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Mange forskellige stole

Afhænger meget af, hvor man er i sin 
‘forskerkarriere’

Drevet af en form for nysgerrighed

En balance…

Min stol…
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Hvordan verden ser ud 
fra en forskers stol?



Fødslen af et 
forskningsprojekt

Betydning for folkesundheden 

Den sundhedspolitiske dagsorden 

Videreudvikling af projekter

Fondsopslag 

Egne ideer eller på opfordring fra andre (fx 
eksterne samarbejdspartnere)
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Fra projektidé til 
forskningsprojekt 

Behovs- og litteraturafdækning

Dialog med relevante fagpersoner og indgåelse 
af samarbejdsaftaler

Udarbejdelse af protokol/ projektbeskrivelse
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Finansiering

Størstedelen af vores virke er eksternt 
finansieret

Eksterne fondsmidler 

- Udvælgelse af relevante fonde (stemme 
overens med deres formål og visioner)

- Ansøgning frister fordelt over året 

- Ofte en meget langvarig proces (fx har mange 
store fonde reviewprocedurer)

- Konkurrencen er hård

Forskningsbaseret rådgivning
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Tid – hvorfor tager 
forskning så lang tid??

Det er ofte en langvarig proces

Godkendelser (VEK m.v.)

Indberetning til fx clinical Trials 

Design (hvordan designer vi det bedste projekt 
ud fra de givne rammer)

Power (ofte store studier – alt efter, hvad der 
undersøges)
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Tid – hvorfor tager 
forskning så lang tid??

Indhentning af data

Opfølgning (afhængig af hvilket udfald, der ses 
på)

Analyser 

Blinding?
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Resultater og publicering

Videnskabelige artikler 

Krav om, at resultaterne ikke har været 
offentliggjort før 

Reviewproces 

Den‘Brede’ kommunikation (fx ‘ugens tal’ og 
maxi-pixi)
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Mødet med den 
kommunale 
virkelighed

Mødet med ‘virkeligheden’ er essentiel for 
os

Implementering og forankring – det skal 
passe ind

Holde samarbejde ‘i kog’
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Mødet med den 
kommunale 
virkelighed

Forskellig dagsorden

Stor konkurrence med andre aktører 
(særligt i nogle arenaer)

Stort dokumentationsbehov

Engagerede medspillere
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Mødet med den 
kommunale 
virkelighed

Evidens… Hvornår ved vi, 
at noget ‘virker’…
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Hvad fordrer et godt 
samarbejde?

Finde en vej, hvor begge parter får noget ud 
af projektet – det skal være tydeligt 
skitseret fra start

Timing

Dialog og kommunikation

Det skal passe ind i den pågældende 
virkelighed

Ledelsesopbakning, men også opbakning 
fra den udøvende part
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