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Kommissorium for Koordinationsudvalget for Forskning 

 
Baggrund 

Region Midtjylland (RM), Aarhus Universitet ( AU) og VIA University 
College(VIA) besluttede i foråret 2016 at styrke og udvikle samarbejdet 
om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet. Ønsket er, 
at parterne via et tæt samarbejde og en koordineret indsats i fællesskab 
sikrer og til stadighed videreudvikler et stærkt sundhedsvæsen med 
ydelser af høj kvalitet til gavn for borgere og patienter. Samarbejdet 
forankres i det fælles ledelsesforum LUR samt to underliggende 
koordinationsudvalg på henholdsvis forsknings- og uddannelsesområdet. 
 
Parterne har med indgåelsen af Hovedaftale vedrørende samarbejde om 
forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region 

Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, 

Health, som på LUR-mødet den 12. december 2016 blev aftalt indstillet 
til formel underskrift i de tre organisationer, lagt grundstenene for det 
videre samarbejde mellem parterne. Samtidig er der  igangsat en 
proces, der har til formål, at LUR i 2018 kan vedtage en strategi for 
samarbejdet om forskning, uddannelse og udvikling og med en fornyet 
beskrivelse af organiseringen af et integreret samarbejde, der 
understøtter strategiens ambitioner. 
   
Processen tager udgangspunkt i en ambition om, at parterne i 
fællesskab understøtter, at den forskning og udvikling, der udføres, 
fører til øget kvalitet og sammenhæng i behandling, forebyggelse og 
rehabilitering i den midtjyske region. Det er afgørende, at ny viden 
omsættes til praksis så hurtigt som muligt, samt at den nye viden finder 
vej ind i uddannelsernes curriculum. Translationel forskning spiller en 
afgørende rolle i sikring af dette og skal således prioriteres højt i det 
fremadrettede samarbejde mellem parterne. Det er desuden en 
ambition, at de forsknings- og udviklingsresultater, som skabes i 
samarbejdet har gennemslagskraft i både national og international 
sammenhæng, og at det via et stærkt forskningssamarbejde sikres, at 
parterne til enhver tid kan stå sig i konkurrencen med andre regioner og 
uddannelsesinstitutioner.  
 
Nærværende kommissorium beskriver rammerne for arbejdet i 
Koordinationsudvalget for Forskning. 
 

Formål og opgaver 

Koordinationsudvalget for Forskning er nedsat for en periode på 
foreløbigt 1½ år, hvor udvalget skal løse følgende to hovedopgaver:  
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1. Nytænkning af forsknings- og udviklingssamarbejdet 

Koordinationsudvalget for Forskning har til opgave at udarbejde oplæg 
til vision for, hvordan forskning og udvikling i den midtjyske region 
gennem nytænkning og revitalisering af samarbejdskonstruktionen kan 
nå nye højder. Oplægget skal afspejle et højt ambitionsniveau og 
imødekomme følgende overordnede hensyn: 
 

• Forskningen i det regionale sundhedsvæsen skal som 
udgangspunkt have til formål at øge kvaliteten i såvel 
forebyggelsen og behandlingen af patienterne som i de øvrige 
sundhedstilbud, der gives til borgerne i den midtjyske region. 
Grundforskning er en vigtig brik i den sammenhæng, uanset at 
det patientrelaterede sigte i det enkelte grundforskningsprojekt 
ikke fremgår tydeligt. 

 
• Translationel forskning skal have mindst samme vægtning som 

de øvrige forskningsdiscipliner (grundforskning, klinisk forskning 
og sundhedstjenesteforskning), idet det er via translationel 
forskning, at forskningen kommer patienterne og borgerne til 
gavn. Det fremtidige samarbejde om forskning og udvikling skal 
således skabe grundlag for, at translationel forskning prioriteres, 
og at der samtidig placeres et ansvar for at få fulgt op på 
implementeringen af forskningsresultaterne. 

 
• Forskningen i den regionale behandling, forebyggelse og 

rehabilitering skal medvirke til et løft i det samlede patientforløb 
og folkesundheden på populationsniveau. Det er derfor 
afgørende, at samarbejdet på tværs af faggrupper og 
sektorgrænser tænkes ind i forskningsprojekterne. 

 
• Forskning og udvikling i den midtjyske region skal bidrage til 

forbedrede tilbud til såvel patienter med "almindelige sygdomme" 
som patienter med mere specielle og komplicerede sygdomme. 

 
• Forskningen skal have international gennemslagskraft, og 

forskningssamarbejdet skal bidrage til stærke og attraktive 
forskningsmiljøer, som kan fastholde og tiltrække 
ressourcepersoner samt skaffe eksterne forskningsmidler til den 
midtjyske region. 

 
Koordinationsudvalgets oplæg til rammer og ambitionsniveau for det 
fremtidige samarbejde på forsknings- og udviklingsområdet forelægges 
LUR til godkendelse medio 2017.  
 
2. Løbende opgaver inden for området  

Koordinationsudvalget for Forskning skal sideløbende med udarbejdelsen 
af bidrag til nytænkningsprocessen håndtere de løbende opgaver på 
forsknings- og udviklingsområdet, herunder sætte initiativer i gang på 
områder, som kalder på forbedring. Udvalget er ikke et besluttende 
forum, men skal udarbejde beslutningsoplæg til LUR i sager vedrørende 
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forsknings- og udviklingssamarbejdet. Arbejdsfeltet for udvalget 
omfatter bl.a. følgende forsknings- og udviklingstemaer, jf. 
hovedaftalen: 
 

• Rammer og retning for tværgående forskningsprojekter og 
forskningssatsninger inden for det sundhedsvidenskabelige 
område. 

• Ansvarlig forskningspraksis. 
• Forskeruddannelse. 
• Rammer for kombinations- og delestillinger samt medarbejdernes 

mobilitet mellem organisationerne. 
• Forskningsinfrastruktur og forskningsstøttende faciliteter. 
• Sammenhæng mellem forskning og klinik/praksis, herunder 

implementering af ny viden. 
• Ekstern forskningsfinansiering. 
• Kommunikation og forskningsformidling. 
• Rådgivning i forhold til udmøntning af regionale forskningspuljer. 
• Kvalitetsudvikling og innovation inden for patientbehandlingen. 

 
Koordinationsudvalget for Forskning skal desuden beskæftige sig med 
udløbere af processen med præcisering af forskningsansvaret.  
 

Sammensætning 

• Prodekan for forskning, AU Health (formand) 
• Lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, RM (formand) 
• Institutleder for Institut for Klinisk Medicin, AU Health 
• Lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, RM 
• 2 hospitalsledelsesrepræsentanter fra regionshospitalerne, inkl. 

Præhospitalet, RM 
• Institutleder, Institut for Folkesundhed, AU Health 
• Vicedirektør, Koncern Kvalitet, RM  
• Leder af Forskningsenheden for Almen Praksis 
• Direktør for VIA Sundhed 
• Forsknings- og udviklingschef i VIA Sundhed 

 
Herudover har  kommunerne mulighed for at udpege en repræsentant 
som observatør i koordinationsudvalget. Der er desuden mulighed for ad 
hoc deltagelse af øvrige relevante personer i forbindelse med fx 
temadrøftelser i udvalget. 
 
Formandskabet varetages i fællesskab mellem prodekanen for forskning 
ved Aarhus Universitet, Health og lægefaglig direktør ved Aarhus 
Universitetshospital, Region Midtjylland. Sekretariatsbetjeningen 
varetages af et fællessekretariat repræsentation fra RM, AU og VIA.  
 

Afholdelse af møder 

Koordinationsudvalget for Forskning mødes 2-4 gange årligt. Der 
anvendes i koordinationsudvalget ikke suppleanter som erstatning for 
medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i et møde. 
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Referater fra møderne offentliggøres på en fælles hjemmeside.  
 

Eventuelle underliggende udvalg 

Koordinationsudvalget for Forskning har mulighed for efter behov at 
nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som er afgrænsede i forhold til både 
tid og opgave. 
 


