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Det er med stor glæde, at vi kan invitere til tiltrædelsesforelæsning for ikke blot 

én, men to nye professorer. 

 

Janus Laust Thomsen og Jette Kolding Kristensen er pr. 1. marts i år ansat 

som kliniske professorer i Almen Medicin.  

For begge ansættelser gælder, at de skal bidrage til den fortsatte udvikling af 

den almene medicinske undervisning på medicinstudiet i Aalborg, samt indgå i 

det lokale forskningsmiljø. Aalborg har en stærk forskningsenhed og et innova-

tivt undervisningsmiljø i rivende udvikling med meget kompetente undervisere. 

 

Janus Laust Thomsen blev speciallæge i Almen Medicin i 2008 og har siden 

efteråret 2008 arbejdet deltid i egen praksis sideløbende med ansættelse som 

lektor i Almen Medicin, først ved Aarhus Universitet og siden 2009 ved Syd-

dansk Universitet. Janus Laust Thomsen har arbejdet med kvalitetsudvikling 

og implementering i Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed siden 2010 og 

været leder af enheden fra slutningen af 2012 til 2016. Han blev i 2004 ph.d. 

ved Afdelingen for Almen Medicin, Aarhus Universitet. Hans forskning har  

primært haft fokus på registerforskning samt kliniske studier vedrørende  

forebyggelse af kroniske sygdomme, brugerinddragelse og compliance med et 

tværfagligt og tværsektorielt sigte. 

 

Jette Kolding Kristensen er speciallæge i Almen Medicin fra 2005 og har  

siden sommeren 2006 arbejdet deltid i egen praksis sideløbende med en del-

tidsansættelse som lektor ved Almen Medicin, Aarhus Universitet, hvor hun 

igennem en årrække har været kursusansvarlig for det almen medicinske  

kursus på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. I 2001 blev hun ph.d. 

ved Afdelingen for Almen Medicin, Aarhus Universitet og hendes forskning har 

siden haft fokus på kroniske sygdomme, herunder type 2 diabetes og thyreoi-

deasygdomme, registerforskning, metoder til udvikling af kliniske vejledninger 

og implementering.   

I forbindelse med Janus Laust Thomsen og Jette Kolding Kristensens  

tiltrædelse som kliniske professorer i Almen Medicin ved Klinisk Institut,  

Aalborg Universitet og Center for Forskning og Uddannelse i Almen  

Medicin, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: 

  

 

Viden og Handling  
som gensidig sammenhængskraft 

 

Forelæsningen afholdes 

fredag den 8. september 2017 kl. 14.00  

Lokale 6A og 6B, Sundheds- og Kvartershuset 

Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø  

 

 

Efter forelæsningen vil der være reception. 

 

 

Med venlig hilsen 
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