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1-01-72-27-12 

1. Tilbagemelding fra LUR vedr. tværsektoriel forskning 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde i LUR d. 8. december 2014 præsenterede formandskabet for KUF kort-
lægningen af tværsektorielle forskningsprojekter samt status på ’Handleplan for samar-
bejde om forskning’ og forskningsinitiativerne under handleplanen. 
  
Formandskabet giver en tilbagemelding på drøftelserne i LUR.  
 

Beslutning 

 
Mette Kjølby orienterede om drøftelsen i LUR. Der var positiv tilbagemelding og opbak-
ning fra LUR. 
  

1-01-72-27-12 

2. Status på forskningsinitiativer under KUF's handleplan 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 

Status på forskningsinitiativer under KUF’s handleplan 

’Unge – 18-30 år med psykiatriske lidelser – arbejdsmarked’ 

Der er et netværk af mindre forskningsmiljøer i RM som har fokus på temaet er under 
etablering. Netværket har produceret en projektansøgning i samarbejde mellem Aarhus 
Kommune, Idrætssamvirket og CFK, der baseret på en veldokumenteret arbejdsfasthol-



 

 

Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 21. januar 2015 
 

2

delsesmetode udviklet i USA (IPS) skal sikre svært belastede psykiatriske unge en til-
knytning til arbejdsmarkedet. Desværre kunne projektet ikke iværksættes i Aarhus 
kommune. Der søges nu efter andre kommunale partnere. 

  

’Nye incitamentsstrukturer – betydning for effekten af sundhedsvæsenets ydelser, orga-
nisering og befolkningens sundhed og trivsel’  

Der er igangsat beskrivelse af et forskningsprogram indeholdende forskningsinitiativer i 
forhold til hhv. ’Ny styring’ og ’Sundhedsøkonomi’ med deltagelse af forskere fra Center 
for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling samt Aarhus Universitet. Beskrivelsen af forsk-
ningsprogrammet forventes klar i første kvartal af 2015. I forhold til ’Ny styring’ er der 
allerede lavet beskrivelser af konkrete forskningsprojekter og ansøgt om midler til finan-
siering. 

  
Forskningschef Claus Vinther Nielsen orienterer om arbejdet med forskningsinitiativerne. 
 

Beslutning 

 
Claus Vinther Nielsen orienterede om status for forskningsinitiativerne.  
  
Der var drøftelse af det kommunale perspektiv på forskning. Det skal helst passe ind 
i/følge allerede eksisterende initiativer i kommunerne. Det blev drøftet, hvad det bety-
der, når der tales om tværsektoriel forskning. Hvilken form for forskning er der tale om 
og hvad kræver det af de involverede parter. Der lægges op til en temadrøftelse på næ-
ste møde i KUF om fælles principper for tværsektoriel forskning. 
  
Der blev omdelt og fremlagt en opsamling på kortlægningen af tværsektoriel forskning. 
Vedlægges som bilag til referatet. 

Bilag 

• forskproj-RM-KUF-april2014-10112014-cvn2 

  

1-01-72-27-12 

3. Årsrapport for Folkesundhed i Midten 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 
 

Sagsfremstilling 
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Mette Kjølby orienterer om vedhæftede årsrapport fra Folkesundhed i Midten 
 

Beslutning 

 
Mette Kjølby orienterede om årsrapporten for Folkesundhed i Midten. 
  
Det blev foreslået, at de 10 konsulenttimer, som Folkesundhed i Midten giver mulighed 
for drøftes, når formandskabet skal drøfte tværsektoriel forskning med klyngestyregrup-
perne. 

Bilag 

• Årsrapportering_FiM_udkast_jan_2014 

  

1-01-72-27-12 

4. Kommunal vinkel på samarbejdet om forskning på folkesundhedsområdet 

 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse 
 

Sagsfremstilling 

 

I forbindelse med evalueringen af arbejdet i Koordinationsudvalget for Folkesundheds-
området, blev der peget på vigtigheden af et styrket mandat til kommunerne i udvalget. 
Dette har ført til, en ændring af kommissoriet for udvalget, der betyder, at der nu er tre 
kommunale medlemmer i udvalget.  

Udvalget har overordnet til formål at udvikle, modne og konsolidere samarbejdet om-
kring forskning på folkesundhedsområdet mellem universitet, hospitaler, kommuner og 
praksissektoren. Udvalget skal understøtte et samarbejde, der kan bidrage til at sikre 
sammenhæng mellem praksis, forskning, uddannelse og politik/administration til gavn 
for folkesundheden. Der er derfor behov for en mere formaliseret inddragelse af kom-
munerne i forhold til udvikling indenfor såvel forskning og uddannelse som praksis på 
folkesundhedsområdet. 

Oplæg til drøftelse ved udvalgets kommunale repræsentanter om: 

- Relevante fælles forskningsemner. 
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- Muligheder og eventuelle barriere for involvering af kommunerne i den tværsektorielle 
forskning på folkesundhedsområdet?  

- Formalisering af det tværsektorielle samarbejdet om forskning på folkesundhedsområ-
det. 

 

Beslutning 

 
Hans Henrik Gaardsøe holdt oplæg om den kommunale vinkel på forskning på folke-
sundhedsområdet. 
  
Det blev drøftet, at der er behov for fælles sprog om forskning mellem kommuner, ho-
spitaler og forskere. Der var forslag om at udarbejde en 'grønspættebog' om tværsekto-
riel forskning.  
  
Anvendelsen af Triple aim i forhold til dokumentation af tværsektorielle projekter i sund-
hedsaftaleregi kan understøtte den tværsektorielle forskning. 
  
Vedlagt referatet: 
- Oplæg fra Hans Henrik Gaardsøe 
- Guide til samarbejde mellem forskning og praksis (publikation fra Region Syddanmark) 
- Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet (publikation fra 
Sundhedsstyrelsen 2009) 

Bilag 

• Oplæg HHG 21-01-15 
• Guide forsker-praktikersamarb _WEB[1] 
• SamarbejdeForskningPraksis2009 

  

1-01-72-27-12 

5. Det fremadrettede arbejde med forskning på folkesundhedsområdet 

 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse 
 

Sagsfremstilling 

 
Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har siden udvalgets start haft fokus på 
tværsektoriel forskning på folkesundhedsområdet. 



 

 

Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 21. januar 2015 
 

5

  
Der er udarbejdet en kortlægning af de tværsektorielle forskningsprojekter i regionen. 
Udvalget har udarbejdet en handleplan for det tværsektorielle samarbejde omforskning 
på folkesundhedsområdet, samt udpeget og igangsat to konkrete tværsektorielle forsk-
ningsinitiativer.  
  
Handleplanen og de to konkrete forskningsinitiativer er skrevet ind i sundhedsaftalen for 
2015-2018. Der står således om forskning i aftalen: 
  
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne i regionen dannet samarbejds-
konstruktionen ”Folkesundhed i Midten” for i fællesskab at støtte forsknings- og udvik-
lingsarbejdet i regionen. Gennem bidrag på 1 krone pr. borger både fra kommunerne og 
regionen bliver der afsat et årligt beløb på 2,5 mio. kr. til forskning og udvikling i den 
fælles opgaveløsning om folkesundhed. (Link: www.fim.rm.dk) 
  
Der er etableret Ledelsessamarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland 

(LUR). Der er udarbejdet forskningsstrategi med særligt fokus på tværsektorielle forsk-

ningsprojekter.  
  
I Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet under LUR er der et formaliseret 

samarbejde med kommunerne og udarbejdet en fælles tværsektoriel handleplan for 

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

  
  
Med afsæt i ovenstående vil formandskabet for KUF i første halvår af 2015 tage på be-
søgsrunde til Sundhedsstyregruppen og klyngestyregrupperne, for at invitere til drøftelse 
af det videre samarbejde om og udvikling af den tværsektorielle forskning på folkesund-
hedsområdet. 
  
Tidsplan for klyngestyregruppemøder   
Børn og ungepsykiatri d. 16. februar 2015  
Horsensklyngen d. 2. marts 2015 
Midtklyngen d. 23. marts 2015 
Aarhusklyngen Marts 2015 
Vestklyngen TBA 
Randersklyngen TBA 
Voksenpsykiatri TBA (august/september) 
  
På disse møder ønsker formandskabet en drøftelse af: 
- Hvad er de vigtigste problemstillinger at få belyst forskningsmæssigt på folkesund-
hedsområdet? 
- Hvor er der størst behov for tværsektoriel forskning? 
- Hvad er ambitionsniveauet ift. tværsektoriel forskning? 
- Hvilke muligheder og barriere er der i forhold til tværsektoriel forskning? 
- Er der behov for hjælp til at understøtte den tværsektorielle forskning / hvad er der i 
givet fald behov for?  
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KUF bedes drøfte og kvalificere ovenstående spørgsmål til klyngestyregrupperne. Der ud 
over ønskes der en drøftelse af, hvilke yderligere 'håndtag' der kan/skal drejes på i for-
hold til at understøtte den tværsektorielle forskning på folkesundhedsområdet. 
  
 

Beslutning 

 
Der var opbakning til spørgsmålene til klyngestyregrupperne. 
  
Det er vigtigt, med koblingen til Folkesundhed i Midten og særligt at lægge vægt på mu-
ligheden for konsulenttimer i forbindelse med beskrivelsen af forskningsprojekter. 
  

1-01-72-27-12 

6. Fællesmøde mellem Koordinationsudvalget for Folkesundhedsområdet og 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter og kommer med input til emner til fællesmødet mellem KUF og 
KUH d. 31. august 2015 

 

Sagsfremstilling 

 
På baggrund af evalueringen af LUR fra 2014 blev det besluttet, at de to koordinations-
udvalg for hhv. Folkesundhedsområdet og Hospitaler og universitet skal afholde et årligt 
fællesmøde, hvor sager af fælles interesse for de to udvalg drøftes. 
  
Det første fællesmøde afholdes d. 7. oktober 2015.  
  
Sekretariaterne samler sager af fælles interesse sammen til dagsordenen for mødet. Der 
ud over påtænkes der en temadrøftelse på mødet. Der ønskes forslag til aktuelle emner 
til en sådan temadrøftelse på fællesmødet. 
 

Beslutning 

 
Telemedicin og demens blev foreslået som emner til fællesmødet d. 7. oktober. 
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1-01-72-27-12 

7. Orientering om etablering af non-profit core-funktion for biostatistik ved Institut 
for Folkesundhed 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Søren Kjærgaard orienterer 

 

Beslutning 

 
Søren Kjærgaard orienterede. 
  

1-01-72-27-12 

8. Orientering om placering af eksterne forskningsmidler  

 

Administrationen indstiller, 

til orientering 

 

Sagsfremstilling 

 

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har gennem længere tid været i dialog om pla-
cering af eksterne forskningsmidler. Universitet har bl.a. drøftet sagen med repræsen-
tanter fra AUH, CFK og regionspsykiatrien. Det er stadig som hovedregel op til forskeren 
at afgøre, hvor de søgte midler ønskes placeret, men der er en fælles forståelse af, at 
det kan være en fordel at placere midler fra de statslige fonde og bevillinger fra større 
private fonde på universitetet. Sagen har ikke endnu været drøftet med regionshospita-
lerne. Når det er sket, vil der evt. kunne udarbejdes en fælles vejledning om placeringen 
af eksterne forskningsmidler. 

Institutleder Kristjar Skajaa vil give en orientering om baggrunden og processen. 
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Beslutning 

 
Ole Steen Nielsen orienterede. 
  

1-01-72-27-12 

9. Mødeplan for 2015 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Mødeplan for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet i 2015 
  
Onsdag d. 21. januar kl. 12.00 - 14.00 
Torsdag d. 16. april kl. 9.00 - 11.00 
Mandag d. 31. august kl. 9.00 - 11.00 
Onsdag d. 7. oktober kl. 9.00 - 11.00 (fællesmøde med KUH) 
Torsdag d. 12. november kl. 9.00 - 11.00 
 

Beslutning 

 
Det blev besluttet at aflyse mødet d. 16. april 2015, da formandskabets runde til Klynge-
styregrupperne bør være afsluttet inden næste møde.  
  

1-01-72-27-12 

10. Eventuelt 

 

Beslutning 
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Anders Roed orienterede om, at Charlotte Ringsted er blevet ny Prodekan for Uddannel-
se, samt at der er lavet et nyt konsortium for sundhedsinnovation, MedTech Innovation 
Consortium. Dette erstatter det tidligere MTIC. 

  

1-01-72-27-12 

11. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 
Deltagere: Jens Friis Bak (for Henning Vestergaard), Hans Henrik Gaardsøe, Anette Ør-
bæk Andersen, Kjeld Martinussen, Ole Steen Nielsen, Vibeke Krøll, Claus Vinther Nielsen, 
Mette Kjølby, Søren Kjærgaard, Anders Roed, Daniel Toft Jakobsen, Kristine Lindeneg 
Drejø (ref.). 
  
Afbud: Kristjar Skajaa, Jørgen Andersen, Per Jørgensen, Flemming Bro 
  
 
 


