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Kære alle medlemmer  
 

Bestyrelsen i ergoterapifagligt 
selskab for forskning takker alle 

for et godt år.  
 

Året startede med årsmøde på 
Århus Universitetshospital, hvor vi 

sagde farvel til to 
bestyrelsesmedlemmer og fik valgt 

to nye ind. I bestyrelsen  sidder 
vi repræsentanter i alle aldre, 

indenfor meget forskellige 

retninger indenfor forskning og 
med mange forskellige 

kompetencer, men fælles for os 
er, at vi arbejder med forskning og 

evidensbasering inden for det fag, 
som knytter os sammen.  

 
Vi forsøger at skabe et fælles 

fokus på, hvordan forskning kan 
skabe et vidensgrundlag, som 

styrker vores praksis. Dette kan 
umiddelbart synes svært, når den 

ergoterapeutiske praksis skal 
rumme tilgange, specialer og 

forskningsmetoder, som har 

videnskabsteoretiske grundlag og 
traditioner, der skal rumme både 

humanistiske, 
samfundsvidenskabelige og 

naturvidenskabelige metoder. De 
forskellige mennesker, borgere, 

klienter og patienter, som vi med 
vores tilgang har som mål at give 

den bedst mulige livskvalitet, kan 
derfor ikke umiddelbart altid 

understøttes af en fælles 
evidensbaseret tilgang.  

 
Udover de udfordringer, der ligger 

i at definere hvad vi er fælles om - 
ligger der en stor udfordring i at 

definere hvor og hvilke 
metoder, vi skal bruge i hvilken 

sammenhæng og hvad formålet 
er. Forskningsmæssigt står 

ergoterapi som et forholdsvist 
ungt forskningsfelt med færre 

udøvende forskere end vores 

nærmeste 
samarbejdspartnere, hvilket også 

giver os nogle udfordringer i 
forhold til den evidens, som er 

tilgængelig for praksis.  
 

På trods af de skitserede 
udfordringer har vi en 

fællesnævner, som giver mange 
spændende debatter 

og understøtter vigtigheden i, at vi 
som faggruppe sammen styrker 

evidensen i vores fag.  
 

I det forgangne år har vi taget hul 

på nogle af de aspekter, som kan 
synliggøre og understøtte, at 

vi bliver ved med at udvikle vores 
vidensgrundlag, synlighed - og 

hvad der understøtter, at 
ergoterapeuter må bidrage til 

forskning og evidensbasering. 
Dette for at kunne tilbyde en 

kvalificeret indsats, som andre 
efterspørger samt kunne prioritere 

vores indsatser i et social- og 
sundhedsvæsen, som kræver 

argumentation og dokumentation 
for de ydelser, som vi kan tilbyde. 

 

Vi har i det forløbne år i 
bestyrelsesgruppen stillet skarpt 

på ergoterapeutiske redskaber og 
valideringen af disse ved sidste 

årsmøde, i seneste nyhedsbrev var 
emnet den ergoterapeutiske 

NYTÅRSBREV 
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specialistordning, til dette 
årsmøde sætter vi fokus på 

forbindelsen mellem forskning og 
praksis og implementering. Vi har 

diskuteret mange andre emner, 
som skal debatteres for, at vi som 

faggruppe følger med udviklingen 
og fortsat kan tilbyde vores 

målgruppe den bedst mulige 

behandling/genoptræning/rehabilit
ering. 

 
I det nye år vil vi fortsat tage 

emner op og arbejde med, at 
vigtigheden af forskning når ud til 

alle ergoterapeuter. Vi vil forholde 
os til, hvordan vi synliggør og 

operationaliserer det 
evidensbasede grundlag i vores 

praksis. Herunder vil vi bl.a, 
udover det den fortsatte debat om 

ovenstående emner, diskutere 
kliniske retningslinjers betydning 

og anvendelse i den 

ergoterapeutiske praksis. Et andet 
aktuelt emne er ergoterapeuters 

muligheder for akademisk 
videreuddannelse. Som noget nyt 

vil vi arrangere temadage i Århus 
og København for vores 

medlemmer.  
 

Vi håber, at I vil komme med 
indpisk til det fremtidige arbejde 

og debatteringsemner, så 
forbindelsen mellem forskning og 

praksis yderligere styrkes, og alle 
forskningsområder bliver belyst 

og synliggjort. 

 
Alle ønskes et godt nytår. 

 
På bestyrelsens vegne 

Louise Faber 

 
 

Årsmøde i Ergoterapifagligt 
Selskab for Forskning 

 

Årsmødet afholdes mandag den 
10. marts 2014 fra 9.30 til 16.30 i 

København i auditoriet på 
Frederiksberg Hospital. Temaet for 

årsmødet er forbindelsen mellem 
forskning og praksis. 

Oplægsholderne vil med 
udgangspunkt i deres forskning 

give et bud på dette. 
 

Følgende oplægsholdere 
kommer og fortæller om deres 

ph.d: 
 

Kirsten Hansen:  

Care for children of parents with 
depression  

 
Tina Helle:  

Housing Accessibility Methodology 
Targeting Older People – Reliable 

Assessments and Valid Standards 
  

Anette Kjærsgaard: 
Difficulties in swallowing and 

eating following acquired brain 
injury - From a professional and a 

patient perspective 
 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA 
BESTYRELSEN 
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Årsmøde 

Program: 

Kl.  9.30 – 10.00: Indskrivning 

og kaffe/te. 

Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst. 

Kl. 10.10 – 10.50: Oplæg 1  

Kl. 10.50 – 10.55: Spørgsmål  

Kl. 10.55 – 11.10: Pause. 

Kl. 11.10 – 11.50:  Oplæg 2 

Kl. 11.50 – 11.55 Spørgsmål 

Kl. 11.55 – 12.40: Frokost 

Kl. 12.40 – 13.20: Oplæg 3 

Kl. 13.20 – 13.25: Spørgsmål  

Kl. 13.25 – 13.30: Oplæg til 

”round-table” drøftelse  

Kl.13.30 – 14.15:  ”Round-

table” drøftelser 

Kl.14.15 – 14.35:  Kaffe/te 

Kl. 14.35 – 15.30: Opsamling 

og perspektivering 

 

Generalforsamling 2013 for 

EFS for Forskning´s 

medlemmer: 

16.03.12 kl. 15.30 – 16.30  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Åbning af 

generalforsamling 

3. Formandens beretning 

4. Godkendelse af 

årsregnskab med Etf’s 

påtegning 

5. Fastsættelse af 

kontingent (medlem og 

associeret medlem) 

6. Forslag fra bestyrelsen, 

herunder forslag til 

arbejdsprogram / 

handleplan 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter. Der skal 

vælges to 

bestyrelsesmedlemmer 

for en periode af 2 år og 

to suppleanter for en 

periode af 1 år).  

9. Valg af revisor og 

suppleant  

10. Eventuelt 

 

Følgende fra bestyrelsen er på 

valg: 

 

Lisbeth villemoes: stiller ikke op 

igen 

Lisa Østergaard: stiller op igen 
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Julie Boeberg: stiller op igen 

Jeanette Lindholm: stiller op 

igen 

Kirsten Pedersen: Ikke på valg 

Louise Faber: Ikke på valg 

Marc Sampedro: Ikke på valg 

 

Vi opfordrer alle, som har lyst 

til at bidrage og deltage i vores 

spændende arbejde at stille op 

 

Pris for deltagelse: Gratis for 

medlemmer. 100 kr. for ikke-

medlemmer.   

Tilmeldingfrist: den 20.02.14  

pr. e-mail til: 

lisbeth.villemoes@mail.dk 

 

Husk at betale kontingent! 

 

 

 
 

Film om om anvendelse af 
Worker Role Interview (WRI) 

og Work Environment Impact 
Scale (WEIS) i praksis 

 
Der er netop udkommet en film 

om anvendelse af Worker Role 
Interview (WRI) og Work 

Environment Impact Scale (WEIS) 

i praksis, redskaberne er udviklet 
som en del af The Model of Human 

Occupation af Gary Kielhofner. 

Filmen er finansieret af 
Ergoterapeutforeningen, og udført 

af Jytte Jensen, underviser og 
Kirsten Petersen, tidligere lektor 

på Ergoterapeutuddannelsen i tæt 
samarbejde med Center for 

Elektroniske Medier på VIA 
University College. 

Hovedpersonerne i filmen spilles af 

ergoterapeut Lene Fogh Karlsbjerg 
og skuespiller Mette Ladekarl, og 

filmen er instrueret af Trine 
Damgaard. 

Det er med stor glæde, at vi nu 
sender filmen ud til inspiration for 

såvel studerende som 
ergoterapeuter i praksis. 

Manualerne til WRI og WEIS er i 
øvrigt oversat til dansk og 

tilgængelige sammen med filmen 
på ETF´s hjemmeside: 

http://www.etf.dk/weis_wri/ 
 

  

 

ERGO symposium 2014 
 
 

 

Forskning og 

uddannelse i 

aktivitetsvidenskab og 

ergoterapi  

– Hvilke veje går vi?  
 

 

Fredag den 14. marts 

2014 

 

NYT 

OPSLAGSTAVLEN 

mailto:lisbeth.villemoes@mail.dk
http://www.etf.dk/weis_wri/
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Dette symposium sætter fokus på 
aktuel forskning og uddannelse 

indenfor aktivitetsvidenskab og 
ergoterapi.  

 
Symposiet henvender sig til alle 

ergoterapeuter og studerende, 
som har lyst til at få viden om 

forskning, udvikling og uddannelse 

i ergoterapi og aktivitet med 
inspiration til egen praksis og 

udvikling.  
 

Formål med dagen 
At sætte fokus på forskning, 

udvikling og videreuddannelse i 
aktivitetsvidenskab og ergoterapi i 

Danmark  
 

Tid:  Fredag den 14. marts 
2014 kl. 9.00-16.00 

Sted:  Syddansk Universitet, 
Odense,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sundhedskartellet 
afholder inspirationsdag 
for ph.d. og ph.d. 
studerende 
 
Til spredning i netværk. – Håber at 
I har lyst til at deltage J 

Tilmelding på mail direkte til 
Sundhedskartellet shk-

mav@sundhedskartellet.dk 
  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 15. januar 2014, hvor 

Sundhedskartellet afholder 
inspirationsdag for ph.d. og ph.d. 

studerende indenfor 

Sundhedskartellets faggrupper. 
Inspirationsdagen vil indeholde 

temaer indenfor forskning, løn- og 
ansættelsesvilkår.  

 
Der er åbent for både medlemmer 

og ikke-medlemmer. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:shk-mav@sundhedskartellet.dk
mailto:shk-mav@sundhedskartellet.dk
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Formand 

 
 

Navn: 
Lisbeth Villemoes Sørensen 

 
Titel:  
Specialergoterapeut, MPH og ph.d  

 

 
Arbejdssted: Freelance konsulent 

og underviser: 

 
Uddannelsesbaggrund: 

Ergoterapeut 1969 
Master of Public Health, 

Københavns Universitet 1998 
Godkendt som specialergoterapeut  

i gerontologi, 
Ergoterapeutforeningen 2003 

Ph.d. Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet 

2007 
 

Forskningsinteresser: 
Jeg har flere fokusområder for 

mine interesser i forskning. Et 

område er ældre og deres sociale 
liv, herunder demente personers 

sociale liv og samspillet mellem 
socialt liv og helbred hos ældre.  

 

 
 

Et andet fokusområde er 
evidensbasering af ergoterapi i en 

kompleks betydning, der omfatter 
mere end RCT studier. 

 
Vision for EFS for forskning: At 

selskabets arbejde vil støtte 

udviklingen af forskning i 
ergoterapi i Danmark samt støtte 

udviklingen og anerkendelsen af 
det ergoterapifaglige speciale. 

 
 

Næstformand 

 
 

Navn: Lisa Østergaard 

Titel: Ergoterapeut, cand. scient. 

san., Ph.d.-stud. 

 

Arbejdssted: 
Fysioterapi- og 

Ergoterapiafdelingen, Aarhus 
Universitetshospital 

 

Uddannelsesbaggrund: 
Ph.d.-stud., Aarhus Universitet 

(afhandling indleveres juni 2013) 
Sundhedsfaglig kandidat 

(cand.scient.san.), Aarhus 
Universitet, 2007 

Ergoterapeut, Aarhus 
Ergoterapeutuddannelse, 2002 

 

Bestyrelsen i EFS for forskning 
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Forskningsinteresser: 
Jeg har siden 2007 været ansat i 

Forsknings- & Udviklingsenheden, 
Fysioterapi- og 

Ergoterapiafdelingen, Aarhus 
Universitetshospital.  

I kraft af min funktion som 
forskningsansvarlig terapeut er jeg 

involveret i en bred vifte af 

forsknings- og udviklingsprojekter 
indenfor forskellige specialer. Min 

egen forskning omhandler i høj 
grad kliniske randomiserede 

undersøgelser, hvor jeg har haft et 
særligt fokus på rehabilitering 

efter rygoperationer. I min 
forskning beskæftiger jeg mig 

både med monofaglige 
ergoterapeutiske projekter og 

tværfaglige 
rehabiliteringsprojekter. 

Derudover arbejder jeg med 
sundhedsøkonomiske evalueringer 

knyttet til de randomiserede 

studier. 

 

Vision for ESF for Forskning: 

Mit engagement i 
bestyrelsesarbejdet bunder i et 

ønske om at være med til at 
synliggøre forskning inden for det 

ergoterapeutiske felt. Min vision 
er, at selskabet bidrager med 

inspiration og ny viden til de 

mange ergoterapeuter, der har 
interesse i forskning. Desuden skal 

ESF for Forskning være med til at 
styrke og udvikle netværk inden 

for ergoterapeutisk forskning. 

 
 

 
 

 

Sekretær 

 

 

Navn: Julie Boeberg Jensen 

Titel: Udviklingsergoterapeut, 

MSc. OT 
 

Arbejdsted: Fysioterapi- og 

Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg 
Hospital 

 

Uddannelsesbaggrund: 
European MSc.OT, 2012 

Ergoterapeut, Aarhus 

Ergoterapeutuddannelse, 2002 
 

Forskningsinteresser: 
Har siden 2010 været ansat som 

udviklingsergoterapeut primært 
indenfor det neurologiske område 

på Bispebjerg Hospital med fokus 
på diverse udviklingsprojekter og 

kompetenceudvikling. Derudover 

har jeg forestået 
udviklingsprojekter bredt i 

ergoterapien fx et prævalensstudie 
af spise-drikke-synke 

vanskeligheder blandt ældre 
lungemedicinske patienter indlagt 

med pneumoni og/eller 
dehydrering. Mit speciale fra 

EuroMaster uddannelsen var et 
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kvalitativt studie omhandlende 
ældre mennesker med dysfagi. 

 
Vision for EFS for Forskning: 

Mine forskningsinteresser og 
visioner for mit bestyrelsesarbejde 

er at være med til at arbejde for 
at synliggøre og fremme 

ergoterapeutisk forskning med 

fokus på implementering i praksis. 
 

Økonomiansvarlig

 

  

Navn: Marc Sampedro Pilegaard 
Titel: Stud.cand.scient.san og 

ergoterapeut. 
  

Arbejdssted: 

Studentermedhjælper CFK - 
Folkesundhed og 

Kvalitetsudvikling, Region 
Midtjylland og ekstern underviser 

ved Ergoterapeutuddannelsen VIA 
University College, Aarhus.  

Uddannelsesbaggrund:  
Ergoterapeut, VIA University 

College Aarhus, 2011  
Studerende ved Den 

Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse Aarhus 
Universitet, 2012-2014  

 
Forskningsinteresser: 

Mine primære interesser ligger 
indenfor rehabilitering, specielt 

svage og udsatte ældre som har 
oplevet et funktionsevnetab. Jeg 

er desuden interesseret i 

redskaber til måling af 
funktionsevne og til kognitiv 

udredning i relation til 
aktivitetsudøvelse. Mine 

forskningskompetencer består 
hovedsagligt af kvantitative 

metoder, hvor jeg særligt har 
viden om epidemiologi og 

biostatistik.  
 

Vision for EFS for Forskning: 
Jeg håber, vi en dag får opbygget 

endnu flere ergoterapeutiske 
forskningsmiljøer, så vi i 

samarbejde med praksis fortsat 

kan udvikle og forbedre dansk 
ergoterapi.  

  
 

Kommunikationsansvarlig 

  
 
Navn: Louise Lohmann Faber 
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Titel: Udviklingsterapeut, 
cand,scient.san. 

 
Arbejdssted:  

Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospitaler  

Udviklingsansvarlig for Geriatri, 
KOL-rehabilitering og 

Faldforebyggelse. 

 
Uddannelsesbaggrund: 

Sundhedsfaglig kandidat 
(cand.scient.san), Københavns 

Universitet, 2012. 
Ergoterapeut, 

Ergoterapeutuddannelsen, Ergo- 
og fysioterapeutskolen i Aalborg, 

2002. 
 

Forskningsinteresser: 
Mine forskningsmæssige interesser 

og kompetencer ligger i tråd med 
min uddannelses profil indenfor 

den kliniske forskning. Mit fokus er 

på evidensbasering af den 
ergoterapeutiske praksis igennem 

relevante sygdomsspecifikke, 
generiske samt såvel mono- som 

tværfaglige redskaber og metoder. 
Min styrke er mit brede metodiske 

kendskab indenfor såvel kvalitativ 
som kvantitativ forskning samt mit 

daglige virke, hvor jeg udnytter 
denne viden i forsknings- og 

udviklingsprojekter i den kliniske 
ergoterapeutiske praksis samt i 

tværfagligt forskningssamarbejde.  
Jeg har primært beskæftiget mig 

med forskning indenfor det 

ortopædkirurgiske område, men 
har igennem mit job, min 

uddannelse og tidligere erfaring et  
bredt kendskab til andre specialer 

og diagnosegrupper. Mine primære 
fokusområder er den 

ældremedicinske patient og ældre 
med hoftebrud. 

 
Vision for EFS for forskning: 

Min vision er at skabe mere fokus 
på ergoterapeutisk forskning. Jeg 

ønsker i højere grad at være med 
til at trække en rød tråd fra 

ergoterapeutiske 

forskningsspørgsmål til relevante 
studiedesigns og implementering 

af evidens til understøttelse eller 
ændring af praksis. Jeg vil arbejde 

for et fokus på metodisk høj 
kvalitet og et højt evidensniveau 

indenfor ergoterapeutiske og 
tværfaglige studier. 

 
 

Kommunikationsansvarlig 

 
 

Navn: Jeanette Lindholm 
Titel: Lektor, Cand.Pæd.Pæd. 

Ergoterapeut, Ph.d-studerende 
 

Arbejdssted(er): 
Lektor ved 

Ergoterapeutuddannelsen i 
Aarhus, VIA University College.  

Ph.d.-studerende ved Psykologi og 
Uddannelsesforskning, Roskilde 
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Universitet 
 

Uddannelsesbaggrund: 
2006 Kandidat fra Cand.pæd.pæd. 

ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet 

1998 Pædagogisk Diplom 
Uddannelsen, Danmarks 

Læreruddannelse 

1998 Ergoterapeut, 
Ergoterapeutuddannelsen i 

Aalborg 
 

Forskningsinteresser: 
Mit interessefelt i 

uddannelsesforskningen tager 
udgangspunkt i 

kompetenceudvikling hos 
studerende i 

professionsuddannelser. Kravene 
til nutidens sundhedsprofessioner 

er under forandring, hvor 
fokusområder som 

tværprofessionalitet, 

kvalitetsbevidsthed og -udvikling, 
er en del af diskursen, ligesom 

ergoterapeuter skærper fokus på 
deltagelse, meningsfuldhed og 

medinddragelse af målgrupperne i 
ergoterapiprofessionens virke. 

Dette har dannet baggrund for mit 
ph.d. projekt, der handler om 

professionsidentifikation i et 
livshistorisk perspektiv.  

 
Vision for EFS for forskning: 

Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet 
rummer således perspektiver fra 

uddannelsesforskningen omkring 

livslanglæring og 
professionsidentitet. 

 
 

 
 

Kommunikationsansvarlig 

 

 

Navn: Kirsten Schultz Petersen  

Titel: cand. scient.soc., ph.d. og 
forsker 

 

Arbejdssted: 
MarselisborgCentret, Center for 

Forskning og Kvalitetsudvikling, 
Region Midt. 

 

Uddannelsesbaggrund:  

Ph.d. fra Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
ved Aarhus Universitet, 2009 

Kandidat fra Den Sociale 
Kandidatuddannelse ved Aalborg 

Universitet, 2002 
Uddannet ergoterapeut fra 

Ergoterapeutuddannelsen i 
Odense, 1983 

 

Forskningsinteresser: 
Aktuelt er jeg i gang med et 

forskningsprojekt om 
tilbagevenden til arbejde efter 

længerevarende sygemelding. 
Tidligere har jeg arbejdet i mange 

år som underviser på 
Ergoterapeutuddannelsen i 

henholdsvis Aalborg og Aarhus. 

Jeg har forsket i rehabilitering af 
mennesker med psykiske lidelser, 

og beskæftiget mig med 
brugerinddragelse indenfor 
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socialpsykiatrien, hvor jeg har 
skrevet speciale, ph.d., udgivet 

artikler og bidraget med kapitler 
om brugerinddragelse og dets 

betydning i rehabilitering. Jeg har 
især anvendt kvalitative 

forskningsmetoder som case-
studier, felt-arbejde, 

deltagerobservation samt 

individuelle og 
fokusgruppeinterview, men jeg 

interesserer mig også for Mixed 
Method designs. Mit 

ergoterapeutiske interessefelt 
spænder fra ergoterapeutiske 

teorier til anvendelse af 
undersøgelsesredskaber samt 

evidensbaseret praksis. Jeg har 
bidraget til oversættelse og 

validering af flere forskellige 
MOHO – undersøgelsesredskaber.  

 

 
 

 
 

 
Formand  

Lisbeth Villemoes Sørensen 

Ergoterapeut, MPH, ph.d. 
 

Freelance konsulent og 
underviser: 

N.J. Fjords Allé 10, 2.tv 
1957 Frederiksberg C 

Privat: 35 36 00 74  
Mobil: 26 71 10 74 

Mail: lisbeth.villemoes@mail.dk   

 
Næstformand 

Lisa Østergaard 
Forskningsansvarlig terapeut, 

cand.scient.san., ph.d.-stud. 
Forsknings- og udviklingsenheden. 

Fysioterapi og Ergoterapi afd. 

Århus Universitets Hospital 
Nørrebrogade 44 byg. 3, 1. sal., 

8000 Århus 
Mobil: 21 45 24 44 

Mail: lisaoest@rm.dk 

 

Sekretær  

Julie Boeberg Jensen 

Udviklingsergoterapeut, MSc. OT 

Fysio- og Ergoterapiafdelingen  
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23 

2400 København NV 
Arb: 35 31 34 00 

Mobil: 26 83 76 14 

Mail: 

Julie.Boeberg.Jensen@regionh.dk 

   

Økonomiansvarlig 

Marc Sampedro Pilegaard 

stud.cand.scient.san.  

Studentermedhjælper CFK - 
Folkesundhed og 

Kvalitetsudvikling, Region Midt  
Ekstern underviser, 

Ergoterapeutuddannelsen i 
Aarhus, VIA University College. 

Mobil: 20 72 29 72 
Mail: 

marcsampedro_nielsen@yahoo.dk 
 

Kommunikationsansvarlig 

Louise Lohmann Faber  

cand.scient.san, 

udviklingsterapeut, Geriatri 

Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospitaler 

Fysio- og ergoterapien, afdeling T 
Frederiksberg Hospital 

Ndr. Fasanvej 57 
2000 Frederiksberg 
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Mobil: 25 85 18 17 
Mail: 

louise.lohmann.faber.02@regionh.
dk  

 
 

Kommunikationsansvarlig 
Jeanette Lindholm 

cand.pæd.pæd. , ergoterapeut, 

ph.d-stud., lektor 
Ergoterapeutuddannelsen 

VIA University College 
Hedeager 2  

8200 Aarhus N 
Mobil: 51 24 76 49 

Mail: jli@viauc.dk 
 

Kommunikationsansvarlig 
Kirsten Schultz Petersen  

cand. scient.soc., ph.d. og forsker 
MarselisborgCentret 

P.P. Ørumsgade 9-11 bygning 1B 

8000 Aarhus C. 

Mobil: 23 81 85 71 

Mail: Kirsten.Petersen@stab.rm.dk  
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