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1-31-72-27-15 

1. Orientering fra formandskabet 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

• Velkommen til prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted 
  

• Orientering om status for MedTech Innovation Centre 
I forlængelse af en evaluering af det nuværende MTIC, blev der i foråret 2014 igangsat 
en proces til afdækning af initiativer til fremme af det midtjyske økosystem for sund-
hedsinnovation. Processen er blevet ledt af en arbejdsgruppe bestående af repræsentan-
ter for VIA, Aarhus Universitet, Region Midtjylland, kommunerne i den midtjyske region 
samt MTIC. 

På et ejerkredsmøde d. 10. november 2014 blev det besluttet at danne en ny forening: 
Medtech Innovation Consortium. Der blev holdt stiftende generalforsamling d. 17. de-
cember 2014. Foreningens vedtægter er vedlagt som bilag. 

Beslutning 

Claus Thomsen bød velkommen til prodekan Charlotte Ringsted og resten af udvalget.  
  
Anders Roed informerede om Medtech Innovation Centre. Evalueringen af MTIC viste, at 
der manglede elementer i det innovative økosystem - især det kommunale element.  
Det kommunale er styrket, og der er dannet en ejerkreds bestående af Aarhus Universi-
tet, Region Midtjylland, VIA og 10 midtjyske kommuner. Aarhus Universitet, Region 
Midtjylland og kommunerne samlet har hver bidraget med 2 mio. kr. til Medtech.  
Der er ligeledes dannet en bestyrelse med blandt andet Konst. Koncerndirektør Christian 
Boel, Region Midtjylland og chefrådgiver Anders Roed, Aarhus Universitet som medlem-
mer.  

Bilag 

• Vedtægter MedTech Innovation Consortium 

  

1-31-72-163-13 

2. Afrapportering fra forsknings- og udviklingsgennemgang 

Formandskabet indstiller, 
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• at vedlagte notat vedr. tværgående temaer og specialespecifikke opmærksom-
hedspunkter godkendes som resultatet af forsknings- og udviklingsgennemgan-
gen. 

• at de tværgående temaer skitseret i sagsfremstillingen drøftes. 
• at planerne for tilbagemelding til lærestolsprofessorer og øvrige forfattere tages 

til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet tog i foråret 2013 initiativ til en gen-
nemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder 
på tværs af det regionale sundhedsvæsen (kommissorium vedlagt). Første led i gen-
nemgangen var udarbejdelse af specialerapporter for alle specialerne (vedlagt). Andet 
led var et forsknings- og udviklingsseminar, der blev afholdt den 30. og 31. oktober 
2014 (program vedlagt). Sidste led i gennemgangen er denne afrapportering til Koordi-
nationsudvalget for hospitaler og universitet. 
  
Godkendelse af tværgående temaer og specialespecifikke opmærksomheds-
punkter 
Formandskabet og sekretariatet har på baggrund af specialerapporterne og diskussio-
nerne på seminaret formuleret seks tværgående temaer samt en række specialespecifik-
ke opmærksomhedspunkter. Temaerne og opmærksomhedspunkterne er samlet i ved-
lagte notat ”Konklusioner på forsknings- og udviklingsgennemgangen 2013/2014”, som 
koordinationsudvalget bedes godkende. 
  
Efter koordinationsudvalgets godkendelse vil temaerne og opmærksomhedspunkterne 
danne baggrund for en direkte skriftlig tilbagemelding til lærestolsprofessorerne og de 
øvrige forfattere af specialerapporterne. Hermed afsluttes forsknings- og udviklingsgen-
nemgangen som samlet proces, således at yderligere konkret opfølgning sker i direkte 
dialog mellem de involverede parter, hvilket typisk vil være enten lederen af Institut for 
Klinisk Medicin eller en hospitalsledelsesrepræsentant og den involverede professor eller 
andre forskere. 
  
Drøftelse af tværgående temaer 
Formandskabet ønsker desuden en drøftelse af fire af de seks tværgående temaer, der 
fremkom på seminaret:  

A. Stillingsfællesskaber kan anvendes som et væsentligt middel til at fremme forsk-
ning i klinikken, særligt på regionshospitalerne. Stillingsfællesskaberne kan dels 
ske som frikøb til forskning, dels som dele-ph.d.-forløb.  

B. Rammer for at kunne øge forskningsaktivitet på regionshospitalerne: 
a. Store krav til den kliniske produktion kan gøre det vanskeligt at afsætte 

tid til forskning. Der er behov for at drøfte, om dedikeret forskningstid i 
form af frikøb/stillingsfællesskaber er en forudsætning for forskning, eller 
om afdelingerne forventes at forske, uanset om der specifikt er afsat tid til 
det.  

b. Forskning forudsætter opbakning fra hospitals- og afdelingsledelser, såle-
des at tid og ressourcer til forskning ses i sammenhæng med den øvrige 
aktivitet i afdelingen.  
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c. Der er en sammenhæng mellem forskningsaktiviteten og antallet af speci-
allæger indenfor specialet på afdelingen. Der bør således være fokus på 
dette forhold, særligt i specialer med få speciallæger pr. hospital.  

C. En af metoderne til løbende at holde fokus på forskning og udvikling er at gøre 
det til et fast punkt på specialerådsmøderne. Et par specialer har gode erfaringer 
med denne fremgangsmåde, og der opfordres til at alle specialerådene tager me-
toden til sig.  

D. Gennemgangen har vist, at der også er betydelig forskningsaktivitet inden for ik-
ke-lægelige faggrupper. Hvor forskning af læger blot betegnes forskning, har der 
været en tendens til at kalde forskning udført af andre faggrupper for f.eks. ”sy-
geplejeforskning”. For at sidestille denne forskning med forskning, som udføres af 
læger, blev det anbefalet, at forskning udført af ikke-lægelige faggrupper også 
blot betegnes som forskning.  

Beslutning 

Koordinationsudvalget drøftede oplægget til afrapportering. 
Det blev påpeget, at der var stor variation i fokus, detaljeringsgrad og antal i de specia-
lespecifikke punkter.  
Det kan være svært at lave udtømmende punkter til alle specialer, og der kan være en 
risiko for at punkterne ses som en fuldstændig kogebog i stedet for inspirationsmateria-
le. Notatet blev således ikke godkendt i sin helhed. 
  
Koordinationsudvalget drøftede de tværgående temaer, som de udtrykte opbakning til. 
 
Det blev besluttet at lave en enslydende tilbagemelding til specialerne, hvori nogle gode 
eksempler og de tværgående temaer fremhæves. Lærerstolsprofessorerne vil blive bedt 
om at forholde sig til eksemplerne. 
Koordinationsudvalget skal have tid til at gennemlæse tilbagemeldingen inden denne 
udsendes til lærestolsprofessorerne og de øvrige forfattere af specialerapporterne. 

Bilag 

• Kommissiorium for forskningsgennemgang_31 marts 2014 
• 2015-01-16 Specialerapporter fra FU-gennemgang 2013-2014 
• 2014-10-22 Opdateret PROGRAM for FU-seminar oktober 
• 2015-01-16 Notat - Konklusioner fra forsknings- og udviklingsgennemgang 2013-

2014 

  

1-31-72-163-13 

3. Drøftelse af behov og rammer for fremtidige forsknings- og udviklingsgennem-
gange 

Formandskabet indstiller, 

At koordinationsudvalget drøfter behov og rammer for fremtidige forsknings- og 
udviklingsgennemgange 
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Sagsfremstilling 

Koordinationsudvalget drøftede på møde den 10. november 2014 indledningsvist forslag 
og ideer til kommende seminarer, hvorfra følgende blev ført til referat: 
  
”Udvalgets forslag og ideer til næste seminar: 

• Næste gang kunne der måske inddrages emner, der ikke relaterer sig så snævert 
til de medicinske specialer: akutmedicin, sygepleje, kommuner mm 

• Det vil være fint, hvis der næste gang lægges op til, at man er til stede under he-
le seminaret. 

• Repræsentation fra de sygeplejefaglige direktører i panelet. 
• Det var passende med 20 minutter pr. oplæg. 
• Man kunne overveje andre måder at organisere et kommende seminar, så det 

blev mindre komprimeret.” 
Der blev samtidigt efterspurgt en drøftelse af kadencen for forsknings- og udviklingsse-
minarerne på det kommende møde i koordinationsudvalget.  
  
Koordinationsudvalget bedes derfor drøfte behov og rammer for fremtidige forsknings- 
og udviklingsseminarer, herunder kadencen.  

Beslutning 

Udvalget konkluderede, at næste udviklings- og strategiseminar bedst placeres ca. to år 
inde i næste specialeplan, hvilket vil sige i år 2018. 
  

1-31-72-92-14 

4. Orientering om det Regionale Internationaliseringsråd 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen om det regionale internationaliseringsråd tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Den 24. september vedtog Regionsrådet fordeling af ”Puljen til Styrkelse af Sundheds-
forskningen i Region Midtjylland” for perioden 2015 – 2017. 
  
Det blev blandt andet besluttet at fortsætte den årlige bevilling på 3 mio. kr. til interna-
tionaliseringspuljen i hele perioden 2015 – 2017, dog med den ændring, at også ansatte 
fra universitetsklinikkerne på regionshospitalerne, Center for Folkesundhed og Kvalitets-
udvikling (CFK) og Aarhus Universitetshospital Risskov kan søge om støtte fra puljen.   
På den baggrund nedsættes et regionalt internationaliseringsråd med følgende repræ-
sentanter: 
  
Claus Thomsen, Lægefaglig Direktør, AUH 
Per Hove Thomsen, Professor, AUH Risskov 
Mette Kjølby, Centerchef for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
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Anette Haagerup, Forskningskoordinerende overlæge, Hospitalsenhed Vest (repræsente-
rer de fem universitetsklinikker) 
Jens Otto Lunde Jørgensen, Koordinerende lærestolsprofessor, AUH 
Jens Christian Hedemann Sørensen, Koordinerende lærestolsprofessor, AUH 
Søren Laurberg, Koordinerende lærestolsprofessor, AUH 
Peter Hokland, Koordinerende lærestolsprofessor, AUH 
Vibeke E. Hjortdal, Koordinerende lærestolsprofessor, AUH 
Kristjar Skajaa, Leder af Institut for Klinisk Medicin  
Inge Baagøe, Planlægningskonsulent, AUH 
  
Det regionale Internationaliseringsråd træder sammen første gang den 25.2.2015, hvor 
udkast til kommissorium godkendes. Rådet disponerer over en regional pulje på 3 mio.kr 
årligt fra 2015-2017. 
  
Midlerne fordeles på baggrund af indkomne ansøgninger, og vurderes efter, hvilke an-
søgninger, der bedst tilgodeser formålet med puljen. Der afholdes i udgangspunktet mø-
der 2 gange om året. 

Beslutning 

Claus Thomsen orienterede om det regionale internationaliseringsråd.  
AUH havde allerede et internt internationaliseringsråd, som er blevet udbygget med re-
gionale repræsentanter til at forestå uddelingen af de 3 mio. kr. årligt i den regionale 
pulje. 
Det blev præciseret, at formålet med puljen er at styrke det højt specialiserede, og at 
puljen ikke er forbeholdt læger. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-31-72-27-15 

5. Orientering om placering af eksterne forskningsmidler på Aarhus Universitet 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

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 

Kristjar Skajaa orienterede om sagen og opfordrede til, at bevillinger fra de store statsli-
ge fonde placeres på Aarhus Universitet.  
Koordinationsudvalget udtrykte forståelse for anmodningen og tog orienteringen til efter-
retning. 
  

1-31-72-27-15 

6. Orientering om status på kvote 2 udvidelsen på medicinstudiet 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Aarhus Universitet har besluttet at optage 20 % af de lægestuderende på kvote 2 fra 
foråret 2016. Der pågår derfor i øjeblikket et arbejde blandt andet omkring, hvilke ele-
menter der skal indgå i optagelses-processen.  
Konkret har seminaret "Hvilke menneskelige kompetencer skal vores fremtidige læger 
have" været afholdt og status på dette og det videre arbejde er vedhæftet. 
Adjunkt Lotte O'Neill fra Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser vil orientere 
om arbejdet med udvidelse af optaget på kvote 2. 

Beslutning 

Koordinationsudvalget modtog orienteringen og kunne se potentialet i den nye kvote 2 
optagelse. Udvalget mente, at dele af den nye optagelsesprocedure også kunne være 
gavnlig for kvote 1 ansøgere.   
Oplæg fra adjunkt Lotte O'Neill er vedlagt referatet. 

Bilag 

• Notat ang. status på kvote 2 projekt på medicin 

  

1-31-72-21-15 

7. Orientering om Èn indgang, herunder status for NEXT og fælles Clinical Trail Unit 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 
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Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet er styregruppe for initiativet "Én ind-
gang for industrien til kliniske forsøg i Danmark", og skal således drøfte de overordnede 
linjer, herunder strategiske og koordineringsmæssige spørgsmål for initiativet. 
  
Regional koordinator for "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark" Helene 
Nørrelund vil give udvalget en status på initiativet.  
Yderligere vil Helene Nørrelund give en status på samfundspartnerskabet NEXT og på 
den fælles Clinical Trial Unit. 
 

Beslutning 

Koordinationsudvalget modtog orienteringen. 
Oplægget fra Helene Nørrelund er vedlagt referatet. 
  

1-31-72-27-15 

8. Input til fællesmøde med Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
oktober 2015 

Formandskabet indstiller, 

at udvalget drøfter og kommer med input til emner til fællesmødet mellem Koordi-
nationsudvalget for hospitaler og universitet og Koordinationsudvalget for folke-
sundhedsområdet den 7. oktober 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 den 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. 
  
Liste over medlemmerne af Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet findes som 
bilag. 

Beslutning 

Koordinationsudvalget drøftede følgende mulige emner: 
- Data, herunder EPJ-data og adgang til data 
- Telemedicin - har også været drøftet i koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
- Demens - har også været drøftet i koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
- Den nye sundhedsplan og hvordan vi får den til at leve. Herunder emnet "På borgerens 
præmisser" 
- Hvordan vi skaber ny viden og evidens i fællesskab 
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Udvalget var mest stemt for emnet "Hvordan vi skaber evidens i fællesskab" med de-
mens som case. Fokus skal være anvendelse af fælles metoder og problematikken om, 
at kommunerne kører projekter, mens regionen og universitetet ønsker det er forskning. 
  
Formandskabet og sekretariatet for Koordinationsudvalget for Folkesundhedsområdet 
arbejder videre med fællesmødet ud fra ovenstående. 

Bilag 

• Medlemsliste KUF November 2014 

  

1-31-72-27-15 

9. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 
  

1-31-72-27-15 

10. Mødedeltagere 

Mødedeltagere: 
• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, AU (formand) 
• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, RM (formand) 
• Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen, Health, AU 
• Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted, Health, AU 
• Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, RM 
• Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, RM 
• Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, RM 
• Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, RM 
• Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, RM 
• Centerchef Mette Kjølby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM 
• Projektkoordinator Ingunn Skogstad Riddervold, Præhospitalet, RM 
• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU 
• Rådgiver Daniel Toft Jakobsen, Health, AU 
• Adjunkt Lotte O'Neill, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, AU (pkt. 

6) 
• Overlæge og regional koordinator for Én Indgang for Industrien til Kliniske Forsøg 

i Danmark Helene Nørrelund, Institut for Klinisk Medicin, AU (pkt. 7) 
• AC-fuldmægtig Else Thomsen, Sundhedsplanlægning, RM (sekretariat) 

  
Afbud 
Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri og Social, RM 
  
 


