
 

SUNDHED, NATURVIDENSKAB  
OG TEKNOLOGI PÅ AAU 
 
 
 
 
TID OG STED: Torsdag den 3. marts 2022 

Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7H 
 

KONTAKT:  Lars Haastrup Pedersen (lhp@bio.aau.dk) og John Hansen (joh@hst.aau.dk) 
 

TEMA:  CORONA 
   Vores samfund har været præget af corona-virus igennem det sidste år og  
   meget er ændret væsentligt.  
   På besøgsdagen sætter vi fokus på forskellige aspekter i tilknytning til corona. 
   Samtidigt giver vi jer et indblik i nogle af de mange uddannelser og forsknings-
   områder på AAU. 
 

FORELØBIGT PROGRAM: 
 

09.00 – 09.45 Velkomst og intro til uddannelser på AAU v. Lars Haastrup Pedersen, John 
Hansen og Christian G. Nøhr 
 

10.00 – 10.20 Immunologi og vaccine v. lektor Peter Kristensen, BIO 

10.20 – 10. 40 Sekventering og kortlægning af smittespredning v. professor Mads Albertsen, BIO 

10.40 – 10.50 Pause 

10.50 – 11.10 Respiratorer funktion og effekt v. lektor John Hansen, SUND 

11:10-11:30 Borgerens perspektiv: Relevansen af det levede liv i udviklingen af assisterende 
exoskelet robotteknologier v. Frederik Kobbelgaard, PLAN 

11.30 – 12. 00 Frokost 

12.00 – ca15 Break out parallel sessioner for hhv. BIO, SUND og PLAN (se næste side). 

Opdeling i hold á 5-6 elever som tilknyttes 1-2 AAU-studerende 

• BIO v. Lars Haastrup Pedersen m.fl. 
3 - 4 hold til walk and talk med studerende på BIO rundtur med PITstop i 
laboratorier, PhD- studerende fortæller om deres projekter. 

• PLAN v. Jeppe Eriksen m.fl.  
3- 4 hold til workshop / posters / øvelser i rum 1.102-06 FrB 7H   

• SUND v. John Hansen m.fl. 
3- 4 hold til rundvisning / øvelser på SUND 
 

  



Metodeanvendelse på PLAN - Teknoantropolog for en dag 

Ved deltagelse i workshops på PLAN vil I få mulighed for at arbejde med én af de mange metoder, 
der anvendes til at inddrage borgere i udviklingen af sundhedsteknologier.  

Konkret vil I komme til at arbejde med diverse Personas i sundhedsrelevante scenarier, hvor I 
gruppevis, på baggrund af øvelsen, skal komme op med brugbare designløsninger.  

Øvelsen vil blive forklaret nærmere på selve dagen, men allerede nu kan vi afsløre, at det kommer 
til at omhandle noget så spændende som udvikling af exoskeletter til borgere med nedsat 
funktionsevne. 

I forbindelse med workshoppen vil nuværende studerende samt undervisere på Teknoantropologi 
facilitere processen, således I får en spændende og lærerig oplevelse. Vi glæder os til at give jer 
muligheden for at være teknoantropolog for én dag!  

 

Rundvisning/øvelser på SUND 

Vi vil på vores rundtur på SUND komme til at se en række laboratorier, hvor studerende/ansatte vil 
vise og forklare jer hvad de arbejder med. Det kunne blandt andet være: 

Besøg på Center for Rehabiliteringsrobotik - Formålet med forskningen er at øge livskvaliteten hos 
mennesker, der lever med svære funktionsnedsættelser, gennem ny viden og nye teknologier 
indenfor rehabiliteringsteknologi og rehabiliteringsrobotik. 

Besøg på Center for Neuroplasticitet og Smerte (CNAP) - Her arbejdes med at komme tættere på 
svarene på, hvordan menneskets smertesystem fungerer. Der påføres smerte på mennesker i 
videnskabens navn. Eksempler kunne være: kulde, varme, tryk, elektriske stød og chili på huden.  

Besøg på Laboratoriet for CardioTech - Her arbejder vi på at måle hjertets aktivitet på nye måder, 
så vi eksempelvis bliver bedre til at stille diagnoser eller bliver bedre til at indstille de stød en 
pacemaker eksempelvis skal levere så hjertet pumper optimalt.  

Besøg hos forskergruppen "The Respiratory and Critical Care Group" (RCare) - Her arbejdes med at 
undersøge anvendelsen af teknologi i alle spørgsmål vedrørende åndedræt, åndedrætsmedicin og 
medicinsk behandling. 

 

Laboratorierundtur på BIO (Institut for Kemi og Bioteknologi) 

På rundturen kommer I til at møde fuldtidsforskere indenfor kemi, bioteknologi og biologi, hvor I 
kan se og høre om vores forskningsaktiviteter indenfor: 

Kemi 

- Glasteknologi 
- Membranseparation 

Bioteknologi 

- Studier af aldring i nematoder 
- Sekventering af metagenomer 
- Medicinsk bioteknologi 
- Gæring og procesteknologi 

Biologi 

- Insektdyrkning 


