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Kommissorium for Koordinationsudvalget for Uddannelse 

 
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 sikrer den fortsatte udvikling af sundhedsuddannelserne, så 
disse til enhver tid lever op til nationale og internationale 
(kvalitets)standarder. Det er desuden målet, at nyuddannede 
sundhedsprofessionelle har tilegnet sig kompetencer, så de er klar til at 
indgå som professionelle medarbejdere, der kan løse relevante opgaver i 
samspil med kolleger og patienter/borgere, og som kan bidrage til en 
løbende udvikling af sundhedsvæsenet.  
 
Nærværende kommissorium beskriver rammerne for og opgaverne i 
Koordinationsudvalget for Uddannelse. 
 

Formål og opgaver 

Uddannelsesudvalget er nedsat for en periode på foreløbigt 1½ år, hvor 
udvalget skal løse følgende to hovedopgaver:  
 

1. Nytænkning af uddannelsessamarbejdet 

Koordinationsudvalget for Uddannelse har til opgave at udarbejde oplæg 
til vision for, hvordan sundhedsuddannelserne 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: 
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• Samarbejdet mellem parterne skal understøtte realiseringen af 
parternes respektive mål, som de bl.a. er formuleret i politikker, 
planer, strategier m.v. 

 
• Uddannelsen af fremtidens læger, sygeplejersker og øvrigt 

sundhedsfagligt personale skal sikre opbygning og 
vedligeholdelse af færdigheder inden for sundhedsprofessionerne, 
og samtidig udvikle medarbejdernes kompetence til forskning, 
kritisk stillingtagen og igangsætning af udviklingsinitiativer på 
områder, hvor der er behov for forbedring. 

 
• Parterne skal være afstemt med hinanden i forhold til 

uddannelsernes overordnede sigte og indhold, og samarbejdet 
om de forskellige elementer i sundhedsuddannelserne skal være 
klart beskrevet.  

 
• Overgang til arbejdsmarkedet er et tema for udvalget. 

 
Uddannelsesudvalgets oplæg til rammer og ambitionsniveau for det 
fremtidige samarbejde på uddannelsesområdet forelægges LUR til 
godkendelse medio 2017.  
 
2. Løbende opgaver inden for området  

Uddannelsesudvalget skal sideløbende med udarbejdelsen af bidrag til 
nytænkningsprocessen håndtere de løbende opgaver på 
uddannelsesområdet, 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 
uddannelsessamarbejdet. Arbejdsfeltet for udvalget omfatter bl.a. 
følgende uddannelsestemaer, jf.  hovedaftalen: 
 

• Prægraduat uddannelse, herunder klinisk uddannelse på de 
sundhedsfaglige uddannelser. 

• Koordinering af indsatser og strategier på efter- og 
videreuddannelsesområdet, herunder den postgraduate 
lægeuddannelse. 

• Simulations- og færdighedstræning. 
• Udvikling af undervisnings- og læringsformer. 
• Dialog om det fremtidige behov for sundhedsprofesionelle og 

betydningen i forhold til dimensionering. 
• Samarbejde om udbud og udvikling af nye uddannelser. 
• Rammer for kombinations- og delestillinger  samt 

medarbejdernes mobilitet mellem organisationerne. 
• Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. 

 
Sammensætning 

• Hospitalsledelsesrepræsentant, RM (fast formand) 
• Prodekan for uddannelse, AU Health (formand – posten går på 

skift mellem AU og VIA) 
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• Direktør for sundhedsuddannelser, VIA Sundhed (formand – 
posten går på skift mellem AU og VIA) 

• Institutleder for Institut for Klinisk Medicin, AU Health 
• Studieleder for medicin, AU Health 
• Studieleder for de sundhedsfaglige kandidatuddannelser, AU 

Health 
• Studieleder for folkesundhedsvidenskab, AU Health 
• 2 hospitalsledelsesrepræsentanter fra hospitalerne i RM (somatik) 

(1 fra Aarhus Universitetshospital og 1 for regionshospitalerne, 
inkl. Præhospitalet) 

• Lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, RM 
• Vicedirektør for Koncern Kvalitet, RM 
• Afdelingschef, Koncern HR, RM 
• Uddannelseschef i 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 en 
hospitalsledelsesrepræsentant fra RM (fast formand) og herudover på 
skift enten Prodekanen for Uddannelse, AU Health eller Direktøren for 
sundhedsuddannelser, VIA Sundhed. Sekretariatsbetjeningen varetages 
af et fællessekretariat med repræsentation fra RM, AU og VIA.  
 
Afholdelse af møder 

Koordinationsudvalget for Udannelse 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. 
 
Referater fra møderne offentliggøres på en fælles hjemmeside.  
 

Eventuelle underliggende udvalg 

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


