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1. Tværsektoriel forskning 

 

Administrationen indstiller, 

at den tematiserede kortlægning af tværsektorielle forskningsprojekter drøftes. 

at der laves en indstilling til LUR om behov for fremtidige forskningsindsatser. 
 

Sagsfremstilling 

 

Kortlægning af tværsektorielle forskningsprojekter 

På baggrund af drøftelse på sidste møde i udvalget d. 23. maj 2014 er der udarbejdet en 
tematiseret oversigt over tværsektorielle forskningsprojekter (vedlagt som bilag). Pro-
jekterne er grupperet i forhold til de tre fokusområder i handleplanen for samarbejdet 
om forskning på folkesundhedsområdet: 

- Forbedring af udsatte gruppers gode leveår og middellevetid (29 projekter) 

- Rehabilitering med fokus på udsatte grupper og hverdagsliv (15 projekter) 

- Social- og sundhedsvæsenets organisering og funktion (24 projekter) 

Der tegner sig således et billede af en bred vifte af forskningsprojekter, der bredt og på 
forskellig vis dækker de fremhævede fokusområder fra handleplanen.  

Ud over Kortlægningen af forskningsprojekterne er der lavet en kortlægning af tværsek-
torielle udviklingsprojekter, som kan være med til at pege på områder, hvor der er be-
hov for fremtidig forskning. 

Fremtidige forskningsindsatser 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har fokus på folkesundhedsområdet 
bredt. Der er således fokus på forskning inden for sundhedsfremme, forebyggelse, almen 
rehabilitering, sundhedstjenesteforskning som den udfolder sig i hhv. region, kommuner 
og almen praksis.  

De to sidste områder er mht. forskningsmiljø og handleplansmæssigt i et vist omfang 
dækket ind i de formulerede handleplaner og afspejler sig i den eksisterende forsknings-
aktivitet jf. den gennemførte analyse, mens de to første områder, der især retter sig 
mod den almene og raske del af befolkningen ikke er så stærkt dækket ind. Der er i 
forskningsprojekterne særligt fokus på den del af befolkningen, der allerede er blevet 
syge og dermed er i systemet. Der vil fremadrettet være behov for yderligere forskning i 
sundhedsfremme og forebyggelse. 

Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse omfatter: 

- Generelle individorienterede sundhedsfremmende tiltag bl.a. ift. KRAM-faktorer med 
fokus på tidlige indsatser for børn, unge og familier samt de arenaer forebyggelsen ud-
spiller sig i.  
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- Screeningsprogrammer med fokus på effekt, bivirkninger og omkostningseffektivitet.  

- Strukturelle tiltag ift. levevilkår (fysisk, kemisk, biologisk, socialt miljø), med særligt 
fokus på effektvurdering samt implementerings- og evalueringsmetoder.  

Derudover er der behov for at udvikle redskaber til at uddrage videnskabelig evidens af 
interventioner (herunder de komplekse og tidsvarierende interventioner) der ikke kan 
gennemføres som klassiske randomiserede interventionsstudier. Mulighederne for så-
danne er typisk begrænset af legale, kulturelle og/eller politiske begrænsninger og af 
muligheden for at holde interventioner adskilt. 

Der ønskes en drøftelse af den tematiserede kortlægning af tværsektorielle forsknings-
projekter samt de ovenstående forslag til fremtidige forskningsområder med henblik på 
tilbagemelding til LUR.  

 

Beslutning 

 
Kortlægningen blev drøftet 
  
Det blev besluttet at fremlægge KUF's samlede arbejde med tværsektorielle forsknings-
initiativer for LUR, således helheden, i de fire niveauer KUF har arbejdet med, fremgår. 
  
1. Kommissorium - der peger på det tværsektorielle samarbejde som genstandsfeldt 
2. Handleplan - hvor KUF peger på tre områder, der prioriteres som forskningsfelter, 
hvor der i første omgang er behov for tværsektoriel forskning 
3. Forskningsinitiativer under handleplanen - Hvor KUF peger på to konkrete forsknings-
indsatser som første skridt i opfyldelsen af handlepalnen 
4. Kortlægningen af de tværsektorielle forskningsinitiativer - Hvor der beskrives, hvor 
tyngden i den tværsektorielle forskning ligger samtidig med, at der peges på, hvor der er 
behov for yderligere forskning. 
  
Punktet til LUR sendes til kommentering i udvalget inden det fremsendes. 
  
Det blev desuden besluttet, at der skal arbejdes videre med udvalgets formidlingen til og 
samarbejdet med kommuner og almen praksis. Der er bl.a. et ønske om at præsentere 
kortlægningen for Sundhedsstyregruppen samt i klyngestyregrupperne sammen med 
gode eksempler på tværsektoriel forskning, der har været udbytterigt og har rykket på 
noget. 

Bilag 

• Tværsektorielle forskningsprojekter red 
• Tværsektorielle udviklingsprojekter (red) 
• KUF Handleplan 140206 (red) 
• Forskningsinitiativer under KUF Handleplan 
• Mere_forskning_i_de_kommunale_sundhedsopgaver 

  

1-01-72-27-12 
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2. Orientering om ny stipendiestruktur ved AU 

 

Administrationen indstiller, 

Orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Forskeruddannelsen har udarbejdet en endelig model for en ny stipendiestruktur. Struk-
turen blev godkendt af fakultetsledelsen på AU Health i juni 2014. 

Målet med den nye struktur er at sikre, at Health fortsat har fulde ph.d. stipendier til 
uddeling inden for særlige områder og samtidig kan udbyde et større antal 1/3-
stipendier. Dette betyder, at 2/3-stipendier samt Klinisk Basisuddannelses/turnus ph.d.-
stipendier udgår. Såfremt de økonomiske forudsætninger holdes uændret, vil der i den 
nye stipendiestruktur blive udbudt ca. 30 fulde og 130 1/3-stipendier. Midlerne til 1/3-
stipendier vil også kunne anvendes til Del A stipendier under 4+4 ordningen. Der kan 
også søges til hele 4+4 forløb gennem de fulde stipendier. Den nye struktur vil bidrage 
til en større gennemsigtighed i forhold til de samlede omkostninger ved et ph.d.-forløb 
samt give institutter et markant incitament til at sikre ekstern finansiering af øvrige om-
kostninger end lønudgiften. 

De overordnede punkter i stipendiestrukturen er: 

• 130 1/3 stipendier pr. år 

• 30 fulde stipendier til særlige indsatsområder 

• Studieafgift på 60.000 kr./år 

• Annuum bortfalder 

• Midler svarende til den gennemsnitlige lønudgift til en ph.d.-stipendiat ansat efter 
statens overenskomst overføres til ansættende part (1/3 ved 1/3 stipendium) 

• Ekstern finansiering udover studieafgift tilfalder instituttet 

• Sammensætningen af omkostningerne ved et ph.d.-forløb tydeliggøres 

Som en del af ændringen af stipendiestrukturen er kriterierne til bedømmelse af ansøg-
ninger om indskrivning og stipendium blevet revideret af de 3 nye FP-ledere og rekrutte-
ringsudvalget. På mødet vil prodekan for talentudvikling, Lise Wogensen Bach orientere 
nærmere og svare på eventuelle spørgsmål om den nye stipendiestruktur. 
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Beslutning 

 
Lise Wogensen Bach orienterede og orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Det blev aftalt, at der skal ses på fordelingen af pladserne i stipendieudvalget og sikres, 
at folkesundhadsområdet er tilstrækkeligt repræsenteret. Lise Wogensen Bach følger op 
på dette. 

Bilag 

• Baggrunddsnotat 17062014_til FAK_LWB_september 2014 

  

1-01-72-27-12 

3. Orientering om overbygning på sundhedsprofessionsuddannelser 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Institut for Folkesundhed udbyder følgende overbygningsuddannelser til professionsba-
chelorer inden for sundhedsområdet: 

• Kandidat i optometri / synsvidenskab 

• Kandidat i sygeplejevidenskab 

• Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

• Med særligt fokus på medicinsk teknologivurdering 

• Med særligt fokus på fysioterapi og rehabilitering 

• Master i klinisk sygepleje 

De fire uddannelser har ét fælles studienævn og én fælles studieleder. Visse grundlæg-
gende fag er fælles for de fire uddannelser, ligesom de studerende har mulighed for i et 
vist omfang at tilmelde sig valgfag på tværs af uddannelserne. 
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Formålet med orienteringen er at bidrage til at øge kendskabet til disse uddannelser i 
regionen og kommunerne, som formodes at have en interesse i dels at være med til at 
udvikle uddannelserne og dels at benytte sig af dem til opkvalificering af deres ansatte 
sundhedsprofessionsbachelorer. 

På mødet vil institutleder Søren Kjærgaard orientere om uddannelserne. 

 

Beslutning 

 
Liza Strandgaard holdt oplæg i Søren Kjærgaards fravær. Oplæg vedlægges referatet 
som bilag.  
  
Orenteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• 140924_koordinationsudvalg for folkesundhed 

  

1-01-72-27-12 

4. Orientering om nyt kommissorie 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde i udvalget d. 23. maj 2014 blev evalueringen af LUR drøftet. Herunder 
blev der drøftet en række ændringsforslag til kommissoriet for Koordinationsudvalget for 
folkesundhedsområdet. Ændringsforslagene er sidenhen blevet behandlet i LUR og der 
foreligger nu et nyt kommissorium for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet. 
  
De væsentligste ændringer i kommissoriet handler om en præcisering af udvalgets for-
mål og ansvarsområde, hvor der nu lægges vægt på den opgave, der ligger for udvalget 
i at udvikle og konsolidere samarbejdet på folkesundhedsområdet. Samtidig udvides ud-
valget med større repræsentation for almen praksis og kommuner. 
 

Beslutning 
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Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Kommissorium for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 05-08-14 

  

1-01-72-27-12 

5. Orientering om strategiseminar 2014 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 

Ledelsesforum for Universitet-Regionsamarbejdet (LUR) inviterer til strategiseminar fre-
dag d. 5. december 2014 under overskriften 'Forskning i patientinvolvering'. På dagen vil 
keynote speaker Professor David C. Goodman fra The Dartmouth Institute i USA blandt 
andet fortælle om, hvordan variation i behandlingsmønstre hænger sammen med pati-
entinvolvering. 

Dagen skal også bruges på at angive retning for de kommende års forskningssatsninger 
inden for patientinvolvering.  

”De fleste patienter vil gerne involveres, og der er tydelige tegn på, at en mere patient-
centreret og involverende indsats vil forbedre patienternes og dermed borgernes sund-
hed i bred forstand. Men patientinvolvering må ikke ske i blinde. Der er brug for forsk-
ning i patientinvolvering, der systematisk følger udviklingen og tilvejebringer ny viden 
om, hvad der virker. For at kunne designe de rette forskningsprojekter er der brug for 
samarbejde mellem sundhedsvæsenet og forskere med forskellige videnskabelige kom-
petencer og metoder.” 

  

LUR inviterer følgende deltagerkreds: 

• LUR og de to koordinationsudvalg  

• Udvalgene under Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond  

• Repræsentanter fra de forskningsstøttende faciliteter  

• Forskningsrådene på hospitalerne  

• Professorer på sundhedsområdet  

• Institutterne ved Health  
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• Internationaliseringsrådet på Aarhus Universitetshospital  

• Hospitalsledelserne  

• Centercheferne på Aarhus Universitetshospital  

• Øvrige relevante ledelsespersoner og administrative medarbejdere i regionen og 
på universitetet  

• Sundhedsforvaltningerne i regionens kommuner  

 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
 
 


