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VIA University College, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Arrangementet er gratis
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https://www.via.dk/uddannelser/moed-via/forskningens-dogn


Hvordan varetager man praksisnære og anvendelsesoriente-
rede forsknings- og udviklingsaktiviteter? Hvordan medvir-
ker VIA University College aktivt til, at ny viden tilvejebringes 
og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige 
sektor? Hvad forsker man i på VIA University College lige nu?

Det får du svar på når VIA University College inviterer til 
Forsknings Døgn 2019 – en landsdækkende videnskabsfesti-
val lanceret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der 
finder sted hvert år. 

I år afholdes Forskningens Døgn på VIA University College 
i Aarhus, Horsens og Viborg. På Campus Viborg foregår det 
åbne arrangement i og omkring Poul Gernes salen, hvor du 
som besøgende kan opleve en række spændende foredrag og 

aktiviteter. Dertil foregår der en række aktiviteter forbeholdt 
skoleklasser i Studenterhuset og i undervisningslokaler på 
campus.

Forskningens Døgn er et mødested for forskere og borgere  
med det formål at hylde forskningens helt grundlæggende 
element af ’nysgerrighed’. Er du nysgerrig? – så tag familie, 
venner og naboer med og få et indblik i forskningens mang- 
foldige verden.

Velkommen!
 
Lars Peter Bech Kjeldsen
Forskningschef, VIA Sundhed og Velfærd, 
VIA University College

Praktiske informationer

Foredrag og stande
Alle foredrag finder sted i Poul Gernes salen og varer 20 
minutter med mindre andet er angivet i programmet. 
Aktiviteter i området foran Poul Gernes salen og i Dybet 
kan besøges hele dagen men vil kun være bemandet i 
det angivne tidsrum. Frokostdebatten finder sted på 
sygeplejerskeuddannelsens etage (A-fløjen, 2. etage). Ret til 
ændringer i programmet forbeholdes. Aktiviteter for børn og 
unge kræver forhåndstilmelding via KLC Viborg.

Transport
Fra Viborg Banegård er der flere busser, der har stoppesteder 
i gåafstand til campus.
Hvis du kommer i bil, har Campus Viborg en offentlig p-kælder 
med 200 gratis p-pladser. Uden for bygningen er der 150 
gratis p-pladser.

Mad og drikke
Der serveres kaffe/te/vand i forbindelse med pauserne, 
og deltager du i frokostdebatten modtager du en gratis 
frokostpose med kildevand, sandwich, frugt og sødt. Kantinen 
på VIA University College holder åbent fra kl. 8-16 og sælger 
mad og drikkevarer til rimelige priser.

VELKOMMEN TIL FORSKNINGENS DØGN 
PÅ VIA CAMPUS VIBORG
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Program

9.20-9.40

9.20-11.00

11.45-12.05

09.40-10.00

12.15-13.15

10.20-10.40

10.00-10.20

11.00-11.45

15.45-16.00

11.45-13.15

9:10-9:20 VELKOMST OG INTRODUKTION  v/ Jonna Frølich, uddannelsesdekan
Sted: Poul Gernes salen

SESSION 1: PÆDAGOGUDDANNELSEN, ADMINISTRATIONSBACHELOR-
UDDANNELSEN OG DANIA ERHVERVSAKADEMI I VIBORG
Sted: Poul Gernes salen

Viden der virker  v/ Anne Mette Buus

Oplevelser med inklusion og eksklusion på voksenhandicapområdet  v/ Anthon Sand Jørgensen

Meningen med samskabelse?  v/ Astrid Kidde Larsen

Glæde for den næste generation – fra slaveri til ubegrænset ferie  v/ Mette Petersen

Folkeskolens møde med folkeskolereformen – et stormfuldt møde v/ Steen Juul Hansen

Pause – aktiviteter i området foran Poul Gernes salen og i Dybet:
- Småt og godt – kogebog med opskrifter til patienter og borgere med nedsat appetit  
 v/ Anette Bavnshøj + studerende
- Lær! At skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje gennem Virtual Reality  v/ Cathrine  
 Sand Nielsen, Troels Mortensen, Michael Viuff, Carsten Munch Nielsen og Vibeke Rønn Noer

SESSION 2: VIA SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VIBORG 
Sted: Poul Gernes salen

Når hjertet gør ondt – gør det ondt på mere end én  
v/ Vibeke Lorentzen og Lene Søndergaard Andersen

Frokostdebat på Sygeplejerskeuddannelsens etage:  
Hvordan påvirker et skifte fra flersengsstuer til ensengsstuer oplevelsen af indlæggelse  
på regionshospitalet Viborg?  v/ Susanne Friis Søndergaard og Raymond Kolbæk
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15.55-16.15

15.55-16.55

16.55-17.15

16.15-16.35

17.15-17.30

16.35-16.55

SESSION 4: VIA ALDRING OG DEMENS
Sted: Poul Gernes salen

Pleje og omsorg for patienter med Alzheimers demens  v/ Anders Møller Jensen

Kan personer med demens genvinde deres mentale evner? JA – kom og hør hvordan!  
v/ Rikke Gregersen

I dødens rum er der ikke et facit – fortællinger om det at blive til som sygeplejerske tæt på liv og død  
v/ Vibeke Røn Noer

17:30-17:40 FARVEL OG TAK FOR I DAG  v/ Kirsten Mathiesen Bjerg, uddannelsesleder
Sted: Poul Gernes salen

13.30-13.50

13.30-13.50

13.50-14.10

14.30-14.50

14.10-14.30

15.10-15.55

14.50-15.10

SESSION 3: VIA SUNDHEDSFREMME OG REHABILITERING 
Sted: Poul Gernes salen

Mad og måltidsudfordringer hos patienter med KOL – Who cares?  
v/ Anna Rottensten Wieghorst, Johanne Andersen Elbek, Camilla Mousing, Dorthe Sørensen

Mad og måltidsudfordringer i familier med unge med kræft  v/ Marie Ernst Christensen

Hjælp os med at hjælpe jer – fremmende og hæmmende faktorer for fysisk aktivitet hos børn med en 
kronisk eller langvarig sygdom  v/ Gitte Platz

Psykosociale faktorer hos overvægtige børn og unge i et vægttabstilbud  v/ Anette Schnieber

Hverdagen med Parkinson  v/ Anita Haahr

Pause – aktiviteter i området foran Poul Gernes salen og i Dybet:
- Småt og godt – kogebog med opskrifter til patienter og borgere med nedsat appetit
 v/ Anette Bavnshøj + studerende
- Lær! At skabe overblik, prioritere og uddelegere sygepleje gennem Virtual Reality  v/Cathrine  
 Sand Nielsen, Troels Mortensen, Michael Viuff, Carsten Munch Nielsen og Vibeke Rønn Noer

16.55-17.30 SESSION 5: VIA SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI
Sted: Poul Gernes salen

Brug af komplementær og alternativ behandling i socialpsykiatrien  v/ Anita Lunde

Potentiale for bedre udnyttelse af hjemmesygeplejeressourcer  v/ Grete Moth

Program – fortsat

Læs mere om programmet på via.dk/forskningens-doegn
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