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1-01-72-27-12 

1. Center for Sundhedssamarbejde (SUSA) 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering og drøftelse 
 

Sagsfremstilling 

 
Center for Sundhedssamarbejde et strategisk initiativ fra Aarhus universitet, som er ret-
tet mod at udvikle, understøtte og fremme samarbejde mellem forskere ved Aarhus Uni-
versitet og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet. Centret 
ledes af Professor Carsten Obel. SUSA finansieres med 10.5 mio. kr. fra Universitetets 
Strategiske Midler over en periode på 3 år løbende fra 1. maj 2015 – 30. april 2018.   
  
Konkret er centrets opgaver at: 

• Initiere og understøtte samarbejdsprojekter mellem forskere og det omgivende 
samfund 

• Henvise til forskere på AU som kan yde forskningsbaseret rådgivning til virksom-
heder, organisationer og myndigheder 

• Støtte forskere på AU i udvikling af projektideer som bygger på samarbejde med 
eksterne partner 

• Organisere vidensdeling mellem kommuner, virksomheder og de videnskabelige 
miljøer 

• Udbrede viden om den seneste forskning på sundhedsområdet 
• Understøtte internationalt samarbejde  

  
På mødet deltager centrets udviklingschef Lotte Langkilde og give en nærmere præsen-
tation af centret. Der vil desuden være mulighed for en overordnet drøftelse af mulige 
samarbejdsområder. 
 

Beslutning 

 
Lotte Langkilde og Rikke Blæsbjerg Lund holdt oplæg om SUSA (Center for Sundheds-
samarbejde).  
  
Der blev stillet spørgsmål til, hvad snitfladen er eller skal være til CFK. Der afholdes mø-
de mellem de to enheder med henblik på at afklare dette. 
  

1-01-72-27-12 
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2. Samarbejde om tværsektoriel forskning 

 

Administrationen indstiller, 

til orientering og drøftelse af det videre arbejde med tværsektoriel forskning i KUF 
 

Sagsfremstilling 

 
KUF har igennem et par år haft fokus på samarbejdet om tværsektoriel forskning på fol-
kesundhedsområdet. Udvalget har udarbejdet en kortlægning af tværsektorielle forsk-
ningsinitiativer i regionen samt en handleplan for samarbejdet om forskning på folke-
sundhedsområdet 2014-2017.  
  
Som opfølgning på dette arbejde, og understøttelse af den tværsektorielle forskning på 
folkesundhedsområdet, har formandskabet for KUF; Mette Kjølby, Leder af Koncern Kva-
litet, Region Midtjylland og Søren Kjærgaard, Institutleder, Institut for Folkesundhed, 
Aarhus Universitet, i løbet af 2015, deltaget i klyngestyregruppemøder i alle klyngerne i 
regionen, hvor de har drøftet samarbejde om tværsektoriel forskning på folkesundheds-
området.  
  
Drøftelserne i klyngerne har taget udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
- 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 barrierer 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? 
  
Som opfølgning på dette arbejde, og som aftalt på sidste møde i KUF, fremlagde for-
mandskabet en tilbagemeldingen fra klyngerne samt KUF's anbefalinger i forhold til det 
fremtidige samarbejdes om tværsektoriel forskning for Sundhedsstyregruppen på møde 
d. 4. november 2015. (dagsordenspunkt og bilag fra mødet er vedlagt som bilag). 
  
Det blev indstillet at: 
- Sundhedsstyregruppen drøftede, hvordan den tværsektorielle forskning understøttes, 
udvikles og forankres. Herunder, hvad ambitionsniveauet er, hvilke ressourcer der er til 
stede, samt organisering og infrastruktur i forhold til den tværsektorielle forskning.  
  
- Sundhedsstyregruppen godkender forslag om nedsættelse af netværk og afholdelse af 
netværks/videndelingsdage.  
  
- Sundhedsstyregruppen godkender forslag om at lave en fælles tværsektoriel forsk-
ningsindsats på akutområdet.  
  
Sideløbende med arbejdet med tværsektoriel forskning på folkesundhedsområdet i KUF, 
har man i LUR sat fokus på det tværsektorielle samarbejde fra et strategisk perspektiv 
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og inviteret kommuner, praksissektoren og professionshøjskolen VIA University College 
til at indgå et mere forpligtende samarbejde med regionen og universitetet. (Invitation 
til kommunerne er vedlagt som bilag) 
  
På denne baggrund valgte de kommunale repræsentanter at takke for inputtet fra KUF, 
som de vil tage med videre i drøftelsen med formandskabet for LUR. Kommunerne øn-
sker først at drøfte og tage stilling til indstillingerne fra KUF efter dette møde. 
 

Beslutning 

 
Der blev givet en tilbagemelding fra mødet i Sundhedsstyregruppen d. 4. november.  
  
KUF afventer mødet d. 4. januar mellem formandskabet for LUR og formanden for KOSU. 
  
Under drøftelserne blev der givet udtryk for: 
- Kommunerne er rigtig gode til udviklingsprojekter, men mangler nogle gange fokus på, 
om indsatserne virker efter hensigten. 
- Kommunerne har brug for, at der tages udgangspunkt i konkrete relevante problemstil-
linger i forhold til interessen i fælles genstandsfelter. 
- Hav lidt tålmodighed med kommunerne, der er en stigende interesse for forskning. 
- Start med at systematiser indsamlingen og anvendelsen af data - dette kan senere 
danne grundlag for forskning. 
- Forskningen på universitetet skal afmystificeres. Mange forskere beskæftiger sig med 
konkrete relevante problemstillinger, men det er svært at finde midler til denne form for 
forskning. 

Bilag 

• Dagsordenspunkt om tværsektoriel forskning til møde i sundhedsstyregruppen 
041115 

• Baggrund for drøftelse af samarbejde om tværsektorielle forskningsindsatser 
• Brev til kommunerne_17 august 2015_RM underskrifter 

  

1-01-72-27-12 

3. Status på forskningsinitiativer under handleplanen 2014 - 2017 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 
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Under KUF's ’Handleplan for forskning på folkesundhedsområdet 2014-2017' er der be-
skrevet et ønske om at igangsætte to nye forskningsinitiativer, i samarbejde med kom-
muner, almen praksis og hospitaler i region midtjylland. Det drejer sig om; 'Unge – 18-
30 år med psykiatriske lidelser – arbejdsmarked' og 'Nye incitamentsstrukturer – betyd-
ning for effekten af sundhedsvæsenets ydelser, organisering og befolkningens sundhed 
og trivsel'. Nedenfor gives der en kort status på arbejdet med disse initiativer. 
  

• Unge – 18-30 år med psykiatriske lidelser – arbejdsmarked 
  
I samarbejde med Jobcenter Nord i Aarhus Kommune, Sind og Dansk Arbejderidræt er 
der udarbejdet projektbeskrivelse til en målrettet indsats overfor målgruppen. Århus 
Kommune kunne imidlertid i sidste ende ikke afse kapacitet til at indgå i opgaven. Siden 
er forskellige fonde søgt med intention om samarbejde med andre kommuner uden re-
sultat.  
  
Aktuelt samarbejdes der med Silkeborg kommune, som deltager i et stort nationalt pro-
jekt om Individual Placement and Support – der retter sig mod arbejdsføre med psykia-
trisk lidelse hhv. et lignende lokalt projekt til voksne med ADHD.  
  
RM og AU har nyligt prioriteret at leverer én interessetilkendegivelse på et større forsk-
ningsprojekt: Ready for Work, i relation til et satspuljeopslag: Forskning til gavn for 
mennesker med psykiske lidelser, der ligger i forlængelse af den nationale psykiatri stra-
tegiplan. Denne tilkendegivelse er udarbejdet af de væsentlige forskningsmiljøer på om-
rådet på tværs af KUF og KHU og retter sig mod unge skizofrene. Dernæst har Per Jør-
gensen og Ole Steen Nielsen taget initiativ til etablering af et forpligtende partnerskab 
mellem forskningsenheder, der skal løfte RM forskning til gavn for mennesker med psy-
kiske lidelser – herunder den arbejdsrettede del, ligeledes på tværs af KUF og KHU. 
  
  

• Nye incitamentsstrukturer – betydning for effekten af sundhedsvæsenets ydelser, 
organisering og befolkningens sundhed og trivsel 

  
I forbindelse med indførelse af ”ny styring i et patientperspektiv” i Region Midtjylland er 
der etableret følgeforskning med deltagelse af forskere fra AU og CFK. Forskningen er 
tværvidenskabelig og involverer på nuværende tidspunkt 10 forskere med samfundsvi-
denskabelig og humanistisk baggrund. Forskningen har til formål at vurdere effekt og 
konsekvenserne af ny styring. 
  
Endvidere arbejdes på at igangsætte et ph.d.-projekt, som med udgangspunkt i sund-
hedsaftalerne vil undersøge, hvordan netværksstyring fungerer på tværs af kommuner, 
region og almen praksis. 
  
Camilla Palmhøj vil på mødet præsenterer indsatserne under dette forskningsinitiativ. 
 

Beslutning 

 
Mette Kjølby orienterede kort om arbejdet med 'Unge 18-30 år med psykiatrisk lidelser - 
arbejdsmarked'. 
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Det blev besluttet, at der skal præsenteres konkrete eksempler på de forpligtende sam-
arbejder, der er etableret inden for psykiatrien, på næste møde i KUF. 
  
Camilla Palmhøj holdt oplæg om forskningen i forbindelse med 'Nye incitamentstruktu-
rer'. 
  
Det blev drøftet: 
- Hvor er det kommunale/tværsektorielle perspektiv og hvordan inddrages triple aim på 
tværs af sektorer? 
- Den kommunale medfinansiering spiller en væsentlig rolle i forhold til incitamentstruk-
turerne i forhold til det tværsektorielle samarbejde. 
  

1-01-72-27-12 

4. Orientering om analyse af demensområdet 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Det planlagte fællesmøde, mellem Koordinationsudvalget for Folkesundhedsområdet 
(KUF) og Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet (KHU) i oktober, måtte des-
værre aflyses. Der er fastsat ny dato for et fællesmøde mellem de to udvalg d. 27. maj 
2016. 
  
I tiden frem mod næste møde vil Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA) arbejde videre 
med analyserne på demensområdet med særligt fokus på forløb, således der bliver dan-
net et solidt fundament for det videre arbejde med demensområdet.  
  
Mette Kjølby orienterer om drøftelserne med KEA.  
 

Beslutning 

 
Demens er et af regeringens 7 mål på sundhedsområdet. Analysen skal således både 
bruges som case for anvendelse af data på fællesmødet og fungere som datagrundlag 
for det videre tværsektorielle samarbejde om demens. 
  
- Der blev ytret ønske om, at der arbejdes videre med demens i sundhedsaftaleregi, så 
det sikres, at det ydes den rette indsats i alle dele af sundhedsvæsnet. 
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1-01-72-27-12 

5. Orientering om Professorat i Sundhedsøkonomi ved AU 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Primo 2015 blev der indgået aftale om et femårigt MSO-professorat i sundhedsøkonomi 
mellem CFK - Folkesundhed og kvalitetsudvikling Region Midtjylland, Institut for klinisk 
medicin - AU og Institut for folkesundhed - AU. Aftalen blev indgået som et led i en kon-
solidering og udbygning af et forskningsmiljø indenfor sundhedsøkonomi med fokus på 
at skabe beslutningsstøtte for driften af det danske sundhedsvæsen på et højt videnska-
beligt niveau. 
  
Siden oprettelsen af dette professorat er der: 
�        Opstartet 3 ph.d. projekter (finansieret af AU, Helsefonden, Region Midts Sund-
hedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Midt mv.) 
�        Indgået samarbejde på tværs af AU Health med bl.a. klinisk forskning i onkologi, 
gynækologi, psykiatri og akutmedicin samt med almen praksis og klinisk epidemiologi 
�        Lavet fælles fondsansøgning med henholdsvis ICOA og Statskundskab på AU BSS 
�        Indgået aftale med Sundhedsstyrelse og EU om rådgivning 
�        Modtaget en række henvendelser om mulige samarbejder af meget forskelligartet 
karakter 
  
De nye ph.d. projekter og forskningssamarbejder har en vis bredde i fokus, ligesom de i 
omfang begynder at udfordre mulighedsrummet under et enkelt professorat.  
  
Det nuværende forskningsfokus under dette professorat kan groft klassificeres under 
titlen værdibaseret sundhedsvæsen og herunder f.eks. 
�        Definition af værdi og kvalitet for borgeren 
�        Sammenhængen mellem kvalitet og omkostninger 
�        Intencivering af kvalitet (og mere bredt triple aim) via styringsmodeller 
�        Prioritering – i overensstemmelse med værdi for borgeren 
  
Formandskabet orienterer på mødet.  
  
 

Beslutning 

 
Taget til orientering. 
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1-01-72-27-12 

6. Orientering om arbejde med Universitetsklinik for Rehabilitering 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Der er igangsat et arbejde med at udarbejde et oplæg til etablering af en Universitetskli-
nik for rehabilitering i kommuner og region, der forventes færdigt ved årsskiftet – med 
hensyn til muligt indhold, målgrupper og organisering. Ansvaret for dette ligger hos 
Claus Vinther Nielsen, der aktuelt foretager bilaterale drøftelser med personer og grup-
per, som har potentielle interesser i klinikken. 
  
Claus Vinther Nielsen vil orientere nærmere på et senere møde i KUF. 
  
 

Beslutning 

 
Taget til orientering. 
  

1-01-72-27-12 

7. Mødeplan 2016 

 

Administrationen indstiller, 

at der skæres ned til to møder om året samt et fællesmøde med Koordinationsud-
valget for Hospitaler og Universitet 

 

Sagsfremstilling 

 
I kommissoriet for KUF står der, at der skal afholdes fire møder årligt, heraf et fælles-
møde med KHU. Der er tidligere udarbejdet og nedenstående mødeplan for udvalget for 
2016: 
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Torsdag d. 11. februar kl. 9.00 - 11.00 
Fredag d. 27. maj kl. 13.00 - 15.00 (Fællesmøde med KHU) 
Mandag d. 5. september kl. 9.00 - 11.00 
Torsdag d. 8. december kl. 9.00 - 11.00 
  
Fra formandskabets side vurderes det, at det er svært at have materiale nok til fire ind-
holdsrige møder årligt og det foreslås derfor, at skære ned til to møder samt et fælles-
møde med KHU om året. 
  
Der ønskes en drøftelse af dette. 
  
  
 

Beslutning 

 
Der var enighed om, at det er bedre med to møder, der ved behov forlænges til 3 timer i 
stedet for flere korte møder. 
  
Indstillingen blev godkendt. 
  
  
  
 
 


