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1. Orientering fra formandskabet 

 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Formandskabet vil kort orientere om følgende 
  

• Status for arbejdet angående forskningsprojekter med kommuner/almen praksis 
• Status for arbejdet angående adgang til EPJ 
• Konkret sag angående manglende professionel adfærd hos en studerende 
• EUs databeskyttelsesforordning og mulige implikationer for registerforskning i 

Danmark. Non-paper (diskussionsoplæg) udarbejdet af Sundhedsministeriet er 
vedlagt  

 

Beslutning 

 
Status for arbejdet angående forskningsprojekter med kommuner/almen praksis 
Mette Kjølby orienterede om, at der er indhentet beskrivelser af forskningsprojekter fra 
hospitalerne, CFK og Health, Aarhus Universitet, og at materialet drøftes på møde i Ko-
ordinationsudvalget for Folkesundhed d. 23. maj. Referatet af dette møde er vedlagt til 
orientering.  
  
Status for arbejdet angående adgang til EPJ 
Kristjar Skajaa orienterede om, at det er aftalt i arbejdsgruppen, at der skal fremsendes 
en beskrivelse af de problemer, som lovgivningen medfører, til de relevante myndighe-
der. Sekretariatet kontakter formanden for arbejdsgruppen, Poul Carstensen, angående 
status på arbejdet. Charlotte Toftgård Nielsen bemærkede, at monitorerne fra GCP-
enheden ikke kan tillades adgang til EPJ efter de gældende regler, medmindre patienter-
ne giver samtykke til det. 
  
Konkret sag angående manglende professionel adfærd hos en studerende 
Kristjar Skajaa orienterer om en konkret sag, hvor er studerende er indstillet til at blive 
meldt ud af Aarhus Universitet pga. utilbørlig adfærd. Han opfordrer til, at hospitaler og 
universitet giver hinanden besked, hvis der er problemer med en studerende.  
  
EUs databeskyttelsesforordning og mulige implikationer for registerforskning i Danmark. 
Non-paper (diskussionsoplæg) udarbejdet af Sundhedsministeriet er vedlagt  
Intet til referatet 
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Bilag 

• Non-paper om databeskyttelsesforordningen 
• Referat fra møde i KUF 23-05-2014 

  

1-31-72-12-12 

2. Evaluering af samarbejdskonstruktionen mellem Aarhus Universitet og Region 
Midtjylland 

 

Formandskabet indstiller, 

at Koordinationsudvalget drøfter de vedlagte evalueringsspørgsmål med henblik på 
tilbagemelding til LUR 

 

Sagsfremstilling 

 
LUR har besluttet, at der skal laves en evaluering af samarbejdskonstruktionen for uni-
versitet-regionssamarbejdet. Evalueringen skal fokusere på organiseringen af ledelses-
strukturen, herunder kommissoriet for og ansvarsfordelingen mellem LUR og de to koor-
dinationsudvalg. 
  
De to koordinationsudvalg skal hver for sig drøfte de vedlagte spørgsmål og melde tilba-
ge til LUR. Herefter drøfter LUR den 23. juni 2014 de samme evalueringsspørgsmål, bl.a. 
med udgangspunkt i de skriftlige svar indsendt fra koordinationsudvalgene. Oplæg til 
justeringer af strukturen drøftes slutteligt i LUR den 11. september 2014.  
  
Opgave- og procesbeskrivelse inklusive evalueringsspørgsmål er vedlagt. Som bilag her-
til er vedlagt notat om målbeskrivelser i aftalegrundlaget og kommissorier for koordina-
tionsudvalgene og LUR.  
 

Beslutning 

 
På baggrund af drøftelsen blev følgende konkluderet: 
  
Den overordnede tilbagemelding fra Koordinationsudvalget er, at udvalget har udviklet 
sig til at fungere fint. Det blev bl.a. bemærket, at fire møder om året er passende til at 
behandle det antal sager, som Koordinationsudvalget har ansvar for, og at der er et 
pænt fremmøde, hvilket vidner om, at møderne prioriteres fra både regionsside og uni-
versitetsside. 
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Der var desuden enighed om, at opgaverne er fornuftigt fordelt mellem de tre udvalg, og 
at placeringen af eventuelle fremtidige opgaver/emner må drøftes i det konkrete tilfæl-
de.  
  
Som forslag til mindre justeringer i strukturen havde udvalget følgende: 
  

• Der kan med fordel afholdes fælles møder mellem de to koordinationsudvalg, 
hvor overordnede temaer kan drøftes. Møderne i udvalget kan f.eks. placeres 
samme dag, så der er mulighed for at overlappe møderne.  

  
• LUR-møderne bør i højere grad bruges til strategiske drøftelser, og koordinati-

onsudvalgene bør benytte sig mere af muligheden for at lægge spørgsmål op til 
drøftelse i LUR. I den forbindelse mener udvalget, at det kan være en god idé at 
afholde temadrøftelser i LUR om særligt strategiske emner. 

  
Det blev bemærket, at det er svært at inddrage kommuner og almen praksis i udvalgets 
arbejde, men også at dette er en logisk følge af, at de ikke er med i samarbejdsaftalen 
mellem region og universitet. 
  
Med ovenstående justeringer mener Koordinationsudvalget, at ledelsesstrukturen bør 
fungere uændret i en periode mere, før den eventuelt evalueres igen. 

Bilag 

• 2014-05-04 Opgave- og procesbeskrivelse for evaluering af ledelsesstrukturen i 
samarbejdet mellem AU og RM 

• 2014-05-04 Evaluering - målbeskrivelser i aftalegrundlaget 
• Kommissorium for LUR _endelig__24 august 2012 
• Kommissorium Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
• Kommissorium for Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 
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3. Drøftelse af materiale om integritet i forskning og ansvarlig forskningspraksis 

 

Formandskabet indstiller, 

at Koordinationsudvalget drøfter det vedlagte forslag til nyt dansk kodeks for inte-
gritet i forskning 

at Koordinationsudvalget drøfter det vedlagte materiale fra AU angående ansvarlig 
forskningspraksis 
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Sagsfremstilling 

 
Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet har 
sendt vedlagte udkast til nyt dansk kodeks for integritet i forskning i bred offentlig hø-
ring. 
 
Kodekset er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet i marts 2013 i samarbejde med Danske Universiteter. Det nye kodeks tænkes at 
kunne anvendes som retningslinje på tværs af institutioner og fagområder. 
 
Koordinationsudvalget bedes drøfte udkastet til kodeks. 
 
Universitetsledelsen på Aarhus Universitet (AU) har besluttet, at de gældende retningsli-
nier for ansvarlig forskningspraksis på 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. 
 
De nye retningslinjer kommer også til at gælde for forskere på Region Midtjyllands ho-
spitaler, hvor Health er ansvarlig for al forskning.  
 
Koordinationsudvalget drøftede universitetets debatoplæg angående fælles retningslinjer 
for ansvarlig forskningspraksis i december 2013. På baggrund af tilbagemeldinger til de-
batoplægget er universitetet nu klar med udkast til ny AU-politik for ansvarlig forsk-
ningspraksis og tilhørende regelsæt. 
 
Parallelt med udarbejdelsen af den fælles AU-politik har Health udarbejdet forslag til 
standarder for ansvarlig forskningspraksis. Et første udkast til standarderne blev også 
drøftet på mødet i december 2013, og nu fremlægges et revideret udkast.  
Koordinationsudvalget bedes drøfte udkastet til ny AU-politik, udkastet til regelsæt og 
udkastet til standarder på Health. 
 
Udkastet til kodeks og udkastet til AU-politik, regelsæt og standarder sendes også i 
skriftlig høring på AU og i Region Midtjylland. 
 

Beslutning 

 
Kredsen drøftede kort, hvordan man skal få de nye retningslinjer til at slå i gennem lo-
kalt. 
  
Jørgen Schøler Kristensen bemærkede, at reglerne i kodekset om opbevaring af data er 
meget stramme, og at det er vigtigt at få afklaret ansvarsfordelingen mellem universite-
tet og hospitalerne i forhold til dataopbevaring. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at 
spørgsmålet om ansvarsfordeling skal tages op til drøftelse i enten LUR eller Koordinati-
onsudvalget for hospitaler og universitet. 
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Det blev endvidere konkluderet, at hospitalsrepræsentanterne vil lægge sig op ad AUs 
bemærkninger til det nationale kodeks. 
  
  

Bilag 

• The Danish Code of Conduct for Research Integrity - draft 11 Apr 2014 
• Udkast til AU politik for ansvarlig forskningspraksis 
• Udkast til AU regelsæt for ansvarlig forskningspraksis 
• Udkast til Standarder for Ansvarlig Forskningspraksi på Health 

  

1-31-72-12-12 

4. Orientering: Revideret notat om stillingsfællesskaber med AU, Health 

 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 

LUR og de to koordinationsudvalg blev i februar og marts måned 2013 orienteret om, at 
Health havde udarbejdet et notat om mulighederne for at indgå stillingsfællesskaber 
med universitetet på sundhedsområdet.  
 
I sommeren 2013 udsendte Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet) en ny stillingsstruktur, der fastlægger stillings-
kategorierne for det videnskabelige personale ved universiteterne. Den nye stillings-
struktur medfører en række ændringer, som LUR og de to koordinationsudvalg blev ori-
enteret om i september og oktober måned 2013.  

Som konsekvens af den nye stillingsstruktur har Health justeret notatet om stillingsfæl-
lesskaber med Health, og det reviderede notat er vedlagt til udvalgets orientering.  

Styrelsen meddeler desuden, at der inden længe kommer et nyt cirkulære vedrørende 
lønvilkårene for det videnskabelige personale ved universiteterne, og at cirkulærets ind-
hold ikke forventes at berøre stillingsstrukturen.  

 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Det blev aftalt, at universitetet sender et link til notatet til Sanne Bjeldbak-Olesen, såle-
des at regionen kan omtale notatet på deres hjemmeside. 

Bilag 

• Notat om Stillingsfællesskaber med AU Health - revideret maj 2014 
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5. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 
Mødedeltagere 
Kristjar Skajaa 
Claus Thomsen 
Christian Boel for Charlotte Toftgård Nielsen  
Per Jørgensen 
Lone Winther Jensen 
Jørgen Schøler Kristensen 
Erika F. Christensen 
Mette Kjølby 
Jens Friis Bak 
Michael Hasenkam 
Anders Roed 
Daniel Toft Jakobsen 
Sanne Bjeldbak-Olesen, referent 
  
Afbud 
Vibeke Krøll 
Tove Kristensen 
Berit Eika 
  
 
 


