
UDVALGTE SAMARBEJDSPROJEKTER

INDSATSER DER FREMMER MENTAL SUNDHED 
Forskningsbaseret rådgivning til en styrelse 

Sundhedsstyrelsen indgik i 2016 et samarbejde med Center 
for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet med 
fokus på mental trivsel. Formålet var at afdække, hvilke 
velafprøvede metoder der findes til at fremme den mentale 
sundhed hos hhv. børn, unge og ældre. Opgaven indebar 
et systematisk litteraturstudie af videnskabelige artikler 
samt en kortlægning af allerede eksisterende indsatser, der 
fremmer den mentale trivsel. Slutproduktet var to separate 
og letforståelige rapporter med konkrete anbefalinger på 
henholdsvis børn- og ungeområdet samt ældreområdet, 
der kan styrke den mentale sundhed. Rapporterne blev 
præsenteret på Sundhedsstyrelsens konference om mental 
sundhed i november 2016. 

CENTE

samae
sund
fors

orsbe
undh

EN FAMILIE DANNES 
Forskningsbaseret rådgivning til en fond

Center for Sundhedssamarbejde har med støtte fra Nordea-
fonden foretaget en undersøgelse af familiedannelse og 
indsatser på familieområdet. Formålet var at blive klogere 
på, hvilke udfordringer danske familier står overfor via 
litteratursøgning, interviews med forskere, fagfolk og familier 
samt en workshop, hvor eksperter på området deltog.. 
Undersøgelsens resultater er dokumenteret i rapporten ”En 
familie dannes – en undersøgelse af viden og indsatser på 
familieområdet”. Udover en analyse indeholder rapporten 
22 konkrete anbefalinger til fremtidige indsatser på 
familieområdet. Center for Sundhedssamarbejde har haft 
ansvaret for hele projektet herunder inddragelse af eksterne 
videnpersoner, facilitering af workshops samt endelig 
afrapportering.

LIGHT GUIDE 
Forskningsbaseret rådgivning til en kommune

Aarhus Kommune ønskede at undersøge, om det kan betale 
sig at investere i Light Guide-teknologi på kommunale 
medarbejdertoiletter. Light Guide er et system, der med lys 
guider folk til at huske at vaske hænder efter toiletbesøg. 
Aarhus Kommune ønskede derudover at få undersøgt, 
om korttidssygefraværet falder på de steder, der har opsat 
dette system. Center for Sundhedssamarbejde bistod med 
rådgivning med henblik på at understørre data- indsamling 
og håndtering og inddrog eksperter i infektionsmedicin og 
sygefravær. Center for Sundhedssamarbejde står ydermere 
for rådgivning i forhold til design, alle projektets analyser og 
indgik afslutningsvis i formidlingen af resultaterne. 
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HVAD ER CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE? 

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet 
(AU) udvikler, understøtter og fremmer samarbejde mellem 
forskere ved AU og det omgivende samfund inden for 
sundheds- og velfærdsområdet.

Center for Sundhedssamarbejde løser forskningsbaserede 
opgaver i samarbejde med vidensmiljøer på Aarhus 
Universitet (Health, Arts, Science and Technology og 
Aarhus BSS) og i samarbejde med førende forskere fra ind- 
og udland.

Konkret vil vi:

• initiere og understøtte samarbejdsprojekter mellem 
forskere og det omgivende samfund

• henvise til forskere på AU som kan yde 
forskningsbaseret rådgivning til virksomheder, 
organisationer og myndigheder

• støtte forskere på AU i udvikling af projektideer, som 
bygger på samarbejde med eksterne partnere

• organisere vindesdeling mellem kommuner, 
virksomheder og de videnskabelige miljøer

• udbrede viden om den seneste forskning på 
sundhedsområdet

• understøtte internationalt samarbejde

ER VI JERES NYE SAMARBEJDSPARTNER?

• Er I en virksomhed, kommune, region, styrelse, 
interesseorganisation, videninstitution eller et 
ministerium?

• Arbejder I med udfordringer på sundheds- eller 
velfærdsområdet?

• Har I ikke allerede et samarbejde med forskere på AU?

Så kontakt os. 

ET SAMARBEJDE MED CENTER FOR 
SUNDHEDSSAMARBEJDE VED AU GIVER JER:

• en platform baseret på den nyeste forskningsbaserede 
viden inden for sundhed og velfærd

• mulighed for kvalificeret metodevejledning og 
effektevaluering

• adgang til unikke forsøgsfaciliteter

• potentiale for at udvikle innovative løsninger sammen 
med førende forskere

• sikkerhed for professionel projektledelse fra start til slut 
i samarbejdet.

KONTAKT OS 

Center for Sundhedssamarbejde 
Aarhus Universitet 
www.susa.au.dk

Carsten Obel, Direktør, Professor i almen medicin, PhD

Lotte Langkilde, Udviklingschef
Lotte.Langkilde@au.dk

Læs mere om vores samarbejdsprojekter på www.susa.
au.dk
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