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1. Evaluering af ledelsesstrukturen i samarbejdet mellem Region Midtjylland og 
Aarhus Universitet 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter evalueringsspørgsmålene og kommer med bemærkninger til 
LUR. 

at udvalget drøfter kommissorium for Koordinationsudvalget for Folkesundhedsom-
rådet med henblik på revision af kommissorium. 

 

Sagsfremstilling 

 
Ledelsesforum for universitets-regionssamarbejdet (LUR) besluttede på møde den 26. 
februar 2014, at der skal ske en evaluering af ledelsesstrukturen i samarbejdskonstruk-
tionen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Den nuværende fælles ledelses-
struktur har nu eksisteret i to år, og der er nu opnået erfaring med arbejdet inden for 
den nye struktur. Evalueringen skal lede frem til forslag om justeringer i den nuværende 
struktur, men ikke til forslag om en ny struktur.  
  
Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet bedes drøfte en række definerede eva-
lueringsspørgsmål, hvorefter svarene sendes skriftligt til LUR-sekretariatet. Herefter 
drøfter LUR den 23. juni 2014 de samme evalueringsspørgsmål, bl.a. med udgangspunkt 
i de skriftlige svar indsendt fra koordinationsudvalgene. På baggrund af koordinationsud-
valgenes og LUR’s svar på evalueringsspørgsmålene giver formandsskabet for LUR assi-
steret af sekretariatsudvalget et oplæg til justeringer af strukturen til behandling i LUR 
den 11. september 2014.   
  
Evalueringsspørgsmål  
LUR har besluttet, at evalueringen skal fokusere på organisering af ledelsesstrukturen. 
Det vil sige, at det øvrige aftalegrundlag ikke omfattes af evalueringen. Evalueringen 
består af to dele: A) evaluering af hvert af koordinationsudvalgenes og LUR’s områder 
baseret bl.a. på udvalgenes selvevaluering og B) evaluering af den samlede ledelses-
struktur. Evalueringsspørgsmålene til hver del fremgår nedenfor. Vedlagt er kommissori-
er og notat med gengivelse af de mål, der er opstillet i aftalegrundlaget, og som nu sty-
rer arbejdet.  
  
A) Evaluering af arbejdet i udvalget:  
1. Er mål og opgaver klart defineret?  
2. Er udvalgets størrelse og sammensætning hensigtsmæssig, og bidrager den til at nå 
målene i aftalegrundlaget?  
3. Er mødekadence og mødeform hensigtsmæssig?  
4. Har udvalget den fornødne sekretariatsmæssige bistand til og mellem møderne?  
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5. Er der på baggrund af svarene på ovenstående forslag til justeringer i forhold til ud-
val-gets arbejde?  
  
B) Evaluering af den samlede ledelsesstruktur:  
6. Er den samlede ledelsesstruktur effektiv i forhold til at nå målene i aftalegrundlaget?  
7. Er der en klar og hensigtsmæssig opgavefordeling og arbejdsdeling mellem LUR og de 
to koordinationsudvalg og herunder også grænsedragning mellem de to koordinations-
udvalg?  
8. Er der tilstrækkelig sammenhæng i arbejdet i LUR og de to koordinationsudvalg og 
bidrager sekretariatsbetjeningen til det?  
9. Er der på baggrund af svarene på ovenstående forslag til justeringer i den samlede 
ledelsesstruktur?  
  
Koordinationsudvalget er desuden velkommen til at supplere svaret med bemærkninger 
omkring øvrige forhold, der ikke falder inden for de opstillede evalueringsspørgsmål, 
men som falder indenfor evalueringens omfang.  
  
Som bilag er vedlagt målbeskrivelser fra aftalegrundlaget, kommissorier for LUR, KUH og 
KUF. 
  
Tidsplan  
- 19. maj 2014: Drøftelse af evalueringsspørgsmål på møde i Koordinationsudvalg for 
hospitaler og universitet  
- 23. maj 2014: Drøftelse af evalueringsspørgsmål på møde i Koordinationsudvalg for 
folkesundhedsområdet  
- 30. maj 2014: Frist for fremsendelse af skriftlige svar til LUR-sekretariatet  
- 23. juni 2014: Drøftelse af evalueringsspørgsmål på møde i LUR  
- 11. september: Behandling af oplæg til justeringer af strukturen på møde i LUR  
  
  
Kommissorium 
Der ønskes en drøftelse af udvalgets kommissorium med henblik på revision. Kommisso-
rium  med formandsskabets kommentarer er vedhæftet som bilag. 
  
 

Beslutning 

 
Evalueringsspørgsmålene blev drøftet. Formandskabet udarbejder svar til LUR samt for-
slag til tilrettet kommissorium. 

Bilag 

• 2014-05-04 Evaluering - målbeskrivelser i aftalegrundlaget.pdf 
• Kommissorium for LUR _endelig__24 august 2012.pdf 
• Kommissorium for Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet.pdf 
• Kommissorium Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet.pdf 
• Kommissorium Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 09-05-2014 

(med formandskommentarer) 
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1-01-72-27-12 

2. Status for udmøntning af handleplan for forskning på folkesundhedsområdet 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Claus Vinther Nielsen giver en mundtlig status på det arbejdet med handleplanen for 
samarbejdet om forskning på folkesundhedsområdet. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Der var forslag om at netværket har et bredt fokus på socialt udsatte og at forskningsini-
tiativet omkring psykiatri behandles herunder.  
  
Samtidig blev det nævnt, at handlingsplanen for KUF har forbedring af udsatte gruppers 
gode leveår og middellevetid som et af tre fokusområder. Det konkrete forskningsinitia-
tiv skal ses som en af flere mulige operationaliseringer indenfor det overordnede tema 
om udsatte grupper. 

Bilag 

• forskningsinitiativ - psykiatri-19052014-cvn 

  

1-01-72-27-12 

3. Tværsektorielle forskningsprojekter 

 

Administrationen indstiller, 

at kortlægningen drøftes med henblik på en tilbagemelding til LUR om fokus i nu-
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værende tværsektorielle forsknings- og udviklingsprojekter samt forslag til 
fremtidige satsningsområder 

at udvalget kommer med anbefalinger til LUR om, hvordan der skabes formaliseret 
dialog med kommunerne og almen praksis om prioritering af fælles forsknings-
indsatser 

 

Sagsfremstilling 

 

Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har i 2013 uarbejdet en strate-
gi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet 
med overskriften ’Viden, sundhed og velfærd’. I strategien er der peget på sammen-
hæng med kommuner og almen praksis som strategisk indsatsområde. 
 
De to koordinationsudvalg under LUR, er blevet bedt om at beskrive og igangsætte et 
eller flere konkrete forskningsprojekter, der aktivt involverer kommuner og/eller almen 
praksis. Det er aftalt mellem koordinationsudvalgene, at Koordinationsudvalget for folke-
sundhedsområdet varetager opgaven. 

Som baggrund og grundlag for dette arbejde er der indhentet oplysninger fra hospitaler-
ne i Region Midtjylland, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Health, Aarhus Uni-
versitet om igangværende tværsektorielle forsknings- og udviklingsprojekter. Disse op-
lysninger bruges til at lave en kortlægning af igangværende tværsektorielle forsknings- 
og udviklingsprojekter. 

  

På baggrund af denne kortlægning ønskes der er drøftelse i udvalget af, hvilke forsk-
ningsområder, der på nuværende tidspunkt er fokus på forskningsmæssigt, samt hvilke 
områder, der ikke kunne fokuseres på fremadrettet. På baggrund af drøftelsen skal KUF 
give en tilbagemelding til LUR. 

  

Ud over tilbagemeldingen på baggrund af kortlægningen er der behov for anbefalinger 
af, hvordan der fremadrettet skabes formaliseret dialog med kommunerne og almen 
praksis om udvikling af tværsektorielle forskningsprojekter.  

 

Beslutning 

 
Der var enighed om, at materialet viser, at der allerede er et samarbejde med kommu-
nerne og almen praksis, der med fordel kan bygges videre på med henblik på koordine-
ring mellem eksisterende aktiviteter og udpegning af områder, hvor der kan være behov 
for en styrket indsats. 
  
Da der er tale om et stort materiale er der behov for yderligere tematisering.  
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Til næste møde i udvalget laves der en tematiseret gennemgang af forskningsprojekter-
ne i forhold til de tre fokusområder i handleplanen for samarbejdet om forskning på fol-
kesundhedsområdet: 

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

  
Hvis kortlægningen viser emner af interesse for koordinationsudvalget for hospitaler ta-
ges dette op i dialog mellem de to koordinationsudvalg. 
  
Formandskabet vil orientere LUR om denne beslutning. 

Bilag 

• Oversigt over tværsektorielle forsknings og udviklingsprojekter maj 2014 
• Udfyldte skemaer over tværsektorielle projekter - samlet 

  

1-01-72-27-12 

4. Orientering om revideret notat om stillingsfællesskaber med AU, Health  

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 

LUR og de to koordinationsudvalg blev i februar og marts måned 2013 orienteret om, at 
Health havde udarbejdet et notat om mulighederne for at indgå stillingsfællesskaber 
med universitetet på sundhedsområdet. I sommeren 2013 udsendte Styrelsen for Uni-
versiteter og Internationalisering (under Uddannelses- og Forskningsministeriet) en ny 
stillingsstruktur, der fastlægger stillingskategorierne for det videnskabelige personale 
ved universiteterne. Den nye stillingsstruktur medfører en række ændringer, som LUR og 
de to koordinationsudvalg blev orienteret om i september og oktober måned 2013.  

Som konsekvens af den nye stillingsstruktur har Health justeret notatet om stillingsfæl-
lesskaber med Health, og det reviderede notat er vedlagt til udvalgets orientering.  

Styrelsen meddeler desuden, at der inden længe kommer et nyt cirkulære vedrørende 
lønvilkårene for det videnskabelige personale ved universiteterne, og at cirkulærets ind-
hold ikke forventes at berøre stillingsstrukturen.  
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Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning 
  

Bilag 

• Stillingsfællesskaber med AU Health revideret maj 2014 

  

1-01-72-27-12 

5. Ændret mødedato for næste møde 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Det er nødvendigt at flytte næste møde i KUF til onsdag d. 24. september kl. 9.00 - 
11.30. Der er udsendt opdateret mødeindkaldelse. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning 
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6. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Intet under eventuelt 
  
 
 


