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1. Temadrøftelse om professionalisering af folkesundhedsområdet 

 

Indstilling 

at koordinationsudvalget tager oplæg til orientering og drøftelse 

at koordinationsudvalget kommer med input til en kommende strategi for uddan-
nelse på folkesundhedsområdet 

 

Sagsfremstilling 

 
KUF har til opgave at udarbejde en fælles strategi for uddannelse på folkesundhedsom-
rådet. 
  
Strategien skal sikre, at nuværende og kommende uddannelser tilføres viden fra folke-
sundhedsforskning, fra praksis og forvaltningsområdet, samt fra det kliniske område. 
Strategien skal samtidig understøtte et samarbejde, der skaber merværdi i form af vel-
uddannede personer, der er i stand til at arbejde med forskning, praksis og administrati-
on i sammenhæng.   
  
Som opfølgning, på forrige mødes drøftelse af uddannelse, og som første skridt, i retning 
af at lægge fælles strategispor for uddannelse på folkesundhedsområdet, ønskes en 
drøftelse af, hvordan og hvad der skal til for at professionalisere folkesundhedsområdet.  
  
Som udgangspunkt for drøftelsen er der oplæg ved: 
- Jørgen Andersen, Direktør for Ældre, sundhedsfremme, social- og beskæftigelsesområ-
det, Syddjurs Kommune 
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- Jens Bejer Damgaard, Konstitueret afdelingschef, Nære Sundhedstilbud, Region Midt-
jylland 
- Niels Trolle Andersen, Studieleder, Institut for Folkesundhed, sektion for Biostatistik 
 

Beslutning 

 
Der blev holdt tre spændende oplæg. Der var særligt fokus på de kompetencer, der er 
behov for i det nære sundhedsvæsen.  
  
Det blev besluttet, at formandskabet kommer med et bud på, hvordan der arbejdets 
videre med området. 
  
Der ud over blev det besluttet at lave en beskrivelse af systematiserede praktikforløb for 
studerende på  overbygningen af uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Praktikforløb 
der både kan være rent regionale eller fælles regionale kommunale praktikforløb.  
  
Oplæg til fordeling af forskningsreserven vedlægges referatet. 
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2. Orientering fra formandskabet 

 

Administrationen indstiller, 

orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Formandskabet orienterer om relevante emner fra mødet i LUR d. 8. oktober 2013 
  
Strategiske indsatsområder 

• Nedbringelse af administrative barrierer for samarbejdet mellem Aarhus Universi-
tet og Region Midtjylland 

  
• Sammenhæng med kommuner og almen praksis  

  
LUR-sekretariatet udarbejder en handleplan i forhold til nedbringelse af administrative 
barriere. De to koordinationsudvalg, får hver især til opgave at beskrive og igangsætte 
et eller flere konkrete forskningsprojekter, der aktivt involverer kommuner og/eller al-
men praksis. (Notat om de strategiske indsatsområder er vedlagt som bilag) 
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Ud over de to nævnte indsatsområder blev det besluttet, at igangsætte en særlig indsats 
ift. dataområdet. LUR-sekretariatet udarbejder en beskrivelse af området til videre drøf-
telse og behandling i de to koordinationsudvalg. 
  
  
  
  
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Notat_Strategiske indsatsområder for universitet-regionssamarbejdet_18 sep-
tember 2013 II 
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3. Strategi for samarbejde om forskning på folkesundhedsområdet 2013 - 2017 

 

Administrationen indstiller, 

at Strategi for samarbejde om forskning på folkesundhedsområdet 20023 - 2017 
godkendes 

at De fremsendte forslag til konkrete forskningsindsatser drøftes 
 

Sagsfremstilling 

 
Godkendelse af strategi 
Inden for rammerne af den overordnede strategi og vision for samarbejdet på sundheds-
området mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet har KUF til opgave at udarbej-
de en fælles strategi for forskning. 
  
Udkast til strategien blev fremlagt og drøftet på sidste møde i koordinationsudvalget d. 
6. juni 2013. Strategien er efterfølgende blevet rettet til på baggrund af drøftelserne på 
mødet. 
  
Strategien har to overordnede målsætninger:  
- Forbedre befolkningens samlede sundhedstilstand 
- Mindske ulighed i sundhed    
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Under disse to overordnede målsætninger er der prioriteret fire fælles satsningsområder 
i forhold til forskning på på folkesundhedsområdet. Det drejer sig om: 
  
- Forbedring af udsatte gruppers leveår og middellevetid 
- Brugerinddragelse i sundhedsvæsnet 
- Rehabilitering med fokus på udsatte grupper og hverdagsliv 
- Social- og sundhedsvæsenets organisering og funktion 
  
Under hvert af disse forskningsmæssige satsningsområder skal der udarbejdes skitser til 
specifikke forskningsindsatser. 
  
Udmøntningen af strategien skal bl.a. ske i samarbejde mellem forskningsmiljøerne på 
Institut for Folkesundhed, AArhus Universitet og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 
Region Midtjylland samt administrationen i Region Midtjylland repræsenteret ved Nære 
Sundhedstilbud.  
  
Efter godekendelse i koordinationsudvalget vil strategien blive forelagt LUR til endelig 
godkendelse. 
  
Konkrete forskningsindsatser 
Med udgangspunkt i strategien for forskning på folkesundhedsområdet, samt beslutnin-
gen i LUR om strategiske indsatsområder skal der udarbejdes beskrivelser af konkrete 
forskningsindsatser. 
  
CFK har udarbejdet vedhæftede skitser til/ beskrivelser af mulige konkrete forsknings-
indsatser med fokus på en kommunal vinkel.  
  
Der ønskes en drøftelse af disse beskrivelser samt input til flere konkrete indsatser. Jf. 
beslutningen i LUR om strategiske indsatsområder skal KUF særligt have fokus på sam-
menhæng me kommuner og almen praksis. 
 

Beslutning 

 
Udkastet til strategi blev drøftet. 
  
Det blev besluttet at: 
- Triple aim skal fremgå eksplicit af strategien 
- Strategien skal fremstå kortere og mere fokuseret 
- Handlingsplanen udarbejdes og gøres til en del af strategipapiret 
- Den samledeplan fremlægges i udvalget igen med henblik på efterfølgende godkendel-
se i LUR 

Bilag 

• Strategi for forskning på folkesundhedsområdet  
• KUF - modeller for patientpartnerskab 
• kommunal forskningsindsats-13102013-CVN-TM 
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4. Orientering om ny stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universite-
terne 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (under Ministeriet for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddannelser) fastlægger stillingskategorierne for det videnska-
belige personale ved universiteterne. Det er således kun personer omfattet af stillings-
strukturen, der kan varetage undervisnings- og forskningsopgaver ved universiteterne, 
og dermed er stillingsstrukturen rammesættende for indgåelse af stillingsfællesskaber 
med AU.  
  
I juni måned 2013 har styrelsen (med virkning fra 1. september 2013) foretaget en revi-
sion af stillingsstrukturen der bl.a. omfatter følgende: 
  
1. Adskillelse af postdoc og adjunkt/forsker stillingerne 
Postdoc-stillingen adskilles fra adjunkt/forskerstillingen, således at postdoc-stillingen er 
en selvstændig tidsbegrænset stilling (max fire år), der overvejende handler om forsk-
ning. Stillingen indeholder ikke pædagogisk opkvalificering og kvalificerer dermed ikke i 
sig selv til en stilling som lektor. Med den nye stillingsstruktur er postdoc og ad-
junkt/forsker stillingerne således forskellige i både anvendelse og de efterfølgende karri-
eremuligheder.  
  
2. Indførelse af et seksårigt ’tenure track’ fra adjunkt til lektor 
Tenure track indebærer, at man kan ansætte adjunkter i varige stillinger, hvor de efter 
positiv faglig bedømmelse overgår til en lektorstilling senest efter seks år. Styrelsen 
skriver, at formålet er at kunne tiltrække og fastholde de bedste danske og internationa-
le forskere ved at kunne tilbyde dem en varig karrierestilling, som er internationalt 
sammenlignelig. På Health skal tenure track primært bruges til at tiltrække internationa-
le talenter.  
  
3. Henstilling til universiteterne om karriereperspektiver 
Styrelsen henstiller til ledelsen på universiteterne at synliggøre karriereperspektiverne 
for de ansatte videnskabelige medarbejdere, herunder navnlig ansatte i tidsbegrænsede 
stillinger.  
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Notatet vedr. stillingsfællesskaber med AU konsekvensrettes i overensstemmelse med 
den nye stillingsstruktur og udsendes derefter til orientering.  
  
Den nye stillingsstruktur indebærer desuden, at der skal ses på behov for ændringer i 
”Aftale om akademiske delestillinger som adjunkt/postdoc, lektor eller professor mellem 
Region Midtjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet”. LUR vil 
blive orienteret om eventuelle ændringer. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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5. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Intet under eventuelt 
  
 
 


