Grønlands Center for Sundhedsforskning og Institut for Sygepleje og
Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet, indbyder til Forskermøde. Mødet er
støttet af Departementet for Sundhed og Infrastruktur.

Hvor og hvornår?
Mødet afholdes i konferencelokalerne på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk fredag den 9. maj til
søndag den 11. maj 2014.
Formål
Formålet med mødet er
 at styrke samarbejdet mellem sundhedsforskere i Grønland og Danmark,
 at klarlægge de gensidige forventninger til hinanden fra forskerne, det grønlandske
sundhedsvæsen og det grønlandske samfund,
 at diskutere forskningsprioriteringer,
 at udarbejde en beskrivelse af god forskningspraksis i Grønland.
Der er tale om et forum for diskussion af forskningspolitik, forskningsetik, forskningspraksis og
forskningsidéer, og der fremlægges ikke forskningsresultater.
Deltagere
Mødet henvender sig til aktive sundhedsforskere og forskningsrelevante grønlandske
myndigheder. For at sikre et interaktivt miljø, hvor deltagerne føler sig som én gruppe, er
deltagerantallet begrænset til 35. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem deltagere fra
Grønland og Danmark, og det vil blive prioriteret, at alle aktive forskningsmiljøer og
myndigheder med relation til sundhed i Grønland er repræsenteret. Der lægges endvidere
vægt på, at man deltager i hele weekenden.
Baggrund
I årene 1996-2001 blev der afholdt tre såkaldte ”Kangerlussuaq møder”, hvor forskere fra
Grønland og Danmark mødtes på halvvejen for at diskutere samarbejde. Det er som et forsøg
besluttet at flytte mødet til Nuuk bl.a. for at signalere, at forskning i Grønland hører hjemme i
Grønland.
Tilmelding
Tilmelding sker pr. mail til Peter Bjerregaard (pebj@nanoq.gl) inden 15. januar 2014.
Deltagergruppen sammensættes umiddelbart herefter, og de tilmeldte får besked, om de er
optaget eller ej. Deltagerne er selv ansvarlige for at arrangere evt. rejse og ophold. Budgettet
er ikke på plads endnu, og der bliver muligvis tale om et lille deltagergebyr.
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Foreløbigt program
Fredag den 9.5
16.00-18.00

18.30
Lørdag den 10.5
9.00-10.15

Ankomst for udenbys deltagere
Velkomst ved Steen Lynge
Formål og program (PB)
Gensidig præsentation af deltagerne (alle)
Keynote: Health research in the Canadian North – a personal
perspective (professor Kue Young, University of Edmonton)
Velkomstreception

Præsentation af forskningsmiljøerne og de internationale organer.
10 minutter til hver + diskussion

10.15-10.45

Kaffepause

10.45-11.30

GCS tilknytningsaftaler

11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

Formelle krav til forskerne: VEK, Sundhedsledelsen, lovgivning
Frokost
Samfundets ønsker til forskningen og forskerne (PAN)

13.30-14.00

Opbevaring af data og biologisk materiale (Birgit Niclasen)

14.00-14.30

Kaffepause

14.30-14.50

Sundhedsvæsenets ønsker til forskerne

14.50-15.10

Forskernes ønsker til sundhedsvæsenet

15.10-16.30

Samlet diskussion og start på gruppearbejde om god
forskningspraksis

19.00

Middag – PAN er vært

Søndag den 11.5
9.00-9.30

Oplæg: Sammenhæng mellem sundhedsvæsenets strategiske
indsatsområder og forskningen?

9.30-10.30

Prioritering af sundhedsforskning i Grønland (panel med ordstyrer)

10.30-11.00

Kaffepause

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

Faglige grupper: diskussion af forskningsidéer
Frokost
Faglige grupper (fortsat)
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14.00-14.30

Kaffepause

14.30-16.00

Gruppearbejde om god forskningspraksis (fortsat)

16.00-16.30

Evaluering og afslutning

Mandag den 12.5

Afrejse for udenbys deltagere
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