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Kommissorium for Koordinationsudvalg for hospitaler og 
universitet 

 
Baggrund 
Region Midtjylland og Aarhus Universitet har den 14. december 2011 
indgået et nyt aftalekompleks for samarbejde på sundhedsområdet, 
og viderefører dermed det velfungerende og unikke samarbejde 
mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.  
 
Konstruktionen i det nye aftalekompleks indebærer desuden, at 
forskningsindsatsen på regionshospitalerne intensiveres. Dels ved at 
regionshospitalerne får forskningsmæssig tilknytning til Aarhus 
Universitet, og dels ved at de forpligtes til at fungere som 
forskningsbaserede undervisningshospitaler. Derudover inddrages 
folkesundhedsområdet i Region Midtjylland i de overordnede aftaler 
med Aarhus Universitet.  
 
Indgåelsen af aftalekomplekset understøtter således udviklingen af et 
sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle 
borgere i regionen sikres adgang til forskningsbaseret behandling på 
højt internationalt niveau 
 
Ledelsesstrukturen for samarbejdet på sundhedsområdet mellem 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland består af Ledelsesforum for 
Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) samt koordinationsudvalg på 
følgende to områder: 

• Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 
• Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 

 
De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR. LUR udgør det 
øverste ledelsesorgan, jf. nedenstående figur. 
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Formål og opgave 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har til opgave at udmønte de strategiske 
beslutninger, som træffes i LUR vedrørende hospitalsvæsenet. Koordinationsudvalget for 
hospitaler og universitet fastlægger fælles strategier for udvikling af hospitalsvæsenet inden 
for de fastlagte rammer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, 
talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. 
 
Ansvarsområder 
Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for hospitaler og universitet omfatter samarbejdet 
om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder klinisk udvikling) 
mellem Aarhus Universitet og hospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region 
Midtjylland. 
 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har følgende konkrete ansvarsområder: 

• Inden for rammerne af den overordnede forskningsstrategi, som besluttes af LUR, skal 
koordinationsudvalget udarbejde fælles strategier for forskning, talentudvikling, 
uddannelse og videnudveksling inden for hospitalsvæsenet og følge op på, at 
strategierne implementeres.  

• Revurdere og foreslå justeringer af regionshospitalernes, regionspsykiatriens og 
Præhospitalets forskningsprofiler. Forslag til justeringer i forskningsprofilerne 
forelægges LUR. 

• Afdække muligheder for samt facilitere indgåelse af tilknytningsaftaler mellem 
regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet og Aarhus Universitet 

• Fastlægge og løbende justere principperne for fordeling af lægestuderende mellem 
hospitalerne. 

• Medvirke til at sikre opretholdelse og styrkelse af den kliniske undervisning. 
• Sikre at muligheden for ph.d.-forløb o.lign. på hospitalerne udnyttes bedst mulig. 
• Sikre at hospitalernes potentiale inden for innovation udnyttes bedst mulig. 

 
Arbejdsform 
Koordinationsudvalget afholder fire årlige møder, hvoraf et af møderne afholdes helt eller 
delvist sammen med Koordinationsudvalget for Folkesundhedsområdet. 
 
Koordinationsudvalgets sammensætning 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet består af følgende repræsentanter: 
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• Prodekan for uddannelse, Health, Aarhus Universitet 
• Prodekan for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet 
• Institutlederen ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• Den lægefaglige direktør for Aarhus Universitetshospital 
• Den sygeplejefaglige direktør for Aarhus Universitetshospital 
• Den lægefaglige direktør for Psykiatri og Social 
• En hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert af regionshospitalerne 
• Den lægelige chef for Præhospitalet 
• Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 
• Ledelsesrepræsentant fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

 
Formandskabet for Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet er fælles mellem 
Institutlederen ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og den lægefaglige direktør 
for Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland.  
 
Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsudvalget. 
 


