
En fagperson får ordet: Interview med 
Jytte Isaksen 

Kort faglig baggrund: 
Jytte Isaksen er cand.mag. i audiologopædi fra Københavns Universitet, 2005. Hun har flere års 
erfaring som audiologopæd i praksis og startede på ISK for små 10 år siden som AC-
fuldmægtig, hvor hun underviste på Logopædi og Audiologi-uddannelserne. Lige om lidt 
forsvarer Jytte Isaksen sin ph.d.-afhandling med titlen: Outcome evluation in apasia therapy – 
a participants’ perspective.  

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu [februar 2017]?
Lige nu sidder Jytte og forbereder sit ph.d.-forsvar, som er om 10 dage. Desuden sidder hun med 
de daglige opgaver ifm. undervisning på audiologi og logopædi. Hun overvejer også fremtiden på 
længere sigt. Hun er p.t. ansat i en tidsbegrænset stilling som postdoc. Herefter står 
mulighederne åbne. Hun håber at blive på ISK, og hun ønsker fortsat et tæt samarbejde med 
praksis.

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
I forbindelse med sit ph.d.-forsvar gør Jytte sig mange overvejelser om, hvordan det vil gå, om 
selve indholdet i sit forsvar. Noget andet der fylder meget er, om hun kan få en fast stilling på 
instituttet og gerne en stilling med forskning og ikke kun undervisning. Jytte synes, det er 
fantastisk at få lov til at arbejde inden for det område hun er uddannet i og brænder for. Sagt med 
ydmyghed synes Jytte, det er privilegeret at kunne påvirke kommende logopæder i deres 
fremtidige virke.

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Jyttes arbejde kan være en succes på så mange måder. Det kan både relatere sig til andre 
mennesker, som fx de studerende, der giver feedback om, at det de har lært, er relevant. Jytte 
synes, at det er dejligt at få positiv respons på, at det, hun laver, giver mening for andre. Også den 
feedback, der kommer fra praksisfeltet, er dejlig og giver mening, og så er der den faglige, 
personlige succes som at få udgivet en artikel.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Det kan primært tiden. Jytte har mange forskellige opgaver hun skal løse, og hver især kræver de 
tid til fordybelse. Det kan være svært at få det hele til at gå op i en højere enhed og både levere 
god undervisning og god forskning og formidling. Jytte synes også, at det kan stå i vejen for 
hendes arbejde at være ansat i tidsbegrænsede stillinger i så mange år og derfor have svært ved at 



langtidsplanlægge. Det gælder især indenfor forskningsprojekter med andre parter. Jytte mener 
også, at der kan være praktiske udfordringer, som fx nye administrative systemer, 
rejseafregninger, bestilling af rejser mm., som også tager tid. Der er kommet flere administrative 
opgaver igennem de senere år.  

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Det helt kortsigtede mål for Jytte er at blive ph.d. Desuden er nogle af Jyttes andre kortsigtede mål 
at blive færdig med et par forskningsmæssige projekter, bl.a. etablering af to forskningsnetværker 
inden for afasi.

Jyttes langsigtede mål er at få et adjunktur, så hun kan fortsætte sin forskning inden for afasi. Jytte 
er også involveret i nogle fælles projekter om afasi og klinisk interaktion. Projektgrupperne skal  
søge midler både til internationale og nationale projekter. 

For mere information om Jytte, se ISK's hjemmeside: 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/jisa. 
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