August 2020

‘Matchmaking’ event:
Mød kollegaer fra AU, Region Midtjylland og VIA
med forskningsinteresse i Neurodegenerative sygdomme, med
et særligt fokus på ALS og Parkinsons sygdom!
Kære kollega!
Vil du styrke dit næste forskningsprojekt med nye samarbejdspartnere? Dette er en invitation til at møde andre
forskere og skabe muligheder for samarbejde om projekter på tværs af organisationer, indenfor det område som lige
netop interesserer dig. Eventen arrangeres af Human First initiativet med fokus på sygdomme og skader i hjernen og
målet er at fremme forskningsprojekter på tværs.
Human First er et initiativ etableret mellem Aarhus Universitet (AU), Region Midtjylland (RM), VIA University College
(VIA) der i samarbejde med kommunerne ønsker at styrke samarbejde om forskning, uddannelse og udvikling i hele
regionen. Ambitionen er at fremme banebrydende forskning og intelligente uddannelser, der bidrager til at
mennesker med funktionsnedsættelse som følge af sygdom og skade i hjernen får samme mulighed som andre for et
langt og godt liv.
Til denne Matchmaking event sætter vi fokus på at skabe muligheder for samarbejde indenfor Neurodegenerative
sygdomme, med et særligt fokus på ALS og Parkinsons sygdom.

Matchmaking eventen foregår:
onsdag d. 30. september fra kl. 16 – 18.30
Auditorium J116-113, Ing. J, J110, på AUH

Program
Kl. 15.30-16.00: Ankomst og kaffe/kage
Kl. 16.00-16.10: Velkomst v. Anita Haahr og Jakob Blicher
Kl. 16.10-16.30: Introduktion til Human first ved Henning Andersen
Kl. 16.30-16.50: Ideen bag Match-making eventet v. Clinical investigator program-gruppen
Kl. 16.50-17.00: Break
Kl. 17.00-18.00: Møde i grupper indenfor de 2 områder: ALS og Parkinsons sygdom.
Kl. 18.00-18.30: Opsamling i plenum med sandwich og mulighed for netværk.

Vi sørger for, at der er mad og drikke og der vil være god mulighed for at skabe netværk!

Vores håb er at deltagere vil gå fra matchmaking eventen med nye idéer til forsknings- og udviklingssamarbejde på
tværs af organisationer, der kan danne grundlag for stærke fondsansøgninger og banebrydende projekter til gavn for
mennesker, som lever med ALS eller Parkinson.

Tilmelding sker ved at skrive til Anita Haahr: anih@via.dk senest d. 23. september 2020.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Anita Haahr og Jakob Blicher, Formænd for Clinical investigator program

OBS:
Hvis COVID19 forhindrer os i at mødes fysisk, så vil vi i stedet afholde arrangmentet digitalt.
Så vi håber meget på din tilmelding!

