Bilag til Forsknings- og Udviklingsstrategi, Fysioterapi- og
Ergoterapiafdelingen (2015-2020)

Udmøntning af Forsknings- og udviklingsstrategi 2017-2022
Dette dokument beskriver en femårig strategisk satsning for videreudvikling af
det eksisterende forskningsmiljø i Fysio- og Ergoterapiterapien på Aarhus
Universitetshospital (AUH). Den strategiske satsning som er gældende for
perioden 2017-2022 har til formål;
 at konsolidere afdelingens nuværende forskningsmiljø
 at optimere evidensbasering af klinisk praksis
 at etablere og styrke internationalt forskningssamarbejde

Forskningsenhed i Fysio- og Ergoterapi
Der etableres en forskningsenhed i Fysio- og Ergoterapi ved AUH. De
forskningsansvarlige omfatter afdelingens seniorforskere samt afdelingens
professor. Afdelingsledelsen (AL), afdelingens seniorforskere og professor har
det overordnede ansvar for at den forskning der iværksættes og udføres i
afdelingen er i overensstemmelse med afdelingens forskning- og
udviklingsstrategi Forsknings- og udviklingsstrategi, Fysioterapi- og
Ergoterapiafdelingen (2015-2020) som er styrende for afdelingens
forskningsaktiviteter.
Forskningsenheden varetager følgende opgaver:
 at udveksle og behovsafklare ideer til forskningsprojekter af klinisk
relevans i samarbejde med AL og funktionsledere (FL)
 at planlægge et årligt dagsseminar i samarbejde med AL med deltagelse
af de forskningsansvarlige, AL og FL
 at etablere nationale og internationale forskningssamarbejder
 at styrke netværksdannelse med lokale, nationale og internationale
forskningsmiljøer
 at sikre at resultater af forskningsprojekter gennemført i afdelingen
formidles lokalt, nationalt og internationalt
 at sikre implementering af forskningsresultater i samarbejde med AL, FL
og den kompetenceansvarlige
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at udarbejde fondsansøgninger med henblik på ekstern finansiering af
forskningsaktiviteter

Stillinger og funktioner i forskningsenheden
 Professorat (20 %)
 Senior forskere på (2x37 timer pr. uge)
 Ph.d. studerende
 Udviklingsterapeuter knyttet til forskningsenheden (3x18,5 timer pr.
uge) Funktionsbeskrivelse for udviklingsterapeut i Forskningsenheden
og udviklingsterapeut til de kliniske afsnit ansat i Fysio- og Ergoterapi,
AUH
Professorat
I perioden 2017-2022 ansættes gæsteprofessor i et 20 % professorat.
Professorens opgave portfolio er:
 Samarbejde om igangværende forskningsprojekter
 Ansøge om eksterne midler til finansiering af forskningsprojekter
 Undervisning
 Supervision og vejledning af afdelingens senior forskere
 Understøtte etablering af et internationalt samarbejde
Forskningsansvarlige terapeuter
De forskningsansvarlig består af to seniorforskere hhv. en fysioterapeut og
en ergoterapeut på adjunkt eller lektorniveau. Seniorforskerne har følgende
opgave portfolie: Forskning, undervisning og vejledning.
 De to seniorforskere vil som hovedregel begge være vejledere for
afdelingens ph.d. studerende
 Minimum en af de to seniorforskere vil som hovedregel være vejleder
for ansatte i forbindelse med gennemførelse af en akademisk
videreuddannelse
 Seniorforskerne vil i relevante tilfælde være vejledere for ansatte efter
afsluttet kandidat eller master uddannelse
 Seniorforskerne vil være sparringspartnere for AL og FL
 Vejledning og sparring af ansatte med forskningskvalificerende
uddannelser som ikke sidder i en udviklingsterapeut funktion
 Vurdering af henvendelser vedrørende deltagelse i
forskningsprojekter/samarbejde som ikke udspringer fra Fysio- og
Ergoterapien
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Ph.d. studerende
 Ph.d. studerende i afdelingen kan ved indskrivning på ph.d. studiet enten
være fuldt eksternt finansierede eller medfinansierede af afdelingen via
ansættelse som udviklingsterapeut i forskningsenheden (se nedenfor)
 Hver gang en ph.d. studerende indskrives ved AU besluttes det
ledelsesmæssige ansvar.
 Ph.d. studerende i afdelingen vil være forpligtigede til at løse afgrænsede
og definerede patientrelaterede og/eller udviklingsrelaterede opgaver for
afdelingen. Eksempler på udviklingsrelaterede opgaver; arrangere og
afholde Journal Clubs, vejlede på mindre projekter i afdelingen samt
varetage undervisningsopgaver for ansatte i afdelingen. Disse opgaver
løses med sparring fra seniorforskerne og efter aftale med FL.
 Ph.d. studerende i afdelingen har altid en hovedvejleder og en
medvejleder fra afdelingen. Derudover kan der være medvejledere fra
andre afdelinger.
 Ph.d. studerende superviseres af afdelingens seniorforskere både i
forhold til det aktuelle projekt og i forhold til undervisnings- og
vejledningsopgaver.
 Rammer, vilkår og forpligtigelser i forbindelse med opstart af ph.d. forløb
aftales individuelt sammen med seniorforskerne, AL og FL.
 For de ph.d. studerende der ikke har sideløbende kontinuerlige klinisk
opgaver ligger personaleledelsen hos AL og den faglige ledelse hos
seniorforskerne (vejlederne). Der afholdes MUS i fællesskab.
Udviklingsterapeuter til forskningsenheden.
Stillingsbeskrivelsen ligger i e-Dok. Stillingsbeskrivelsen er et supplement til
funktionsbeskrivelsen i AUH's stillings- og funktionsstruktur samt
forhåndsaftale ift honorering.
Udviklingsterapeuter til de enkelte afsnit.
Stillingsbeskrivelsen ligger i e-Dok. Stillingsbeskrivelsen er et supplement til
funktionsbeskrivelsen i AUH's stillings- og funktionsstruktur samt
forhåndsaftale ift honorering.
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