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1. Oplæg til fællesmøde mellem de to koordinationsudvalg d. 7. oktober 2015 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter og kvalificerer indhold for fællesmødet mellem KUF og KHU d. 
7. oktober 

 

Sagsfremstilling 

 
Den 7. oktober 2015 afholdes der første fællesmøde mellem Koordinationsudvalget for 
Folkesundhedsområdet´(KUF) og Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
(KHU). 
  
Det er tidligere besluttet, at der på mødet skal være en temadrøftelse om data og de-
mens er valgt som case i forhold til temadrøftelsen, da det er et emne, der berører beg-
ge udvalg samtidig med, at det indeholder mange tværsektorielle perspektiver. 
  
Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA) har fået til opgave at lave en indledende analyse af 
demensområdet. Analysen skal så vidt muligt indeholde kobling af data fra forskellige 
sektorer og give indblik i: 

• hvor mange har demens 
• hvor mange forventes at få det fremadrettet 
• forventet levetid 
• baggrundsvariabler (køn, alder, mv.) 
• comobiditet/multimobiditet 
• lægemiddelforbrug 
• kontaktmønster hos praktiserende læge 
• forbrug af hospitalsydelser 
• forbrug af kommunale ydelser (hjemmepleje mv.) 
• indikatorer der går forud for diagnosen - forebyggelsesaspekt 

  
  
Der er udarbejdet nedenstående udkast til dagsorden for temadrøftelsen i overskrifter: 
- Oplæg om data og overordnede udfordringer (V. Mette Kjølby og/eller Kristjar Skajaa) 
- Præsentation af demens som Case 

• Konklusioner på KEA's arbejde 
• Relevante forskningsspørgsmål 

- Opsamling i forhold til den overordnede datadagsorden 
  
  
Ud over temadrøftelsen er der mulighed for at dagsordensætte emner af fælles interesse 
for de to udvalg på fællesmødet. Der ønskes input til dette. 
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Beslutning 

 
Mette Kjølby præsenterede oplæg til indhold i fællesmøde.  
  
Oplægget blev drøftet og godkendt. 
  
Oplægget præsenteres for formandskabet for KHU til kommentering. 
  
Under drøftelsen blev der givet udtryk for: 
- Bekymring fra kommunal side omkring kvaliteten af de kommunale data på demens-
området, da ikke alle kommuner registrerer demens. 
- Der er en generel problematik om underrapportering i kliniske databaser 
- Kommunerne anvender tal fra Nationalt videncenter for demens ex. i forhold til deres 
budgetlægning 
- Det bør overvejes, hvordan almen praksis involveres 
- Det er problematisk, at der pt. ikke kan trækkes data fra almen praksis, da det er et 
væsentligt element i den tværsektorielle indsats 
- Følgeforskning blev foreslået som et interessant emne på fællesmødet 
  
  
  

1-01-72-27-12 

2. Tværsektoriel forskning på folkesundhedsområdet 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter opsamling på møderne i Klyngestyregrupperne 

at udvalget godkender emner til drøftelse i Sundhedsstyregruppen 

at udvalget drøfter mulige organiseringer og/eller understøttende tiltag i forhold til 
tværsektoriel forskning 

 

Sagsfremstilling 

 
Opsamling på Klyngerunde 
Formandskabet for KUF har i foråret deltaget i klyngestyregruppemøder i Midt-klyngen, 
Vest-klyngen og Randers-klyngen, hvor de har drøftet samarbejde om tværsektoriel 
forskning på folkesundhedsområdet. Aarhus og Horsens-Klyngen følger i efteråret.  
  
Drøftelserne har taget udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
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- 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? 
  
En række temaer er gået igen i drøftelserne i de besøgte klynger: 
- Kort forskningstradition medfører behov for hjælp til at udforme forskningsprotokoller 
og behov for uddannelse i forhold til at kunne arbejde med evidens i praksis 
- Behov for klarhed over forankring af tværsektorielle forskningsprojekter - Mulighed for 
delestillinger 
- Behov for afklaring af, hvad den drivende faktor i det samarbejdet om tværsektoriel 
forskning er/skal være 
- Behov for større forskningsindsatser, hvor flere kommuner inddrages 
- Skepsis i forhold til langsommeligheden i opstart af nye indsatser, når der skal kobles 
forskning på særligt fra et kommunalt perspektiv 
- Vigtigt at sikre dokumentation ved afprøvninger i lille skala da det er grundlaget for at 
løfte det til forskning i stor skala 
- Akutområdet nævnes alle steder som muligt fælles forskningsområde 
  
  
Møderne i klyngestyregrupperne leder frem til en drøftelse i Sundhedsstyregruppen 4. 
november 2015 af samarbejdet om tværsektoriel forskning på folkesundhedsområdet. På 
baggrund af ovenstående foreslår formandskabet for KUF, at følgende emner drøftes på 
mødet i Sundhedsstyregruppen: 
  
- Forslag om at lave fælles tværsektoriel forskningsindsats på akutområdet 
- Hvordan understøttes, udvikles og forankres den fælles tværsektorielle forskning?  
  
Som inspiration til drøftelsen af understøttelse og forankring af den tværsektorielle 
forskning, vil der være en kort præsentation af Region Hovedstadens Tværsektorielle 
Forskningsenhed. 
  
 

Beslutning 

 
Mette Kjølby orienterede om rundturen til klyngestyregrupperne. 
  
I drøftelsen blev der givet udtryk for: 
- Akutområdet er et vigtigt område for alle parter i sundhedsvæsnet og udviklingen går 
stærkt lige nu. Der er opbakning til at lave fælles forskningsindsatser på dette område. 
- Ønske om yderligere præcisering end blot akutområdet. Ex. KOL patienter i akutte for-
løb. Hvad gør kommunerne, og hvilken effekt har det? Er det de rigtige, der ligger på de 
midlertidige akutpladser? 
- Den brændende platform lige nu er pres på alle parter. Der er behov for forskning i, 
hvordan presset lettes 
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- Der er behov for at finde ud af, hvordan den nye opgavedeling skal se ud, både i for-
hold til ressourcemæssige overvejelser og i forhold til effekten for den enkelte patient 
- Vigtigt at have fokus på, hvad der sker med/for borgeren. Organisatoriske forandringer 
skal ske for borgerens skyld 
- Husk, at det kun er få ex. KOL patienter, der kommer på hospitalet. Hovedparten har 
kontakt til almen praksis og kommunen 
  
- Forskning går normalt for langsomt i forhold til den kommunale drift. Der er derfor be-
hov for nyt fokus på følgeforskning. Hvordan laves ordentlig forskning, der følger udvik-
lingen mens det sker?  
- Hvordan får vi rejst ressourcerne til denne type forskning? 
- Hvis forskningen skal gøres hurtigere kræver det en omlægning fra Ph.d. stillinger til 
post doc stillinger. Der er flere midler til ph.d. stillinger 
- Vigtigt, at finde ud af, om der er vilje til tværsektoriel forskning i de forskellige sekto-
rer. Der efter kan der fokuseres på at opkvalificere kompetencerne. 
  
- Der er behov for større grad af inddragelse af almen praksis i den tværsektorielle 
forskning 
- Hospitalerne har ikke råd til at betale de praktiserende læger for deres deltagelse  
  
Kristine Lindeneg Drejø orienterede om organiseringen af den tværsektorielle forskning i 
de andre regioner med hovedvægt på Region Hovedstadens Tværsektorielle Forsknings-
enhed. 
  
Følgende elementer blev i drøftelsen fremhævet som noget der kunne arbejdes videre 
med her. 
- Kontaktperson i alle kommuner med fokus på samarbejde om tværsektoriel forskning. 
- Netværks/videndelingsdage med fælles tema på programmet ex. følgeforskning 
- Ressourcer til vedligeholdelse af netværk og videndelingsaktiviteter  
  
På baggrund af drøftelsen laves der et udkast til oplæg til mødet i Sundhedsstyregrup-
pen d. 4. november, som sendes til kommentering i KUF. 

Bilag 

• Tværsektoriel forskning - Randersklyngen 
• Dagsordenspunkt om tværsektoriel forskning til klyngestyregruppemøder 

  

1-01-72-27-12 

3. Forskningsstrategiseminar 2016 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget kommer med input til muligt indhold og organisering af forskningsstra-
tegiseminar 2016 
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Sagsfremstilling 

 
På mødet i LUR d. 22. maj blev det besluttet at temaet for forskningsstrategiseminaret 
2016 bliver inden for feltet "Udvidet samarbejde på sundhedsområdet i Region Midtjyl-
lands område". Seminaret skal omhandle samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Regi-
on Midtjylland, kommuner, VIA University College og praksissektoren. Det blev ligeledes 
besluttet, at KUF får til opgave at udarbejde et oplæg til indhold og organisering af se-
minaret. 
  
Der ønskes derfor en indledende drøftelse i udvalget af ønsker til muligt indhold i og or-
ganisering af seminaret. 
 

Beslutning 

 
Input til indhold og organisering af forskningsstrategiseminaret 2016: 
  
Der er behov for en overordnet strategisk drøftelse af samarbejdet om den tværsekto-
rielle forskning. Hvor vil vi hen og har vi viljen? 
  
Målgruppen for seminaret er derfor direktører, borgmestre, dekan osv. 
  
Indhold: 
- Opmærksomhed i bredden for en kommunal synsvinkel på sundhedsområdet - fra vug-
ge til krukke. 
- Gerne præsentation af data som grundlag for drøftelse af, hvad det er for nogle sund-
hedsproblematikker, vi står overfor. 
  

1-01-72-27-12 

4. Fælles sprog i forhold til samarbejde om forskning 

 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter behovet for og evt. udformning af fællessprog/grønspættebog i 
forhold til samarbejdet om tværsektoriel forskning på folkesundhedsområdet. 

 

Sagsfremstilling 
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På sidste møde i KUF blev det foreslået, at der arbejdes med et fælles sprog eller en 
'grønspættebog' i forhold til den tværsektorielle forskning på folkesundhedsområdet. 
  
Der ønskes en drøftelse af behovet for dette og evt. ønsker til udformning. 
  
Der kan hentes inspiration i Sundhedsstyrelsens publikation fra 2009 "Samarbejde mel-
lem forskning og praksis på forebyggelsesområdet" og Region Syddanmarks publikation 
"Samarbejde mellem forskning og praksis - en erfaringsbaseret guide" fra 2013.  
 

Beslutning 

 
Det er en god idé med en grønspættebog. Det skal være et lille praktisk redskab (max. 5 
sider), med oversigt over, hvad man skal sikre, hvis man vil igangsætte et tværsektorielt 
forskningsprojekt. 
  
Det blev besluttet at arrangere en halv temadag om emnet som startskud til, at en min-
dre gruppe laver et udkast til en grønspættebog. Arbejdet skal forankres i sundhedsafta-
leregi. 

Bilag 

• SamarbejdeForskningPraksis2009 
• 12511 Guide forsker-praktikersamarb _WEB[1] 

  

1-01-72-27-12 

5. Orientering om fremdriftsreform 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
I 2013 lancerede regeringen ”Bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet” 
(kaldet fremdriftsreformen), som havde til formål at nedbringe den gennemsnitlige stu-
dietid på universiteterne. 
  
Reformen gælder for alle studerende pr. 1. september 2015 og består af elementer ret-
tet mod dels studerende (SU-regler) og dels universiteterne (økonomisk sanktion); men 
hovedparten berører begge parter i form af en række krav til optag, merit og tilmelding 
til fag og eksamener.  
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Disse er opdelt i 8 temaer, hvoraf særligt kravet om tvungen tilmelding til 60 ECTS fag 
og eksamen hvert studieår forventes at få konsekvenser i forhold til de studerende stu-
dietid. 
  
På mødet vil institutleder Søren Kjærgaard give en kort orientering om de forventede 
konsekvenser af fremdriftsreformen med særligt fokus på de områder, som er relevante 
for medlemmerne af KUF. 
 

Beslutning 

 
Søren Kjærgaard orienterede 
  
I forbindelse med gennemførelsen af fremdriftsreformen er kravene til udarbejdelse af 
speciale på normeret tid strammet. Dette betyder, at de studerende i praksis ikke vil 
have tid til selv at finde specialeemner. Der vil derfor blive udarbejdet et katalog med 
relevante specialeemner. Det foreslås, at klyngerne får mulighed for at komme med 
forskningsemner til dette katalog. Der udarbejdes en sagsfremstilling til behandling i 
Sundhedsstyregruppen. 
  

1-01-72-27-12 

6. Orientering om Center for Sundhedssamarbejde 

 

Administrationen indstiller, 

Til orientering 
 

Sagsfremstilling 

 
Aarhus Universitet åbnede i foråret 2015 Center for Sundhedssamarbejde (SUSA). 
Centret udvikler, understøtter og fremmer samarbejde mellem forskere ved AU og det 
omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet. Centret ledes af Professor 
Carsten Obel og løser forskningsbaserede opgaver i samarbejde med vidensmiljøer på 
Aarhus Universitet og i samarbejde med førende forskere fra ind- og udland. 
  
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 
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�         Organisere vidensdeling mellem kommuner, virksomheder og de videnskabelige 
miljøer 
�         Udbrede viden om den seneste forskning på sundhedsområdet 
�         Understøtte internationalt samarbejde  
  
På det kommende koordinationsudvalgsmøde vil centrets udviklingschef Lotte Langkilde 
deltage og give en nærmere præsentation af centret. 
 

Beslutning 

 
Søren Kjærgaard orienterede 
  

1-01-72-27-12 

7. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Det blev drøftet, hvordan informationer om drøftelserne i KUF formidles ud til kommu-
nerne. Det blev aftalt, at sekretariatet for KUF retter henvendelse til sekretariatet for 
KOSU med henblik på at lave en fast aftale om, at de modtager dagsordner og referater 
fra KUF. 
  
 
 


