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Indledning 
 

Professionshøjskolerne har siden 2014 haft det som et lovbestemt formål1, at de skal bedrive praksisnær og 

anvendelsesorienteret forskning og udvikling (FoU) til gavn for den private og offentlige sektor og med 

henblik på at styrke professionsuddannelsernes kvalitet og relevans.  

 

Et særkende for professionshøjskolernes forskning er, at forskningen sker i tæt sammenhæng til - eller 

samspil med - de professioner og centrale velfærdsområder, som professionshøjskolerne uddanner til. Det 

betyder, at der er kort vej fra udvikling til brug. Forskningen spiller således en væsentlig rolle i forhold til at 

forny og forbedre praksis inden for de professioner og fagområder, som professionshøjskolerne uddanner til, 

fx folkeskolen, børneområdet og sundhedsområdet. Lige så centralt bidrager forskningen til at højne 

professionsbacheloruddannelsernes kvalitet og relevans.  

 

I denne publikation sætter Danske Professionshøjskoler fokus på relevante tal og fakta om 

professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2021, og den udvikling der har været inden for 

området de seneste fem år.  

 

Der er i publikationen fokus på følgende områder: 

• Finansiering af forskning og udvikling 

• Forskningsaktivitet 

• Medarbejderkompetencer 

• Forskningstemaer 

• Vidensomsætning 

 

Den første del af publikationen indeholder nyeste data inden for de ovenstående fem områder. Den anden 

og sidste del indeholder to konkrete eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter på 

professionshøjskolerne med fokus på, hvordan projekterne arbejder med at omsætte deres 

forskningsresultater til ny viden i uddannelserne og i praksis.  

  

 

1 Lov 1614 af 26/12/2013: ”Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage 

praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes 

og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” og ”Professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på 

forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne 

er rettet mod.” 
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Finansiering 
 

Professionshøjskolernes forskning og udvikling finansieres dels gennem en årlig statslig bevilling og dels 

gennem eksterne midler.  

 

Statslig bevilling 
Professionshøjskolerne har siden 2013 modtaget en årlig statslig bevilling på 308 mio. kr. (2021-priser), som 

skal give professionshøjskolerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 

forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. figur 1. Til sammenligning modtager universiteterne 9,3 mia. kr., 

svarende til 30 gange så meget som professionshøjskolerne.  

 

Figur 1: Den statslige basisbevilling til forsknings- og udviklingsaktiviteter på uddannelsesinstitutioner, mio. kr. 

2021 

  
Anm.: Den samlede bevilling udgør 9.771 mio. kr., hvoraf professionshøjskolerne modtog 308 mio. kr. i 2021. I kategorien 

”Professionshøjskoler” dækker de seks professionshøjskoler og Danmarks Medie - og Journalisthøjskole 

Kilde: Finanslov 2021. 

 

  

Professionshøjskoler 
3 pct.; 308 mio. kr.

Universiteter 96 pct.; 
9.361 mio. kr.

Øvrige 1 pct.; 101 mio.kr.
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Ekstern finansiering af professionshøjskolernes forskning og udvikling 
Den eksterne finansiering af professionshøjskolernes forskning- og udviklingsaktiviteter udgjorde 164 mio. 

kr. i 2021. Dermed bidrager ekstern finansiering fra eksempelvis fonde, virksomheder, regioner og 

kommuner med 35 pct. af professionshøjskolernes samlede forskningsfinansiering på 472 mio. kr.2.  

I figur 2 fremgår udviklingen i fordelingen af den eksterne finansiering på forskellige finansieringskilder fra 2017 

til 2021. Det ses, at andelen af forskningsfinansiering i kategorien ”danske virksomheder og fonde” er steget 

gennem perioden fra 33 pct. i 2017 til 43 pct. i 20213. Posten dækker i alt overvejende grad private fonde.4 

Andelen af de andre finansieringskilder svinger mere fra år til år.  

 

Figur 2: Fordeling af ekstern finansiering i 2017-2021 fordelt på kilder. 

  
 

Anm.: Der er i perioden 2019-2021 gradvist implementeret ny registreringsramme på institutionerne, hvilket har givet 

forskydninger i datagrundlagets opgørelsesmetode. Derudover er der for 2021 sket en ændring på VIA ift. opgørelse af 

partneromkostninger, der påvirker institutionens samlede eksterne finansiering. Der skal derfor tages forbehold ved 

sammenligning mellem år. 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

  

 
2 Den årlige finanslovsbevilling er på 308 mio. kr. 
3 I 2015 udgjorde samme andel kun 24 pct., så stigningen er foregået over en længere årrække.  
4 ”Virksomheder” dækker kun 4 pct af beløbet. 
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Forskningsaktivitet 
 

I tabel 1 vises udviklingen i antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med forskning og udvikling på 

professionshøjskolerne5 fra 2017 til 20216. Det fremgår, at efter flere år med stigninger i antallet af FoU-

medarbejdere har antallet fra 2020 stabiliseret sig omkring 1.450 personer. 

 

I tabel 2 vises antallet af årsværk, dvs. den tid der blev brugt på forsknings- og udviklingsarbejde. Det 

fremgår her, at antallet af årsværk er steget lidt siden 2017, men faldet med 6 pct siden 2019. Hver FoU-

aktive medarbejder bruger i 2021 i gennemsnit ca. 40 pct. af et årsværk på forskning og udvikling (og 

dermed resten af tiden på andre opgaver, primært undervisning).  

 

Tabel 1: Samlet antal FoU-aktive medarbejdere 2017-2021 fordelt på institutioner. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

UC SYD 95 93 98 85 88 

Professionshøjskolen UCN 163 132 167 169 171 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 136 153 170 175 166 

Københavns Professionshøjskole 355 322 334 338 294 

Professionshøjskolen Absalon 136 163 146 160 175 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 38 44 46 62 55 

VIA University College 399 484 470 462 496 

I alt  1.322 1.391 1.431 1.451 1.445 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

 

Tabel 2: Samlet antal FoU-årsværk 2017-2021 fordelt på institutioner. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

UC SYD 39 42 43 44 41 

Professionshøjskolen UCN 72 66 74 74 71 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 98 83 84 85 77 

Københavns Professionshøjskole 159 176 175 140 116 

Professionshøjskolen Absalon 53 66 71 78 82 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 9 13 11 13 13 

VIA University College 159 176 189 202 207 

I alt  588 622 647 636 606 

Kilde: Danmarks Statistik     
 

 

 
5 Nøgletallene angiver det antal medarbejdere, der d. 31. december i et givent år har været FoU-aktive, som defineret af Danmarks 

Statistik, dvs. som har brugt mindst 10 pct. af arbejdstiden på forskning og udvikling. I tallene indgår både forsknings- og 

teknisk/administrativt personale. 
6 Institutioner med høj andel af erhvervsakademiuddannelser (Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole) har lavere antal forskningsaktive, da disse uddannelser modtager færre bevillinger til forskning.  
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Medarbejderkompetencer 
 

Det fremgår af professionshøjskolernes lovgrundlag7, at professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på 

forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og 

erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Derfor er det også en naturlig del af professionshøjskolernes 

underviseres hverdag, at de skal indgå i interne og eksterne forsknings- og udviklingsaktiviteter samt i 

samarbejder med relevante forskningsmiljøer. 

 

Professionshøjskolerne har siden 2014, hvor forskningsopgaven blev en del af deres formål, arbejdet 

målrettet for at styrke deres underviseres forskningskompetencer. I 2013 blev docentstillingen en del af 

professionshøjskolernes stillingsstruktur. Docentstillingen er en faglig lederstilling med fokus på forskning og 

udvikling og med krav om forskningskompetencer på ph.d.-niveau.  

 

Ph.d.-studerende blev en del af professionshøjskolernes stillingsstruktur i 2008. Før 2021 var det kun 

universiteterne, der formelt kunne ansætte de ph.d.-studerende. I 2021 blev det muligt for 

professionshøjskolerne selv at ansætte ph.d.-studerende, dog samtidig med at de er indskrevet på et 

universitet.  

 

Nedenfor i figur 3 fremgår antallet af undervisere med ph.d., antallet af ph.d.-studerende og antallet af 

docenter på professionshøjskolerne. Her ses, at antallet af ph.d.-studerende er faldet gennem de seneste 

fem år, mens antallet af undervisere med en ph.d.-grad er steget. At der tidligere blev uddannet relativt 

mange ph.d.er kan hænge sammen med, at der i starten har været behov for at uddanne en vis mængde af 

forskningsmedarbejdere. Dette behov er blevet mindre efter, at flere forskningsmedarbejdere er blevet 

uddannet og ansat. 

 

Antallet af ansatte i docentstillinger er steget de seneste fem år. I 2021 var der 110 ansatte med denne 

stillingsbetegnelse. 

 

Figur 3: Antal ph.d.-studerende, undervisere med ph.d. og docenter i årene 2017-21 

 
Kilde: Danske Professionshøjskoler 
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Forskningstemaer 
 

På professionshøjskolerne forskes der bredt inden for de professioner, som professionshøjskolerne 

uddanner til. Mange forskningsprojekter går på tværs af uddannelser og samfundsområder. I forbindelse 

med en evaluering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2019 viste arbejdet 

med at inddele vidensproduktionen i uddannelsesområder, at mange af publikationerne havde forfattere, der 

var tilknyttet forskellige uddannelser.8 I de cases, der kan læses i slutningen af denne publikation, 

gennemføres det ene på tværs af forskellige uddannelser. Konkret er det projektet om demensbyen 

Svendborg, som gennemføres af en række sundhedsuddannelser, og et opfølgende projekt om demens 

kommer også til at omfatte det sociale og det pædagogiske område.    

 

Figur 4 giver et billede af, hvilke samfundsmæssige områder, der fylder mest i forskningen på 

professionshøjskolerne. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en del af forskningen på 

professionshøjskolerne (23 pct.) ikke passer ind i kategorierne. 

 

De tre forskningsområder der fylder mest på professionshøjskolerne i 2021 er: 

• Forskning i uddannelsesforhold (33 pct. af forskningen). 

• Forskning i sygdomsbekæmpelse og forebyggelse (18 pct. af forskningen). 

• Forskning i sociale forhold (17 pct. af forskningen). 

 

Figur 4: Fordeling af forskningsårsværk på temaer, andele af de samlede forskningsårsværk, 2021 

 
Anm: Temaer er de samfundsmæssige områder den pågældende forskning har umiddelbar betydning for. Denne klassifikation benyttes 

bl.a. som grundlag for indberetninger til OECD. 

Kilde: Danmarks statistik 

 

 

  

 
8 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2019): Forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier 

33%

18%17%

6%

4%

23%
Uddannelsesforhold

Sygdomsbekæmmpelse og
forebyggelse

Sociale forhold

Kultur, massemedier og fritid

Handel og serviceerhverv

Øvrige / kan ikke fordeles



 7 

Vidensomsætning 
Professionshøjskolernes forskning og udvikling har som formål at udvikle ny, anvendelsesorienteret viden til 

at udvikle og forbedre uddannelser, professioner og erhverv9. Derfor er det et væsentligt fokusområde, at 

forskningen bliver spredt og omsat til viden, der anvendes og gør en forskel. 

 

I denne publikation deles vidensomsætningen i tre kategorier: 

• Vidensomsætning til forskning 

• Vidensomsætning til uddannelse 

• Vidensomsætning til praksis 

 

I det følgende belyses kvantitative indikatorer på vidensomsætning til forskning og uddannelse, mens de 

efterfølgende cases viser eksempler på vidensomsætning til uddannelse og praksis. 

 

Publiceringer rettet mod forskning 

Publicering af forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter, bøger mv. er en måde at udbrede og dele 

forskningsresultater på i forskningsverdenen. Det er også en forudsætning for, at der kan ske udvikling inden 

for et givent forskningsområde.  

 

I figur 5 ses udviklingen i antallet af artikler publiceret i tidsskrifter, som er angivet på den Bibliometriske 

Forskningsindikator-liste (BFI-listen). Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI10) har i udgangspunkt 

været en del af den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne, men 

herudover har BFI’en i praksis også været anvendt som en indikator for forskningskvalitet. Det fremgår, at 

antallet af professionshøjskolernes artikler på BFI-listen har været konstant stigende de seneste 5 år. Det 

fremgår desuden, at antallet af artikler publiceret i øvrigt anerkendte tidsskrifter i 2021 var lidt lavere end i 

2020 men højere end de tre tidligere år. Samlet er antallet af tidsskriftsartikler på professionshøjskolerne 

steget 37 pct. fra 2017 til 2021, og andelen af artikler i tidsskrifter på BFI-listen er steget fra 55 pct. til 62 pct. 

 

Figur 5: Antal videnskabelige artikler publiceret i 2017-2021 

 

 

 
9 Lov 1614 af 26/12/2013 
10 Med aftale om basismidler til forskning fra december 2021 er det besluttet, at BFI-grundlaget ikke vil blive opdateret årligt, og at det 

nuværende administrative set-up omkring BFI afvikles. 
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Anm.: I overensstemmelse med Den Bibliometriske Forskningsindikators krav medregnes kun fagfællebedømte forskningspublikationer 

forfattet af den eller de tilknyttede medarbejdere og udgivet på et forlag eller i et tidsskrift på BFI-listerne.  

Kilde: UC Viden  

Publiceringer rettet mod uddannelser 
Som beskrevet tidligere er et sigte med professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde at 

omsætte ny viden til uddannelserne og derved løfte uddannelsernes kvalitet. Dette sker bl.a. ved, at 

forskningen omsættes til lærebøger eller bidrag til lærebøger. Derfor er antallet af publicerede lærebøger og 

bidrag hertil også en vigtig indikator for professionshøjskolernes vidensomsætning. 

 

I figur 6 ses det, at antallet af publicerede lærebøger ligger stabilt mellem 37 og 48 bøger årligt. Antallet af 

bidrag til lærebøger var i 2021 det højeste i 5 år med 181 publikationer. 

 

Figur 6: Antal lærebøger og bidrag til lærebøger i 2017-2021 

 
Anm.: Tabellen omfatter bøger og antologier, som har studerende ved professionsbacheloruddannelser blandt målgrupperne, er udgivet 

ved et forlag eller i en konferenceserie, og hvis formål er angivet som undervisning frem for forskning eller formidling.  

Kilde: UC Viden 

 

De studerendes perspektiv 
På professionshøjskolerne deles og udbredes forskningen til de studerende på flere måder. Fx sker det ved, 

at professionshøjskolernes undervisere inddrager nationale og internationale forskningsresultater i deres 

undervisning. Men det sker også ved, at de studerende kan deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter som 

en integreret del af deres uddannelsesforløb. At de studerende stifter bekendtskab med den nyeste viden og 

forskning inden for et givent område, er ikke alene til gavn for de studerende, men også til gavn for praksis. 

Både fordi det er her, de studerende ansættes efter endt uddannelse, men også fordi bachelorprojekter på 

professionshøjskolerne af og til gennemføres sammen med en samarbejdspartner fra praksis. I 2021 er 12 

pct. af bachelorprojekterne skrevet i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.11 

 

De studerendes oplevelse af omsætningen af forskningsviden i uddannelserne belyses i spørgeskemaet til 

de studerende i Danmarks Studieundersøgelse. I figur 7 kan det ses, at 70 pct. af de studerende er enige 

 
11 De studerende skal selv registrere deres projekter i UC Viden, hvilket giver en vis usikkerhed. De bliver bedt om at angive, at de har 

eksternt samarbejde, hvis problemformuleringen er stillet eller godkendt af samarbejdspartneren, og/eller samarbejdspartneren har 

efterspurgt det færdige projekt.  
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eller helt enige i udsagnet ”På uddannelsen præsenteres vi ofte for ny viden eller forskning”. 35 pct. angiver, 

at de er helt enige eller enige i, at der er mulighed for at blive inddraget i forsknings- eller udviklingsprojekter 

på deres uddannelse. 31 pct. angiver, at de er helt enige eller enige i, at de kender til nogle af de forsknings- 

eller udviklingsprojekter, der foregår på deres uddannelsesinstitution. 

 

Figur 7: Resultater fra Danmarks Studieundersøgelse 2020. Spørgsmål i temaet ”Forskningsbasering” 

 
Kilde: Danmarks Studieundersøgelse 2020. Dette er den nyeste undersøgelse hvor temaet indgår. 
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Forsknings- 
cases



Mig og min plejefamilie
CASE:

Projektperiode Budget

Formål
Projektet ’Mig og min plejefamilie’ har til formål 
at styrke trivsel og læring for børn og unge, der 
er anbragt i familiepleje. Anbragte børn har 
oftere dårligere trivsel og klarer sig dårligere i 
uddannelsessystemet end andre børn. Projektet 
skal derfor bidrage til at styrke anbragte børn 
og unges trivsel og læring og styrke deres 
muligheder i livet, så de på længere sigt 
uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og 
undgår sociale udfordringer.

Beskrivelse af projektet
Projektet består af to hoveddele: For det 
første gennemføres løbende systematiske 
spørgeskemaundersøgelser af barnets trivsel og 
læring. For det andet afprøver plejefamilier en 
række redskaber og indsatser, som er udvalgt og 
tilpasset til at afhjælpe eventuelle udfordringer 
relateret til barnets læring eller trivsel. Over 
300  børn og deres plejefamilier har deltaget i 
projektet.

I projektet anvendes to spørgeskemaer om 
henholdsvis   børnenes      trivsel og  læring, 
som udfyldes  hvert halve år. Vurderingen af 
hvor godt det går lægges ud til de voksne, 
som har en dagligdag med barnet og derfor 
besvares spørgeskemaerne af plejeforældre, 
barnets primære lærer og/eller pædagog 
samt barnet selv, når de er 11 år eller derover. 
Skemaerne indsamles af socialforvaltningen - 
typisk af familieplejekonsulenten. Resultaterne 
fra spørgeskemaerne anvendes i de samtaler, 
som de professionelle i kommunen har med 
plejeforældre, skole, forældre osv. På den måde 
sikrer man, at alle perspektiver inddrages, og at 
man arbejder systematisk med at sikre barnets 
trivsel og læring.

2017 - 2022 23,4 mio. kr

Det vigtigste i projektet er, 
at man tilbyder en indsats til 

plejefamilier. Det har været et 
overset område. Man betragter 

plejefamilien som en indsats i 
sig selv. Men ofte er der brug for 

mere end bare anbringelsen

- Lektor, projektmedarbejder“

Der er udvalgt tre indsatser, som plejefamilierne 
kan afprøve til at afhjælpe eventuelle 
udfordringer. De tre indsatser tilbydes i 
projektet som et supplement til kommunernes 
eksisterende indsatser. De er udvalgt ud fra en 
afdækning, som viste et behov for yderligere 
indsatser til plejefamilierne med fokus på blandt 
andet læring. En af indsatserne er et hyppigt 
anvendt læringsspil, som plejefamilierne spiller 
med børnene. Med spillet kan plejeforældrene 
understøtte barnets læring på en hyggelig måde.

Som en del af projektet er der derudover 
etableret børnepaneler i tre kommuner, hvor de 
deltagende børn tre gange på et halvt år mødes. 
I børnepanelerne har der været været et socialt 
element med leg og spisning, og så har børnene 
fortalt om deres perspektiver på børnesamtaler 
mv. De tre børnepaneler har hvert lavet et kreativt 
produkt: En stop-motion film, en krea-kasse og 
en quiz (se boks).

Aktører
Projektet gennemføres af NUBU (Nationalt 
center for forskning i udsathed blandt børn 
og unge) med forskere fra Københavns 
Professionshøjskole i spidsen. Trygfonden og den 
A.P. Møllerske Støttefond finansierer projektet. 
Herudover samarbejdes med en lang række 
aktører, herunder otte kommuner.



Vidensomsætning til uddannelse

Vidensomsætning til praksis

Et af børnepanelerne i projektet har udviklet 
en kahoot-quiz, som handler om, hvordan 
plejebørn har det, særligt ift. at tale med 

fagprofessionelle. Der er desuden udviklet en 
vejledning til brug af quizzen i undervisningen. 

Quizzen egner sig godt til brug i undervisning, 
da den får de studerende til at reflektere 
over børneinddragelse på en ny måde. 

Projektlederen fortæller, at den giver anledning 
til overraskelser og nye erkendelser hver 

gang, den anvendes. Meget undervisning 
på socialrådgiveruddannelsen handler om, 

hvordan man afholder gode børnesamtaler, 
men quizzen giver rum for at diskutere, hvordan 
man håndterer det, at mange børn slet ikke har 
lyst til at deltage i en børnesamtale, herunder 

de etiske aspekter. 

Quiz giver bedre forståelse for  
børnenes perspektiv

Spredning blandt undervisere og 
studerende

Da der er tale om et stort projekt, har mange af 
uddannelsens undervisere været involveret i det. 
Projektgruppen har inviteret andre undervisere 

til at bidrage med mindre dele, fx en lille film om 
samtykke. Det betyder, at mange er bekendt med 

og føler ejerskab til projektet. 

Den omtalte quiz er blevet anvendt til 
et fagligt/socialt fredagsarrangement på 

socialrådgiveruddannelsen, hvilket betyder, at 
en bred gruppe undervisere og studerende har 

prøvet den.

På denne baggrund anvendes materialer og 
viden fra projektet i undervisningen, både af 

projektdeltagere og af kolleger.

Kvalificering af samtaler om barnet 
og indsatser

Projektet skaber mere systematik og kontinuitet 
i arbejdet med børnenes trivsel og læring. 
Spørgeskemaerne sikrer, at både trivsel og 

læring inddrages fra forskellige perspektiver 
i samtalerne mellem fagprofessionelle og 

plejefamilien. Særligt fokus på læring bliver ofte 
glemt i samtalerne, som ellers handler mest om 

trivsel. 

Plejeforældrene har taget godt imod projektet. 
De føler sig taget alvorligt, og at de bliver taget 

med på råd på en god måde. 

Spørgeskemaerne kan gøre, at man tidligere ser 
problemerne og kan sætte ind ved behov.  De 
nye indsatser i projektet sikrer samtidig, at der 
er mulighed for at sætte ind på en kvalificeret 
måde – også ved udfordringer med læringen. 

Håndbog til kommuner

Der er i projektet udviklet en håndbog til 
kommunerne om projektets metoder. Den blev 
udarbejdet i starten, men bearbejdes løbende 

på baggrund af erfaringerne. For eksempel 
er der ved at blive udviklet et afsnit med 

anbefalinger til den administrative organisering 
af spørgeskemaerne. 

En del af de deltagende kommuner fortsætter 
med at anvende projektets metoder på grund 

af de gode erfaringer. Samtidig formidles 
erfaringerne gennem artikler, møder og en 

konference, så flere kommuner kan blive 
inspireret. I den forbindelse kan håndbogen 

bruges til at udbrede projektets metoder 
yderligere.

Projektet er forankret på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor projektgruppen også 
er undervisere og i den forbindelse omsætter forskningsviden til uddannelsen. Der er udviklet forskellige materialer 

til brug i undervisningen, og der er et hæfte til undervisningsbrug på vej.

Vidensomsætning til praksis understøttes i dette projekt af, at der er tale om et interventionsprojekt, hvor otte 
kommuner afprøver nye metoder. Dermed sker der en umiddelbar praksisudvikling i forbindelse med projektet.



Svendborg Demensby
CASE:

Projektperiode Budget

Formål
Formål
Formålet med forskningsprojektet var at 
udvikle Svendborg Kommunes støtte til borgere 
med demens samt at styrke undervisningen 
om demensområdet på bl.a. ergoterapeut-, 
fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen. 
Demens er en udbredt sygdom, som især 
rammer ældre borgere. Det anslås, at der i 2020 
var godt 87.000 mennesker med demens I 
Danmark, og antallet forventes at stige til mere 
end 134.000 frem mod 2035. Samtidig er det 
et område i stor forandring. Det skaber et øget 
behov for forskningsbaseret viden, fx ny viden 
der kan understøtte social- og sundhedsfaglige 
professioners arbejde med borgere med demens 
og deres pårørende. 

2015 - 2021

Beskrivelse af projektet
Projektet bestod af fire delprojekter, hvor det 
første handlede om kompetenceudvikling 
af sundhedsprofessionelle i kommunen, fx 
sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
Det andet delprojekt handlede om behovet, 
muligheder og barrierer for fysisk aktivitet hos 
mennesker med demens. Det tredje delprojekt 
handlede om kommunikation og samarbejde 
mellem mennesker med demens, pårørende og 
sundhedsprofessionelle. Og det fjerde delprojekt 
handlede om måltider og ernæringstilstande hos 
mennesker med demens. Alle fire delprojekter 
tog udgangspunkt i Svendborg Kommunes 
demenspolitik, som har fokus på at skabe et 
demensvenligt samfund i Svendborg. 

I projektet er der bl.a. blevet udviklet og indhentet 
ny forskning, nye indsatser og nye arbejdsgange, 
som tilsammen har haft til formål at forbedre 
sundhedsprofessionelles arbejde med borgere 
med demens - både på plejecentre og i eget 
hjem. Fokus har bl.a. været på at styrke borgernes 

7,7 mio. kr.

I fremtiden vil flere borgere 
med komplekse sygdomme få 

tilbudt behandling, pleje og “rehabilitering i eget hjem. Derfor 
er det vigtigt, at professionelle har 

opdateret forskningsbaseret viden om 
fx demenssygdommes følgevirkninger

selvbestemmelse. International forskning peger 
på, at selvbestemmelse  er vigtig for borgernes 
livskvalitet. Samtidig er der blevet arbejdet 
med et hollandsk udviklet redskab til måling af 
livskvalitet hos mennesker med demens,  som 
grundet projektet nu kan bruges i Danmark (se 
boks under vidensomsætning til praksis).
De nye indsatser og arbejdsgange, som projektet 
har tilvejebragt inden for demensområdet, er 
blevet implementeret gennem bl.a. temadage 
og praksisnære læringsforløb for kommunens 
sundhedsfaglige medarbejdere. Herudover er 
projektets viden blev formidlet til kommunens 
borgere gennem en række borgermøder. 

Projektes forskere har desuden indgået i 
udviklingen af en demenshave i tilknytning til 
plejecentret ”Bryghuset - Svendborg Demensby”. 
Haven er designet med det mål at stimulere 
sanserne, bidrage til meningsfuld aktivitet og til 
at opfordre borgere med demens til at tilbringe 
tid i naturen. I haven kan borgere med demens 
færdes på egen hånd, hvilket forskningen peger 
på, er en vigtig frihed. Borgerne kan også besøge 
haven med deres pårørende eller deltage i større 
arrangementer, som afholdes i haven. 

Aktører
Projektet gennemføres af UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole i samarbejde med 
Social- og Sundhedsskolen Fyn og Svendborg 
Kommune. Projektet er finansieret af de tre 
samarbejdspartnere og Den A.P. Møllerske 
Støttefond.

- Docent, projektleder



Vidensomsætning til uddannelse

Vidensomsætning til praksis

På baggrund af projektet er der blevet udviklet 
et valgfag om mennesker med demens, som 
udbydes på tværs af sundhedsuddannelserne 

på UCL. Valgfaget hedder ”Demens set i 
et tværprofessionelt perspektiv”. Mange 

studerende har allerede haft glæde af faget, 
som giver mulighed for at fordybe sig i nyeste 
forskningsbaserede viden om demens. Faget 
gennemføres af projektmedarbejdere fra UCL, 
og der anvendes undervisningsmateriale fra 

projektet. 

Det tværprofessionelle perspektiv er en styrke 
både i projektet og i valgfaget. Det skyldes, 

at mange faggrupper kommer i kontakt 
med borgere med demens. Det tværfaglige 

samarbejde er derfor afgørende for kvaliteten af 
den samlede indsats.

Valgfag på tværs af  
sundhedsuddannelserne

Inddragelse af studerende i  
projektet

Der har løbende været studerende tilknyttet 
projektet. Det gælder dels bachelorstuderende 

på sygeplejerske-, fysioterapeut- og 
ergoterapeutuddannelserne, der har brugt det 
i forbindelse med deres bachelorprojekter, og 
dels SOSU-elever og studerende på efter- og 
videreuddannelse. De studerende har blandt 
andet bidraget til at afprøve det instrument, 

som bruges til at måle livskvalitet blandt 
borgere med demens.

Gennem inddragelsen opnår de studerende 
større forskningsbaseret viden samt praktiske 
erfaringer med at anvende de nye redskaber 
og tilgange. Desuden får de studerende en 
indføring i, hvordan man skaber ny viden 

gennem forskning.

Øget opmærksomhed på at  
inddrage borgere med demens

Projektet har haft fokus på at øge livskvaliteten 
for borgere med demens ved bl.a. at 

inddrage deres egne perspektiver og styrke 
selvbestemmelsen. Et konkret eksempel på 

betydningen af inddragelse er en erfaren 
medarbejder, der efter et kursus blev 

opmærksom på at tænke borgerperspektivet 
mere ind i den daglige praksis. Hun spurgte 

derefter en borger med demens, hvordan han 
foretrak sin morgenmad og opdagede derfor, 
at hun længe ikke havde gjort, som borgeren 

foretrak - blot fordi hun ikke havde spurgt ham.

Projektet har haft betydning i demensbyens 
aktivitetscenter, hvor aktiviteterne nu bliver 

tilrettelagt mere målrettet den enkelte borgers 
interesser og aktuelle funktionsniveau fx i små 

interessebaserede gruppetilbud. 

Nyt redskab til måling af livskvalitet 
for demente

I projektet er der blevet afprøvet og valideret 
et redskab til måling af livskvalitet for personer 
med demens. Redskabet kaldet Qualidem er 
oprindeligt udviklet i Holland, men kan nu frit 
bruges i Danmark fx i praksis på plejecentre 
samt i undervisningen på SOSU-skoler og på 
professionshøjskoler. Redskabet bygger på 
observation, hvor den fagprofessionelle skal 

tage stilling til, hvor ofte 40 udsagn opleves hos 
borgeren. Det er udsagn som fx ”Har smil på 

læben” og ”Giver udtryk for at føle sig spærret 
inde”.

Redskabet bruges blandt andet til at vise 
forandringer over tid eller til at evaluere på, 

om der er særlige situationer, som personen 
mistrives i, og som kan forbedres.

Projektet gennemføres og anvedes på UCL på tværs af ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelserne. 
Projektteamet har udviklet undervisningsmateriale i form af artikler, cases mv., som bl.a. benyttes i nedenstående 

valgfag.

Projektet gennemføres i arbejde med Svendborg Kommune, som anvender projektets fund i praksis. Projektlederne fra 
hhv. UCL og Svendborg Kommune har deltaget i projektet fra starten og har inddraget forskningsresultaterne ved fx 

konferencer.
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