
Kom til Forsknings- og Udviklingsdag
- og hør om de mange forsknings- og udviklingsaktiviteter UCN har i gang lige nu 

Mandag d. 9.dec. kl. 08.30-15.15 slår vi dørene op på Selma 
Lagerløfs Vej 2, til en dag med oplæg fra UCN’s mange projekt-
deltagerne. Tilmeld dig på www.ucn.dk/foudag. Vi ses! 

Teknologier i 
borgernær sundhed

Uddannelsesprojekter

Laboratorium for forsknings-
baseret skoleudvikling og 

pædagogisk praksis 
- LSP

Effektiv Koordinering 
og Kommunikation

Energieffektivisering 
i byggeriet

Digitalt Uddannelses-
laboratorium 

- DUIT

Udsathed, tværfaglighed 
og chanceulighed



Lokale 2.46
09.15-09.45 Balance eller Fald

Udvikling og validering af nye redskaber til undersøgelse af balance hos den ældre borger

Uffe Læssøe, Lektor Ph.d. og Bo Grarup, Lektor, Master Rehab

10.00-10.30 Ph.d-projekt: Hverdagslivets innovationspotentiale – når teknologi skal give mening
Præsentation af Ph.d-projekt - Undersøgelse af hvordan sundhedsfremmende teknologier kan skabe engagement i egen 
sundhed for borgere bosat i højrisiko områder for sundhed.

Jacob Madsen, Lektor og Ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen

10.45-11.15 Adaptations to Training on Type 2 diabetes Patients with use of App-technology and supervised Training

Anne Mette Toft Dissing, Lektor og Ph.d.-studerende

11.30-12.00 Rehabilitering af borger med KOL – strategien bag og potentialet for UCN
Formålet med min præsentation er at vise strategien/perspektiverne bag projektet for UCN, herunder det universitære og 
internationale samarbejde, som inspiration til lignende modeller til fordel for UCN.

Tina Helle, Lektor og Ph.d., Ergoterapeutuddannelsen

12.00-12.30 Frokost 
12.30-13.00 Lab. X: Potentialer og udfordringer i praksis – erfaringer fra Living lab. Danahøj

Vi tager udgangspunkt i afprøvningen af den intelligente seng fra LINAK, som er blevet afprøvet på plejehjemmet Danahøj 
i Ålborg. Danahøj er et living lab i projektet lab. X. Vi vil præsentere nogle af vores undersøgelser og erfaringer med 
anvendelse af living lab. i udvikling og testning af velfærdsteknologier.

Anna Marie Lassen, Lektor, Ergoterapeutuddannelsen, Projektleder for Lab. X og Simon Mou Skogberg, Projektleder for 
Lab. X

13.15-13.45 Ikt støttet kommunikation mellem patient og personale ved radiologisk afdeling
Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, til kommunikation mellem patienter og sundhedspersonale 
før og efter radiologiske undersøgelser, vil bidrage til større grad af fælles beslutningstagen mellem patient og 
sundhedspersonale vedrørende undersøgelsesforløb. Hermed vil kvaliteten af patientens oplevelse forbedres, og 
afdelingens ressourceforbrug effektiviseres.

Susanne Hjorth Hansen, Lektor, Radiograf, MIL, Ph.d.-studerende

14.00-14.30 Praksisnær uddannelsesforskning
Uddannelsesforskningen skifter fokus disse år: Den er i stigende grad empirisk baseret og praksisnær. Oplægget beskriver, 
hvad dette betyder for forskningen og for dens bidrag til praktikernes dømmekraft.

Lars Qvortrup, Professor

14.45-15.15 De ’vanskelige’ drenge i klasserummet: konstruktion af mening, identitet og sociale relationer i klasserummet og 
indflydelsen herfra på inklusion/eksklusion og læringsadfærd
Der er en relativ stor gruppe af drenge, der klarer sig dårligt fagligt i den danske folkeskole. Det er den samme 
gruppe drenge, der risikerer tidligt at blive ekskluderet fra skolesystemet. I mit oplæg vil jeg diskutere nogle af de 
forklaringsfaktorer, der ligger i de sociale samspilsmønstre i skolens miljø, som er med til at forme sociale relationer 
og  læringsadfærd.

Pia Frederiksen, Lektor og ph.d.-studerende

Program
08.30-09.00  Velkomst i lokale 3.09 
  Lars Holmgaard Christensen, Strategisk chef for Forskning og Udvikling



Lokale 2.44
09.15-09.45 Energieffektivisering af byggeriet

Kan bæredygtigt byggeri give større værdi for bygherren?

Tine Steen Larsen, Projektleder og konsulent i bæredygtigt byggeri, UCN act2learn teknologi

10.00-10.30 Systematisk energieffektivisering af tekniske installationer
Hvordan bygningsdriften optimeres ved systematisk anvendelse af måledata.

Erik Mortensen, Projektleder og underviser ved UCN teknologi, energi og miljø

10.45-11.15 Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller
Hvordan planlægges og gennemføres informationsanvendelsen i BIM modeller til ressourcebesparende simuleringer i 
projekteringen af bæredygtigt byggeri?

Mads Carlsen, Projektleder og konsulent, UCN act2learn teknologi

11.30-12.00 Udvikling af dialogmodel for landsby 1:1
Hvordan kan energirenoveringer i landsbyer være en ”first-driver” for mere bæredygtige landsbyer?

Frank Bertel Gammelgaard, Projektleder og underviser, UCN teknologi, bygningskonstruktør

12.00-12.30 Frokost
12.30-13.00 Nedbringelse af sygefravær og forbedret produktivitet på arbejdspladsen

Er der en sammenhæng mellem forbedret indeklima ved DGNB certificeret bygninger og øget effektivitet på 
arbejdspladsen?

Dorte Marie Frilund Grøn, Projektleder og konsulent i bæredygtigt byggeri, UCN act2learn teknologi

13.15-13.45 Trivsel og særlige udfordringer hos studerende
Oplægget vil indeholde en kort gennemgang af projektets resultater. På baggrund af dette oplæg ønskes en diskussion 
med deltagere om fremtidige projektideer

Finn E. Nordbjerg, lektor og studievejleder ved IT-uddannelserne
Marianne Ibsen, studievejleder ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Mette Braad, lektor og studievejleder ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg

14.00-14.30 Brugerdrevne tilgange og co-creation i professionsudvikling
Ph.d.-projektet retter sig mod at undersøge hvorledes brugere kan inddrages i udviklingen af pædagogiske og 
tværprofessionelle indsatser for blandt andet udsatte børn og unge. Nøgleord er: aktionsforskning, brugerdrevet 
innovation, empowerment

Ann-Merete Iversen, Ph.d.-studerende og Lektor ved UCN Pædagoguddannelse 

14.45-15.15 Udsathed og tværfaglighed
Gennem forundersøgelser i Rebild og Hjørring kommuner, der sammenholdes med deskresearch på området, undersøges, 
hvilke udfordringer professionerne i praksis ser med hensyn til at imødekomme helhedsløsninger for udsatte børn, unge og 
deres familier gennem forskellige typer af tværfagligt samarbejde.

Gitte Larsen, Lektor, Svend Skov, Lektor og Tanja Miller, Lektor og Ph.d 



Lokale 2.42
09.15-09.45 Relationel koordinering i et ortopædkirurgisk operationsteam; en undersøgelse af sammenhængen imellem tværfagligt 

samarbejde og patientsikkerhedskultur.
En præsentation af et kommende ph.d.-studie, som har til formål, at undersøge, hvordan den relationelle koordinering i et 
tværfaglig team i et operationsafsnit kan styrkes samt undersøge om og hvordan et forbedret teamsamarbejde kan have 
indflydelse på patientsikkerhedskulturen i afdelingen.

Birgitte Tørring, Udviklingskonsulent act2learn SUNDHED

10.00-10.30 Forretningsmodel Innovation mod Udviklingslande
At gøre forretning i udviklingslande kræver at man kan arbejde med alternative paradigmer; navnlig at man faktisk ikke 
altid behøver at sælge produkter og services for at tjene penge.

Ivan Butler, PhD Fellow

10.45-11.15 Africa Open for Business? Praksisnær udvikling og forskning omkring salg og etablering i de afrikanske vækstland.
 
Birgitte Hvingel Jørgensen, Underviser og Afrika koordinator, UCN Business, Eksport & Markedsføring

11.30-12.00 Ph.d.-projekt: Learning Analytics i teknologimedieret læring og undervisning i erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser med fokus på web 2.0, Open Educational Ressources og Open Source Ressources

Ulla Lunde Ringtved, UCN Teknologi, Ph.d.-studerende 

12.00-12.30 Frokost 
12.30-13.00 Installatør web 2.0

Ulla Lunde Ringtved, UCN Teknologi, Ph.d.-studerende 

13.15-13.45 Effekt af screening samt sygeplejerskers kompetenceudvikling med henblik på medicingennemgang hos psykiatriske 
patienter – en interventionsundersøgelse
Vores studie omhandler omfanget af uhensigtsmæssig ordination til psykiatriske patienter, udvikling af et 
screeningsredskab - samt effekt af sygeplejerskers kompetenceudvikling og anvendelse af screeningsredskab på omfanget 
af uhensigtsmæssige ordinationer.

Ann Lykkegaard Sørensen, Ph.d.-studerende, sygeplejerske

14.00-14.30 Rygsmerter og motorisk kontrol
Eksperimentel smerteforskning med undersøgelse af muskelarbejdet i ryg og mave efter indsprøjtning af smertegivende 
saltvand i rygmusklerne. Fokus på hvordan kontrol af ryggens bevægelser kan spille ind hvorfor mange mennesker får 
rygproblemer og i større eller mindre grad påvirkes af det i kortere eller længere tid

Lars Henrik Larsen, Lektor, fysioterapeut, Ph.d.-studerende



Lokale 2.41
09.15-09.45 Digitalt uddannelseslaboratiorium i opstart

Hvad, hvordan og hvorfor arbejde med digitale medier i uddannelserne?

Susanne Dau, RN, LMP, Lektor og Ph.d.-studerende

10.00-10.30 FlexVid følgeforskning
Hvordan kan implementeringen af modeller for blended learning i radiograf- og læreruddannelsen understøtte de 
studerendes læring og vidensudvikling, og hvilken indflydelse har forskellige læringsrum herpå?

Susanne Dau, RN, LMP, Lektor og Ph.d.-studerende

10.45-11.15 Udvikling af forholdet mellem uddannelse og praksisfelt på videregående uddannelser ved brug af digitale medier   
Understøttelse af praksissynergi i erhvervssamarbejde gennem anvendelse af digitale medier på videregående 
uddannelser

Line Helverskov Horn, Underviser og Ph.d.studerende

11.30-12.00 Rhizonatisk læring i et digitalt habitat – studiekompetence og undervisning i teknologirige undervisningsmiljøer i 
videregående uddannelse.
Hvordan kan teknologier og virtuelle netværk være med til at gøre de studerende bevidste om deres egen læreproces.

Thomas Kjærgaard, Lektor på Læreruddannelsen, Ph.d.-studerende  AAU

12.00-12.30 Frokost


