: luj@ucn.dk 
Sekretær     

Der er overordnet set seks faser i et FoU-projekt:

1. Idé
2. Udvikling, beskrivelse, organisering og budget
3. Finansieringsmuligheder
4. Ansøgningen
5. Gennemførelse af projekt
6. Regnskab og afrapportering  

- Omfanget af UCN’s eksterne bevil-
linger til fou-aktiviteter går stærkt 
frem og min vurdering er, at der sker 
en fordobling i perioden 2010 - 2013, 
siger Morten Ryesgaard Larsen
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Ledelse
Udviklingschef: Anne Marie Kanstrup

FoU-personale
Jens Boelsmand
Jette Bangshaab
Hans Jørgen Staugaard
Sekretær: Louise Østergaard Jensen
Fundraiser: Morten R. Larsen, cand. merc.
Kommunikationsmedarbejder: Yvonne Miller

Personale beskæftiget med FoU

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 2
Anne Marie Kanstrup
Hans Jørgen Staugaard

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 0

FoU-projekter
Antal FoU-projekter  11
Heraf interne     2
Heraf eksterne       9
Andel ekstern finansiering  58%

Forskning og Udvikling 2012

FoU-formidling

Konferencebidrag - Paper
• Staugaard, H. J. (2012). Developing New Working 

Methods in Medium Cycle Higher Education: A Preli-
minary Study for an Ecological Approach to Learning. 
Paper fremlagt ved IADIS International Conference on 
International Higher Education, Perth, Australien.

• Staugaard, H. J., & Rasmussen, P. (2012). Profes-
sionalisering, decentralisering og styringsmaskering: 
Paper til Nordisk Netværk for Professionsforsknings 
første konference i Århus, 25.-26.10.12. I: Profes-
sionalisering, decentralisering og styringsmaskering: 
Paper til Nordisk Netværk for Professionsforskning, 
Paper fremlagt ved Professioner - Gamle autoriteter 
og ny legitimitet, Aarhus, Danmark.

Bog 
• Staugaard, H. J., & Jensen, C. H. (red.) (2012). Flex-

Vid: Fleksible arbejdsformer i videregående uddannel-
ser: - Skitser fra tegnebrættet. (1. udg.) UCN.

Bidrag til bog
• Jensen, C. H. (2012). FlexVid - nye måder at studere 

på. I Staugaard, H. J., & Jensen, C. H. (red.), FlexVid: 
Fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser. 
(1 udg.) (s. 5-9). Aalborg: UCN Forlag.

• Kristensen, S. M., & Christensen, B. (2012). Model 
for flexvid i læreruddannelsen. I Jensen, C. H., & 
Staugaard, H. J. (red.), Flexvid. (s. 59-77). Aalborg: 
UCN.

• Staugaard, H. J. (2012). Blended learning: et spørgs-
mål om økologi. I FlexVid: Fleksible arbejdsformer i 
videregående uddannelser. (1. udg.) (s. 22-38). UCN: 
UCN Forlag.

• Staugaard, H. J. (2012). Videregående uddannelser 
over det hele: Lidt om baggrunden for at udvikle andre 
arbejdsformer i videregående uddannelser. I FlexVid: 
Fleksible arbejdsformer i videregående uddannelser. 
(1. udg.) (s. 10-21). UCN. Videncenter for rehabili-
tering

• Bangshaab, J., & Bonfils, I. S. (2012). Rammer og 
vilkår for rehabilitering. I Schrøder, I., & Schultz Pe-
tersen, K. (red.), Sociologi og rehabilitering. (1. 
udgave udg.) (s. 251-267). København: Munksgaard 
Danmark.

• Schrøder, I., & Bangshaab, J. (2012). Dilemmaer og 
spændingsfelter i rehabilitering. I Schrøder, I., & Pe-
tersen, K. S. (red.), Sociologi og rehabilitering. (s. 289-
314). Munksgaard Danmark.
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Ledelse
Udviklingsdirektør: Søren Samuelsen

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter      9
Heraf interne       0
Heraf eksterne          9
Andel ekstern finansierin    44% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 4
Preben O Kirkegaard 
Ulla Senger 
Tanja Miller
Tine Steen Larsen

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 0

act2learn 2012

FoU-formidling
Academic assessment - Master
• Andersen, M. F. (2012). Innovation med brugerind-

dragelse: En kamæleons bekendelser

Tidsskriftsartikel
• Jægerum, N. (2012). Tsunamiledelse: en knusning af 

ontologiske entititer. detpostmodernelederliv, 1(1), 22-
35

• Kirkegaard, P. O. (2012). Elevens feedback løfter un-
dervisningen. Skolebørn, (4)

• Kirkegaard, P. O. (2012). Feed me, elev feedback 
- muligheder og udfordringer i uddannelse. Unge 
Pædagoger, (3), 55-62

• Kirkegaard, P. O., & Ranthe, S. (2012). Uddannelses-
systemets aktuelle udfordringer. Skolen i morgen, 15 
årgang(Nr. 5), 9-11

• Larsen, P., & Jægerum, N. (2012). Det protreptiske 
lederskab: ledelse med filosofisk kant. detpostmoder-
nelederliv, 1(1), 66-73

• Larsen, P. (2012). Relationel Strategisk Ledelse: en 
model for effektive strategiformationsprocesser. det-
postmodernelederliv, 1(1), 36-52

• Larsen, T. S., Νikolopoulos, N., Nikolopoulos, A., & 
Nikas, K-S. (2012). Experimental and numerical in-
vestigation of the tracer gas methodology in the case 
of a naturally cross-ventilated building. Building and 
Environment, 56, 379-388

• Olsen, J. (2012). Projektledelse i offentlige/politiske 
organsationer: Er projektledelse i en offentlig kontekst 
noget særligt?. Act2learn nyhedsbrev

• Senger, U. (2012). Forførelse og fængsling - lederens 
sproglige hverdagshandlinger. detpostmoderneleder-
liv, 1(1), 8-21

• Vestergaard, B. (2012). Managing an Unpopular 
Change Effort. Harvard Business Review

Konferencebidrag - Skriftligt oplæg
• Hostrup, M. N. (2012). Workshop: LP-modellen. Paper 

fremlagt ved NUBU, Vejle, Danmark.

Konferencebidrag - Paper
• Cao, G., Kurnitski, J., Awbi, H., Larsen, T. S., Heisel-

berg, P., Streblow, R., Zhang, J., Novoselac, A., & Ai-
raksinen, M. (2012). Thermal comfort and ventilation 
criteria for low energy residential buildings in building 
codes. I: Healthy Buildings 2012, Paper fremlagt ved 
Healthy Buildings 2012, Brisbane, Australien.

• Daniels, O., Larsen, T. S., & Jensen, R. L. (2012). Ve-
rification of energy consumption in 8 Danish passive 
houses. I: Proceedings fra Passivhus Norden 2012, 
Paper fremlagt ved Passivhus Norden 2012, Trond-
heim, Norge.

• Larsen, T. S., Daniels, O., & Jensen, R. L. (2012). 
Evaluation of the indoor environment in 8 Danish pas-
sive houses. I: Proceedings fra Passivhus Norden 
2012, Paper fremlagt ved Passivhus Norden 2012, 
Trondheim, Norge.

• Vestergaard, B. (2012). Leading Unpopular Changes 
with Fair Process: toward a strategic process design. 
I: Academy of Management Meeting - Best paper pro-
ceedings, Paper fremlagt ved Academy of Manage-
ment 2012, Boston, Mass., USA.

Bog
• Jægerum, N. (2012). En anden måde: ledelsesteo-

retisk poesi. UCN.
• Lindkvist, P., & Steenstrup, H. (2012). Ledelse i teori 

og praksis. (2 udg.) København: Hans Reitzels Forlag.
• Lindkvist, P., & Sørensen, H. B. (2012). Lederskab i 

perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.
• Sunnevåg, A-K., Andersen, P. G., & Nordahl , T. (red.) 

(2012). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. (Dette 
vet vi om). Norsk Gyldendal Akademisk.

Bidrag til bog
• Fock, L. (2012). Kommunikationsøvelser i kommuni-

kationslaboratorium med tværfaglig gruppe af sund-
hedsprofessionelle. I Mygind, O., & Nørgaard, B. 
(red.), Kommunikationsundervisning i udvikling. (s. 32 
- 37). (UCN Seriehæfter; 2). Aalborg: University Col-
lege Nordjylland.

Rapport
• Schjoldager, H. H., Miller, T. (red.), & Haslam, T. L. 

(red.) (2012). Relations- og ressourceorienteret pæda-
gogik (ICDP): i dagtilbud i Brønderslev Kommune. CE-
PRA - Nationalt videncenter for evaluering i praksis.
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Læreruddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jesper Vinther

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter  14
Heraf interne     4
Heraf eksterne     10
Andel ekstern finansiering  55%

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 6
Steffen Elmose
Anne-Marie Fischer-Rasmussen
Lars Lindhart
Jørn Bjerre
Karsten Gramkow Andersen
Bo Digernes Stokholm

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 5
Marianne Würtz
Pia Susanne Frederiksen
Thomas Thyrring Engsig
Vibeke Christensen
Jette Reuss Schmidt

FoU-formidling
Academic assessment – Master
• Andersen, T. B. L. (2012). Handlekompetence i natur-

fag: Kan naturfaglig handlekompetence evalueres

Avisartikel - Anmeldelse i avis
• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Pas godt på 

mor. Nordjyske Stifstidende
• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Min kamp 5. 

Nordjyske Stifstidende 
• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Hanne 

Ørstavik: “Hyænerne”. Nordjyske Stifstidende

Tidsskriftsartikel - Anmeldelse
• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Dannnelsens 

veje III. Dansk pædagogisk tidsskrift, (2), 91-92
• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Mere end en 

skole!: De danske efterskolers historie. Dansk pæda-
gogisk tidsskrift

• Christensen, B. (2012). Anmeldelse af: Professionsdi-
daktik : grundlag for undervisning i professionsrettet 
uddannelse. Dansk pædagogisk tidsskrift, (1), 94-95

Tidsskriftsartikel
• Bunzendahl, V. (2012). Bagerlærlingen og Surdej 

og indtryk fra et praktikbesøg. LærerUddannelses  
Tidende, 5. årgang(36), 12-13

• Christensen, B. (2012). Billeder og bøger: - litteratur-
arbejde og billedbøger. BUM

• Christensen, B. (2012). Cigarsvende, gotisk skrift og 
glade sange: Learning Museum. Learning Museum

• Kristensen, H. B. (2012). Den varierede undervisning - 
et eksempel fra Hjørring. Danske Museer, (2)

• Rasmussen, H. (2012). Om at billedliggøre tekster 
og italesætte billeder: En belysning af ligheder og 
forskelle på billedmæssig og verbalsproglig betyd-
ningsdannelse og særlige didaktiske udfordringer, når 
billedarbejde relaterer til tekster. Billedpædagogisk 
tidsskrift, (3), 12-15

• Salomonsen, L. R., & Bull, A. (2012). Hvad er pointen 
med matematiske pointer?: Kommentar til artiklen. Når 
pointer styrer matematikundervisningen fra MONA, 
2012(3).MONA, (4), 89-92

Konferencebidrag - Skriftligt oplæg
• Munch, P. (2012). Consequences of Pragmatism – 

on Teaching and Learning.: Symposium Preparation: 
’John Dewey and contemporary educational thinking’. 
Paper fremlagt ved Everyday life, education and their 
transformations in a Nordic and globalized context, 
København, Danmark.

Rapport
• Beermann, H. (2012). Vurdering af metakognition - im-

plementeret i naturfaglig læsning: Med udgangspunkt 
i forskningsbaseret viden om metakognitive læsestra-
tegier som en central komponent i læseforståelse, 
undersøges lærerens mulighed for at vurdere elevers 
metakognitive strategibrug med henblik på at opstille 
anbefalinger til en mulig vurderingspraksis i den fort-
satte faglige læseundervisning på ældste trin.

Bog 
• Bryanne, U., & Bruntt, K. S. L. (2012). Handbook for 

Language Detectives: Learning and Teaching English 
Grammar. DK: Samfundslitteratur.

Bidrag til bog
• Bunzendahl, V. (2012). Performing “Yes we can” – 

også i Nordjylland?. I Innovation og Uddannelse. 
(UCN Seriehæfter; 3). Aalborg: University College 
Nordjylland.

• Bunzendahl, V. (2012). Sprogspil om rettetheder og 
psykologisk ilt: i og omkring skolen og andre pædago-
gisk-psykologiske sammenhænge. I Tønnesvang, J., 
& Ovesen, M. S. (red.), Psykologisk ilt i pædagogisk 
og organisatorisk arbejde. (1 udg.) Århus: Klim.

• Christensen, V. (2012). Handlende mundtlighed. 
I Mange veje til forståelse. (s. 14-18). (UCN Se-
riehæfter; 1). Aalborg.

• Engsig, T. T. (2012). Inkluderende støtteforanstalt-
ninger: veje til oplevet inklusion. I Er du med?. (s. 36-
43). (UCN Seriehæfte; 5). Aalborg: University College 
Nordjylland.
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Pædagoguddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Anne Krogh

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter  4
Heraf interne   1
Heraf eksterne   3
Andel ekstern finansiering              18% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 3
Lars Christian Hougaard Mikaelsen
Karel Nicholas Aart Alders
Mats Uddholm

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 2
Britta Kusk Nørgaard 
Torben Næsby

FoU-formidling
Academic assessment - Ph.d.
• Uddholm, M. (2012). Om professionella aktörers 

musikpedagogiska definitionsmakt: en kulturhistorisk 
studie av samband mellan musikpedagogisk teori och 
definitions

Tidsskriftsartikel
• Næsby, T. (2012). Kvalitet i dagtilbud - hvad ved vi?. 

Paideia, (4), 38-50

Bidrag til bog
• Hoffmann, E., Iversen, D. C. Z., Iversen, A-M., 

Mortensen, R. F., Ottosen, H., & Boelsmand, J. (2012). 
idHe: Ide-design-handling og evaluering. I idHe. Fon-
den for Entreprenørskab.

• Iversen, A-M. (2012). idHe: Ide - design - Handling & 
evaluering. I idHe. (s. 44). www.ffe.ye.dk.

• Iversen, A-M., & Pedersen, A. S. (2012). Kreativi-
tet i folkeskolen: - nødvendighed eller spild af tid!!!. 
I Boelsmand, J. (red.), Innovation og uddannelse. (s. 
21-32). (UCN Seriehæfte; 3). Aalborg: University Col-
lege Nordjylland.

• Iversen, A-M., & Pedersen, A. S. (2012). Mission In-
novationspædagog. I Innovation og Uddannelse. (s. 
1-48). (UCN Seriehæfter; 3). Aalborg: University Col-
lege Nordjylland.

• Nørgaard, B. (2012). Eftertanke. I Nørgaard, B., & 
Mygind, O. (red.), Kommunikationsundervisning i ud-
vikling. (s. 52 - 54). (UCN Seriehæfter; 2). Aalborg: 
University College Nordjylland.

• Nørgaard, B. (2012). Jørgen, Per og alle de andre: 
Hvordan man kan opleve klassikere i litteraturen med 
Mogens Pahuus’ fænomenologiske tilgang og livsfi-
losofiske begreber som læseprisme. I Thøgersen, U., 
& Troelsen, B. (red.), Filosofi & Kunst. Aalborg: Aal-
borg Universitetsforlag.

• Nørgaard, B., & Bennike, G. (2012). Valg og reflek-
sivitet er i fokus, når det gælder om at udvikle pæda-
gogernes kommunikative kompetence. I Nørgaard, B., 
& Mygind, O. (red.), Kommunikationsundervisning i 
udvikling. (s. 19 - 27). (UCN Seriehæfter; 2). Aalborg: 
University College Nordjylland.

• Nørgaard, B. (2012). Anvendt etik inden for det per-
sonrettede professionsarbejde. I Pahuus, M., & Kjærs-
dam Telléus, P. (red.), Praksisformernes etik. (1 udg.) 
(Anvendt Filosfi/Applied Philosophy; 3). Aalborg: Aal-
borg Universitetsforlag.

• Nørgaard, B. (2012). Etik, kommunikation og en udvi-
det boganmeldelse: Kari Martinsen (2012): “Løgstrup 
og sygeplejen”. I Nørgaard, B., & Bach Andreasen, M. 
(red.), Sundhedskommunikation. (s. 103-112). (UCN 
seriehæfte; 4). Aalborg: University College Nordjyl-
land.

• Nørgaard, B. (2012). Introduktion. I Nørgaard, B., & 
Bach Andreasen, M. (red.), Sundhedskommunikation. 
(s. 3-6). (UCN Seriehæfte; 4). Aalborg: University Col-
lege Nordjylland.

• Næsby, T. (2012). Inklusion i dagtilbud. I Næsby, T. 
(red.), Er du med?. (s. 44-51). (UCN Seriehæfte; 5). 
Aalborg: University College Nordjylland.

• Næsby, T. (2012). Dokumentation og evaluering af fri-
tidspædagogik. I Miller, T., Holm-Larsen, S., & Chris-
tensen, B. (red.), Innovativ evaluering i dagtilbud. Da-
folo.
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Ergoteraperapeutuddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Bente Hartvig

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    4
Heraf interne     1
Heraf eksterne       3
Andel ekstern finansiering  50 %

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 1
Tina Helle

FoU-formidling
Konferencebidrag - Skriftligt oplæg
• Lunn, T. (2012). Introduction to the Housing Enabler 

Methodology and instrument. I: Wonen op maat, een 
uitdaging, Paper fremlagt ved Wonen op maat, een 
uitdaging, Brugge, Danmark.

Konferencebidrag - Abstrakt
• Helle, T., Iwarsson, S., & Brandt, Å. (2012). Methodo-

logy for Validation of Housing Standards - the Kitchen 
as an Example. Paper fremlagt ved Gerontological 
Society of America, San Diego, USA.
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Fysioteraperapeutuddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Bente Hartvig

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    6
Heraf interne     1
Heraf eksterne      5
Andel ekstern finansiering  15%

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 2
Carsten Mølgaard
Uffe Læssøe

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Lars Henrik Larsen

FoU-formidling
Tidsskriftsartikel
• Duus, L. (2012). Den digitale patientmappe - et bud på 

en ny form for sundhedskommunikation. Seriehæfte 
no 4 nov 2012, Sundhedskommunikation, (4), 43-52

• Grønbech, M., Rathleff, M., Læssøe, U., Casserotti, 
P., Nielsen, O., & Aagaard, P. (2012). Time-of-day in-
fluences postural balance in the elderly. Gait & Pos-
ture, 35(4), 635-637

• Joergensen, M. G., Læssøe, U., Hendriksen, C., 
Nielsen, O. B. F., & Aagaard, P. (2012). Effects of Nin-
tendo Wii training on mechanical leg muscle function 
and postural balance in balance impaired older adults:: 
a randomized, double blind, placebo-controlled trial. 
Journal of Gerontology: Medical Sciences, accepted

• Læssøe, U., & Voigt, M. (2012). Step Adjustments 
among Young and Elderly when Walking towards a 
Raised Surface. Aging Clinical and Experimental Re-
search, Accepted

• Mølgaard, C. M., Skou, S. T., Rathleff, M. S., Ras-
mussen, S., & Olesen, J. L. (2012). The influence of 
time-of-day variation and loading on the aponeurosis 
plantaris pedis: an ultrasonographic study. Journal of 
Sports Medicine and Physical Fitness, 52(5), 506-12

• Rathleff, M., Kelly, L., Christensen, F., Simonsen, O., 
Kaalund, S., & Læssøe, U. (2012). Dynamic midfoot 
kinematics in subjects with medial tibial stress syn-
drome. Journal of the American Podiatric Medical As-
sociation, 102(3), 205-212

• Svendsen, J. H., Svarrer, H., Læssøe, U., Vollenbroek-
Hutten, M., & Madeleine, P. (2012). Standardized ac-
tivities of daily living in presence of sub-acute low-back 
pain: a pilot study. Journal of Electromyography and 
Kinesiology

• Sørensen, B. Ø. (2012). Interview med Tom Peter-
sen om hans seneste RCT, “ The McKenzie Method 
Compared With Manipulation When Used Adjunctive 
to Information and Advice in Low Back Pain Patients 
Presenting with Centralization or Peripheralization”. 
International Journal of Mechanical Diagnosis and 
Therapy

Konferencebidrag - Poster
• Hauberg, N. (2012). THE IMMEDIATE EFFECT OF 

A NEURODYNAMIC PHYSIOTHERAPY INTERVEN-
TION TO STROKE PATIENTS RELATED TO THEIR 
WALKING CHARACTERISTIC. Paper fremlagt ved 
Danske fysioterapeuters fagfestival, Odense, Dan-
mark.

• Mølgaard, C. M., Andreasen, J., Christensen, M., Si-
monsen, O., Lundbye-Christensen, S., Kaalund, S., & 
Voigt, M. (2012). Giver specifik fodtræning og indlæg 
en yderligere effekt sammenlignet med et standard 
knæfokuseret træningsforløb for patienter med patel-
lofemoral smertesyndrom?. Paper fremlagt ved Fag-
festival 2012, Odense, Danmark.

Konferencebidrag - Proceeding
• Læssøe, U., & Madeleine, P. (2012). Stride time syn-

ergy in relation to walking during dual task. I: Con- 
ference proceedings. The International Society of 
Electrophysiology and Kinesiology. ISEK Congress 
2012, Paper fremlagt ved The International Society of 
Electrophysiology and Kinesiology, Brisbane, Austra-
lien.

Konferencebidrag - Abstrakt
• Læssøe, U., & Madeleine, P. (2012). A synergy per-

spective on gait – over-ground vs. treadmill walking. 
I: Conference proceedings. The International Society 
of Electrophysiology and Kinesiology, XIX ISEK Con-
gress, Paper fremlagt ved The International Society 
of Electrophysiology and Kinesiology, Brisbane, Aus-
tralien.

• Læssøe, U., Madeleine, P., & Jensen, N. M. B. (2012). 
A synergy perspective on gait. I: Forsknings- og ud-
viklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nord-
jylland den 28. november 2012, Fysisk aktivitet og 
træning som behandling, Abstrakts og program, Paper 
fremlagt ved Forsknings- og udviklingssymposium for 
fysioterapeuter. Nordjylland, Aalborg, Danmark.

• Læssøe, U. (2012). Er der både god og dårlig variabi-
litet i gangmønstret?. I: Danske Fysioterapeuters Fag-
festival 2012, Paper fremlagt ved Danske Fysiotera-
peuters Fagfestival, Odense, Danmark.

Rapport
• Duus, L. (2012). Den digitale patientmappe: set i et 

brugerperspektiv.

Bog 
• Bentholm, A. (2012). Når idræt flytter grænser (Ar- 

bejdstitel): idræt til børn med autisme og ADHD.  
Handicapidrættens Videnscenter.
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Jordemoderuddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Bente Hartvig

Personale beskæftiget med FoU

FoU projekter
Antal FoU-projekter  2
Heraf interne   0
Heraf eksterne   2
Andel ekstern finansiering              47% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 2
Annegrethe Nielsen
Helle Schimmell 

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Grit Niklasson

FoU-formidling
Academic assessment - Master
• Nielsen, L. S. (2012). Sundhedspædagogik og social 

ulighed i sundhed: Et fokus på graviditeten. En kvali-
tativ undersøgelse af betydninger i hverdagslivet og 
konsekvensen af disse for sundhedspædagogikken
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Radiografuddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Bente Hartvig

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    2
Heraf interne     1
Heraf eksterne       1
Andel ekstern finansiering    0%  

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 1
Jeanne Elisabeth Debess

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Tidsskriftsartikel
• Thomsen, H., Larsson, E-M., & Steffensen, E. (2012). 

Perfusion MRI (dynamic susceptibility contrast  
imaging) with different measurement approaches for 
the evaluation of blood flow and blood volume in hu-
man gliomas. Acta Radiologica, 53, 95-101

Bidrag til bog
• Hansen, S. H. (2012). Radiografstuderende og 

træning af færdigheder i kommunikation. I Mygind, O., 
& Nørgaard, B. (red.), Kommunikationsundervisning i 
udvikling. (s. 28-31). (UCN Seriehæfter; 2). UCN For-
lag.

• Hansen, S. H., Debess, J. E., Egekvist, C., Nyrup, 
C. H., Sloth, H., Thomsen, H., Vejle-Sørensen, J. K., 
Johnsen, K., Zetterberg, L. G., Hollen, M., Fravn, M. 
E., Ørnstrup, P. J., & Andersen, S. W. (2012). Model 
for de sundhedsfaglige uddannelser med udgangs-
punkt i radiografuddannelsen. I Jensen, C. H., & 
Staugaard, H. J. (red.), FlexVid: Fleksible arbejds-
former i videregående uddannelser. (s. 101-126). Aal-
borg: UCN Forlag.

 



30 31

Sygeplejerskeuddannelsen 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Johnna Frølich

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter   12
Heraf interne      1
Heraf eksterne     11
Andel ekstern finansiering     38% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 1
Fritze Tonny Norup Kristensen

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 2
Susanne Dau
Ann Lykkegaard Sørensen

FoU-formidling
Tidsskriftsartikel
• Naldahl, K., Bahnsen, I. B., Voldbjerg, S., & Brask-

Pedersen, J. (2012). Sygeplejeteorier som menings-
fuld og praksisrelevant refleksionsgrundlag i syge-
plejerskeuddannelsen (in press). Klinisk Sygepleje, 
26(2), 55-65

Konferencebidrag - Poster
• Fritze, K. (2012). Det biomedicinske sygdomsbegreb 

for Alzheimers sygdom - skaber fra et patient-perspek-
tiv kløft mellem diagnosen og livet med sygdommen. 
Paper fremlagt ved DemensDagene 2012, Køben-
havn, Danmark.

• Sørensen, A. L., Mainz, J., & Lisby, M. (2012). How 
common are errors in the medication process in a psy-
chiatric hospital?. Paper fremlagt ved 2nd Nordic Con-
ference on Research in Patient Safety and Quality in 
Healthcare, Copenhagen, Danmark.

• Sørensen, A. L., Mainz, J., Nielsen, L. P., Lisby, M., & 
Poulsen, B. K. (2012). Nurse-led medication reviews 
in psychiatric patients. Paper fremlagt ved Åbnings-
reception for Danish Center for Healthcare Improve-
ments, Aalborg, Danmark.

• Voldbjerg, S. (2012). An exploration of which types 
of knowledge lecturers incorporate in teaching ses-
sions to ensure students mastery and appreciation of 
evidence-based practice - a qualitative study. Paper 
fremlagt ved 4th International Nurse education Con-
ference, Baltimore, Maryland, USA.

Bidrag til bog
• Dau, S. (2012). Hvis Blended Learning er svaret, hvad 

er så spørgsmålet?: et læringsperspektiv på FlexVid i 
regi af UCN. I H. Jensen, C., & Staugaard, H. J. (red.), 
FlexVid. (1 udg.) (s. 127-146). Aalborg: University Col-
lege Nordjylland.
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Byggeri 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jan Holler Foget

Uddannelser
Byggetekniker (EA)
Bygningskonstruktør (PBA)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling 
Konferencebidrag - Skriftligt oplæg
• Jensen, C. H. (2012). Tværprofessionel 

kommunikationsproces: De Digitale Dage på 
UCN. Paper fremlagt ved Tværprofessionelle 
uddannelsesperspektiver, Aarhus, Danmark.
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Design 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jan Holler Foget

Uddannelser
Designteknolog (EA)
Multimediedesigner (EA)
E-konceptudvikler  (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Ingen formidling

Energi og miljø 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jan Holler Foget

Uddannelser
Installatør EL (EA) 
Installatør VVS (EA)
Automationsteknolog (EA)
Energiteknolog (EA)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering       0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Rapport
• Poulsen, L. J. (2012). Digibyg: Digital innovation i 

byggebranchen. UCN.
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Ledelse
Uddannelseschef: Jan Holler Foget

Uddannelser
Laborant (EA) 
Produktionsteknolog (EA)
Produktudvikling og teknisk integration (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne       0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Ingen formidling

Industri 2012 IT 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jan Holler Foget

Uddannelser
IT-teknolog (EA)
Datamatiker (EA)
Softwareudvikling (PBA Top-Up) 
Webudvikling (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    1
Heraf interne     1
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 1
Nadeem Iftikar

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Kompendium
• Hansen, K. B. (2012). Persistence: An Example Ar-

chiture for Encapsulation of Database Access in Java 
Systems.
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Eksport og markedsføring 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen

Uddannelser
Markedsføringsøkonom (EA)
Eksport og Teknologi (PBA)
International handel og markedsføring  (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    2
Heraf interne     0
Heraf eksterne      2
Andel ekstern finansiering    32% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
 Avisartikel - Anmeldelse i avis
• Hvingel Jørgensen, B., & Kjøller, E. (2012). Afrika: et 

kontinent med Forandring. Nordjyske Stifstidende, 6-7

Konferencebidrag - Paper
• Lassen Hanan, A. (2012). From crisis to sustainability 

- the UCN approach to doing business in Africa. Paper 
fremlagt ved The Power of Africa - Africa as a Stronger 
Player on the International Stage, Paris, Frankrig.

Rapport
• Hvingel Jørgensen, B. (2012). Africa - open for busi-

ness: Nordjysk handel, udvikling og vækst i Afrika. 
UCN.

Bidrag til bog
• Frandsen, L. Ø. (2012). Ejendomshandel (kapitel 9). 

I Tinten, B. (red.), Etik og rådgivning. (1 udg.) Aca-
demica.

• Frandsen, L. Ø., Voldbjerg, A. M., Tinten, B., & Erik-
sen, O. (2012). Professionsansvar (kapitel 4). I Tinten, 
B. (red.), Etik og rådgivning. (1 udg.) Academica.
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Finans og administration 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen

Uddannelser
Finansøkonom (EA)
Finansbachelor (PBA)
Offentlig administration (PBA)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    2
Heraf interne     1
Heraf eksterne       1
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 1
Kenneth Hansen

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Bidrag til bog
• Voldbjerg, A. M., Frandsen, L. Ø., Eriksen, O., & Tint-

en, B. (2012). Revision (kapitel 6). I Tinten, B. (red.), 
Etik og rådgivning. (s. 83-103). København: Hans  
Reitzels Forlag.

Naku 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Jesper Vinther

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter  0
Heraf interne   0
Heraf eksterne   0
Andel ekstern finansiering  0 %

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Ingen formidling
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Hospitality & Sport 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen

Uddannelser
Serviceøkonom (EA)
International hospitality management (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    2
Heraf interne     0
Heraf eksterne       2
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU-formidling
Konferencebidrag - paper
• Justenlund , A., & Rebelo , S. (2012). Corporate Social 

Responsibility; Learnt rather than Imposed. I: Further, 
Higher, Stronger...: 21st Annual International Research 
Conference May 2012 Conference Proceedings , 145-
157. Paper fremlagt ved Council for Hospitality Ma-
nagement Education, Leeds , Storbritannien.

• Justenlund , A., & Rebelo , S. (2012). Corporate social 
responsibility as an agent for social change. I Lade, C., 
& Melsen, L. (red.): The New Golden Age of Tourism 
and Hospitality : CAUTHE National Conference 2012 , 
Paper fremlagt ved Council for Australasian University 
Tourism and Hospitality Education 2012 , Melbourne, 
Australien.
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Sport Management 2012

Ledelse
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen

Uddannelser
Sport Management (PBA Top-Up)

Personale beskæftiget med FoU 

FoU-projekter
Antal FoU-projekter    2
Heraf interne     0
Heraf eksterne       2
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU-projekter

FoU-kompetencer
Ansatte med Ph.d.-grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 2
Kenneth Cortsen
Kristy Crowley

FoU-formidling
Artikel
• Kristy Crowley, UCN Sport Management (the author) 

“Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, 
B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before 
exercise delays fatigue while improving reaction time and 
muscular endurance”, 30.03.12, http://www.nutritionand-
metabolism.com/content/9/1/28 

Projekter
• PhD- Kristy Crowley (UCN Sport Management): “The ef-

fect of social media on the recruitment of high caliber Divi-
sion I men’s basketball players.”

• PhD Kenneth Cortsen (UCN Sport Management): “Kom-
mercialisering af idræt of sport indenfor krydsfelterne 
sportsmarketing, -økonomi og –management – herunder 
særlig fokus på kapitaliseringen af sportsbrands”

Konferencebidrag  
• Proceedings: “The 20th EASM Conference. Sport between 

business and civil society. Abstract Book.” ISBN: 978-87-
994449-0-8. Publisher: University College of Northern 
Denmark (UCN) (in co-operation with the Danish Institute 
for Sports Studies) for European Association for Sport 
Management. 

• Per Justesen- at the EASM Conference 2012, “UCN Sport 
Management - From traditional marketing to media marke-
ting“, 21.09.2012

• Per Justesen- at the Finance Lab Conference at Aarhus 
University, “ Professionelle sportsvirksomheder- gennem 
afbalanceret ressourceanvendelse til sportslig success”, 
30.10.2012

• Per Justesen- at Sportsalumni Conference, “ Er ledelse af 
sportsklubber anderledes end ledelse af erhvervsvirksom-
heder og reagerer topsportsfolk strategisk anderledes som 
ledere”, 12.12.2012

• Anders Lund Olsen- at the EASM 2012 Conference, “On-
line/distance learning for professional athletes”, 20 Sept. 
2012

• Klaus Frejo- at the EASM 2012 Conference, Board Gover-
nance in Danish Gold Club”, 20 Sept. 2012

• Klaus Frejo- at the EASM 2012 Master Student Seminar, 
“Increasing customer experience and venue revenue- 
through the use of service management and transforma-
tion economy”, 16 Sept. 2012

• Klaus Frejo- at the University of Montpellier, “ The Danish 
Golf Economy- status, challenges and strategies for the 
future“, 22,23 March 2012

• Klaus Frejo- guest lectures in the Scaninavian Golf Mar-
kets- “Trends and development”

• Kristy Crowley- at the Estonian Entrpreneurship University 
Mainor Conference, “Creating a Killer Event”, December 
2012

• Kristy Crowley & Henrik Toft- at the SRH Hochschule 
Heidelberg- International week 2012, “Creating and run-
ning the responsible and sustainable sports organization”, 
October 2012

• Kenneth Cortsen – guest lecture about the ‘structure of 
Danish sports’, University of Northern Colorado, master’s 
and ph.d. program in sport management, January 2012.
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