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Deltagere: Mette Kjølby, Søren Kjærgaard, Per Jørgensen, Jens Friis Bak (for Henning 
Vestergaard), Michael Hasenkam, Ole Steen Nielsen, Anders Roed, Maiken Rose Hjort-
bak, Kristine Lindeneg Drejø (ref.). 

Afbud: Kjeld Martinussen, Jørgen Andersen, Vibeke Krøll, Henning Vestergaard. 

 

1-01-72-27-12 

1. Udfordringer og vidensbehov i forhold til folkesundhedsområdet 

Sagsfremstilling 

Som en del af det indledende arbejde i udvalget vil alle medlemmer få mulighed for at 
præsenterer udfordringer og vidensbehov på folkesundhedsområdet fra deres perspek-
tiv. På dette andet møde i udvalget er der input fra Hospital og universitet ved: 
  
Jens Friis Bak, Cheflæge, Hospitalsenheden Vest 
  
Ole Steen Nielsen, Prodekan for forskning, Health, Aarhus Universitet  

Beslutning 

Der blev afholdt to gode oplæg. 
Mette Kjølby gav en kort mundtlig præsentation af oplæg fremsendt fra Chefsygeplejer-
ske Vibeke Krøll, Århus universitetshospital. 
  

1-01-72-27-12 

2. Opsamling og udvalgets videre arbejde 

Sagsfremstilling 

Der gives en tilbagemelding fra møde i den nedsatte arbejdsgruppe under LUR, der ar-
bejder med forskningsstrategien. 
  
Der ønskes en drøftelse af, hvordan de emner, der er blevet drøftet på mødet i dag og 
første møde i udvalget, kan bruges som input til samarbejdet mellem region og universi-
tet, herunder den samlede forskningsstrategi. Hvilke input er vigtigst? Hvad er de lavest 
hængende frugter og hvad er de hårdeste nødder? 
  
Opsamling på oplæggene fra første møde vedlagt som bilag 

Beslutning 
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Der blev givet en kort tilbagemelding fra arbejdsgruppen under LUR, der arbejder med 
forskningsstrategien. Det forventes, at det bliver en kort strategi, måske kun på en side. 
  
Det blev besluttet, at der skrives videre på opsamlingspapiret om genstandsfelt, udfor-
dringer og vidensbehov på baggrund af dagens oplæg. 
  
Det blev envidere besluttet at KUF afventer LUR's forskningsstrategi. 

Bilag 

• Opsamling på første møde i koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 

  

1-01-72-27-12 

3. Virkemidler i universitets-regionssamarbejdet på sundhedsområdet 

Sagsfremstilling 

Aftalegrundlaget for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland i for-
hold til det sammenhængende sundhedsvæsen har en lang række ambitioner og inde-
holder mange forestillinger om mulige samarbejdsfelter, der sammenlagt skal øge vi-
dengrundlaget i det kliniske arbejde og i det hele taget i det borgerrettede arbejde på 
sundhedsområdet.  

Aftalegrundlaget indeholder også gennemgange af de virkemidler, der kan tages i an-
vendelse. F.eks. gennemgås et nyt virkemiddel: Universitetsklinikken. Der er dog også 
mange andre virkemidler - lige fra medfinansiering over stillingsfællesskaber til de store 
fælles satsninger såsom universitetsklinikkerne.  

  

Chef for dekanstaben, AU-Health Anders Roed giver en gennemgang af en række af vir-
kemidlerne.  

Beslutning 

Oplægget gav anledning til en drøftelse af behovet for, at der udarbejdes en aftale om 
virkemidler på folkesundhedsområdet. 
  
Det blev besluttet, at formandskab og Anders Roed skriver et udkast til aftale baseret på 
den eksisterende aftale fra Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet.  
  
Formandsskab og sekretariat for LUR orienteres om, at arbejdet er igangsat. 
  

1-01-72-27-12 
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4. Regionale fonde og puljer der kan understøtteforskningssamarbejdet på folke-
sundhedsområdet 

Sagsfremstilling 

Der findes en række puljer og fonde på regionalt plan, som er relevante i forhold til 
forskningssamarbejde om folkesundhedsområdet. 
  
Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til 
parterne i samarbejdskonstruktionen.  
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til følgende formål:  

• at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale 
opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages 
på et højt fagligt niveau  

• at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forsk-
nings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer  

• at udvikle et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet  

Region Midtjyllands Praksisforskningsfond yder økonomisk støtte til forskning inden 
for praksissektoren i Region Midtjylland.  

Forskningen skal bidrage til at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i Region 
Midtjylland løbende udvikles på et højt niveau.  

  
Puljen under Nære Sundhedstilbud til samarbejdsprojekter med kommunerne 
anvendes til udvikling af tværsektorielle indsatser og projekter udarbejdet i samarbejde 
mellem region og kommuner. 
  
Mette Kjølby giver en præsentation af de ovenstående fonde og puljer. 

Beslutning 

Mette Kjølby holdt oplæg om de nævnte puljer/fonde. 
Det blev besluttet, at fondraising og hvordan udvalget vil tackle udfordringen med at 
søge forskningsmidler til området, skal behandles på kommende møde. 
  

1-01-72-27-12 

5. Årsplan for 2013 

Administrationen indstiller, 

Der ønskes en drøftelse af årsplanen 

Sagsfremstilling 
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Årsplan for arbejdet i koordiantionsudvalget for folkesundhedsområdet 2013 
  
Mødedato Indhold 

  
1. marts 2013 

  

• Talentudvikling (Lise Wogensen Bach) 

• Talentområdet (Vibeke Krøll) 

• Delestillinger (Mette og Søren) 

6. juni 2013   

• Uddannelse (Berit Eika) 

• Videnudveksling (Michael Hasenkam) 

- Oplæg fra Universitet, Region og kommune 

  

19. september 2013 
  

  

  
december 2013 
  

  

  

Beslutning 

Udkast til årsplan blev drøftet. 
  
Fundraising og internationalisering blev foreslået som emner til årsplanen. 
  

1-01-72-27-12 

6. Orientering om proceduren for stikskader og vaccination af medicinstuderende 

Administrationen indstiller, 

Koordinationsudvalget tager orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 

Health, Aarhus har fremsendt vedlagt notat om nuværende praksis for vaccination af 
medicin- og odontologistuderende samt studerende ved skolen for klinikassistenter, 
tandplejere og kliniske tandteknikere. Samt vurderingsprocedure ved stil/skæreuheld 
mv. hos personale og studerende ved Aarhus tandlægeskole.  
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Materialet er fremsendt til orientering. 

Beslutning 

Det fremsendte materiale blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Notat vedr vaccination 
• Procedurer ved stikskader 

  

1-01-72-27-12 

7. Eventuelt 

Beslutning 

Maiken Rose Hjortbak blev præsenteret. Maiken er nyansat rådgiver i Dekansekretariatet 
for Health og kommer til at fungere som sekretariatsopbakning for institutlederen på 
Institut for Folkesundhed. Maiken kommer til at deltage i udvalgets møder ad hoc.  
  
 
 


