
Randers Kommune

Forskning –
Folkesundhed i Midten



Hvordan styrke forskningssamarbejdet ?
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� Indgå formelle samarbejdsaftaler  - skabe ophæng og legitimitet til 
samarbejdet (Århus og Ålborg - matchmakers og samarbejdsaftale)

� Søg indflydelse på forskning – især fokus på relevans og være anvendelig 
på kommunens område. Beskriv mål og hvad det skal bidrage med, 
hvordan samarbejdet organiseres og hvordan man formidler resultater m.v.

� Afsætte midler til forskning ? – medarbejdere og kroner – så har man ret til 
være med til at definere

� Etablering af forskningsinstitution i kommunen – på tværs (Ålborg)?
� Bygge bro mellem forskning og praksis + yde rådgivning
� Sikre formidling af ny viden 
� Skabe overblik og koordinere igangværende forskningssamarbejde

� Randers Sundhedscenter - siden 2008 12-14 forskningsprojekter –
men ikke tværgående enhed….



Anbefalinger om samarbejde om 
konkrete forskningsprojekter

• Indgå specifik kontrakt for hvert projekt – formål, tidsplan, 
kommunens bidrag, budget og finansiering, vilkår for opsig-
else, projektorganisering, aftale om formidling af resultater,
hvem ejer data m.v.

• Etablere projektorganisation for samarbejdet og afstem
forventninger til samspil undervejs

• Vurder ressourcer – ofte undervurderet – og de kommunale
udgifter skal indgå i projektbudgettet – synliggøre det.  
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Synlighed om samarbejdet

• Afholdelse af fælles temadage – forskning og kommune –
Tjek dit helbred

• Fælles nyhedsbreve – udfordringer og successer

• Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside – forskning, 
uddannelsesinstitutioner – døren er åben

• Orientering til direktion og byråd

• Fejring af milepæle 

• Pressestrategi
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Skabe synlighed om samarbejde

• Gå selv til forskerne – afvent ikke

• Fokus på kultur og ledelse – gå selv foran –
forskning er brugbart og vigtigt

• Kend dine interessenter og modstandere 

• Særligt ifht Folkesundhed i Midten – det tværsektorielle,
relevans og anvendelighed og skriv ikke alene 
– brug de forskningskompetencer, der er til rådighed.. 
og vær realistisk omkring kronebeløbet (for/delprojekt)
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