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1. Orientering fra Formandskabet 

 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Formandskabet orienterer bl.a. om  

• møde i LUR d. 8. oktober 2013 
• status på forlængelse af 'Én indgang for industrien til kliniske forsøg' 
• Danske Regioners ansøgning til Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden på veg-

ne af regionerne 
 

Beslutning 

 
• Møde i LUR:  
  
Kristjar Skajaa orienterede fra mødet.  
  
LURs beslutning om en vejledende fordelingsnøgle for midlerne til forskningsprojekter 
og forskerstillinger under Forskningsfonden blev problematiseret af Erika 
Frischknecht Christensen, da forslaget til fordelingsnøgle ikke var blevet fremlagt i  
dagsordnen til LUR, men blev fremlagt på mødet. Charlotte Toftgård tilkendegav, at 
Christian Boel har taget bemærkningen fra Erika til sig og vil se på, om der skal ænd-
res noget til næste - og sidste – gang nøglen benyttes. 
  
Koordinationsudvalget drøftede LURs behandling af punktet om adgang til data for 
klinikere og forskere, bl.a. set i lyset af, at der senere er opstået yderligere utilfreds-
hed i lægegruppen pga. en konkret sag, hvor en læge har fået en påtale. Charlotte 
Toftgård oplyste, at der, udover det allerede udsendte forståelsespapir, er et notat 
under udarbejdelse, der tydeliggør de personalemæssige konsekvenser.  
  
Tove Birgit Kristensen bemærker, at hospitalerne er blevet bedt om at udpege med-
lemmer til udvalgene under Forskningsfonden, men at de gerne vil vide, hvornår der 
skal genudpeges medlemmer til LUR og Koordinationsudvalgene, da de så kan koor-
dinere udpegelserne. Sekretariatet undersøger dette.  

  
• Status på forlængelse af 'Én indgang for industrien til kliniske forsøg' 
Helene Nørrelund er fra Region Midtjyllands side blevet forlænget med tre år i sin nu-
værende stilling som koordinator for Én indgang. Region Midtjylland og Aarhus Uni-



 

 

Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 
 

2 

versitet finansierer hver halvdelen af stillingen. KEA og Klinisk Institut har derudover 
valgt at fastansætte hende, da det forventes, at funktionen også vil være relevant på 
længere sigt.  
  
Charlotte Toftgård bemærkede, at man fra regionens side også forventer, at funktio-
nen bliver permanent, men at der kun er finansiering fra centrale kasser i tre år. 
Herefter er det hensigten, at funktionen skal kunne finansieres via de indtægter, der 
genereres fra forskningssamarbejde med industrien. Lone Winther Jensen bemærke-
de, at det vil være relevant at få drøftet, hvordan det sikres, at enheden kommer til 
at arbejde mere tværregionalt.  
  
• Danske Regioners ansøgning til Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden på veg-

ne af regionerne 
  
Anders Roed orienterede om den ansøgning, der netop er sendt af sted med regio-
nerne i fællesskab bag. KEA er ledende i projektet, og der forventes et svar fra fon-
dene lige før eller lige efter jul. 
  

Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-31-72-12-12 

2. Fælles retningslinje for ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet 

 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen fra prodekan Lise Wogensen Bach tages til efterretning 

at vedlagte materiale om udarbejdelse af retningslinje for anvarlig forskningsprak-
sis drøftes, herunder hvordan diskussion af indholdet bredes ud på regionshospi-
talerne 

 

Sagsfremstilling 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at de gældende retningslinier for ansvarlig forsk-
ningspraksis på Aarhus Universitet (AU) skal opdateres i henhold til nye internationale 
retningslinjer og anbefalinger. Målet er et nyt fælles kodeks for forskningsintegritet på 
AU og en klar procedure for håndtering af sager, hvor der er mistanke om uredelighed.  

Et debatoplæg ”Fælles Retningslinjer for Ansvarlig Forskningspraksis ved Aarhus Univer-
sitet” er sendt til alle fire hovedområder i starten af september 2013. Det forventes, at 
der på baggrund af forskningsmiljøernes kommentarer til debatoplægget, vil være et 
første udkast til AU’ s nye retningslinjer færdigt i løbet af foråret 2014.  

De nye retningslinjer kommer også til at gælde for forskere på Region Midtjyllands ho-
spitaler, hvor Health er ansvarlig for al forskning.  
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Der er lavet en hjemmeside, hvor alle løbende kan holde sig orienteret om udviklingen af 
de fælles retningslinjer og bl.a. læse mere om de nyere internationale retningslinjer  

 http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis  
  

 Prodekan for Talentudvikling på Health, Lise Wogensen Bach, orienterer om retningslin-
jerne på mødet. 

 
 Debatoplæg samt to bilag er vedlagt. 
  
 Koordinationsudvalget bedes drøfte materialet, herunder hvordan diskussion af indholder 

bredes ud på regionshospitalerne. 
 

Beslutning 

 
Prodekan Lise Wogensen Bach fortalte om baggrunden for arbejdet med at udarbejde 
retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. Oplægget er vedlagt dette referat. 
  
Efterfølgende drøftede Koordinationsudvalget hvordan man kan sikre en diskussion af 
retningslinjerne ude på hospitalerne. Kristjar Skajaa oplyste, at materialet er sendt i hø-
ring til professorerne under klinisk institut og de akademiske koordinatorer, som er ble-
vet bedt om at drøfte det i deres grupper.  
  
Der var dog enighed om, at der er behov for, at materialet kommer mere bredt ud, og at 
der i så fald bør være materiale i mere konkretiseret form, f.eks. som cases i et e-
learningprogram eller som en tipskupon. Det blev tilføjet, at man med fordel kunne tage 
fat i cases, der ligger i gråzonen. 
  
Andre input fra udvalget var, at retningslinjen bør lægges i det regionale e-dok, hvor alle 
andre retningslinjer er samlet; at det er vigtigt at hjælpe de forskere, som kommer un-
der mistanke for uredelighed; at der skal fokuseres på, at retningslinjerne er en hjælp til 
forskerne og ikke som udgangspunkt et kontrolredskab; og at det er vigtigt at overveje, 
hvordan de mange medarbejdere på hospitalerne rent praktisk skal undervises i god 
forskningspraksis.   
  
Universitetet tager de forskellige input med videre i arbejdet, der bl.a. omfatter at kom-
munikationsafdelingen er ved at se på, hvordan budskabet bedst kan udbredes. 
  
Charlotte Toftgård Nielsen bemærkede, at det ville have været relevant at inddrage ho-
spitalerne i processen på et tidligere tidspunkt. Det besluttes, at Aarhus Universitet sen-
der materialet i officiel høring hos Region Midtjylland, således at hospitalerne kan få det 
ud til alle relevante ledelser og medarbejdere. 

Bilag 

• AU - Debatoplæg om ansvarlig forskningspraksis 
• AU - Debatoplæg, Bilag 1 
• AU - Debatoplæg, Bilag 2 
• AU - Oplæg om retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis 
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3. Beslutning om eventuel udmøntning af midler fra overheadpulje 

 

Formandskabet indstiller, 

at Koordinationsudvalget beslutter om og i givet fald hvilke strategiske indsatser, 
der bør finansieres via overheadet i 2014 

 

Sagsfremstilling 

 
I november 2012 blev der indgået en ny aftale mellem Aarhus Universitet og Region 
Midtjylland om refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning. Som en del af 
aftalen skal der refunderes et overhead på 30 procent af undervisningsrefusionen. Over-
headet udløses som en årlig pulje, der udmøntes af Koordinationsudvalget for Hospitaler 
og Universitet. Puljens formål er at understøtte opbygningen og vedligeholdelsen af et 
godt studiemiljø, gode studiefaciliteter og god undervisningskvalitet på hospitalerne.  
  
På Koordinationsudvalgets møde d. 13. juni 2013 blev det besluttet, at midlerne fra 
overheadpuljen udmøntes på den måde, at Koordinationsudvalget hvert efterår beslutter 
om og i givet fald hvilke strategiske indsatser, der bør finansieres via overheadet det 
kommende år. Resterende midler fordeles mellem hospitalerne på baggrund af forde-
lingsnøglen baseret på studenterantallet. 
  
Regionens hospitaler og Aarhus Universitet er bedt om at indsende eventuelle forslag til 
udmøntning af midlerne. Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Horsens har hver 
indsendt to forslag, der vedrører konkrete initiativer lokalt på hospitalet.  
 
Af svaret fra Hospitalsenhed Midt fremgår det, at de bl.a. ønsker at udbygge og udvikle 
allerede igangsatte initiativer, der stemmer overens med overheadpuljens formål, og at 
der dermed ikke er behov for at udpege yderligere regionale strategiske indsatser.  
 
Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers havde ikke forslag til strategi-
ske indsatser, der skal finansieres af overheadpuljen. 
  
Tilbagemelding fra Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet 
Horsens er vedlagt som bilag. 
  
Aarhus Universitet har derudover fremsendt et forslag til 'Fastsættelse af principper og 
retningslinjer for udmøntning af overhead ved undervisningsrefusion fra AU', som kan 
indgå i drøftelsen på mødet.  
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Beslutning 

 
Det drøftes, hvordan uddelingen af midlerne fra overheadpuljen skal ske.  
  
Berit Eika tilkendegav, at det er ønskeligt med stor synlighed omkring disponeringen af 
midlerne og fremhævede beskrivelsen fra HE Midt som en god måde at skabe synlighed 
og samtidig give god mulighed for gensidig inspiration, hvilket også er vigtigt. 
  

Udvalgets medlemmer var enige om, at administrationsomfanget skal stå mål med pul-
jens størrelse.  

  

Det besluttes, at midlerne fremover fordeles efter fordelingsnøglen baseret på studen-
terantallet. Dette gælder dermed også for midlerne for 2014. Hospitalerne forpligter sig 
til hvert år at indsende en beskrivelse af, hvordan pengene er brugt. Disse beskrivelser 
kan bruges til vidensdeling og til at bedømme, om der skal startes tværregionale initati-
ver på længere sigt. Det er desuden forventningen, at de tildelte midler konteres sær-
skilt og kan følges.  
 
Midlerne skal anvendes ud fra principper, der sikrer, at der leves op til formålet i refusi-
onsaftalen. Koordinationsudvalget beslutter principperne for det kommende år i forbin-
delse med afrapportering fra hospitalerne. 

Bilag 

• HE Vest - Ansøgning om midler fra overheadpuljen 
• Forslag til udmøntning af overheadmidler fra RH Horsens 
• HE Midt - Svar vedr. udmøntning af midler fra overheadpulje 
• HE Midt - Fordeling af indtægt klinisk undervisning forår 2013 
• HE Midt - Notat om håndtering af uddannelse af lægestuderende_241013 
• AU, Forslag til principper for udmøntning af overheadpulje 

  

1-31-72-12-12 

4. Strategisk indsatsområde om samarbejde med kommuner og/eller almen 
praksis 

 

Formandskabet indstiller, 

at hver hospitalsenhed orienterer om eventuelle konkrete forskningsindsatser, som 
er igangsat i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis 

at det besluttes hvordan der skal arbejdes videre med indsatsområdet 
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Sagsfremstilling 

 
Sammenhæng med kommuner og almen praksis er udvalgt af LUR som strategisk ind-
satsområde. Det skyldes, at et tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem sund-
hedsvæsenets forskellige aktører er afgørende for at opnå så stor en sammenhæng i 
sundhedstilbuddene som muligt. Dette gælder i den kliniske hverdag såvel som i den 
forskningsaktivitet, der løbende foregår for at forbedre de ydelser, sundhedsvæsenet 
leverer.  
  
Selvom der allerede i dag er forskningsprojekter, der går på tværs af hospitalsvæsenet 
og kommuner/almen praksis, er der potentiale for mere samarbejde. Det er vurderingen, 
at dette bedst opnås gennem „learning by doing“-princippet, bl.a. ved at iværksætte 
konkrete samarbejdsprojekter, hvor parterne i fællesskab planlægger og udfører et 
forskningsprojekt.  
LUR har godkendt, at de to koordinationsudvalg hver især får til opgave at beskrive og 
igangsætte et eller flere konkrete forskningsprojekter, der aktivt involverer kommuner 
og/eller almen praksis. Der kan være tale om kommuner og almen praksis bredt set eller 
blot enkelte repræsentanter herfra. Koordinationsudvalgene skal som en del af oplægget 
redegøre for bl.a. tidsplan, proces og aktører i projektet. 
  
Det skal bemærkes, at der ikke afsættes særskilte midler til projekterne, men at finan-
sieringen skal sikres gennem almindelig søgning til eksempelvis Region Midtjyllands 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond på lige fod med andre ansøgere. Det er desuden 
de to koordinationsudvalgs ansvar at sikre forankringen af forskningsprojekterne. 
  
Hver hospitalsenhed bedes orientere om eventuelle konkrete forskningsindsatser, som er 
igangsat i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis. På denne baggrund bedes 
Koordinationsudvalget beslutte, hvordan der skal arbejdes videre med indsatsområdet. 
 

Beslutning 

 
De enkelte hospitalsenheder fortalte kort om udvalgte relevante forskningsprojekter. Der 
var enighed om, at flere hospitaler arbejder med overlappende emner, bl.a. forebyggelse 
af indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og god kommunikation med 
kommunerne omkring indlæggelse og udskrivelse. 
  
Det blev besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe for de to koordinationsudvalg, 
der på baggrund af indmeldinger fra hospitalerne skal beskrive mulighederne for synergi 
og fælles temaer. Et af de mulige temaer kunne være udfordringerne med tværsektoriel-
le data. Resultatet af gruppens arbejde drøftes i koordinationsudvalgene og fremlægges 
for LUR på det planlagte strategiseminar i slutningen af 2014. Hvert hospital skal udar-
bejde to siders beskrivelse af deres aktuelle forskningsprojekter, som gruppen kan tage 
udgangspunkt i. Der skal være tale om forskning, og der skal i beskrivelsen lægges vægt 
på metode. Sekretariatet tager initiativ til at opstarte gruppens arbejde. 
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Der blev givet udtryk for, at der er gang i meget samarbejde med kommunerne - med 
vægt på projekter om opfølgning og evaluering - og at udfordringen måske er størst i 
forhold til at få samarbejde i gang med almen praksis. Der var enighed om, at det er 
vigtigt at inddrage kommuner og almen praksis i arbejdet på et tidligt tidspunkt.  
  
Koordinationsudvalget konkluderede dog, at arbejdsgruppen i første omgang skal udar-
bejde et regionalt udspil, og at Koordinationsudvalgene derefter drøfter, hvordan udspil-
let skal præsenteres for kommuner og almen praksis. 
  

1-31-72-12-12 

5. Mødeplan 2014 

 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Koordinationsudvalget holder møde på følgende datoer i 2014: 
  

• 10. marts i Regionshuset Aarhus 
• 19. maj i Regionshuset Aarhus 
• 10. september i Regionshuset Viborg 
• 10. november i Regionshuset Viborg 

 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efteretning. 
  

1-31-72-12-12 

6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 
Mødedeltagere 
Kristjar Skajaa 
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Claus Thomsen 
Berit Eika 
Vibeke Krøll til kl. 9.45 
Per Jørgensen 
Lone Winther Jensen 
Jørgen Schøler Kristensen 
Tove Kristensen 
Erika F. Christensen 
Mette Kjølby 
Lise Wogensen Bach under punkt 2 
Lene Bøgh Sørensen under punkt 2 
Anders Roed 
Maiken Rose Hjortbak 
Charlotte Toftgård Nielsen 
Sanne Bjeldbak-Olesen, referent 
  
Afbud 
Jens Friis Bak 
Michael Hasenkam 
  
 
 


