
Sundhed og velfærd gennem viden på højt 
internationalt niveau – et samarbejde mellem 

Aarhus Universitet og Region Midtjylland

Viden, 
sundhed og 
velfærd Strategi og vision 

for samarbejdet 
på sundhedsområdet 
mellem Aarhus Universitet
og Region Midtjylland



Vision

Aarhus Universitet og Region Midtjylland 

har i 2012 indgået en aftale om 

samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalen omfatter hele sundhedsvæsenet 

i Region Midtjylland og skaber unikke 

rammer for sundhedstilbud af højeste 

kvalitet på tværs af regionen og 

forskningsresultater med international 

gennemslagskraft. Aftalen bygger 

ovenpå et eksisterende tæt og 

integreret samarbejde omkring Aarhus 

Universitetshospital, hvor vi gennem 

årene har skabt et universitetshospital i 

høj international klasse.

Samarbejdet betyder nu, at vi på et 

bredere område kan skabe endnu bedre 

resultater for befolkningens sundhed 

og merværdi for samfundet gennem 

udvikling og innovation. I dette papir 

formuleres den overordnede strategi for 

samarbejdet. Strategien vil blive fulgt op 

af konkrete handlinger, fordi vi vil måles 

på de resultater vi skaber.

Strategispor

Vi UDVIKLER  
ny viden på højt internationalt niveau

Forskningen og udviklingen af 

sundhedsvæsenets aktiviteter hænger 

uløseligt sammen, og et tæt samarbejde 

giver unikke muligheder for at udvikle ny 

viden om sundhed og sygdom. Ny viden er 

drivkraften i den evidensbaserede udvikling 

af sundhedsvæsnet, der hele tiden skal 

sikre større nytte for befolkningen og for 

samfundet som helhed.

●  Overalt i sundhedsvæsenet forsker vi og 

udvikler ny viden på højt internationalt 

niveau.

●  Vi har fokus på områder, hvor vi har 

særligt gode forudsætninger for at 

skabe værdi for patienterne, borgerne og 

samfundet.

●  Gennem translationel, klinisk og 

praksisnær forskning udvikler vi viden, 

der understøtter og fremmer den kliniske 

udvikling og sundhedsvæsenets ydelser i 

øvrigt.

●  I udviklingen af ny viden udnytter vi 

bl.a. den værdifulde information i 

patientregistre og databaser og sikrer os, 

at der altid er høj datakvalitet.

●  Vi inddrager kommuner og 

praksissektoren i udviklingen af ny viden 

for at understøtte sammenhæng og 

evidensbaseret udvikling i det samlede 

sundhedsvæsen.
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Vi UDVEKSLER  
viden lokalt, nationalt og internationalt

Ny og eksisterende viden kan gøre en forskel 

for befolkningen og samfundet, når den 

udveksles med andre og finder vej til den 

praktiske hverdag i sundhedsvæsenet. Vi er 

hinandens nærmeste – men ikke eneste – 

samarbejdspartnere i sundheds væsenet, og 

derfor rækker viden udvekslingen også ud over 

region og universitet.

●  Vi udbreder og udveksler viden gennem 

forskningsbaseret undervisning, der er 

integreret med den praktiske hverdag i 

sundhedsvæsenet samt gennem kliniske/

praksisnære forskningsprojekter i alle dele 

af sundhedsvæsnet.

●  Vi udveksler viden universitet og sund heds

væsen imellem gennem tilknytningsformer 

såsom universitetsklinikker, samarbejds

aftaler og stillingsfællesskaber.

●  Vi udveksler viden og indgår forsknings

samarbejde med sundhedsvæsenets øvrige 

parter og industrien.

●  Vi inddrager befolkningens viden i plan

lægning og udførelse af vores forskning og 

udvikling og udbreder efterfølgende vores 

resultater i befolkningen.

●  Vi udbreder viden proaktivt nationalt og 

internationalt gennem videnskabelig 

publikation, omtale og anvendelse i faglige 

miljøer.
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Vi ANVENDER  
viden aktivt

Viden finder sin virkelige værdi, når 

den bringes i anvendelse og gør gavn 

for befolkningens sundhed og for 

samfundet som helhed. Når forskning og 

forskningsbaseret undervisning er tæt 

integreret med hverdagen i sundhedsvæsnet, 

er den nyeste viden lige ved hånden, og vejen 

mellem viden og handling bliver kortere.

●  I alle dele af sundhedsvæsenet 

sikrer vi effektivitet og høj faglig 

og brugeroplevet kvalitet gennem 

opsøgning og aktiv anvendelse af 

forskningsresultater.

●  Vi gør vejen fra investering i ny forskning 

og udvikling til praktisk anvendelse kort.

●  Vi møder samfundets udfordringer ved 

at anvende forskningsbaseret viden i 

innovative løsninger til gavn for sundhed 

og velfærd.

●  Vi bruger forskningsbaseret viden som 

beslutningsstøtte i det politiske og 

administrative system.
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