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1. Formandskabet orienterer 

Formandskabet indstiller, 

- at orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Om placeringen af eksterne forskningsmidler: Siden sidst er regionshospitalerne blevet 
spurgt, om de kan bakke op om princippet om, at forskerne i RM placerer midler fra det 
statslige rådssystem og større private fonde på AU. Alle hospitalsenheder har meldt posi-
tivt tilbage, hvorfor der nu er bred enighed om dette princip 

Beslutning 

Formandskabet bød velkommen - særligt til præhospitalets nye lægefaglige direktør Per 
Sabro Nielsen.  

Kristjar Skajaa orienterede om, at der nu er lavet aftaler mellem Aarhus Universitet og 
de enkelte regionshospitaler omkring placering af eksterne forskningsmidler.  

Der var uklarhed om, hvorvidt der var indgået aftale med Præhospitalet, dette vil der 
blive fulgt op på. 

Bilag 

• Brev fra Allan til Bo Johansen Ole Thomsen og Christian Boel 

  

1-31-72-27-15 

2. Opbevaring af forskningsdata 

Det indstilles, 

- At de tekniske og juridiske aspekter omkring opbevaring af forskningsdata drøftes. 

Sagsfremstilling 

Regionens og hospitalernes opbevaring af forskningsdata har tidligere været drøftet i 
koordinationsudvalget. 

Aarhus Universitet har implementeret et system til opbevaring af forskningsdata, som 
opfylder alle krav om sikkerhed mm. – nemlig REDCap (Research Electronic Data Captu-
re). 
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På mødet vil der blive holdt oplæg og være mulighed for at stille spørgsmål om følgende: 

• Teknik og funktionalitet i REDCap og opbevaring af data på AU-server, v. Mads 
Rasmussen, IT-chef på Health, og Jesper Fjølner, læge. 

• De juridiske aspekter i at give regionsansatte adgang til universitetets system, v. 
Anette Miltoft og Susanne Kudsk, jurister i TTO, m.fl. 

Beslutning 

Kristjar Skajaa opridsede problemstillingen omkring opbevaring af forskningsdata for 
regionens forskere.  
AU's it-afdeling har identificeret programmet REDCap, der opfylder Datatilsynets krav til 
opbevaring af forskningsdata.  
Endvidere har Aarhus Universitet tilbudt at stille serverkapacitet til rådighed til dataop-
bevaringen.  
  
It-chef på Health Mads Rasmussen og læge Jesper Fjølner præsentede REDCap og hvilke 
funktioner programmet har (se vedlagte power-point præsentationer). 
  
Jurister ved TTO Susanne Kudsk og Anette Miltoft redegjorde for de juridiske aspekter 
(se vedlagte power-point præsentation) 
  
Juridisk vil det være muligt at lave en databehandleraftale for hvert enkelt projekt eller 
en generel overlæggeraftale. En anden mulighed er, på baggrund af aftalen om at Aar-
hus Universitet har ansvaret for forskning i Region Midtjylland, at Aarhus Universitet 
overtager ansvaret for at ansøge om tilladelser. 
  
Der var opbakning til at der arbejdes videre med afklaring af de juridiske og praktiske 
aspekter.  
Det blev besluttet, at disse aspekter bliver afklaret af en gruppe bestående af jurister fra 
TTO, regionens jurister, eventuelt it-afdelingerne på Aarhus Universitet og i Region Midt-
jylland, it-sikkerhedschefen på Aarhus Universitet og dennes pangdang i Region Midtjyl-
land. 
  
Fakultetssekretariatet på Health tager initiativ til den videre proces. 

Koordinationsudvalget bliver orienteret, når der er nyt i sagen. 

  

1-31-72-27-15 

3. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af klinikundervisningen på 
lægeuddannelsen 

Det indstilles, 

- at orienteringen tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

D. 10. november 2014 nedsatte koordinationsudvalget en arbejdsgruppe vedr. tilrette-
læggelsen af klinikunderisningen på lægeuddannelsen. Baggrunden for arbejdsgruppen 
er, at klinikundervisningen giver et stigende kapacitetspres på hospitalsafdelingerne, 
hvilket bl.a. skyldes omlægningen fra stationær til ambulant behandling i sundhedsvæs-
net, fremdriftsreformen mm.  

Af kommissoriet for arbejdsgruppen fremgår det, at denne skal give koordinationsudval-
get en skriftlig afrapportering omkring sommeren 2015 samt en orientering om status 
ca. midtvejs i arbejdet. 

Der er vedlagt en kort skriftlig orientering om status som bilag. Derudover vil Kristjar 
Skajaa orientere mundtligt på mødet. 

Arbejdsgruppen vedr. tilrettelæggelse af klinikundervisningen på medicinuddannelsen 
holder møde den 19. maj.  

Beslutning 

Kristjar Skajaa informerede om det igangværende arbejde.  

Det akutte problem er løst fornuftigt af de semesterkoordinerende lektorer. 

Der arbejdes stadig på de øvrige tiltag. Der er forskellige spændende tiltag i støbeskeen 
- disse vil koordinationsudvalget blive orienteret om efter sommerferien.  

Orienteringen blev modtaget. 

Bilag 

• Statusnotat om tilpasning af klinik 

  

1-31-72-27-15 

4. Status på forskningsnøgletallene for 2012 - 2014 for hospitalerne i Region 
Midtjylland 

Formandskabet indstiller, 

- at status for forskningsnøgletallene tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Koordinationsudvalget har tidligere vedtaget, at udviklingen i forskningsindsatsen følges 
via. forskningsnøgletal.  
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Forskningsnøgletallene er fastsat til: 

- antal ph.d.'er 

- antal professorer 

- antal publikationer 

- eksterne forskningsmidler 

  

Forskningsnøgletallene for perioden 2012 - 2014 er nu indsamlet - de fremgår af vedlag-
te bilag.  

Koordinationsudvalget bedes tage forskningsnøgletallene til efterretning. 

Beslutning 

Udvalget tog status for forskningsnøgletallene til efterretning. 

Bilag 

• 2015.05.26 Forskningsnøgletal for Region Midtjylland 2012 - 2014 
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5. Retvisende opgørelser af publikationer i PURE 

Det indstilles, 

- at oplægget om indtastninger i PURE tages til efterretning 

- at udvalget tilslutter sig, at PURE fremadrettet er vores fælles opgørelsessystem. 

Sagsfremstilling 

Ved indsamling af forskningsnøgletallene er det blevet belyst, at der er en difference 
mellem det antal publikationer, der fremgår af PURE, og det antal publikationer hospita-
lerne selv oplyser. 

Seniorrådgiver Annette Balle Sørensen fra Statsbiblioteket holder et oplæg om mulighe-
der og faldgrupper ved indtastning i PURE.  

Aarhus Universitet modtager midler for forskningsaktivitet opgjort på baggrund af opgø-
relser fra PURE - korrekt indtastning i PURE har således økonomisk relevans. 
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Der lægges op til at publikationer fremadrettet indtastes i PURE, således at opgørelser 
herfra fremadrettet er retvisende for al sundhedsforskning i Region Midtjyllands sund-
hedsvæsen.  

Beslutning 

Seniorrådgiver Annette Balle Sørensens oplæg om funktionerne i PURE blev taget til ef-
terretning.  
  
Udvalget drøftede barriererne for at indtaste i PURE, herunder forskernes incitament, 
kendskab til systemet samt forkerte afilieringer, der bevirker at institutionerne ikke kre-
diteres korrekt. 
  
Med hensyn til afilieringerne kan det skyldes, at oplysningerne hentes direkte fra PubMed 
eller lignende. Ansvaret for at tingene er noteret korrekt i PURE påhviler den person, der 
har indtastet publikationen i PURE eller dennes validator. Medforfattere har således ikke 
rettigheder til at ændre i egne oplysninger. 
  
Fra universitets side blev det påpeget, at dækkende og korrekt indtastning i PURE kan 
have økonomisk indflydelse, samt at PURE er et af redskaberne universitet har til at løfte 
forskningsansvaret på regionshospitalerne. 
  
Aarhus Universitet er ved at udarbejde et håndpapir i forhold til håndteringen af PURE, 
papiret forventes færdigt efter sommerferien og skal hjælpe bl.a. forskerne på regions-
hospitalerne i forhold til PURE. 
  

Udvalget tilsluttede sig, at PURE fremadrettet er vores fælles opgørelsessystem for pub-
likationer. 
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6. Eventuelt 

Formandskabet indstiller, 

Intet til eventuelt. 
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7. Mødedeltagere 

• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, AU (formand) (punkt 1 - 
3) 

• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, RM (formand) 

• Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen, Health, AU 

• Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted, Health, AU 

• 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 

• Lægefaglig direktør, Per Sabro Nielsen, Præhospitalet 

• Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU 

• Rådgiver Daniel Toft Jakobsen, Health, AU 

• IT-chef Mads Rasmussen, Health, AU (punkt 2) 

• Læge Jesper Fjølner, Regionshospitalet Randers (punkt 2) 

• Jurist Anette Miltoft, Technology Transfer Office (punkt 2) 

• Jurist Susanne Kudsk, Technology Transfer Office (punkt 2) 

• Seniorrådgiver Annette Balle Sørensen, Statsbiblioteket (punkt 5) 

• AC-fuldmægtig Else Thomsen, Sundhedsplanlægning, RM (sekretariat) 

  

Afbud 

• Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri og Social, RM 

• Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, RM 

• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM 


