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1. Forord
I en tid, hvor professionshøjskolerne nedlægger videncentre på stribe, er det en bedrift at være et
videncenter i fremdrift. Og det må UC SYDs Videncenter for Sundhedsfremme siges at være, for med tolv
års fødselsdag ved udgangen af 2017 og stor efterspørgsel både nationalt og internationalt manifesterer
videncentret sig som efterspurgt samarbejdspartner. I de tolv år har organisationen omkring os ændret sig
i geografi, navn og ledelsesopbygning, men vores formål er stadig at fremme sundhed og udvikle ny viden
om sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Vores særlige bidrag er afprøvning og implementering af
processer, mekanismer og faktorer, der gør, at sundhedsfremmende indsatser virker og skaber
forandringer.
Ud over vores projekter har videncentret i 2017 efter aftale med forskningschefen haft særligt fokus på to
punkter, nemlig udgivelse af publikationer samt inddragelse af studerende i vores aktiviteter. Det afspejler
sig i denne årsrapport: Vores udgivelsesportefølje er større end nogensinde: Egen bog, udgivelse af en
række artikler i videnskabelige tidsskrifter, kapitler i bøger, inspirationsmaterialer, evalueringsrapporter og
artikler på folkeskolen.dk. Antallet af studerende, som inddrages i videncenteraktiviteter, er også øget i
forhold til foregående år. Det er med til at styrke de studerendes forskningskompetence og giver dem
mulighed for at afprøve redskaber fra videncentret i deres praktik – til gavn for både studerende og praksis
samt for os, som får flere afprøvningsmuligheder ude i praksis. Som noget nyt støtter vi også studerende
i at starte egen virksomhed og udvikle nye ydelser og produkter, mens de er under uddannelse, hvilket
sker i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og Udviklingscenter Syd.
I denne årsrapport giver vi indblik i Videncenter for Sundhedsfremmes opgaver og mangesidede indsats i
2017. Vi vil præsentere eksempler på, hvad videncentrets medarbejdere har præsteret i året, der gik. God
læselyst!
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2. Om Videncenter for Sundhedsfremme
Videncenter

for

Sundhedsfremme

er

en

organisatorisk

enhed

under

Forskning,

Innovation

og

Videreuddannelse på UC SYD med kontor i Haderslev og opgaver overalt i Danmark. Den del af
Videncentret, som omhandler børn og unges sundhed, hedder Videncenter KOSMOS; navnet er en
forkortelse af kost, motion og sundhed, og KOSMOS er et nationalt videncenter, hvis virke blev finansieret
af Undervisningsministeriet i de første leveår og som nu finansieres af UC SYD. Videncenter for
Sundhedsfremme har interessefællesskab med de fire forskningsprogrammer, som blev oprettet i 2017 på
UC SYD, og de fleste af videncentrets ansatte har igangværende forskning i programmerne. Specielt det
ene af forskningsprogrammerne, Sundhedsfremme og læring, har et tæt samarbejde med videncentret og
ledes af docent Jesper von Seelen, som er tidligere videncenteransat.
Videncenter for Sundhedsfremme arbejder ud fra et positivt, bredt og dynamisk sundhedsbegreb, der har
sundhedsfremme som et overordnet og generelt formål. Det vil sige, at videncentret gennem sine
aktiviteter søger at fremme folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere
borgernes ressourcer og handlekompetence. Vi arbejder ud fra den forståelse, at sundhedsfremme ikke
kun har som formål at hjælpe mennesker til at træffe sunde valg, men også handler om at arbejde målrettet
mod at sikre alles adgang til sunde valg og samtidig søge at reducere social ulighed i sundhed.
Videncentrets indsatser er derfor både rettet mod livsstil og mod ændring af levevilkår.
Videncenter for Sundhedsfremme har pr. 1. januar 2018 fjorten ansatte, inklusiv videncenterchefen. Hertil
kommer en ph.d. studerende med ansættelsesforhold på Aalborg Universitet, men med tilknytning til
videncentret. Desuden har 35 personer fra 14 grunduddannelsesenheder på UC SYD løst opgaver for os i
2017.
Videncenteret har haft fem medarbejdere i gang med et ph.d. studie i 2017, og ved årets slutning resterer
tre ph.d. studerende, idet to har valgt at forlade UC SYD og færdiggøre ph.d.en tættere på deres bopæl.
Uddannelsesmæssigt afsluttede to ansatte deres kandidatuddannelse i løbet af året, og to ansatte blev
positivt lektorbedømt. Dette betyder, at videncentret p.t. ikke har ansatte i adjunktforløb.
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3. Innovation og udvikling
Videncenter for Sundhedsfremmes hovedopgave er udvikling af sundhedsfremme. Med innovativ
tankegang og ud fra viden, baseret på egen og andres forskning, udvikler vi nye eller væsentligt forbedrede
produkter, ydelser og metoder, relateret til sundhedsfremme og med særligt fokus på de professioner, som
UC SYD uddanner. Udviklingen sker i et tæt samarbejde med praksis, og på den måde bliver vi bindeled
mellem viden, uddannelse og arbejdsmarked og yder praktiske, konkrete bidrag til de udfordringer, som
praksis oplever, og som forskningen peger på.
Det vil komme for vidt her at omtale samtlige projekter, som videncentret har været del af i 2017, men i
det følgende vil der blive givet eksempler, først på innovationsprojekterne SUNDiværk og ”Udskolingen i
bevægelse”, dernæst udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet og til sidst på voksenområdet.
En komplet liste over videncentrets 2017-projekter kan ses i årsrapportens bilag 1.

3.1. Innovation: Studerende skaber egen virksomhed
Projektet SUNDiværk er et tilbud til UC SYDs studerende om at lære at udvikle ideer og omsætte dem til
bæredygtige forretningsidéer. Målet med SUNDiværk er, at de studerende lærer at bruge deres faglighed
til at tænke innovativt samt at lære, hvordan man starter virksomhed og etablerer sig som iværksætter.
Det forventes at ca. 100 studerende kommer til at deltage i projektet, heraf 20 studerende, der opretter
et CVR-nummer og dermed egen virksomhed. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond, og UC
SYD gennemfører det i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og Udviklingscenter Syd.

Udvikling af super-innovative studerende
Alle studerende har i større eller mindre grad innovation og entreprenørskab på
skoleskemaet på deres uddannelse, og det forventes, at de kan arbejde innovativt i en
kommende jobfunktion. SUNDiværk bygger oven på den viden, de har i forvejen, og
hjælper dem til at komme det skridt videre, at de også får ført deres ideer ud i livet –
enten i form af egen virksomhed eller som oprettelse af ny jobfunktion på et kommende
job. De studerende får en række fordele ved at deltage i SUNDiværk forløbet parallelt
med deres ordinære uddannelse, idet de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lærer at starte virksomhed – og får hjælp i løbet af processen
Lærer at præsentere deres idé overbevisende og knivskarpt
Får en personlig mentor i to år som iværksætter
Får erhvervslivets input til deres idé og præsentation
Opbygger netværk med studerende fra andre uddannelser
Får sparring og stærk motivation til at arbejde videre med deres idé
Træner deres hjerne i at tænke kreativt gennem øvelser, så de kan udvikle
innovative produkter eller serviceydelser
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Studerende i gang med idegenerering på SUNDiværk
Hvert efterårssemester kører SUNDiværk som valgfag på linje med andre valgfag, som de studerende kan
vælge på sidste del af deres uddannelse. Hvert forår kører det som et talentforløb, som de studerende
tager ud over deres almindelige studieaktivitet. Begge forløb giver fem ECTS-point. De første studerende
har startet egen virksomhed sideløbende med studiet i 2017, og SUNDiværk er således godt på vej til at
opfylde sine mål.

3.2. Innovation: Nye redskaber til bevægelse i udskolingen
Videncenter KOSMOS blev i 2017 udvalgt af Undervisningsministeriet til at udvikle materiale til en ny
kampagne: ”Udskolingen i bevægelse”. Kampagnen skulle klæde folkeskolens lærere, pædagoger og ledere
på til at indføre mere bevægelse i udskolingen, og med til ministeriets begrundelse for at vælge os hørte,
at vi kunne bibringe en nytænkende, innovativ vinkel, hvor elevernes inddragelse og motivation var i fokus.
Der skulle endvidere tænkes nyt i forhold til udformning af redskaber, specielt rettet mod de ældste elever
i skolen, hvilket ikke var indtænkt i tidligere ministerielt materiale. Resultatet blev en række didaktiske og
pædagogiske redskaber. Redskaberne skal være med til at sikre, at elever og lærere oplever bevægelse
med mening og kvalitet og være med til at sikre, at bevægelse bliver en integreret del af dagligdagen,
således at det ikke blot bliver 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, men at bevægelsen bliver
meningsfuld og reelt understøtter læringen.
Medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme udarbejdede videns- og inspirationsmaterialet, som
består af:


Et vidensnotat: Viden og indsigt i, hvad forskningen siger om bevægelse.



Værktøj til egenanalyse: Et selvevalueringsredskab i forhold til skolens eller kommunens arbejde
med at skabe en bevægelseskultur.



Materiale ang. bevægelse i undervisningen: Inspiration til, hvordan lærere og pædagoger kan
arbejde med bevægelse integreret i fagene.



Materiale ang. elevinddragelse, hvor eleverne selv er på banen i forhold til at kvalificere og tage
medansvaret for bevægelse.
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Materiale ang. bevægelseskultur: Synliggørelse af hvilke bevægelsesområder
skolen/lærerne/pædagogerne og klasserne arbejder med, så bevægelse sættes i ord og handling,
som et pædagogisk og didaktisk afsæt.



Materiale ang. bevægelsesglæde med konkrete forslag til aktiviteter, der sætter forskellige
bevægelsesglæder i spil.

Desuden var Videncenter KOSMOS også med til at udforme en række temadage og at undervise på disse
for derved at give praksisnær vejledning til kommuner og skoler. Tilbagemeldingerne var begejstrede og
lød på, at materialet og tankegangen bag var både håndterbart og brugbart.

3.3. Udviklingsprojekter vedr. børn, unge og sundhedsfremme
Via samproduktion med Det nationale videncenter KOSMOS, har Videncenter for Sundhedsfremme haft en
lang række udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet i 2017. Opgaverne har været rettet mod såvel
dagtilbudsområdet, skolen og erhvervsuddannelserne.
Videncentrets største projekt på dagtilbudsområdet er det landsdækkende sundhedsprojekt Hoppeline,
hvor antallet af deltagende daginstitutioner kom op over 1.000 i 2017. Projektet har fokus på børns glæde
ved at bevæge sig sammen med andre. Hoppelines arbejde med sundhed er sat i relation til
læreplanstemaerne, og hjertet i projektet er aktiverende dramatiserende fortælling, hvor der lægges vægt
på både pædagogens og børns kreative, skabende kraft. Det støttes økonomisk af Nordea-fonden.
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Frække Frø fra Hoppelineprojektet på besøg i en børnehave

”En skole i bevægelse”
Videncenter for Sundhedsfremme/Videncenter KOSMOS står stærkt på skoleområdet
og har mange projekter i gang her. Det har givet inspiration til at skrive bogen ’En
skole i bevægelse” om nye perspektiver på læring, trivsel og sundhed i skolen. Bogen
giver ideer til, hvordan man skaber et trygt og positivt læringsmiljø, og hvordan man
sikrer en god og motiverende undervisningspraksis.
Da bogen udkom den 1. november 2017, afholdt videncentret en konference med
udgangspunkt i den bogens viden om læring, trivsel og sundhed i skolen. Deltagerne
hørte om deltagelse, ulighedsperspektiver samt trivselsmålinger i skolen og drøftede
blandt andet det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger,
integreret tilgang til sund skolemad, bevægelse i undervisningen og den åbne skole
i et sundhedsperspektiv. Alle fik samtidig et eksemplar af bogen med hjem, så
diskussionerne kunne fortsættes hjemme i skolerne.

En skole i bevægelse – bog og konference
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Et af videncentrets store projekter har gennem tre år foregået i Århus: Et uddannelses- og udviklingsforløb,
der skal kvalificere kommunens skoler i forhold til de lovpligtige 45 minutters bevægelse for alle elever
hver dag. Århus-modellen er kendetegnet ved dels en bevægelsesindsats, hvor kommunens folkeskoler får
uddannet et team af bevægelsesvejledere på hver skole, dels en idrætsindsats, hvor idrætslærerne
kompetenceudvikles og dygtiggøres inden for både idrætsfaget og i forhold til afholdelse af idrætsprøven i
9. klasse. Videncentret kobler teori og praksis med netværksdannelse og et kritisk og udviklende blik på
faget. På en afsluttende konference i slutningen af året mødtes lærere, pædagoger, skoleledere, læger og
forvaltningsansatte for at perspektivere indsats og resultater.

Afsluttende skolekonference i Århus, 3. oktober 2017
Videncentrets største udviklingsprojekt har gennem mange år været og er stadig skolesundhedskampagnen
’Aktiv Året Rundt’. Aktiviteten støttes af Nordea-fonden, og er et gratis koncept til skolerne i Danmark.
354.543 børn deltog i efteråret 2017 i skolernes sundhedsuger, der er den største aktivitet i Aktiv Året
Rundt. Videncentret er i stigende grad blevet opmærksom på at søge midler til følgeforskning til vores
udviklingsprojekter for i højere grad at kunne evidensbasere vidensopbygningen, og der er således også
koblet forskning til Aktiv Året Rundt for at undersøge hvilke faktorer, der påvirker kvaliteten af kampagnen.

Også på ungeområdet har Videncenter for Sundhedsfremme gjort sig bemærket med ekspertviden vedr.
unges sundhed. Det har ført til flere evalueringsopgaver, hvor vi ikke direkte er del af projektet, men
evaluerer det fx midtvejs og afslutningsvis. Det var blandt andet tilfældet i projekt ’Unge på sporet’, som
beskrives i det følgende.
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Unge på sporet
Unge på sporet blev etableret i foråret 2015 som et partnerskab mellem
Sundhedsstyrelsen, Haderslev Kommune, Blå Kors, Frivillig Center Haderslev,
Landsforeningen SIND og TUBA under Blå Kors, Haderslev Erhvervsråd, Multihuset,
Haderslev Andelsboligforening, Region Syddanmark samt UC SYD, hvor Videncenter
for Sundhedsfremme har evalueret projektet.
Unge på sporet har til formål at fremme trivsel og mental sundhed blandt de unge
14-35-årige borgere i Haderslev Kommune, hvis livssituation udgør en forhindring i
at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Målet er, at unge får redskaber
til at leve et sundt liv – fysisk, mentalt og socialt - således at projektet overordnet
hjælper flere unge til at få en uddannelse og et arbejde.

3.4. Udviklingsprojekter vedr. voksne og sundhedsfremme
Videncenter for Sundhedsfremme har en omfattende aktivitet, hvad angår arbejdet med voksne og
sundhedsfremme, de seneste år primært som forsknings- eller videreuddannelsesaktivitet. Men vi har i en
årrække, og således også i 2017, haft samarbejde med Region Syddanmark om udviklingsprojekter,
primært vedrørende sundhedspædagogik. Nedenfor præsenteres et af disse projekter.

E-læring i sundhedspædagogik
Et elektronisk læringsredskab, som understøtter undervisning i sundhedspædagogik,
med tilhørende tests, refleksionsspørgsmål og filmklip, hvor borgere sammen med
sundhedspersonale og frivillige viser, hvordan samarbejdet og samtalerne med
borgerne kan tage udgangspunkt i sundhedspædagogiske teorier og redskaber…
JA, det kunne være en god ide og en hjælp til de mange i sundhedsvæsenet, som vil
udvikle deres sundhedspædagogiske kompetencer, tænkte man på regionskontoret
i Region Syddanmark. Og med 6 års praktisk og forskningsbaseret erfaring med
kompetenceudvikling af den sundhedsfremmende samtale i praksis indgik regionen
et samarbejde med Videncenter for Sundhedsfremme og UC SYD om at producere et
e-læringsprogram, der bygger på nuværende erfaringer og forskning.
Materialet er tæt på at være færdigt, og de kurser, som allerede afholdes af UC SYD
for sundhedspersonale, frivillige i Esbjerg og studerende på UC SYD vil dermed kunne
suppleres med e-læring. Der har været borgere med til at udvikle
samtaleredskaberne, og borgerne har også været med til at undervise
sundhedsprofessionelle til at evaluere. Og nu er de i samarbejde med Videncenter
for Sundhedsfremme og Region Syddanmark med til at sikre optimering af
læringsmaterialerne via e-læringsprogrammet.
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4. Forskning
Videncenter for Sundhedsfremme har i 2017 været involveret i 26 forskningsprojekter med interne
forskningsmidler, alle forankret i UC SYDs forskningsprogrammer (herunder ikke medregnet videncentrets
fem ph.d. projekter). Ambitionen i forskningsprojekterne er at kvalificere og koble teori og praksis gennem
udvikling af ny teoretisk viden, omsætning af eksisterende og ny viden i nye løsninger, indsatser, services
mm. samt formidling og implementering af ny viden, efterfulgt af systematisk opsamling af erfaringerne.
Et af forskningsemnerne er mænds sundhed, hvor der i videncentret har været arbejdet med dels et projekt
med ufaglærte mænd i arbejde, dels et projekt med ufaglærte mænd uden arbejde. Det skitseres nedenfor.

Mænds sundhed
Mænd med kort eller ingen uddannelse lever mest usundt og dør tidligere end andre.
Derfor har videncentret sat særlig fokus på at fremme mænds sundhed, og et
forskningsprojekt om brugen af sunde app.s på mobiltelefoner har vist, at tilsendte
sms’er med gode råd om kost og motion samt en app på mobilen, der tæller skridt
og bevægelse, kan få mænd til at tænke over, om de bevæger sig nok. Og det kan
endog få dem til at handle og bevæge sig mere ved fx at tage cyklen på arbejde lidt
oftere. De 36 deltagende mænd var alle ufaglærte og i job. Projektet vakte stor
offentlig opmærksomhed og fik blandt andet et indslag i TV-avisen på DR1.
Endnu et forskningsprojekt blev igangsat af Vinie Levisen fra Videncenter for
Sundhedsfremme i 2017 – det skal vise, om fremgangsmåden også er velegnet til
arbejdsløse, ufaglærte mænd.
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Eksempel på sms-besked til de mænd, der deltager i projektet
Et andet forskningsprojekt var udløst af videncentrets mange udviklingsaktiviteter på skoleområdet og
omhandlede bevægelses betydning for trivsel og læring – det beskrives nedenfor.

Giver bevægelse integreret i undervisningen mere
trivsel og læring?
Folkeskolereformen dikterer 45 minutters daglig bevægelse hos alle elever. Men
virker det som tiltænkt: Har bevægelse integreret i den boglige undervisning en
effekt på den faglige præstation og elevernes trivsel i udskolingen? Og hvilke forhold
fremmer og hæmmer implementeringen af bevægelse for de ældste klasser i skolen?
Det undersøger Videncenter for Sundhedsfremme/KOSMOS nu i et forskningsprojekt.
I et forskningsprojekt får fire 8. klasser igennem tolv uger 60 minutters daglig
bevægelse som en integreret del af undervisningen. De involverede lærere deltager
indledningsvis i en workshop for at få viden om og færdigheder til at anvende
bevægelse integreret i undervisningen samt personlig sparring og supervision under
hele forløbet. Før og efter forløbet gennemfører eleverne to faglige tests samt en
trivselsmåling. Disse tests sammenlignes med tilsvarende tests af elever fra 8.
årgang på en anden skole, der ikke ændrer sædvanlig undervisningspraksis. Der
samles desuden viden via interviews, hvor lærere og elever fortæller om, hvilke
muligheder og barrierer, de oplever i forhold til at implementere bevægelse i de
boglige fag.
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Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen
arbejder med bevægelse integreret i undervisningen.

5. Samarbejde på kryds og tværs
En væsentlig forudsætning for løsning af videncenteropgaver er et velfungerende samarbejde. I det
følgende vil Videncenter for Sundhedsfremmes samarbejde i forskellige sammenhænge blive beskrevet:
Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser, forskningssamarbejde, samarbejde med afdelingen for
videreuddannelse på UC SYD samt samarbejde i partnerskaber, i netværk og i internationale
sammenhænge. Til slut beskrives samarbejde, der omhandler den sociale forpligtelse.

5.1. Samarbejde med UC SYDs grunduddannelser og studerende
Videncenter for Sundhedsfremme inviterer hvert år en række kolleger fra grunduddannelserne ind som
deltagere i videncentrets aktiviteter. I 2017 drejede det sig om 35 personer. Desuden havde 11 af
videncentrets ansatte driftsopgaver på UC SYDs grunduddannelser, svarende til cirka et halvt årsværk. Der
blev

undervist

på

Pædagoguddannelsen

i

Aabenraa,

Pædagoguddannelsen

i

Esbjerg,

Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa, Læreruddannelsen i Haderslev, læreruddannelsen i Esbjerg,
Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev og Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg.
Videncentret var endvidere repræsenteret i studierådet på Ernæring og Sundhedsuddannelsen på UC SYD
og vejledte studerende i deres bacheloropgave på Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg (4 studerende),
Pædagoguddannelsen i Kolding (6 studerende) og Læreruddannelsen i Haderslev (8 studerende). Vi havde
desuden to bachelorstuderende i praktik i videncentret (begge fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen i
Haderslev).
Det nationale videncenter KOSMOS oprettede en service med særlig relevans for studerende, der skriver
bacheloropgaver eller specialer om idræt i folkeskolen. På denne side findes en række bacheloropgaver,
specialer og ph.d.-afhandlinger samt de væsentligste rapporter om skoleidræt. Her får også studerende fra
andre uddannelsesinstitutioner gavn af den store viden, som er indsamlet i KOSMOS.
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Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2017 en lang række studerende involveret i videncenterprojekter,
hvor de deltog ved at løse forsknings- og udviklingsopgaver og dermed var med til at udvikle
videngrundlaget

på

det

sundhedsfremmende

område.

Studerende

var

også

involveret

i

videncenteraktiviteter: Dels som ekstracurriculær aktivitet, dels som led i deres undervisning. Det drejede
sig i 2017 om følgende:
40 studerende fra lærer- og pædagoguddannelsen i projekt KaMiBe, 150 studerende fra pædagog- og
ergoterapeutuddannelsen i projekt Hoppeline samt 35 studerende fra ernæring- og sundhedsuddannelsen,
sygeplejerskeuddannelsen,

fysioterapeutuddannelsen,

administrationsbacheloruddannelsen,

pædagoguddannelsen

bioanalytikeruddannelsen,
og

ergoterapeutuddannelsen

offentlig
i

projekt

SUNDiværk.

Studerende på pædagoguddannelsen i Esbjerg
uddannes til Hoppeline-instruktører

I 2017 deltog Videncenter for Sundhedsfremme i 26 interne projekter, initieret af UC SYD, sammen med
deltagere fra alle dele af organisationen. Vi fortsatte blandt andet det samarbejdsprojekt med
Ergoterapeutuddannelsen, som UC SYDs prorektorgruppe iværksatte som led i ’Strategi 2020’, hvis tre
prioriterede mål: At sikre kvaliteten, udvikle praksistilknytningen og skabe innovative professioner, har
medført et behov for øget samarbejde mellem Forskning og grunduddannelser på UC SYD. Tre ansatte i
Videncenteret havde undervisning på Ergoterapeutuddannelsen i 2017, mens to medarbejdere fra
Ergoterapeutuddannelsen deltog i udviklingsprojekter i videncenteret. Desuden blev en videncenteransat
ansat i Ergoterapeutuddannelsen og påbegyndte sit ph.d.forløb der.
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Afholdelse af temadag for adjunkter på UC SYD

Adjunktvejledning
Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2017 to personer med i det vejlederkorps,
som står for at være vejledere for UC SYDs adjunkter. Der var 16 adjunkter tilknyttet
disse vejledere, hvilket også er med til at skabe et godt udgangspunkt for samarbejde
mellem videncenteret, grunduddannelserne og UC SYDs videreuddannelse.
Videncentret var i 2017 ligeledes med til at afholde temadage for hele UC SYDs
adjunktgruppe.

5.2. Samarbejde med UC SYDs Videreuddannelse
Medarbejderne ved Videncenter for Sundhedsfremme underviste på en lang række videreuddannelsesforløb
i UC SYDs Videreuddannelse.
Videncentermedarbejderne var vejledere for modulopgaver på både sundhedsfaglig og pædagogisk
diplomuddannelse, heraf 11 afsluttende diplomafgangsopgaver. I alt løftede 6 medarbejdere fra
Videncenter for Sundhedsfremme videreuddannelsesopgaver svarende til cirka 2 årsværk i 2017.
En diplomuddannelse giver ny viden, nye kompetencer og nye muligheder inden for ens fagområde. Man
kan specialisere sig inden for en række områder, fx professionspraksis, sundhedsfremme/forebyggelse,
sundhedsformidling og klinisk uddannelse inden for det sundhedsfaglige felt. Vi kæder undervisning,
studieaktiviteter og eksamen sammen med den virkelighed og de udfordringer, vores studerende møder
hver dag i egen praksis. Det giver de studerende en aktuel og meget brugbar viden – og det giver os en
tæt og god forbindelse til praksis, samtidig med at vi har mulighed for at formidle vores resultater fra
forsknings- og udviklingsprojekter.
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Ny uddannelse for akutsygeplejersker en succes
Der forventes en særlig høj faglighed af sygeplejersker, der modtager patienter på
sygehusenes akutmodtagelser. Derfor har UC SYD i samarbejde med Region
Syddanmark designet en ny uddannelse på diplomniveau til akutsygeplejersker, og i
marts 2017 kunne Ellen Sandahl fra Videncenter for Sundhedsfremme sammen med
det første eksaminerede hold afholde en konference med præsentation af en række
udviklingsarbejder. Begejstringen var stor, både blandt deltagerne i den nye
uddannelse og blandt lederne, som havde sendt dem afsted.

5.3. Samarbejde med universiteter
Som del af afdelingen for Forskning, Innovation og Videreuddannelse samarbejder Videncenter for
Sundhedsfremme naturligt med en række universiteter, både nationalt og internationalt. I 2017 deltog
videncentret således i formaliserede forskningsnetværk med i alt 25 universiteter. Der er mange forskellige
samarbejdsformer og i meget forskelligt omfang. Fx er er repræsentanter fra videncentret indbudt til at
deltage i en række fag- og vejledningsgrupper – et eksempel gives nedenfor.

Medlem af faggruppe ved Københavns Universitet
Videncenter for Sundhedsfremmes chef, Børge Koch, blev i 2017 medlem af
faggruppe for børn og unge på Center for Holdspil og Sundhed på Københavns
Universitet. Faggruppen kommer med input og sparring i forhold til forskning i børn
og unges deltagelse i holdspil.

Desuden varetog 3 videncentermedarbejdere driftsopgaver på henholdsvis Syddansk Universitet og Aarhus
Universitet. Der var primært tale om vejledning af studerende samt om undervisning. Universiteternes
studerende stifter også bekendtskab med Videncenter for Sundhedsfremme på anden vis. Vi modtager
nemlig universitetsstuderende i praktik i deres bachelor- og kandidatforløb. I 2017 blev det til en enkelt
studerende, som var indskrevet på Folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet.
Det største samarbejdsfelt mellem videncentret og universiteterne er imidlertid ph.d. studierne. Fem
ansatte i Videncenter for Sundhedsfremme var i 2017 i gang med deres ph.d. studier og nedenfor ses et
eksempel på et af de igangværende ph.d. projekter, som forventes afsluttet i 2018.
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Osteoporose-appen
Pernille Ravn Jakobsen fra Videncenter for Sundhedsfremme samarbejder med
almen praksis i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital og Center for
Innovativ Medicinsk Teknologi på Syddansk Universitet i sit ph.d. projekt. Formålet
er at identificere de behov, som 50 til 65-årige kvinder med knogleskørhed
(osteoporose) har, når de skal håndtere det at befinde sig i gråzonen mellem at
være syg og rask, at designe en app samt at undersøge, om appen kan udvikle
kvindernes handlekraft og egenomsorg.
Kvinderne har haft en lang række bud på, hvad de har brug for at få viden om, og
hvordan informationen bedst gives, og dette har været udgangspunkt for
udviklingen. De har fx. ønsket at kunne få svaret på deres skanning tilsendt via
appen samt få ideer til, hvordan de bedst forbereder sig, når de skal mødes med
fagpersonerne fra sundhedsvæsenet. Appen er udviklet som vekselvirkning mellem
workshops og afprøvning med efterfølgende justering. De nye ideer er skabt via
innovative processer og dialog mellem kvinder med osteoporose, praktiserende
læger, læger og personale fra Osteoporoseklinikken på Odense Universitetshospital,
repræsentanter fra Osteoporoseforeningen, designere og ingeniører.

5.4. Samarbejde i partnerskaber
Videncenter for Sundhedsfremme har mange eksterne samarbejdspartnere og indgår som videncenter i en
række formaliserede partnerskaber. I 2017 deltog vi i 27 partnerskabsnetværk. Videncentret er desuden i
formaliseret

dialog

med

en

lang

række

styrelser

og

ministerier,

bl.a.

Sundhedsstyrelsen,

Sundhedsministeriet, Undervisningsministeriet samt Fødevarestyrelsen. Der samarbejdes også med
kommunale og regionale politikere og embedsmænd i en lang række kommuner og regioner.

5.5. Samarbejde i netværk
Videncenter for Sundhedsfremme drev i 2017 følgende netværk:
-

Netværk for Erhvervsskoler, som er et forum for samarbejde om udvikling, koordinering,
implementering

og

drift

af

sundhedsfremmearbejde

på

landets

erhvervsuddannelser

og

produktionsskoler.
-

Folkeskolernes SOL-netværk, som fremmer den sundhedsfremmende dimension i landets
folkeskoler. SOL er en forkortelse for Sundhed – Omsorg – Læring.

-

Netværk for idrætslærere, som fokuserer på folkeskolereformens krav til idræt og bevægelse.

-

Netværk

for

sårsygeplejersker,

rettet

mod

sygeplejersker,

som

har

taget

efter-

og

diplomuddannelse hos UC SYD med sår som speciale.
-

Det europæiske SHE-netværk, hvor 45 lande samarbejder om sundhed i skolen.

Videncenter for Sundhedsfremme er repræsenteret i adskillige fora, råd, udvalg og ekspertgrupper. Her
kan f.eks. nævnes deltagelse i Sund By Netværket og i Mad- og måltidsnetværket (MMST-netværket), der
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ledes af Ålborg Universitet. Også internationalt deltager videncentrets ansatte i flere netværk, og nedenfor
beskrives den OECD ekspertgruppe, som videncenterleder Børge Koch er medlem af.

Medlem af OECD ekspertgruppe
Videncenterchef Børge Koch sidder med i et internationalt ekspertpanel under OECD,
som skal skabe en fælles udvikling af faget idræt i de 34 medlemslandes skoler. Det
ser ud til, at Danmark kan komme til at fungere som forbillede for det internationale
curriculum, der udarbejdes. Det er Undervisnings- og forskningsministeriet i
Danmark, der har indstillet Børge Koch til opgaven, og han er i selskab med otte
eksperter fra andre OECD-lande: Japan, Korea, Kazakhstan, Norge, Polen, Tyskland
og Australien. Officielt bærer OECD-projektet titlen ’Curriculum Content Mapping
2030’.
Ekspertgruppen mødtes i maj 2017 med ca. 120 repræsentanter fra 20 af de 34
OECD lande i Lissabon til den 5. workshop i forbindelse med OECD landenes arbejde
med et bud på fremtidens læreplaner for skolen, bl.a. i idræt.

5.6. Internationalt samarbejde
Videncenter for Sundhedsfremme er ansvarlig for sekretariatsfunktionen for SHE-netværk - Schools for
Health in Europe - og dette er et eksempel på den pondus, som Videncenter for Sundhedsfremme har
opnået internationalt. SHE netværket har 45 lande tilknyttet, der udveksler praksis og viden samt etablerer
projekter og forskning om sundhed hos børn og unge.
Videncentret indbydes i højere og højere grad til at deltage i internationale sammenhænge, og næsten alle
videncenteransatte har i 2017 deltaget i internationale aktiviteter, relateret til sundhedsfremme, hvoraf
flere havde international universitetstilknytning. Eksempler på disse vil blive beskrevet i det følgende.

SHE-koordinator Anette Schulz til konference i Moskva
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Julie Dalgaard Guldager med poster
på den tiende European Public Health Conference, Stockholm 2017

Bolde og bevægelse til flygtningelejre i Grækenland
Antallet af bådflygtninge, der når de græske øer og strander her, har været stigende gennem
2017. De mange asylansøgere venter på enten at blive sendt tilbage eller at få rejsetilladelse
til andet europæisk land, og ventetiden kan synes meget lang, især for de mange børn, som
sidder i lejrene. Derfor var vi i Videncenter for Sundhedsfremme glade for at kunne aflevere
flere tusinde bolde i Grækenland til flygtningebørn. Samtidig blev en række voksne i lejrene
instrueret i bevægelsesaktiviteter og lege med boldene, og der blev afholdt møde med det
græske sundhedsministerie.

Videncenter

for

Sundhedsfremme

præsenterede

hele

tre

forskningsprojekter

på

Nordisk

Folkesundhedskonference i slutningen af august 2017. Konferencetemaet var bæredygtige løsninger for
sundhedsarbejdet i et velfærdssamfund i forandring.

5.7. Samarbejde om en social forpligtelse
Videncenter for Sundhedsfremme ser det som sin opgave at være med til at fremme sundheden i det
omkringliggende samfund. Derfor påtager sig videncentret sig den sociale forpligtelse, det er at tage
personer i virksomhedspraktik, når deres uddannelse matcher videncenterets virkefelt. I 2017 drejede det
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sig om fire personer, som var hos os i enten 4 eller 8 uger og løste opgaver under supervision af
videncentrets medarbejdere.

6. Vidensflow
Videncentret har formidling af viden som en af sine hovedopgaver. I det følgende sættes fokus på en række
udvalgte formidlingsformer: Publikationer, hjemmesider, nyhedsbreve samt konferencer.

6.1. Publikationer
Videncenter for Sundhedsfremme havde i 2017 en ganske omfattende skriftlig produktion, der bestod af
følgende:
Rapporter:

8 stk.

Offentliggjorte artikler:

15 stk.

Submittede, men endnu ikke publicerede, artikler i peer reviewede tidsskrifter:

4 stk.

Abstracts/posters til konferencer:

7 stk.

Inspirationsmaterialer:

4 stk.

Blogindlæg:

8 stk.

Bøger:

1 stk.

Kapitler i bøger:

13 stk.

Submittede, men endnu ikke publicerede kapitler i bøger:

1 stk.

Kandidatafhandlinger:

2 stk.

En samlet oversigt over udgivelserne findes i bilag 1.

6.2. Hjemmesider
Videncenter for Sundhedsfremme driver syv hjemmesider:
www.ucsyd.dk/sundhed, www.vicekosmos.dk, www.aktivaaretrundt.dk, www.hoppeline, www.hepcom.eu,
www.schools-for-health.eu, www.sundivaerk.dk og www.sundeunge.dk.
To af hjemmesiderne, nemlig ucsyd.dk/sundhed og hepcom.eu blev omlagt med helt nyt design og
omskrivning af teksten i 2017.
Videncentret har fire Facebook sider: Hoppeline, Aktiv Året Rundt, SUNDiværk og mænds mobile sundhed.

6.3. Nyhedsbreve
Videncenter for Sundhedsfremme udgiver et elektronisk nyhedsbrev, der beskriver videncentrets aktiviteter
og gør opmærksom på relevante eksterne nyheder samt nationale og internationale strømninger og
nyheder inden for feltet. Der blev udsendt otte nyhedsbreve i 2017. Der hverves hovedsagelig nye
modtagere ved mundtlige anbefalinger, og netop derfor er vi stolte af det store antal abonnenter.
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Nyhedsbrevet udsendes primært til modtagere i Danmark, men også i det dansktalende mindretal syd for
grænsen i Tyskland rummer en række modtagere, ligesom der er norske og svenske abonnenter.
Videncentret står også for SHE-netværkets engelske nyhedsbrev, hvor der har været udsendt 4
nyhedsbreve i 2017.

6.4. Konferencer
Videncenter for Sundhedsfremme afholdt 53 konferencer og faglige temadage i 2017, en del af dem
landsdækkende. Der var et bredt spekter af emner, relateret til sundhed og sundhedsfremme.
Videncentrets medarbejdere deltog desuden som oplægsholdere på konferencer, arrangeret af andre.

7. Planer for 2018
Som det fremgår af denne årsrapport, har Videncenter for Sundhedsfremme et særligt fokus på
samarbejde. Samarbejde på tværs af faggrupper, mellem brugere og fagprofessionelle, mellem børn og
voksne, på tværs af sektorer og brancher. Hvis vi skal forbedre sundhedstilstanden i Danmark, skal alle
erfaringer i spil, og vi skal bygge indsatsen på viden, som ikke alene er skabt eller opsamlet i egen
organisation, men også hos dem, vi er i konkurrence med om opgavevaretagelsen. Det skaber de bedste
resultater, og vores erfaring er, at det giver en win-win-situation.
Derfor er vi i videncentret til stadighed optaget af at knytte og forstærke kontakten til og samarbejdet med
andre med samme interesse og mål som os. Vi er allerede fra starten af 2018 i gang med en udbygning og
konsolidering af videncentrets to hovedindsatsområder vedr. sundhedsfremme: Børne- og ungeområdet
samt voksnes sundhed. Intentionen er at styrke videncenter KOSMOS, hvor vi arbejder med forhold
vedrørende børn og unges kost, motion og sundhed, væsentligt i det kommende år, både med hensyn til
antal medarbejdere, viden og indsatsområder, ligesom vi gør bekæmpelse af ulighed i sundhed til særligt
tema i 2018 og årene frem. Der pågår forhandlinger med nye, store samarbejdspartnere, og vi kan se
mange lovende perspektiver, som vi allerede er begyndt at glæde os til.
Innovation, nytænkning og udvikling er fortsat videncentrets stærke kort. Vi vil yde et væsentligt bidrag i
forhold til at finde og udvikle både offentlige og private virksomheders innovationspotentiale og derved
skabe merværdi og læring. Vi er kendt for vores konkrete og nytænkende undervisningsmaterialer til både
børn og voksne, og det er et område, vi har meget på hjerte i forhold til – her kan særligt nævnes arbejdet
med styrkelse af handlekompetence og empowerment i den sundhedsfremmende tankegang. Vi ønsker
også at være med til at styrke innovationen generelt på UC SYD og har derfor – som en del af vores
SUNDiværk-projekt for studerende – tænkt at tilbyde kompetenceudvikling inden for innovation og
entreprenørskab til undervisere på UC SYD.
Endelig er vi i gang med en proces, der gerne skal sikre, at vi og UC SYD kan udnævnes til WHO
Collaboration Centre – en proces og et samarbejde, som vi sætter højt.

21
Årsrapport 2017. Videncenter for Sundhedsfremme
www.ucsyd.dk/sundhed

Innovationsdag i Videncenter for Sundhedsfremme, efteråret 2017
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Bilag 1:
Nøgletal for Videncenter for Sundhedsfremme 2017
A. Ansatte i Videncentret pr. 31. december 2017: 14 personer
Anders Flaskager
Katrine Bertelsen
Claus Løgstrup Ottesen
Børge Koch
Kristian Rasmussen
Vinie Levisen
Ulla Pedersen
Lise Hostrup Sønnichsen
Lone Oest
Ellen Sandahl Sørensen
Anette Schulz
Pernille Jakobsen (p.t. på PhD stipendiat)
Julie Guldager (p.t. på PhD stipendiat)
Camilla D. Andersen (40%)
Desuden er Sara Frost tilknyttet videncentret med sit PhD stipendiat i samarbejde med Ålborg
Universitet og Århus Kommune
B. Forskningsaktiviteter
B.1. Antal partnerskaber i forskningsnetværk (universiteter): 25 stk.
Syddansk Universitet
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Ludwig Boltzmann Institute Health Promotion Research, Østrig
Croatioan National Institute of Public Health, Kroatien
University of Eastern Finland, Finland
Université Blaise Pascal Clermont-Rerrand, Frankrig
Leuphana Universität Lüneburg, Tyskland
Institouto Ygeias tou Paidiou, Grækenland
National Institute of Health, Italien
National University of Ireland, Irland
Mykolas Romeris Universitet, Lithauen
Bergen University, Norge
Universidade do Minho, Portugal
P.A.U. Education, Spanien
University of Brighton, England
Maastricht Universitet, Holland
University of Brighton, England
University of Agder, Norge
University of Abertay Dundee, Scotland
University of Queensland i Brisbane, Australien
Keele University, England
Universität Lübeck, Tyskland
Umeå Universitet, Sverige
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B.2. Antal forskningsprojekter:
1. Ph.d.studier i 2017: 5 stk.
‐
Mobil sundhedsteknologi (Pernille Ravn Jakobsen)
‐
Idræt som inklusion i den danske folkeskole (Mette Munk Jensen)
Det skal være sjovt at være sund (Julie Guldager)
Holdaktiviteter og social inklusion i folkeskolen (Pernille Guldager Knudsen)
Food Maker (Sara Mønster Frost)
2. Interne forskningsprojekter i 2017: 26 stk.
Unge i front (Tina Sandholt og Ole Brandstrup)
Unge på sporet (Jesper von Seelen og Tina Sandholt)
Lokale partnerskaber – mellem produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund (Hans Iskov
Jensen)
Loyalitet – hvilken mulighed? (Lene-Theresa Hansen)
Fra uddannelsesforløbets teori til dagplejernes hverdagspraksis (Trine Winther Schau og Lotte
Slot Jensen)
Pædagogstuderendes kompetencer i ft. at fremme bevægelsesglæde (Lise Hostrup Sønnichsen)
Sund implementering (Anette Schulz og Ulla Pedersen)
Forumspil (Jette Lindgaard og Bent Vigsø)
9. klasse prøve i idræt (Katrine Bertelsen og Tine Hedegaard Bruun)
Idrætseksamen på læreruddannelsen (Katrine Bertelsen og Martin E. Knudsen)
Unge på STU-forløb (Benedicte Bernstorff og Lisbeth Larsen)
Udsatte børns sociale og læringsmæssige handlekompetence (Claus Løgstrup Ottesen, Kristian
Rasmussen, Sanne Feldt-Rasmussen)
Pædagogen som rollemodel (Lasse Jørgensen og Pia Due)
Aktiverende fortælling i børnehaven. Et sundhedspædagogisk eksperiment med den intention at
sætte det legende og glæden ved bevægelse i centrum i voksenstyret bevægelses-aktivitet (Lise
Hostrup Sønnichsen)
Hovedet med til idræt (Martin E. Knudsen)
Klasse, (egen)‐Omsorg og Læring (KOL 1) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk
obstruktiv lungelidelse (Ulla Pedersen, Anette Schulz)
Fremme af sygeplejestuderendes psykiske sundhed (Anne-Grete Knudsen, Bente Reggelsen og
Marie Jakobsen)
Klasse, (egen)‐Omsorg og Læring (KOL 2) – kvalitet i sundhedsindsats for borgere med kronisk
obstruktiv lungelidelse (Ulla Pedersen og Anette Schulz)
Fitlight Trainer, motorik og læring (Sanne Feldt-Rasmussen, Kristian Rasmussen, Claus Løgstrup
Ottesen)
Mænds mobile sundhed (Vinie Levisen, Francisco Mansilla Castaño, Camilla Skovbjerg Jensen)
Brugerdreven rehabilitering – fra behov til løsning (Lone Oest og Ellen Sandahl Sørensen)
Mænds sundhed II - Klinisk kontrolleret studie med komparativ analyse af mænd i et
arbejdsforhold og mænd udenfor arbejdsmarkedets fysiske sundhed (Vinie Levisen)
Bevægelse integreret i undervisningen (Claus Løgstrup Ottesen og Jesper von Seelen)
Liv-Leg-Lær (Jette Lindgaard og Bent Vigsø)
Projekt om Mænds Sundhed, produktionsskoler i Syddanmark (Charlotte Aagaard Nielsen og Lene
Dahl Lund)
Innovativt træningskoncept (Helle Algren Brøgger)

C. Udviklingsaktiviteter
C.1. Antal partnerskaber i udviklingsnetværk: 27 stk.
KOSMOS (UC SYD, UC Sjælland – indtil maj 2017)
HEPCOM (UC SYD og 20 europæiske partnere, primært universiteter)
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-

-

C.2. Antal
-

Aktiv Året Rundt og Hoppeline (UC SYD, Nordea Fonden)
Welfare Tech Region (Region Syddanmark, teknologifirmaer, UC SYD, UC Lillebælt, Syddansk
Universitet, en række kommuner)
SHE netværket (sammen med 42 andre lande, som har en koordinator i SHE netværket)
KFUM Idrætsforbunds "tænketank"
Fredericia Idrætsleder Akademi (Danmarks Idræts-Forbund, Syddansk Universitet,
Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia, UC SYD, Fredericia Kommune)
Nordisk samarbejdsaftale (UC SYD, Høgskolen i Buskerud (HiBu) i Drammen, Röda Korsets
Högskola (RKH) i Stockholm)
SundByNetværket (arbejdsgruppen ”kost og fysisk aktivitet” – pt. er 60 kommuner medlem
af SundByNetværket)
Idrætsskoler (Team Danmark, UC Lillebælt og UC SYD)
Partnerskab (Esbjerg Kommune, UC SYD)
SOL netværket vedr. sundhed i skolen (SundByNetværket, DPU/Aarhus Universitet, UC SYD)
Netværk ang. sundhed på erhvervsskolerne (landsdækkende netværk med erhvervsskoler,
KOSMOS, UC SYD)
Koordinering af rehabiliteringsuddannelse, Aabenraa (Aabenraa Kommune, UC SYD og SOSU
Syd)
Interessepanel i Center for Sundhed og boldspil (Københavns Universitet, UC SYD, m.fl.)
”Børn og Unge” faggruppen under center for holdspil og sundhed (Københavns Universitet,
UC SYD, m.fl.)
Partnerskab om sundhedspædagogik i psykiatrien (Region Syddanmark, Steno, UC SYD)
Partnerskab om sundhedspædagogiske redskaber til pårørende til diabetespatienter (Region
Syddanmark, Steno, UC Syddanmark, Diabetesforeningen)
Idrætslærernetværk (KOSMOS, UC SYD samt en lang række folkeskoler landet over)
MMST-netværk, Mad og måltids netværk (Ålborg Universitet, UC SYD, VIA UC, UCL)
Partnerskab (Efterskoleforeningen og UC SYD)
In for Care (University of Agder, Norge; Knutepunkt Sørlandet /Kristiansand Region, Norge;
CMO STAMM Groningen/Drenthe, Holland; Province of Drenthe, Holland; University of
Abertay Dundee, Skotland; Värmland County Administrative Board, Sverige; City of
Turnhout/Thomas More University College, Belgien; City of Aalst, Platform Ageing in Place
Aalst, Belgien)
LOMA projektet under UC Lillebælt (BFKO i følgegruppe)
Partnerskab med Haderslev Kommune
Sund i Værk (UC SYD, UdviklingsCenter Syd, Haderslev Erhvervsråd)
E-learning i sundhedspædagogik (UC SYD, Region Syddanmark)
Sammen om Velfærd – et projekt kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle (UC SYD,
Region Syddanmark)
udviklingsaktiviteter (ud over forskningsprojekterne, internt finansierede): 12 stk.
Vejledning af adjunkter (JVSE, UPED)
EVU Sund (LOOL, VDHL, ESSO)
Hjemmesiden for Forskning Innovation Videreuddannelse på ucsyd.dk (UPED)
Planlægning i forhold til Haderslev Hallen (BFKO)
Koordinator for forskningssporet "Voksne og sundhedsfremme" (KKRA)
Nyhedsbreve, Videncenter for Sundhedsfremme (UPED)
Årsrapport (UPED, BFKO)
Matrix Light (alle)
Medlem af studierådet, Ernæring og sundhed (BFKO)
Tillidsmandssuppleant/næstformand i faglig klub i Udvikling og Forskning (LOOL)
Arbejdsmiljørepræsentant, Forskning Innovation Videreuddannelse (LOOL)
Antologi om skolens opgave med læring, trivsel og sundhed (ANSC, JVSE, LHOS, COTT,
KRRA, KBER, UPED)
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C.3. Antal større udviklingsprojekter og konsulentopgaver (ud over forskningsprojekterne,
eksternt finansierede): 32 stk.
Aktiv året rundt
Idræts- og bevægelsesskoler i Åbenrå kommune
Bevægelsesressourceteam – Københavns kommune
Bevægelsesvejledere Århus, 2016-17
Hoppeline
Bevægelse, trivsel og sundhed på erhvervsskolerne
Sønderborg kommune – temadage i bevægelse
Certificering idræts-/bevægeskoler
HEPCOM
SHE-netværket
Erhvervsskolenetværk
SOL-netværket
Trivsel på plejecentre i Haderslev kommune
In For Care
SUNDiværk
PIFT – sundhedspædagogik
LIP – livsstilsguide i praksis
Aabenraa coaching
Mestring og medborgerskab – et læringsprojekt
Advanced nursing – rettet mod sårbehandling
Akutsygepleje på FAM
Rehabilitering Aabenraa kommune
SPIF 17
Bevægelse i udskolingen – materiale til Undervisningsministeriet
Faglig vejleder, Kolding Kommune
Efterskoleforeningen: 9. klasses prøve i idræt
Temadage i idræt, Århus kommune
- KOSMOS idrætslærernetværk
- KaMiBe - Workshops Nustrup Skole

-

KaMiBe – Lagoniskolen
KaMiBe - Haderslev Kommune, børneunivers
Organisatorisk supervision til Gynækologisk Klinik, Esbjerg

C.4. Antal konferencer/faglige temadage: 53 stk.
03.01.17
Bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen som en del af bevægelseskulturen, 10.
Aabenraa
17.-18.01.17 Arterielle & venøse bensår
25.01.17
31.01.17
06.-07.02.17
01.03.17
06.03.17
09.03.17
23.03.17
28.03.17
29.03.17
03.04.17
05.04.17
03.05.17

Temadag Et idrætsfag i udvikling, Aarhus Kommune
Temadag om Ungdomsuddannelsesmiljø, trivsel og fastholdelse
Debriedering & Kompressionsbehandling
Hygiejniske principper relateret til sårbehandling & patofysiologi ved venøse sår
Temadag om bevægelse for skoleledere, Sønderborg Kommune
Temadag 4, 10. Aabenraa, Aabenraa Kommune
Idrætsfagets pædagogiske og didaktiske udfordringer, Aabenraa Kommune
God idrætsundervisning med fokus på den kulturelle dimension, Aarhus Kommune
Dialogisk og temabaseret idrætsundervisning
Temadag 5, 10. Aabenraa, Aabenraa Kommune
Temadag 5, 10. Aabenraa, Aabenraa Kommune
Dialogisk og temabaseret idrætsundervisning, Aabenraa Kommune
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16.05.17
13.06.17
21.06.17
26.06.17

Dialogisk og temabaseret idrætsundervisning, Aabenraa Kommune
Temadag, Bavnehøjskolen, Aarhus Kommune
Temadag 6, 10. Aabenraa, Aabenraa Kommune
Bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen som en del af bevægelseskulturen,
Hjordkærskole
27.06.17
Temadag, Bavnehøjskolen, Aarhus Kommune
07.08.17
Bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen som en del af bevægelseskulturen,
Genner Hovslund
09.08.17
Temadag, Nørreskovskolen, Sønderborg Kommune
09.08.17
Bevægelsesglæde som en del af bevægelseskulturen, Bolderslev
29.08.17
Bevægelsescertificering, Løjt Kirkeby
06.-07.09.17 Den diabetiske fod
12.09.17
Bevægelsescertificering, Høje Kolstrup
14.09.17
Bevægelsesglæde som en del af bevægelseskulturen, Kongehøjskole
19.09.17
Bevægelsesglæde som en del af bevægelseskulturen, Varnæsskole
20.09.17
Dialogisk og temabaseret idrætsundervisning, Aabenraa Kommune
21.09.17
Temadag Undervisningsministeriet, Udskolingen i Bevægelse, Aalborg
26.09.17
Idrætsfaget status set i et nationalt og lokalt perspektiv, Aabenraa Kommune
10.10.17
Bevægelse i undervisningen som en del af bevægelseskulturen, Bolderslev
12.10.17
Bevægelsescertificering, Hellevad
26.10.17
Etiske dilemmaer i patientforløb
30.10.17
Skolens faciliteter tænkes ind som en del af bevægelseskulturen, Genner Hovslund
31.10.17
Skolens faciliteter tænkes ind som en del af bevægelseskulturen, Hjordkærskole
31.10.17
Temadag, Bevægelsescertificeringer, Aabenraa
01.11.17
National konference: I skolereformens fodspor - læring, trivsel og sundhed i skolen
06.11.17
Idrætsfagets pædagogiske og didaktiske udfordringer, Aabenraa Kommune
15.11.17
Temadag om sundhedsfremme for pædagoguddannelsen og pædagogisk
assistentuddannelsen, Esbjerg
16.11.17
Temadag Undervisningsministeriet, Udskolingen i Bevægelse, Slagelse
20.11.17
Temadag om hvordan bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen kan understøtte
en bevægelseskultur, Gørding og Vejrup
21.11.17
Progression i idrætsundervisningen, Aarhus Kommune
27.11.17
Temadag om hvordan bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen kan understøtte
en bevægelseskultur, Nordre og Egekrattet
30.11.17
Temadag i Skolenetværket SOL
05.12.17
Skolens faciliteter tænkes ind som en del af bevægelseskulturen, Bolderslev
05.12.17
Idrætsfagets status og kultur på skolen, Aarhus Kommune
07.12.17
Idrætsfagets status og kultur på skolen, Aarhus Kommune
12.12.17
Bevægelse i undervisningen som en del af bevægelseskulturen, Varnæsskole
14.12.12
Temadag om hvordan bevægelsesglæde og bevægelse i undervisningen kan understøtte
en bevægelseskultur, Bakkevej
20.12.17
Bevægelses i undervisning og skolens faciliteter tænkes ind som en del af
bevægelseskulturen, Kongehøjskole

D. International dimension
D.1. Antal ansatte, der har været involveret i internationale udviklingsprojekter: 14 personer
ANSC, ESSO, BFKO, UPED, JVSE, LOOL, VHDL, PGK, JDGU, CDAN, KBER, COOT, AFLA, PRJA
D.2. Antal internationale udviklingsprojekter: 12 stk.
Dansk koordinator af SHE-netværk (BFKO)
Manager af SHE-netværket (ANSC) og leder af SHE-netværkets forskningsgruppe (JVSE)
Nordsøprojektet In for Care (LOOL)

27
Årsrapport 2017. Videncenter for Sundhedsfremme
www.ucsyd.dk/sundhed

-

HEPCOM (ANSC, UPED)
Nordisk samarbejdsaftale om såruddannelse (UC Syddanmark, Høgskolen i Buskerud (HiBu) i
Drammen, Röda Korsets Högskola (RKH) i Stockholm) (ESSO, PTOA)
Nordisk Folkesundhedskonference, oplægsholder og posterpræsentationer (ESSO, LOOL, VDHL,
UPED, ANSC)
Grækenland, flygtningelejre (KBER, COTT, AFLA, CDAN)
Studiebesøg fra Holland (UPED, JVSE, ANSC, BFKO)
Præsentation af delstudie fra ph.d. på EUPHA konference in Stockholm (JDGU)
WHINN konference, oktober 2017 (PRJA)
symposium for sygeplejerskere for medicinalfirmaet Eli Lilly, april 2017 (PRJA)
Ph.d. studieophold på Umeå Universitet, Sverige, i februar 2017 (PGK)

E. Publikationer
E.1. Antal publikationer:
Rapporter:
Offentliggjorte artikler:
Abstracts/posters til konferencer:
Inspirationsmaterialer:
Blogindlæg:
Bøger:
Kapitler i bøger:
Kandidatafhandlinger:
-

Submittede artikler til peer reviewed tidsskrifter:
Submittede kapitler til udgivelser på autoritetslisten:

8 stk.
15 stk.
7 stk.
4 stk.
8 stk.
1 stk.
13 stk.
2 stk.
4 stk.
1 stk.

E.2. Publikationsliste:
Bertelsen, Katrine & Bruun, Trine Hedegaard (2017): Nyt idrætsfag – nye idrætslærere? I: Schulz, Anette
& von Seelen, Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk
Forlag, s. 115-132 (kapitel i bog)
Bertelsen, Katrine, Ottesen, Claus Løgstrup & Koch, Børge (2017): Bevægelse i udskolingen i et didaktisk
perspektiv. København: KOSMOS og Undervisningsministeriet (inspirationsmateriale)
Bertelsen, Katrine & Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Instruktør eller underviser? En analyse af
kompetencemålsprøven i undervisningsfaget ”idræt” på Læreruddannelsen i Danmark. I: Forum for
Idræt. Årg. 21, nr. 1 (artikel)
Bugge, Anna & von Seelen, Jesper (2017): Fysisk aktivitet og faglig præstation. I: Unge Pædagoger, nr.
1/2017, s. 20-27 (artikel)
Clemensen, Jane; Ravn Jakobsen, Pernille; Jensen, Charlotte Myhre; Holm, Kristina Garne & Rothmann,
Mette (2017): Stormy weather in healthcare: A new ecology. In: fusion | www.fusion-journal.com | Issue
12 (2017)
Feldt-Rasmussen, Sanne; Rasmussen, Kristian & Ottesen, Claus Løgstrup (2017): Karakterstyrker,
mindfulness og bevægelse i skolen – en vej til inkluderende læringsmiljøer. I: Schulz, Anette & von
Seelen, Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag,
s. 237-254 (kapitel i bog)
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Folmann Hempler, N., Saurbrey Pals, R., Oest, L. & Levisen, V. D. H. (2017): Afprøvning af et
sundhedspædagogisk koncept målrettet voksne med psykisk sygdom i region Syddanmark – fokus på
kompetenceudvikling af professionelle. Projekt ’Livsstilsguide i praksis. (2015-2017)’. Abstract til Nordisk
Folkesundhedskonference i Aalborg august 2017 (abstract)
Folmann Hempler, N., Saurbrey Pals, R., Oest, L., Levisen, V. D. H. & Krogh, N. R. (2017): Testing a
user-driven approach in health promotion activities targeting users of psychiatric services. Abstract til
UCPH LOM-konference 20-21 juni 2017 (abstract)
Guldager, Julie Dalgaard; Tanggaard Andersen, Pernille; von Seelen, Jesper & Leppin, Anja (2017): Do
teachers’ perceptions of effectiveness of a Danish school physical activity programme depend on social
context? 10th European Public Health Conference (EUPHA), Stockholm, Sweden (abstract/poster)
Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Næbdyret i skoleidræt. I: folkeskolen.dk, d. 31. marts 2017
(blogindlæg)
Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Idrætskultur i løb, spring og kast. Lærebog. Aarhus: Børn og Unge,
Aarhus Kommune (inspirationsmateriale)
Knudsen, Martin Elmbæk (2017): Lærebøger i skoleidræt - på vej mod "idræt som undervisning". I:
Forum for Idræt, 32. årgang (artikel)
Koch, Børge (2017): Sund mad med Hoppeline…. I: folkeskolen.dk, d. 28.08.17 (blogindlæg)
Koch, Børge (2017): Ser man det... I: folkeskolen.dk, d. 18. maj 2017 (blogindlæg)
Koch, Børge (2017): Bevægelse og idræt i skolereformen. I: Unge Pædagoger, nr. 1/2017, s. 71-78
(artikel)
Koch, Børge (2017): Nytter det noget? i: folkeskolen.dk, d. 6. feb. 2017 (blogindlæg)
Levisen, Vinie Diana Hvidbak og Jlil, Bensaid Vincent (2017): Evaluering- og læringsopsamling Kompetenceudviklingsforløb... anerkendende og succesfuld tilgang i forhold til at skabe ligeværdige og
målrettede dialoger med borgerne. UC SYD og Bensaid Vincent Aps. (rapport)
Levisen, VD Hvidbak; Jensen, C Skovbjerg; Castano, F Mansilla (2017): Men mobile health: Vinie Diana
Hvidbak Levisen. Eur J Public Health 2016; 26 (suppl_1): ckw175.077. doi: 10.1093/eurpub/ckw175.077
(artikel)
Levisen, Vinie D.H.; Castaño, Francisco Mansilla & Jensen, Camilla Skovbjerg (2017): Effekten af mobile
sundheds applikationer til mænd med kort – eller ingen uddannelse i en 6 måneders intervention. Nordisk
Folkesundhedskonference, Aalborg, 22.-25.08.17 (abstract)
Lindgaard, Jette & Vigsø, Bent (2017): Vi løfter i flok - forumspil som indfaldsvinkel til udvikling af
trivselstiltag i dagtilbud. Dansk Forening for Socialpædagogik (artikel)
Munk, Mette og Agergaard, Sine (2017): Listening to students’ voices within physical education research
– are students’ voices representing the truth? Submitted for publication in Physical Education and Sport
Pedagogy (artikel)
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Munk, Mette og Agergaard, Sine (2017): Making Physical Education Meaningful to Students: Critical
Reflections on a Mastery-oriented curriculum change. Submitted for publication in Sport, Education and
Society (artikel)
Myhre Jensen, C, Ravn Jakobsen, P et al. (2017): Can user-involvement help bridge the gap in the
osteoporosis continuum? Fragility Fracture Network (FFN) (konference abstract)
Nielsen, Tina Harlev & von Seelen, Jesper (2017): Afsluttende evaluering af netværks- og værestedet
’Unge på Sporet’, sommeren 2017. Haderslev: UC SYD (rapport)
Olesen, Lone; Jakobsen, Pernille Ravn & Sørensen, Ellen Sandahl (2017): Identification of learning
elements in different positions during rehabilitation among the working population with low back pain
(LBP). Nordisk Folkesundhedskonference, Aalborg, 22.-25.08.17 (abstract)
Ottesen, Claus (2017): Bevægelse integreret i undervisningen. I: Schulz, Anette & von Seelen, Jesper
(red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 97-114
(kapitel i bog)
Ottesen, Claus (2017): Bliv flyvende. Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee’en, 1.-4. klasse. Aktiv
Året Rundt. Haderslev: UC SYD (inspirationsmateriale)
Ottesen, Claus (2017): Bliv flyvende. Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee’en, 5.-9. klasse. Aktiv
Året Rundt. Haderslev: UC SYD (inspirationsmateriale)
Ottesen, Claus; Rasmussen, Kristian & Feldt-Rasmussen, Sanne (2017): Motorik og faglig præsation for
elever inden for autisme Spektrum-forstyrrelser ved brug af teknologien FitLight Trainer.
Specialpædagogik, nr. 2, årgang 37, s. 34-47 (artikel)
Ottesen, C., Flaskager, A., Koch, B. (2017): Movement and children’s learning in the classroom. I:
Physical Education of School (學校體育). Taipei: Sport Administrations – Ministry of Education, February
2017 (artikel)
Pedersen, Ulla (2017): Hvem er ansvarlig for sundheden? Blogindlæg på: folkeskolen.dk d. 14.11.17
Pedersen, Ulla (2017): Videndeling i hverdagens netværk. I: Schulz, Anette & von Seelen, Jesper (red.):
En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 271-286 (kapitel i
bog)
Pedersen, Ulla (2017): Story/Dialogue – en evaluering med handlekraft. I: Schulz, Anette & von Seelen,
Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 305321 (kapitel i bog)
Pedersen, Ulla & Schulz, Anette (2017): Klasse, (egen-)Omsorg og Læring – kvalitet i sundhedsindsats
for borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse. Nordiske Folkesundhedskonference, Aalborg 22.25.08.17 (abstract)
Pedersen, Ulla (2017): Da børns sundhed forsvandt fra nationalstrategien. I: folkeskolen.dk, 11. maj
2017 (blogindlæg)
Pedersen, Ulla (2017): Har du talt med din kollega i dag? I: folkeskolen.dk, 18. marts 2017 (blogindlæg)
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Pedersen, Ulla og Koch, Børge (2017): Årsrapport 2016. Videncenter for Sundhedsfremme. Haderslev:
UC SYD (rapport)
Petersen, Camilla Sif Freja og Koch, Børge (2017): Børns bevægelse – et didaktisk tilvalg. I:
folkeskolen.dk, 7. mar. 2017 (blogindlæg)
Ravn Jacobsen, Pernille (2017): I krydsfeltet mellem forskning og innovation. I: af: Dalkjær, Dorte;
Langberg, Henning & Fredskild, Trine Ungermann (red.): Innovation i sundhedsvæsnet. Gads Forlag. Kap.
21 (kapitel i bog)
Ravn Jakobsen, Pernille m.fl. (2017): Velfærdsteknologi og brugerinddragelse i sundhedsvidenskabelig
forskning. I: Ungermann Fredskild, Trine, Dalkjær, Dorte (red.): Velfærdsteknologi i Sundhedsvæsenet.
2. udgave, Gads Forlag (kapitel i bog)
Ravn Jakobsen, Pernille m.fl. (2017): Genoptræning – online. I: Ungermann Fredskild, Trine, Dalkjær,
Dorte (red.): Velfærdsteknologi i Sundhedsvæsenet. 2. udgave, Gads Forlag (kapitel i bog)

Ravn Jakobsen, P (2017): Hjælp til selvhjælp lige ved hånden, Knogleskør, nr. 3 (artikel)
Ravn Jakobsen, Pernille & Clemensen, Jane (2017): Osteoporoseappen - en håndrækning til kvinder med
osteoporose. Medicoteknik nr. 3/maj 2017, s. 5-7 (artikel)
Remmen, Line Nørgaard (2017): Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet, Haderslev
Kommune – Baggrund og metode. Haderslev: UC SYD (rapport)
Remmen, Line Nørgaard (2017): Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet, Haderslev
Kommune – resultater fra borgerundersøgelsen. Haderslev: UC SYD (rapport)
Remmen, Line Nørgaard (2017): Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet, Haderslev
Kommune – Resultater fra pårørendeundersøgelsen. Haderslev: UC SYD (rapport)
Schulz, Anette (2017): Ulige muligheder for læring, trivsel og sundhed. I: Schulz, Anette & von Seelen,
Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 175196 (kapitel i bog)
Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2017): Inklusion i praksis. I: Schulz, Anette & von Seelen, Jesper
(red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 371-390
(kapitel i bog)
Schulz, Anette og Pedersen, Ulla (2017): Sundhed og sundhedsfremme i skole, fritidsordning og -klub. I:
Gravesen, David Thore (red.): Pædagogik i skole og fritid. København: Hans Reitzels Forlag, s- 371-390
(kapitel i bog)
Schulz, Anette & von Seelen, Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed.
København: Akademisk Forlag (bog)
Sandholt, Tina (2017): Skoles og idrætsforenings samarbejde om, og implementering af, Unge i front –
Et kvalitativt studie af samskabelse og implementeringsprocesser i Varde Kommune. Kandidatafhandling,
Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet (kandidatspeciale)
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Sønnichsen, Lise Hostrup (2017): Børns forskellige roller i skolen og det at være og kunne. I: Schulz,
Anette & von Seelen, Jesper (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København:
Akademisk Forlag, s. 81-96 (kapitel i bog)
Sønnichsen, Lise Hostrup (2017): Aktiverende fortælling i børnehaven. Et sundhedspædagogisk
eksperiment med den intention at sætte det legende og glæden ved bevægelse i centrum i voksenstyret
bevægelses-aktivitet. Odense: SDU. Kandidatspeciale i Almen Pædagogik (kandidatspeciale)
Sønnichsen, Lise Hostrup (2017): Det pædagogiske arbejde med børns bevægelse i daginstitutionens
uderum. I: Barn - forskning om barn og barndom i Norden, nr. 1/2017: 41-54 (artikel)
Turunen, H., Sormunen, M., Jourdan, D., von Seelen, J., Buijs, G. (2017): Health Promoting Schools—a
complex approach and a major means to health improvement. Health Promotion International. 32 (2),
pp. 177-184 (artikel)
von Seelen, Jesper (2017): Bevægelse i skolen – hvad ved vi? I: Schulz, Anette & von Seelen, Jesper
(red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag, s. 67-80
(kapitel i bog)
von Seelen, Jesper (2017): Vidensnotat til kampagnen udskolingen i bevægelse. København: KOSMOS og
Undervisningsministeriet (rapport)
von Seelen, Jesper & Mikkelsen, A.L. (2017): Bevægelse på erhvervsuddannelserne. Haderslev: Det
nationale videncenter KOSMOS, s. 1-20 (rapport)

E3. Submittede artikler/kapitler:

1. Rothmann M.J., Jakobsen P.R., Jensen C.M., Hermann AP, Smith AC: Experiences of being
diagnosed with osteoporosis: A meta-synthesis. Accepteret til publikation i Archives of
Osteoporosis International. Revideret version er submittet december 2017
2. Jakobsen P.R., Hermann A.P., Søndergaard J., Wiil U, Dixon R., Clemensen J: Left in Limbo experiences and needs among postmenopausal women newly diagnosed with osteoporosis
without preceding osteoporotic fractures: A qualitative study. Accepteret til publikation i Post
Reproductive Health. Menopause International. Revideret version er submittet december 2017
3. Jakobsen P.R., Hermann A.P., Søndergaard J., Wiil U, Clemensen J: Development of an mHealth
application for women newly diagnosed with osteoporosis without preceding fractures: A
participatory design approach. Submittet til International Journal of Environmental Research and
public health november 2017. Forventes publiceret medio 2018.
4. Guldager, Julie Dalgaard: Physical activity school intervention: Context matters. Submitted til Health
Education Research
5. Schulz, Anette & Pedersen, Ulla: Inklusion og eksklusion i et sundhedsperspektiv. Submittet til
Hans Reitzels Forlag, til bogen: Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen (red.): Inklusion
og eksklusion i samfund, velfærdsstatens institutioner og hos børn og unge – en grundbog.

F. Intern uddannelse
Kandidatuddannelse:
Antal under uddannelse til ph.d.
Lektorkvalificeringer:

2 personer (Lise og Tina)
5 personer (Sara, Pernille, Pernille, Julie, Mette)
2 personer (Kristian og Claus)
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G. Videnflow
G.1. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på Efter- og Videreuddannelsen: 2,01
årsværk
LOOL (0,08)
VDHL (0,70)
ESSO (1,00)
UPED (0,09)
LHOS (0,11)
ANSC (0,03)
G.2. Antal årsværk beskæftiget med undervisning på grunduddannelser: 0,44 årsværk.
ANSC (0,03)
UPED (0,08)
KBER (0,18)
LHOS (0,06)
COTT (0,01)
KRRA (0,01)
JVSE (0,01)
ESSO (0,01)
LOOL (0,01)
TSAN (0,03)
PRJA (0,01)
G.3 Antal medarbejdere fra grunduddannelsen, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 35 fra
UC SYDs grunduddannelser
Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
Anne-Grete Knudsen
Bente Reggelsen
Marie Jakobsen
Monika Hoeck Pedersen
Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
Charlotte Duang
Sabine Heesemann
Gitte Andsager Smorawski
Ernæring og Sundhed, Haderslev
Hans Iskov Jensen
Pia Øxenberg
Ergoterapeutuddannelsen, Esbjerg
Lene Dahl Lund
Kathrine Skovdal Hansen
Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg
Charlotte Aagaard Nielsen
Helle Algren Brøgger
Lotte Slot Jensen
Læreruddannelsen, Haderslev
Sanne Feldt-Rasmussen
Martin Elmbæk Knudsen
Læreruddannelsen, Esbjerg
Tine Hedegaard Bruun
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Pædagoguddannelsen, Kolding
Benedicte Bernstorff
Lisbeth Larsen
Trine Winther Schau
Anette Lindahl Mikkelsen
Pædagoguddannelsen, Esbjerg
Jette Lindgaard
Bent Vigsø
Lene-Theresa Hansen
Lasse Jørgensen
Pia Due
Pædagoguddannelsen, Aabenraa
Mikkel Vinding
Mette Steiner
Jordemoderuddannelsen, Esbjerg
Birgitte Follmann
Christina Prinds
Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg
Tina Harlev Nielsen
Samuel Pedersen Jones
Bioanalytikeruddannelsen, Esbjerg
Camilla Skovbjerg Jensen
Francisco Mansilla Castaño
BA i offentlig administration
Ole Brandstrup
G.4. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i grunduddannelsen: 11
personer
LHOS - UPED - ANSC – LOOL - COTT – KBER - KRRA – JVSE – ESSO – TSAN - PRJA
Der er undervist på: Pædagoguddannelsen i Aabenraa (Ulla, Anette, Ellen), Pædagoguddannelsen i
Esbjerg (Claus), Læreruddannelsen i Haderslev (Kristian, Katrine), læreruddannelsen i Esbjerg (Claus),
Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa (Pernille), Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev (Jesper) og
Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg (Ulla, Lise, Pernille).
Vi har haft studerende involveret fra følgende uddannelser i vores projekter: Ernæring og Sundhed,
Haderslev, sygeplejerskeuddannelsen i Åbenrå, Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg,
Fysioterapeutuddannelsen i Haderslev, Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg, Offentlig
administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg, Pædagoguddannelsen i Esbjerg, Ergoterapeutuddannelsen
i Esbjerg.
Desuden har vi været repræsenteret i Studieråd/Uddannelsesudvalg på Ernæring og sundhed.
G.5. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver i Efter- og
Videreuddannelsen: 6 personer
LOOL - VDHL - ESSO - UPED - LHOS - ANSC
G.6. Antal medarbejdere fra Videncentret, der deltager i driftsopgaver på universitetsniveau: 3
personer
JVSE – JDGU - PRJA
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G.7. Antal personer, der har deltaget i udviklingsaktiviteter: 3 studerende og 4
færdiguddannede på dagpenge
Følgende studerende har været i praktik hos os:
Ane Bennetsen, Ernæring og sundhed, UC SYD, 4 uger
Elsebeth Fuglsig Helgesen, Ernæring og sundhed, UC SYD, 6 uger

Annemette Ravn, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU, 6 uger
Følgende personer har været i virksomhedspraktik hos os:
Camilla Sif Freja Petersen, kandidat i Pædagogisk Psykologi, 4 uger
Jannie Haugaard Johansen, Cand. Scient. Idræt og Sundhed, 4 uger
Rikke Egelund Schmidt, Cand. Scient. Idræt og Sundhed, 8 uger
John Risberg, Cand. Scient. Idræt og Sundhed, 8 uger
Studerende, der har deltaget i Hoppeline mht. udvikling, fremlæggelse, fremstilling af opgavekoncepter,
events i institutioner:
I forbindelse med Hoppeline afholdt videncenteret et kursus i november 2016 for 40 studerende på
Pædagoguddannelsen, Dagtilbudsspecialiseringen, i Esbjerg, lige inden deres praktikforløb. Ud over dette
er der en del studerende, der i forvejen har brugt Hoppeline i deres praktik samt har benyttet projektet
som afsæt i deres eksamensopgaver, heraf 8 bachelorprojekter fra både Ernæring og Sundhed,
Ergoterapeutuddannelsen og Pædagoguddannelsen.
I alt er der i 2016-17 omkring 150 studerende, som enten blevet undervist i Hoppeline eller været med i
udviklingsarbejde, events m.m.
Studerende, der har deltaget i projekt KAMIBE:
40 studerende i 2017 (lærer- og pædagoguddannelsen).
Til januar 2018 forsvarer en tværprofessionel gruppe (2 lærerstuderende og 2 pædagogstuderende)
deres bachelorprojekt. De har skrevet sammen og går til eksamen sammen.
Modulet har haft deltagelse af 6 BA studerende, 3 BA1 studerende og 4 i den tværfaglige BA.
Studerende, der har deltaget i projekt SUNDiværk: 35 personer:
16 studerende fra Ernæring og sundhed
1 studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen
13 studerende fra Fysioterapeutuddannelsen
1 studerende fra Bioanalytikeruddannelsen
4 studerende fra Offentlig administration bacheloruddannelsen
G.8. Vi har været specialevejledere på følgende afgangsprojekter, ph.d. forløb og
adjunktforløb:
Vejledning, bachelorafgangsprojekter (5 personer):
1 gruppe med 4 studerende, Ergoterapeutuddannelsen, UC SYD (UPED)
1 gruppe med 1 studerende, Folkesundhedsvidenskab, SDU (JDGU)
2 grupper med 3 studerende, Pædagoguddannelsen, Kolding, UC SYD (KBER)
2 grupper med 4 studerende, Læreruddannelsen, Haderslev, UC SYD (KBER)
Vejledning, diplomafgangsprojekter (11 personer):
11 stk. med 11 studerende, Sundhedsfaglig diplomuddannelse (VDHL, ESSO, UPED)
Hertil kommer en lang række vejledninger i forbindelse med moduler på sundhedsfaglig og pædagogisk
diplomuddannelse.
Vejledning, ph.d. projekter (3 personer):
3 ph.d.-studerende, Videncenter for Sundhedsfremme (JVSE)

35
Årsrapport 2017. Videncenter for Sundhedsfremme
www.ucsyd.dk/sundhed

Vejledning, adjunktforløb, 16 personer:
Alle adjunktforløb er efter den nye ordning:
8 adjunkter (JVSE)
8 adjunkter (UPED)
Adjunkterne kommer fra følgende afdelinger:
Socialrådgiveruddannelsen (1)
Administrationsbachelor (1)
pædagoguddannelsen (3)
ergoterapeutuddannelsen (2)
sygeplejerskeuddannelsen (1)
erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (1)
videncenter/Forskning (6)
Videreuddannelse (1)
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