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Aarhus, den 21. oktober 2016 

 
Konference gør Aarhus til forsknings-epicenter i en uge 
 
Op mod 1.000 jordemødre og læger fra hele verden vil gæste Aarhus ved stor konference om forskning og 

udvikling inden for børnefødsler. Et langsigtet, strategisk samarbejde har gjort udslaget for, at endnu en stor 

konference nu har takket ja til at komme til den østjyske hovedstad.  

 

Et sted mellem 500 og 1.000 jordemødre og læger vil efter planen deltage i den internationale konference 

International Normal Labour and Birth Conference, som vil finde sted i Aarhus i 2022. I løbet af den uge, 

konferencen varer, vil Aarhus blive centrum for forskning og udvikling inden for børnefødsler, og håbet er, at 

konferencen vil styrke både Aarhus’ og Danmarks position på jordemoderområdet rent forskningsmæssigt.  

 

Aarhus har hentet den prestigefyldte konference til byen og kan således skrive sig på listen over destinationer,  

der har afholdt eller skal afholde konferencen, sammen med blandt andre Michigan, Sydney og Vancouver. 

 

Til grund for, at konferencen kommer til Aarhus, ligger et længere, strategisk samarbejde mellem Aarhus 

Universitetshospital og VisitAarhus, forklarer direktør for VisitAarhus Peer H. Kristensen:   

 

”Samarbejdet med de videnskabelige miljøer er afgørende for byens succes med at tiltrække internationale 

konferencer og kongresser. Uden et tæt og stærkt samarbejde ville det ikke være muligt at have pondus nok til 

at vinde i den skarpe konkurrence med andre lande,” siger han.  

 

Hos VisitAarhus er man heller ikke i tvivl om, hvilken betydning det har for Aarhus som by at kunne åbne dørene 

for konferencer med op mod 1.000 deltagere og med dét faglige niveau, konferencen i 2022 vil byde på. 

 

”Det, at vi kan tiltrække store kongresser og konferencer, viser omverdenen, at vi er med på et internationalt  

niveau både som destination og som forskerby, og det er med til at brande Aarhus og styrke vores position 

internationalt,” siger Peer H. Kristensen.  

 

Det var forsker ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Rikke Damkjær Maimburg, der på årets 

konference i Sydney i Australien i lørdags kunne lukke aftalen om at få den prestigefyldte konference til Aarhus.  

 

”I løbet af en uge bliver Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet epicenter for forskning og 

internationalt samarbejde inden for børnefødsler. Som jeg ser det, er der ingen tvivl om, at konferencen 

kommer til at løfte både den lokale og den internationale forskning op på et endnu højere niveau, og det kan vi 

blandt andet takke Aarhus’ stærke, internationale position for,” forklarer jordemoder og forskningsleder ved 

Aarhus Universitetshospital, Rikke Damkjær Maimburg.  

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Anne Ø. Laursen hos VisitAarhus’  

kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 24 25 45 90 eller e-mail al@ehrenberg-

kommunikation.com. 
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For spørgsmål vedrørende konferencen og forskning kontakt venligst jordemoder og forskningsleder ved Aarhus 

Universitetshospital Rikke Damkjær Maimburg på telefon 40 80 81 91 eller e-mail rmai@clin.au.dk. 

 

Om VisitAarhus 

VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisat ion, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i Aarhus 

og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis mission er at 

bidrage til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, regionen og hele Danmark ved at positionere og 

udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og 

gæster.  Turismen i Aarhus har oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag 

over en million, og således er der sket en stigning på over 41 procent i perioden fra 2011 til 2015. Turister 

spenderer godt 3,65 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står erhvervsturismen 

for 2 milliarder kr. af forbruget. 

 

 

  
 


