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1-01-72-27-12 

1. Strategi og handleplan for samarbejde om forskning på folkesundhedsområdet 

 

Administrationen indstiller, 

at Handleplanen for forskning på folkesundhedsområdet 2014 - 2017 godkendes 

at De præsenterede forskningsinitiativer godkendes, som de første fælles forsk-
ningsinitiativer under handleplanen 

 

Sagsfremstilling 

 
På de sidste møder i koordinationsudvalget er der blevet arbejdet med en strategi for 
samarbejdet mellem Region Midtjylland og Health, AU.  
  
Strategien er på baggrund af drøftelserne på sidste møde blevet omformet til en handle-
plan, der er knytter sig til LUR's strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem 
Region Midtjylland og Aarhus Universitet med overskriften 'Viden, sundhed og velfærd' 
(vedlagt som bilag).  
  
Der er således udarbejdet en kort handleplan for forskning på folkesundhedsområdet 
2014-2017, der lægger sporene for det, der skal arbejdes videre med i 2014-2017. 
  
Handleplanen indeholder 3 satsningsområder/temaer: 
  

• Forbedring af udsatte gruppers gode leveår og middellevetid  
• Rehabilitering med fokus på udsatte grupper og hverdagsliv 
• Social- og sundhedsvæsenets organisering og funktion 

Jf. beslutningen i LUR om strategiske indsatsområder, skal KUF have særligt fokus på 
sammenhæng med kommuner og almen praksis. Der er udarbejdet to konkrete forslag 
til forskningsinitiativer, der knytter sig til handleplanen samt dette særlige fokus. 
  
Der ønskes en drøftelse af udkastet til handleplan samt de beskrevne forslag til forsk-
ningsindsatser. 
 

Beslutning 

 
Handleplan og de præsenterede forskningsinitiativer blev godkendt.  
  
Der udarbejdes forskningsprotokoller på baggrund af de beskrevne forskningsinitiativer. 
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Det blev påpeget, at initiativerne under KUFs handlingsplan skal koordineres med op-
følgning på LUR’s strategi omkring øget samarbejde med kommuner og almen praksis.  

Bilag 

• Strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Re-
gion Midtjylland_24. april 2013 

• KUF Handleplan 140206 (red) 
• Forskningsinitiativer under KUF Handleplan 

  

1-01-72-27-12 

2. Sundhedsaftale 

 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse 
 

Sagsfremstilling 

 
Den gældende sundhedsaftale mellem region og kommuner udløber med udgangen af 
2014. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en ny sundhedsaftale gældende for 2015 - 
2018. Nære Sundhedstilbud er i samarbejde med kommunerne i regionen i gang med 
dette arbejde. 
  
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udsendt en ny bekendtgørelse og vejledning 
om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.  
  
Af bekendtgørelsen fremgår det, at der som minimum skal indgås aftale på fire obligato-
riske indsatsområder: 
  
- Forebyggelse 
- Behandling 
- Rehabilitering, herunder træning 
- Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 
  
Inden for disse indsatsområder skal Sundhedsaftalen i relevant omfang tage udgangs-
punkt i følgende tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder vidende-
ling og sundhedsfaglig rådgivning imellem sektorer, koordination af kapacitet, inddragel-
se af patienter og pårørende, lighed i sundhed, dokumentation, forskning og kvalitetsud-
vikling. 
  
Af Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler fremgår det, at 
sundhedsaftalen skal understøtte regioners og kommuners fælles ansvar for udviklings- 
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og forskningsarbejde jf. sundhedslovens §194, så sundhedsydelser og kompetenceudvik-
ling af sundhedspersoner kan leveres på højt fagligt niveau. Aftalen skal desuden med 
baggrund i dokumentation, udviklings- og forskningsarbejde understøtte en fortsat kvali-
tetsudvikling og kvalitetssikring af de enkelte ydelser og den tværgående indsats. 
  
Kjeld Martinussen holder oplæg om udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale 
med fokus på dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling. 
  
Der ønskes en drøftelse af, hvordan forskning kan få en solid plads i sundhedsaftalen. 
Samt hvordan sundhedsaftalen eventuelt kan bruges som løftestang i forhold til at øge 
forskningsindsatsen i samarbejde med kommunerne. 
 

Beslutning 

 
Det blev drøftet at: 
  
- Det er vigtigt at give forskningen plads ind i sundhedsaftalen bl.a. gennem input fra 
LUR og de to koordinationsudvalg. 
- Det er vigtigt at fokusere på, hvilke parametre, der skal måles på, på tværs af sekto-
rer.  
- Hvilke typer af data er der brug for 
- fokus på dokumentation. Det er vigtigt, at der ikke sættes implementering i gang uden 
afklaring af, hvordan det monitoreres. 
- Der er behov for fælles forskning i den tværsektorielle organisering. 
  

1-01-72-27-12 

3. Omstrukturering af Ph.d. skolen 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Health har i 2013 foretaget en omstrukturering af forskeruddannelsesprogrammerne, 
herunder også Forskeruddannelsesprogrammet for folkesundhed. Lederen af Forskerud-
dannelsesprogrammet for folkesundhed professor Torben Sigsgaard vil præsentere det 
justerede program, og herunder hvad det betyder for forskeruddannelse på folkesund-
hedsområdet. 
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Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-01-72-27-12 

4. Orientering om AU's nye retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis 

 

Administrationen indstiller, 

at det drøftes, hvilken betydningen nye retningslinjer for ansvarlig forskningsprak-
sis har for forskning på folkesundhedsområdet. 

 

Sagsfremstilling 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at de gældende retningslinjer for ansvarlig forsk-
ningspraksis på Aarhus Universitet (AU) skal opdateres i henhold til nye nationale og 
internationale retningslinjer og anbefalinger. Målet er et nyt fælles kodeks for forsk-
ningsintegritet på AU og en klar procedure for håndtering af sager, hvor der er mistanke 
om uredelighed. 

Et debatoplæg ”Fælles Retningslinjer for Ansvarlig Forskningspraksis ved Aarhus Univer-
sitet” har været diskuteret på alle fire hovedområder, og der vil på baggrund af forsk-
ningsmiljøernes kommentarer til debatoplægget, blive udarbejdet et udkast til AU’ s nye 
retningslinjer og særlige standarder for Health i foråret 2014.  

De nye retningslinjer kommer til at gælde for alle forskere med tilknytning til AU og for 
alle forskere i regionen, hvor Health er ansvarlig for forskningen. Der er lavet en hjem-
meside, hvor alle løbende kan holde sig orienteret om udviklingen af de fælles retnings-
linjer og bl.a. læse mere om de nyere internationale retningslinjer. 
http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis 

Prodekan for Talentudvikling på Health, Lise Wogensen Bach, orienterer på mødet om 
retningslinjerne og processen og lægger op til diskussion om betydningen af nye ret-
ningslinjer for ansvarlig forskningspraksis for forskning på folkesundhedsområdet.  

 

Beslutning 

 
Oplægget blev drøftet. 

Bilag 
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• Talentbaandets_Debatoplaeg_final_2 
• Bilag_1__udkast_til_standarder_for_ansvarlig_forskningspraksis_ved_Health 
• Bilag_2__Forslag_til_procedure_og_raadgiverfunktion_ 

  

1-01-72-27-12 

5. Orientering om aktuel status for registerspørgsmålet i Danmark 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Strukturen og rammerne for anvendelse af nationale registre til forskning og udvikling 
bl.a. på sundhedsområdet, debatteres for tiden på flere forskellige arenaer. Ministeriet 
for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i september 2013 et nyt stående udvalg under 
navnet Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata (STARS*). Desuden har sund-
hedsministeriet i januar 2014 igangsat udarbejdelsen af en ”national strategi for adgang 
til kliniske og administrative data i sundhedsvæsenet”.  
  
Mette Kjølby orienterer om den aktuelle status. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-01-72-27-12 

6. Orientering om biblioteksbetjening af regionshospitalerne 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 
Et af formålene med det intensiverede samarbejde på sundhedsområdet mellem Region 
Midtjylland og Aarhus Universitet er at forbedre rammerne for forskning, forskningsbase-
ret undervisning og klinisk udvikling på regionshospitalerne, præhospitalet, regionspsy-
kiatrien og CFK. På den baggrund har der gennem længere tid være arbejdet på også at 
tilbyde disse enheder biblioteksbetjening via AU Library.  
  
Ambitionen har i første omgang været, at regionshospitalerne, præhospitalet, regions-
psykiatrien og CFK skulle tilbydes den samme række elektroniske tidsskrifter som Aar-
hus Universitetshospital har, men Klinikforum kunne i oktober 2013 ikke godkende den 
større udgift, det forventeligt ville medføre. Derfor arbejdes der nu i samarbejde mellem 
regionen, Statsbiblioteket, AU Library og Health på at definere en pakke af tidsskrifter, 
som kan leve op til krav om kvalitet og bredde samt dække behovet på regionshospita-
lerne mv. Dertil skal ordningen altså være inden for en for regionshospitalerne mv. ac-
ceptabel økonomisk ramme. Til dette arbejde er der nedsat en prioriteringsgruppe, der i 
løbet af januar og februar skal komme med et forslag til en pakke af tidsskrifter, som 
derefter i marts skal godkendes i regionen, på Statsbiblioteket og på Health. Kommisso-
riet er vedlagt i bilag. 
  
Foruden spørgsmålet om elektroniske tidsskrifter, vil biblioteksbetjening til regionshospi-
talerne mv. fra AU Library indebære virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Fag-
biblioteket ved Regionshospitalet Viborg til Statsbiblioteket. Dette arbejde påbegyndes, 
så snart der er afklaring omkring økonomien og de elektroniske tidsskrifter. Der arbejdes 
efter virksomhedsoverdragelse pr. 1. september 2014. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• 2013-12-19 Kommissorium for prioriteringsgruppen 

  

1-01-72-27-12 

7. Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af hospitalernes forskningsmidler 

 

Administrationen indstiller, 
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at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Statsrevisorerne har i januar 2014 anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan 
hospitalerne forvalter eksterne forskningsmidler (anmodningen er vedlagt i bilag). Bag-
grunden er en række artikler i Jyllandsposten om kontrollen med eksterne forsknings-
midler på flere af Region Hovedstadens hospitaler. Formålet med undersøgelsen er at 
vurdere, om der er fastlagt tilfredsstillende forretningsgange og interne kontroller for 
forvaltningen af eksternt finansierede forskningsprojekter, så de eksterne forskningsmid-
ler anvendes til den forskning og de formål, som er hensigten. I undersøgelsen skal tilli-
ge indgå en sammenligning mellem forvaltningen af eksterne forskningsmidler på hospi-
taler og universiteter med henblik på at belyse god praksis. 
  
Region Midtjylland arbejder på nuværende tidspunkt med en revision af den administra-
tive vejledning vedr. ekstern finansiering af forskningsprojekter mv. i Region Midtjylland 
(kaldet FAS-vejledingen). Revisionen blev besluttet i kølvandet på en revisionsrapport 
fra KPMG, hvor der bl.a. anbefales en styrkelse af kontrolmiljøet. Koncernøkonomi i Re-
gion Midtjylland forventer, at den reviderede FAS-vejledning kan sendes i høring på ho-
spitalerne omkring 1. april 2014 og til behandling i regionsrådet den 25. juni 2014.  
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• 2014-02-24 Bilag til KUF Statsrevisoranmodning vedr. forvaltning af eksterne 
forskningsmidler på hospitalerne 

  

1-01-72-27-12 

8. Orientering om praktikaftale mellem Nære Sundhedstilbud og Kandidatuddan-
nelsen i Folkesundhed 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 
På baggrund af sidste møde i KUF d. 23. oktober 2013 er der blevet arbejdet videre med 
beskrivelse af praktikaftaler for folkesundhedskandidater. Der findes allerede generelle 
beskrivelser fra instituttet af kriterier for praktikpladser og praktikophold.  
  
Der er i første omgang igangsat udarbejdelse af en praktikaftale mellem Nære Sund-
hedstilbud i Region Midtjylland og Folkesundhedskandidatuddannelsen på AU med fokus 
på det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsnet. Praktikaftalen skal fungere som en 
forhåndsgodkendelse af Nære Sundhedstilbud som praktiksted for folkesundhedskandi-
datstuderende. Aftalen forventes udarbejdet og vedtaget i løbet af foråret. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-01-72-27-12 

9. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Intet under eventuelt. 
  
 
 


