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Titel
Kommunal model for forskningssamarbejde skaber mere praksisbaseret forskning og
bedre brug af forskning i praksis
Type af præsentation
Der ønskes mundtlig præsentation i delplenum eller workshop
Tema
Samarbejde mellem forskning og praksis på folkesundhedsområdet (kke oplistet tema).
Der opleves i stigende grad et behov for at basere den kommunale forebyggelses- og
sundhedsindsats på forskning for at sikre bedst mulig effekt for folkesundheden. Der
efterspørges derfor forskning, der skaber viden, som kan bruges til at forbedre praksis
og løsninger, som kan implementeres i praksis. Samtidig er der behov for bedre brug
af eksisterende forskningsbaseret viden i praksis.
Forfatter
Tine Curtis, forskningschef, Aalborg Kommune, tine.curtis@aalborg.dk
Stikordsliste (for emne/fokus)
Forskning, implementering af ny viden, sundhed og forebyggelse
Særlig læring
Aalborg Kommunes indsats er en brugbar model for, hvordan kommuner selv kan bidrage til, at der skabes mere relevant og anvendelig forskningsbaseret viden, hvordan
forskningssamarbejdet kan organiseres og koordineres internt i kommunen, og hvordan der i højere grad kan sikres formidling af ny viden til praksis.
Baggrund (kontekst, problembeskrivelse, problemstilling og formål)
Erfaringer fra kommunens tidligere deltagelse i forskningsprojekter har været, at selvom samarbejdet ofte har været lærerigt, har der også været udfordringer i forhold til
bla. aftaler om ressourcer, tid og kommunikation. Samtidig har der ikke altid været forsket i emner, som har været relevante og anvendelige for praksis. For i højere grad
selv at være med til at definere nye forskningsprojekter og understøtte formidling af ny
viden til praksis har byrådet afsat dedikerede midler til forskningssamarbejdet.
Målgrupper/deltagere
Ledere og udviklingskonsulenter i kommunen, forskningsmiljøer og forskere, øvrige
kommuner

Centrale aktiviteter/indsatser
Etablering af center for forskningssamarbejde og ansættelse af forskningschef med
henblik på:
 Bidrage til identifikation af behov for ny viden i praksis
 Bidrage til udvikling af nye forskningsprojekter og medfinansiering af disse
 Løbende understøttelse af samarbejdet mellem praksis og forskning
 Formidling af ny viden til praksis
 Etablering af netværk om forskning-praksissamarbejde med andre kommuner
Forventninger til resultater/effekter (evt. forandringsteori)
 Mere relevant og anvendelig viden til brug for kommunernes opgaveløsning
 Bedre brug af ny forskningsbaseret viden i praksis og dermed øget kvalitet i opgaveløsningen til gavn for folkesundheden
 Øget kapacitet til forskningssamarbejde i kommunen
 Øget interesse for de kommunale forebyggelses- og sundhedsopgaver hos forskerne
Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som en succes
 Der er igangsat et stort antal forskningsprojekter, som udspringer af konkrete
udfordringer fra praksis og gennemføres i tæt samarbejde mellem forskning og
praksis
 Kommunens ledere og udviklingsmedarbejdere bruger forskningschefen som
brobygger til forskning og til sparring om nye initiativer
 Der er etableret et tæt samarbejde med forskningsmiljøerne, der bruger forskningschefen som indgang til kommunen
 Forskningschefen er ansat som adjungeret professor på Aalborg Universitet
 Der er stor interesse hos øvrige kommuner for deltagelse i de tværkommunale
netværk om forskningssamarbejde, kommunen har initieret
Proces
Opbygningen af centeret for forskningssamarbejde har været udfordret af, at der både
internt i kommunen eller i forskningsmiljøerne har været en række i flere tilfælde modsatrettede og store forventninger til, hvad arbejdet skulle rumme, og hvad der kunne
gives midler til. I kommunen er forventningerne blevet afstemt i en følgegruppe bestående af direktører fra forvaltninger på velfærdsområdet.
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