Kontakt os
Forskningsenheden for Almen Praksis
i Aarhus er en af fire enheder, der forsker
i almen praksis og de tilgrænsende
områder i sundhedsvæsenet i Danmark.
Enhederne er etableret af Praktiserende
Lægers Organisation og Regionernes
Lønnings- og Takstnævn med det formål
at styrke forskning i almen praksis.
Kernevirksomheden er almen medicin,
og forskningen tager udgangspunkt i
dagligdagen som praktiserende læge.

Vil du vide mere om vores aktiviteter?
Er du interesseret i et samarbejde?
Har du lyst til at indgå i vores forskningspanel?
Kunne du tænke dig at forske med os?

Du er velkommen til at kontakte en af kontaktpersonerne eller forskningsleder Per Kallestrup,
hvis du vil vide mere.

De fire forskningsenheder har et tæt
samarbejde med hinanden, lægerne i
regionerne og med universiteterne i
Aalborg, Aarhus, København og Odense.
Forskningsenheden i Aarhus drives af
en basisbevilling fra Fonden for Almen
Praksis, men de fleste af aktiviteterne
finansieres af eksterne midler.

Samarbejde

Formidling

Forskning

Forskningsenheden for Almen Praksis
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C
 8716 7897
 fe@ph.au.dk
W feap.au.dk

Forskningsenheden for
Almen Praksis i Aarhus
- forskning med fokus på patient og praksis

Akutte tilstande

Kvalitetsudvikling

Klinisk relevans

Vores forskning fokuserer på almen praksis’
rolle i akutvæsnet og samspillet med lægevagt, akutmodtagelse, 112 og præhospitalet.

Vi arbejder med kvalitetsudvikling og afprøver
interventioner, der kan være med til at forbedre
og udvikle det kliniske arbejde i almen praksis.

Alle vores aktiviteter bygger på samarbejde
med almen praksis. Det sikrer, at projekterne
har klinisk relevans for praksis og patienter.

Kontakt: Linda Huibers • huibers@ph.au.dk

Kontakt: Flemming Bro • fbro@ph.au.dk

Digital sundhed

Kræft

Vores praksisnære forskningspanel giver
praktiserende læger fra klynger i Region
Midtjylland mulighed for at komme med idéer
og forslag til vore forskningsaktiviteter.

Ny teknologi giver nye muligheder og nye
udfordringer på sundhedsområdet. Borgeren
indgår som aktiv partner i gruppens forskning.

Vi forsker i hele kræftforløbet fra de første oplevelser af symptomer til lægesøgning, udredning, diagnose og opsporing af tilbagefald.

Vi inddrager lægernes viden og erfaring i vores
arbejde, for at sikre at vores projekter har mest
mulig gavn for både læger og deres patienter.

Kontakt: Ulrik Bak Kirk • ubk@ph.au.dk

Kontakt: Henry Jensen • henry.jensen@ph.au.dk

Fysisk aktivitet

Mentalt helbred & sorg

Gruppen MOVE forsker i, hvordan befolkningen
fastholdes i en aktiv livsstil, og hvordan læger i
almen praksis kan anvise til fysisk aktivitet.

Det mentale helbred påvirker vores trivsel.
Vi arbejder på at forbedre behandlingen af
mentale lidelser og langvarige sorgreaktioner.

Kontakt: Rasmus Ø. Nielsen • roen@ph.au.dk

Kontakt: Kaj Sparle Christensen • kasc@ph.au.dk
Kontakt: Mai-Britt Guldin • m.guldin@ph.au.dk

Global sundhed

Multisygdom

Forskningsfeltet ser på befolkningens sundhed i
global sammenhæng. Fokus er på at reducere
social ulighed og opnå bedre sundhed for alle.

Flere lever med flere samtidige kroniske
sygdomme, men multisygdom giver særlige
udfordringer i et specialiseret sundhedsvæsen.

Kontakt: Per Kallestrup • per.kallestrup@ph.au.dk

Kontakt: Anders Prior • anders.prior@ph.au.dk

Tværvidenskabelig forskning
Enhedens forskningslinjer bygger alle på dyb
faglighed og tværvidenskabeligt samarbejde,
som sikrer synergi i en fælles forskningsstrategi.
Vores forskere har mange forskellige faglige
baggrunde og omfatter bl.a. antropologer,
farmaceuter, læger, psykologer og statistikere.

