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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ formandsskabet

Beslutning

Formandsskabet bød særligt velkommen til Hans Henrik Gaardsø (kommunernes repræ-
sentant) og Berit Bjerre Handberg (RM), der er nye medlemmer af udvalget samt til de 
tre indbudte gæster. Endvidere er Klavs Madsen fra AU nyt medlem af udvalget.
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2. Referat fra 27. marts 2017 - til orientering

Bilag

 Referat - 27. marts 2017
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3. Strategi for AU-RM-VIA

Det indstilles,

at Koordinationsudvalget for uddannelse med inddragelse af de inviterede repræ-
sentanter fra fagmiljøerne drøfter konkrete forslag til strategiske indsatsområ-
der.

 
at udvalget i forlængelse af ovenstående træffer beslutning om, hvilke strategiske 

indsatser der skal indgå i udvalgets oplæg til LUR.

Sagsfremstilling

LUR besluttede på møde den 12. december 2016 at igangsætte en strategiproces, hvor 
mål og ambitioner for samarbejdet mellem RM, AU og VIA løftes. Processen blev skudt i 
gang med et døgnseminar i juni måned, hvor medlemmerne af LUR og de to koordina-
tionsudvalg samt en række øvrige nøglepersoner drøftede vision og ambitioner for sam-
arbejdet.
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Processen i 2. halvår 2017 forløber i to spor, hvor der dels skal formuleres en grundfor-
tælling for samarbejdet, dels udarbejdes et strategipapir. Arbejdet med grundfortællin-
gen foregår i regi af LUR og med hjælp fra et professionelt kommunikationsbureau, 
mens det er givet i opdrag til koordinationsudvalgene at udarbejde forslag til konkrete 
strategiske indsatser, som den kommende strategi skal kunne rumme. Sekretariatet for 
AU-RM-VIA-samarbejdet vil på baggrund af input fra de to koordinationsudvalg udarbej-
de forslag til endelig strategi, som forelægges LUR til godkendelse.
 
Der er planlagt to møder i hvert koordinationsudvalg i løbet af efteråret 2017. Forvent-
ningen er, at udvalget på dette 1. møde når frem til de strategiske indsatser, som er 
udvalgets første bud på forslag til de kommende års strategiske satsninger i samarbej-
det.
 
Det foreslås, at koordinationsudvalget tager udgangspunkt i de indledende drøftelser, 
som udvalget selv har haft på møde i marts måned, samt de input der blev givet ved et 
arrangement for repræsentanter fra fagmiljøerne den 28. august 2017. Pointerne fra 
henholdsvis udvalgsmødet i marts samt arrangementet for fagmiljøerne fremgår af de 
vedlagte bilag 1-3. Med henblik på at sikre overlevering er der inviteret enkelte deltage-
re fra arrangementet den 28. august med til den 1. time i koordinationsudvalgsmødet.
 
Opgaven
Opgaven for udvalget på 1. møde er at kvalificere og prioritere de foreløbige forslag til 
indsatsområder samt supplere med eventuelle nye forslag. Udvalget kan bl.a. tage ud-
gangspunkt i følgende spørgsmål:


 Hvad er de vigtigste forslag fra fagmiljøerne, som skal tages med videre, og 
hvordan kan de yderligere kvalificeres, jf. bilag 1-2.

  Var der forslag fra udvalgets eget oprindelige forslag fra marts, som ikke er 
dækket ind, og som skal tages med videre? Og hvordan kan disse yderligere kva-
lificeres, jf. bilag 3?

 Er der nye forslag, som udvalget er blevet opmærksom på, og som skal tilføjes?
 
Forslagene ønskes struktureret i en beskrivelse af henholdsvis "mål" og "vejen dertil" på 
samme måde, som der lægges op til i bilag 1. Input fra 1. møde skrives sammen af se-
kretariatet og præsenteres for LUR på møde den 13. november 2017, hvor LUR giver 
bemærkninger og sammenholder forslagene med de tilsvarende input fra Koordinations-
udvalget for Forskning. Der vil på mødet i LUR blive truffet beslutning om, hvilke indsat-
ser der skal arbejdes videre med. Begge koordinationsudvalg vil på 2. møde justere og 
kvalificere beskrivelsen af de valgte indsatser i henhold til bemærkningerne fra LUR med 
henblik på færdiggørelse af udvalgets endelige oplæg til strategiske satsninger. 

Beslutning

Dorthe Sørensen (VIA), Søren Rittig (AU/RM) og Torben Bæk Hansen (AU/RM) deltog 
under første del af punktet. De tre gæster havde til opgave dels at overbringe pointer fra 
arrangement for repræsentanter fra fagmiljøerne den 28. august 2017, dels at bringe 
perspektiver fra fagmiljøerne ind i drøftelserne.
 



Koordinationsudvalg for uddannelse 2. oktober 2017

3

Aase Lydiksen rammesatte på vegne af formandskabet strategiprocessen, opgaven og 
bilagene og gav dernæst ordet til gæsterne. 
 
De tre gæster præsenterede pointer fra de drøftelser, som de havde været en del af til 
arrangementet den 28. august. Under drøftelserne med gæsterne blev  blandt andet 
følgende forslag til temaer i det fremtidige samarbejde nævnt:
-       At de studerende i højere grad trænes i tværfaglighed, eksempelvis i færdigheds-
lab
-       Fælles undervisning og fælles undervisere på tværs af uddannelserne – eksempel-
vis indenfor kommunikation, etik, videnskabsteori mv.
-       Kompetencer der knytter sig til forskning og forbedringsarbejde (udvikling, innova-
tion og kvalitetsarbejde) – at lære det som metode 
-       Fælles indsatsområde ift. nye begreber/tendenser – eksempelvis klinisk lederskab 
og klinisk beslutningstagen
-       Stuegang, som udgangspunkt for læring  
-       Arbejdspladsparathed 
-       Tværsektorielt samarbejde
-       Patient-borgerforløb, som kunne være interessante – så det ikke er borgerne som 
skal zappe rundt. Men at det er de sundhedsprofessionelle. 
-       Udnytte hinandens kompetencer – kræver øget kommunikation og et fælles sprog 
professionerne imellem
-       Konkret eksempel med øget samarbejde mellem medicin- og sygeplejerskestude-
rende i ”Akut-ugen”
 
Det blev bemærket, at udvalget med fordel kan starte med mindre, konkrete projekter, 
der relativt hurtigt kan give resultater. Det blev samtidigt bemærket, at medicinuddan-
nelsen er under revision, og at eventuelle input skal komme inden, der godkendes ny 
studieordning. 
 
Der var efterfølgende en kort drøftelse af forslagene til strategiske indsatsområder fra 
Koordinationsudvalg for Forskning – "Mennesker med rehabiliteringsbehov" og "Menne-
sker med sygdomme i hjernen". Der var generelt opbakning til at satse på uddannelses-
samarbejde inden for de to forskningstemaer. Særligt ift. området "Mennesker med re-
habiliteringsbehov" kunne udvalget se muligheder for at integrere uddannelsesdelen.
 
Efter den første times drøftelse forlod de tre gæster mødet og udvalget fortsatte drøftel-
serne.
 
Udvalget havde i de efterfølgende drøftelser særligt fokus på at bringe de studerende 
sammen mhp. at udvikle kompetencer ift. det tværprofessionelle og det tværsektorielle 
samt på begrebet arbejdspladsparathed. Følgende centrale elementer blev nævnt i drøf-
telserne:
1.     Hvordan arbejder vi tværprofessionelt i den kliniske praksis? 
2.     Hvordan understøtter vi, at de studerende kan arbejde tværsektorielt?
3.     Et fælles sprog – mhp. øget udnyttelse af hinandens kompetencer
4.     Fælles indsatsområde mellem teori og praksis ift. nye begreber/tendenser – ek-
sempelvis klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen
5.     Fælles undervisning ift. generiske kompetencer (metakompetencer) – eksempelvis 
kommunikation, etik, videnskabsteori mv.
6.     Hvordan understøtter vi de studerende i at arbejde med forskningsmetoder og for-
bedringsarbejde.
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7.     Arbejdspladsparathed
 
Der var ift. det tværprofessionelle desuden en drøftelse af, hvorvidt der kunne arbejdes 
videre med at lave en struktur, som gav mulighed for – på udvalgte tidspunkter i uddan-
nelserne – at samarbejde på tværs. Det blev samtidig bemærket, at der ikke er evidens 
for, at enkeltstående kurser i tværprofessionelt samarbejde giver effekt, og at det er 
afgørende, at de studerende i praksis møder stærke rollemodeller, som har fokus på det 
tværprofessionelle samarbejde. Hertil blev bemærket, at der er evidens for, at jo tidlige-
re i uddannelsesforløbet de studerende møder hinanden og samarbejder på tværs af pro-
fessionerne, jo lettere har de ved at samarbejde efter endt uddannelse. 
 
Det blev foreslået, at der blev beskrevet og igangsat et mindre projekt med en målsæt-
ning om at de studerende udvikler kompetencer ift. det tværprofessionelle, det tværsek-
torielle og ift. arbejdsparathed. Det kunne bl.a. omhandle fælles undervisnings- eller 
vejledningsforløb i såvel teori som praksis.
 
Der var fra Koordinationsudvalg for Forskning forslag om, at møderne i november blev 
slået sammen til ét møde for de to koordinationsudvalg.. Koordinationsudvalg for Uddan-
nelse anbefalede at fastholde to separate møder. 
 

Bilag

 Eksempler på strategiske indsatsområder
 Opsamling fra arrangement 28. august 2017
 Input fra KFU til strategiseminar - 2017-05-22
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4. Evaluering af døgnseminar

Det indstilles,

at Koordinationsudvalget for Uddannelse evaluerer døgnseminaret.

Sagsfremstilling

AU, RM og VIA var den 6.-7. juni 2017 på døgnseminar for at drøfte det fremtidige sam-
arbejde mellem parterne (program vedlagt).
 
Deltagerkredsen var medlemmerne af LUR og de to koordinationsudvalg samt øvrige 
nøglepersoner fra VIA og AU. Koordinationsudvalget bedes evaluere afviklingen af arran-
gementet, herunder:

  Tid, sted og deltagerkreds (døgnseminar, Golf Hotellet, antal/sammensætning)
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  Program, oplægsholdere og gruppearbejde (flow, udbytte, faste grupper, pause)
  Materiale (baggrundsmaterialet forud for seminaret, materialet på bordene, 

skemaer)
  Udbytte (præsentationerne, efterfølgende refleksioner)

 
Tilbagemeldingerne vil indgå i planlægningen af kommende arrangementer, særligt det 
afsluttende seminar i januar 2018.

Beslutning

Der var generelt stor tilfredshed med arrangementet. Der blev givet udtryk for, at arran-
gementet var rigtigt godt forberedt, og at kravet om en præsentation var givende for 
processen. 
 
Der blev givet udtryk for, at drøftelserne havde været forskellig i grupperne, afhængig af 
om der havde været en direktør i gruppen. 

Bilag

 Program for døgnseminar_6.-7. juni 2017.
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5. Fremsendelse af dagsorden

Region Midtjylland indstiller,

at dagsordenen til Koordinationsudvalg for uddannelse så vidt muligt sendes til mø-
dedeltagerne to uger før mødet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland ønsker, at dagsordenen til koordinationsudvalg for uddannelse så vidt 
muligt sendes til mødedeltagerne to uger før mødet – i stedet for en uge før mødet, som 
oprindeligt planlagt. 
 
Region Midtjylland vurderer, at der er behov for mere end en uge til, at mødedeltagerne 
kan nå at forberede sig tilfredsstillende til mødet.
 

1-31-72-223-16
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6. Eventuelt

Beslutning

Der var fra Region Midtjylland et ønske om, at dagsordenen fremover fremsendes to 
uger før mødeafholdelse. Der var opbakning fra bl.a. den kommunale repræsentant, da 
det ville give bedre mulighed for at indhente input fra de øvrige kommuner. 
 
Det blev fra sekretariatets side bemærket, at der kan være udfordringer forbundet her-
med ift. koordinering med øvrige fora. 
 
Det blev besluttet, at det fremover bestræbes, at dagsordenen udsendes to uger før mø-
deafholdelse. 
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7. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:
 
AU
Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse, AU 
Per Höllsberg, studieleder for medicin, AU 
Kristjar Skajaa, institutleder for Institut for Klinisk Medicin, AU 
Cecilia Ramlau-Hansen, studieleder for de sundhedsfaglige kandidatuddannelser, AU
Mette Vinther Skriver, studieleder for folkesundhedsvidenskab, AU 
 
VIA
Aase Lydiksen, direktør for VIA Sundhed (nuværende formand – posten går på skift mel-
lem AU og VIA)
Jonna Frølich, uddannelseschef, VIA Sundhed
Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef, VIA Sundhed
 
RM
Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, Randers, RM (fast formand) 
Ditte Hughes, afdelingschef, Koncern HR, RM 
Berit Bjerre Handberg, kontorchef, Koncern HR, RM
 
Kommunal repræsentant
Hans Henrik Gaardsø, direktør, Viborg Kommune
 
Gæster fra fagmiljøerne (deltog ca. den første time af mødet)
Torben Bæk Hansen, AU
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Dorthe Sørensen, VIA
Søren Rittig, RM 
 
Sekretariat
Tina Kleis Madsen, specialkonsulent, VIA Sundhed 
Thomas Bøttern Christensen, AC-fuldmægtig, Koncern HR, RM
Maiken Rose Hjortbak, rådgiver, AU
Katrine Svane Jørgensen, specialkonsulent, RM
 
Afbud fra:
 
AU
Klavs Madsen, institutleder, Institut for Folkesundhed, AU
 
RM
Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, AUH, RM
Per Jørgensen, lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, RM 
Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, RM
Mette Kjølby, vicedirektør, Koncern Kvalitet, RM 
 
 
 


