
  
Sundhed 
 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

 
Viborg, den 20. april 2012 

/katjor 
 

 

 

 

 

 

Referat 

til 

mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet-

Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 kl. 17:15 

i Aarhus Universitet, mødelokale 1611-121 
 
 
 
 
 
Mødet afholdes kl. 17.15 - 20.15. 
  
Der holdes pause kl. 18.30 - 18.50. 



Indholdsfortegnelse 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

 
Pkt. Tekst Side 

1 Velkomst * 1 

2 Kommissorium for LUR - til godkendelse * 1 

3 Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond * 2 

4 Aftale om samarbejde på folkesundhedsområdet - til godkendelse * 7 

5 
Forslag til kommissorium til udarbejdelse af ny aftale mellem Aarhus Uni-
versitet og Region Midtjylland om refusion for klinisk studenterundervisning 
m.m. * 

8 

6 
Aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet om videreførelse af 
parternes fælles teknologioverførselsenhed - Technology Transfer Office * 

10 

7 
Tværgående forskningsområder samt det psykiatriske forskningsområdet - 
godkendelse af oplæg til forskningsprogrammer * 

12 

8 Udarbejdelse af forskningsstrategi * 15 

9 Planlægning af forskningsstrategimøde * 17 

10 Status for behandling af ansøgninger om status som universitetsklinik * 17 

11 
Tilknytningsformer mellem hospitaler og Aarhus Universitet - til orientering 
* 

18 

12 Psykiatrien i AU-sammenhæng - til orientering * 19 

13 Status for udarbejdelse af fælles kommunikationsstrategi mellem Aarhus 20 



Indholdsfortegnelse 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

Universitet og Region Midtjylland - til orientering * 

14 
Samarbejde mellem Forskningsstøtteenheden og regionshospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og Præhospitalet - til orientering * 

21 

15 Arbejdsplan for LUR i 2012 - til orientering * 21 

16 Eventuelt * 22 

17 Næste møder * 23 

18 Deltagere på mødet * 23 

 
 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

1 

1-01-72-13-12 

1. Velkomst 

Beslutning 

Allan Flyvbjerg og Ole Thomsen bød velkommen til mødet. 
  

1-01-72-13-12 

2. Kommissorium for LUR - til godkendelse 

Administrationen indstiller, 

• At kommissorium for Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet godken-
des. 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at skabe klarhed om LURs formål, opgaver og ansvarsområder har admi-
nistrationen udarbejdet vedlagte forslag til et kommissorium. 

Beslutning 

Det blev foreslået, at det tilføjes i kommissoriet, at det årlige forskningsstrategimøde 
afholdes i løbet af 1. kvartal, og at udmøntningen af forskningsfondens midler til de læn-
gerevarende projekter sker i løbet af 3. kvartal. Dette vil sikre en hensigtsmæssig balan-
ce mellem strategifastlæggelsen for og udmøntningen af Region Midtjyllands midler til 
sundhedsforskningen. Det blev i overensstemmelse med denne præcisering besluttet af 
udskyde det planlagte forskningsstrategimøde fra efteråret 2012 til starten af 2013. 
  
Det blev drøftet, hvorvidt LUR kun har til opgave at følge regionshospitalernes forsk-
ningsprofiler, eller om LUR også bør have ansvar for at følge forskningsprofilen for Aar-
hus Universitetshospital. Det blev aftalt at udvide beskrivelsen af LURs ansvarsområder 
til også at omfatte opfølgning dels på internationalisering, dels nye forskningsområder 
ved Aarhus Universitetshospital - men altså ikke en opfølgning decideret på forsknings-
profilen for Aarhus Universitetshospital. Årsagen hertil er, at forskningsprofilen for Aar-
hus Universitetshospital skal dække alle specialer, og der er således ikke på samme må-
de behov for en gensidig koordinering med regionens øvrige hospitaler. I stedet bør det 
af kommissoriet fremgå, hvordan sammenhængen og samarbejdet mellem Aarhus Uni-
versitetshospital og regionhospitalerne er. 
    
Endelig blev det bemærket, at det i kommissoriet skal præciseres, at der er tale om re-
gionshospitalerne, inkl. regionspykiatrien og Præhospitalet, samt at der i LUR ikke ind-
træder suppleanter, hvis ét medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde.  
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Sekretariatsudvalget sørger for at opdatere kommissoriet i henhold til ovenstående be-
mærkninger. Det reviderede kommissorium forelægges LUR til godkendelse på møde den 
23. august 2012. 
  

Bilag 

• Kommissorium for LUR_UDKAST 

  

1-01-72-13-12 

3. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

Administrationen indstiller, 

• At det reviderede administrationsgrundlag for Region Midtjyllands Sundhedsvi-
denskabelige Forskningsfond godkendes. 

• At sammensætningen af Prioriteringsudvalget og Det videnskabelige bedømmel-
sesudvalg drøftes. 

• At det godkendes, at fordelingen af midler til længerevarende forskningsprojekter 
slås op ligesom sidst med intention om en ligelig fordeling mellem henholdsvis 
regionshospitalerne og Aarhus Universitetshospital. 

• At LUR drøfter, om de maksimale beløb til stipendier (80.000 kr. til kortevarende 
stipendier og 60.000 kr. til forskningsårsstipendier) er passende. 

• At LUR beslutter, om de nuværende særlige vurderingskriterier(bilag 1) også skal 
gælde fra 2012-2016, eller om der er behov for at revidere kriterierne på det 
kommende LUR-møde. 

• At LUR drøfter, hvilke forskningsområder Region Midtjyllands Sundhedsvidenska-
belige Forskningsfond skal støtte. 

• At Årsberetning 2011 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
fond tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Revision af forskningsfondens administrationsgrundlag 
Med indgåelsen af det nye aftalekompleks har LUR overtaget det ledelsesmæssige an-
svar for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Forskningsfonden 
yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og 
skal bidrage til, at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i regionen løbende 
udvikles på et højt niveau. 
  
LUR’s overtagelse af ledelsesansvaret for forskningsfonden skaber behov for at revidere 
fondens administrationsgrundlag. En revidering af administrationsgrundlaget er desuden 
blevet aktuelt, da Region Nordjylland med udgangen af 2012 udgår af forskningssamar-
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bejdet med Region Midtjylland og Aarhus Universitet, herunder også samarbejdet i rela-
tion til forskningsfonden og de tilhørende udvalg. Endvidere er administrationen af forsk-
ningsfonden samt formandsskabet for fondens udvalg overgået fra Center fra Folkesund-
hed til Sundhedsplanlægning. 
  
På baggrund af ovenstående er der lavet et forslag til en revidering af det tidligere admi-
nistrationsgrundlag for Forskningsfonden, Handleplan for Region Midjyllands  
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond af 1. april 2008. Forslaget er vedlagt som bilag.  
    
Ændringer i administrationsgrundlaget 
De væsentligste ændringer i det reviderede administrationsgrundlag er beskrevet neden-
for. 
   
LUR overtager det ledelsesmæssige ansvar fra Strategiudvalget 
Det er skrevet ind i administrationsgrundlaget, at LUR har det ledelsesmæssige ansvar 
for forskningsfonden, herunder ansvaret for løbende at fastsætte særlige indsatsområder 
i prioriteringen af forskningsfondens midler. 
  
LUR’s ledelsesmæssige ansvar indebærer, at LUR overtager de opgaver, der tidligere 
blev varetaget af forskningsfondens strategiudvalg, herunder udformning af strategier 
for anvendelsen af forskningsfondens midler, overordnet fordeling af forskningsfondens 
budget samt bedømmelse og prioritering af ansøgninger om større beløb til 
forskning. Da der er tale om en særdeles omfattende opgave, foreslås det, at LUR ned-
sætter et prioriteringsudvalg til at udarbejde et forslag til prioritering af midler til de 
længerevarende forskningsprojekter. Indstillingen forelægges herefter LUR til godken-
delse. Vurdering og prioritering af stipendier foretages som hidtil af Stipendieudvalget.  
  
Strategisk Sundhedsledelsesforums rolle 
Med henblik på sammenhæng mellem beslutninger, der træffes af Strategiudvalget og 
de beslutninger, der i øvrigt træffes på sundhedsområdet, har Strategiudvalget hidtil 
refereret til Strategisk Sundhedsledelsesforum i Region Midtjylland. Det indebærer, at 
fordelingen af forskningsfondens årlige budget skal godkendes af Strategisk Sundhedsle-
delsesforum. 
  
LUR har, som beskrevet ovenfor, overtaget det ledelsesmæssige ansvar for forsknings-
fonden. På den baggrund kan det overvejes, hvorvidt der er behov for, at LUR ligeledes 
refererer til Strategisk Sundhedsledelsesforum. Da LUR har en bredere repræsentation 
end strategiudvalget, og det kan være hensigtsmæssigt at aflaste Strategisk Sundheds-
ledelsesforum forslås det i det reviderede administrationsgrundlag, at LUR ikke refererer 
til Strategisk Sundhedsledelsesforum. 
  
Region Nordjylland udgår af samarbejdet 
Da Region Nordjylland med udgangen af 2012 udgår af forskningssamarbejdet med Re-
gion Midtjylland og Aarhus Universitet, herunder også samarbejdet i relation til forsk-
ningsfonden og de tilhørende udvalg, er Region Nordjylland skrevet ud af administrati-
onsgrundlaget.  
  
Indtil samarbejdet ophører med udgangen af 2012, lægges der op til, at Handleplan for 
Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond af 1. april 2008 udgør 
rammerne for forskningsfondens samarbejde med Region Nordjylland. 
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Én årlig ansøgningsrunde for stipendier 
I forhold til stipendier foreslås det, at der afholdes én årlig ansøgningsrunde for stipendi-
er frem for to. Det skyldes, at hver ansøgningsrunde er særdeles ressourcekrævende 
både for ansøgere, administratorer og bedømmelsesudvalg, men at det erfaringsmæssigt 
har vist sig, at kvalificerede ansøgere primært ansøger i første runde. 
  
Formålet med uddelingen af korterevarende stipendier 
Hvad angår forskningsfondens uddeling af korterevarende stipendier har det tidligere 
fremgået af de særlige vurderingskriterier (jf. administrationsgrundlagets bilag 1), at de 
korterevarende stipendier bruges til ”øget medfinansiering af ph.d.-projekter” med hen-
blik på at rekruttere og videreuddanne unge forskere. I praksis er de korterevarende 
stipendier hovedsageligt tildelt som økonomisk støtte til udarbejdelse af forskningsproto-
koller og den efterfølgende opstart. Med henblik på, at formuleringen i højere grad 
stemmer overens med forskningsfondens praksis, foreslås det derfor, at ændre teksten 
til, at korterevarende stipendier bruges til at støtte dækning af lønudgifter i forbindelse 
med forberedelse/opstart af ph.d.-projekter (dvs. udarbejdelse af forskningsprotokol og 
efterfølgende opstart af ph.d.-projekt) med henblik på rekruttering af yngre forskere.   
Faste årlige ansøgningsfrister 
Med det formål at give forskningsfondens ansøgere bedre muligheder for at forberede sig 
rettidigt til en ansøgningsrunde foreslås det i det reviderede administrationsgrundlag, at 
forskningsfonden fremover opererer med faste årlige ansøgningsfrister. Det foreslås i 
den forbindelse, at fristen for stipendieansøgninger er den 15. marts hvert år, mens fri-
sten for forskningsstøtte til forskningsprojekter er den 15. september hvert år. 
  
Forskningsområder, som forskningsfonden yder støtte til 
Af administrationsgrundlaget fremgår følgende: 
  
Forskningsfondens aktiviteter retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsom-
råder, som gennemføres på eller i samarbejde med de ovennævnte hospitaler. Forsk-
ningsfonden yder eksempelvis økonomisk støtte til: 

• Forskning i patientbehandling  
• Forskning i sundhedsfremme og forebyggelse 
• Forskning i rehabilitering og sundhedstjenesteforskning 

Det kan i den forbindelse overvejes, om der er behov for nærmere at specificere, hvilke 
forskningsområder fonden yder støtte til. Fx kan listen med eksempler udvides til også at 
omfatte translationel forskning og forskning i rationel diagnostik.  
  
Klarhed om betingelserne for støtte 
Sundhedsplanlægning modtager løbende spørgsmål vedrørende forskningsfonden, som 
det ikke er muligt at besvare på baggrund af det eksisterende administrationsgrundlag. 
Eksempelvis om betingelserne for at modtage økonomisk støtte fra fonden. For at skabe 
større klarhed foreslås det derfor at tilføje følgende to betingelser til administrations-
grundlagets afsnit vedrørende de generelle vurderingskriterier: 
  

• Økonomisk støtte udbetales som et samlet beløb til hospitalet. For stipendiemid-
lerne gælder det, at pengene skal være brugt inden for 15 måneder fra støttetil-
sagnet. 

• Der kan ikke søges om økonomisk støtte med tilbagevirkende kraft. 
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Proces ved henvendelser til forskningsfonden 
I tillæg til ovenstående spørgsmål til fonden, modtager Sundhedsplanlægning også an-
dre typer spørgsmål. Eksempelvis i tilfælde af ændringer i projektorganiseringen af et 
forskningsprojekt, der allerede er bevilget økonomisk støtte. I tilfælde af at spørgsmåle-
ne ikke kan besvares på baggrund af administrationsgrundlaget, foreslås det, at Sund-
hedsplanlægning retter henvendelse til formanden for prioriteringsudvalget samt Aarhus 
Universitets repræsentant i prioriteringsudvalget, som vurderer spørgsmålet og træffer 
beslutning herom. Herunder kan de træffe beslutning om, at resten af prioriteringsud-
valget høres i sagen. 
  
Sammensætningen af Stipendieudvalget 
Det foreslås, at regionshospitalernes repræsentation i Stipendieudvalget øges fra et en-
kelt medlem til to medlemmer. 
  
Forskningsfondens overordnede støtteformer 
Af det reviderede administrationsgrundlag fremgår det, at forskningsfonden yder øko-
nomisk støtte til forskning gennem følgende to overordnede støtteformer: 
  

• Forskningsprojekter/forskerstillinger 
• Stipendier 

  
I forhold til stipendier udbyder fonden følgende tre stipendieformer: 

• Korterevarende stipendier 
• Seniorstipendier 
• Stipendier til forskningsårsstuderende 

  
Desuden er det i det reviderede administrationsgrundlag uddybet, hvad de tre stipendie-
former mere præcist dækker over. 
   
Sammensætningen af det videnskabelige bedømmelsesudvalg 
Der er i relation til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond nedsat et 
videnskabeligt bedømmelsesudvalg, som jf. ovenstående afsnit har til opgave at foretage 
en faglig vurdering af kvaliteten i de længerevarende forskningsprojekter, der ansøges 
om midler til.  
  
Medlemmerne af det videnskabelige bedømmelsesudvalg udpeges af Aarhus Universitet 
på baggrund af en faglig vurdering.  
  
Der er fra Aarhus Universitetshospitals side fremsat ønske om at få drøftet den nuvæ-
rende sammensætning af bedømmelsesudvalget med henblik på eventuel ændring i 
gruppen. 
  
Årsberetning 2011 
Regionsrådet forelægges den 25. april 2012 en årsberetning for 2011 for Region Midtjyl-
lands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til orientering, jf. bilag. 

Beslutning 

Revision af forskningsfondens administrationsgrundlag 
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Forskningsfondens administrationsgrundlag er blevet ajourført med henblik på at tilpasse 
det til de nye rammer på området (fx overdragelse af det ledelsesmæssige ansvar for 
fonden til LUR og formandskabet for fondens udvalg til afdelingschefen for Sundheds-
planlægning). Der er ikke foreslået ændringer i formålsbeskrivelsen og den grundlæg-
gende prioritering af forskningsfondens midler, idet dette vurderes at kræve en politisk 
beslutning.   
  
LUR drøftede administrationens forslag til, hvilke udvalg der fremover skal behandle og 
prioritere ansøgningerne til forskningsfonden. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om 
nedsættelsen af et prioriteringsudvalg er nødvendig og hensigtsmæssig, og der blev ud-
trykt bekymring for, om der vil være tilstrækkelig tyngde i de to koordinationsudvalgs 
arbejds- og ansvarsområder, når de ikke aktivt involveres i prioriteringen af forsknings-
fondens midler. Det blev aftalt at lade den foreslåede struktur for forskningsfonden fun-
gere 1 år og herefter tage stilling til, om der er behov for at lave justeringer, idet det 
blev bemærket, at der ikke indtil nu har været lagt op til, at koordinationsudvalgene 
skulle have en opgave i relation til forskningsfonden.  
  
Det blev aftalt, at prioriteringsudvalget udvides med en repræsentant for folkesundheds-
området samt lederen af Institut for Klinisk Medicin. 
  
Der var generel opbakning til de foreslåede ændringer i administrationsgrundlaget. Som 
undtagelse herfra var forslaget om at justere beskrivelsen af de forskningsområder, som 
fonden yder støtte til. Det blev aftalt ikke at ændre ved denne beskrivelse. 
  
I forhold til vurderingskriterierne for forskningsfonden blev det aftalt i første omgang at 
holde fast ved de oprindelige kriterier (jf. administrationsgrundlagets bilag 2). Det blev 
dog bemærket, at der bør findes andre betegnelser for fx "Kuvøseforskning" og "Styrkel-
se af patientnær forskning".  
  
LUR besluttede, at det maksimale beløb til stipendier hæves fra 80.000 kr. til 100.000 
kr. Det maksimale beløb til forskningsårsstipendier fastholdes på 60.000 kr. Idet ansøg-
ningsprocessen for 2012 allerede er i gang, er det efterfølgende besluttet, at ovenståen-
de justeringer først træder i kraft fra og med 2013. 
  
Sundhedsplanlægning sørger for at tilrette administrationsgrundlaget i henhold til be-
mærkningerne fra LUR. 
  
Sammensætningen af det videnskabelige bedømmelsesudvalg 
Det blev drøftet, hvorvidt det som foreslået bør være afdelingschefen for  
Sundhedsplanlægning - og ikke en videnskabsmand - der er formand for det videnskabe-
lige bedømmelsesudvalg. Det blev besluttet at holde fast ved, at afdelingschefen for 
Sundhedsplanlægning er formand.  
  
Administrationsgrundlaget ønskes præciseret, så det fremgår, at alle andre medlemmer 
end lederen af Institut for Klinisk Medicin udpeges for en tidsbegrænset periode på 2 år. 
Særligt for lederen af Institut for Klinisk Medicin gælder, at medlemskabet af udvalget er 
permanent.   
  
Sundhedsplanlægning sørger for at tilrette administrationsgrundlaget i henhold til oven-
stående. 
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Årsberetning 2011 
Årsberetning 2011 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond blev 
taget til efterretning. 

Bilag 

• Årsberetning 2011 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
fond  

• Administrationsgrundlag_Udkast_19. marts 2012 

  

1-01-72-13-12 

4. Aftale om samarbejde på folkesundhedsområdet - til godkendelse 

Administrationen indstiller, 

• At aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om samarbejde på fol-
kesundhedsområdet godkendes. 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en aftale mellem Aarhus Universitet og 
Region Midtjylland om samarbejde på folkesundhedsområdet. Arbejdsgruppen har be-
stået af følgende personer: 

• Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Prodekan for videnudveksling, Michael Hasenkam, Health, Aarhus Universitet 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Konst. centerchef Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Re-

gion Midtjylland 
• Projektchef Jens Krogh, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Vicekontorchef Bjarne Hammershøj, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region 

Midtjylland 
  
De væsentligste ændringer i forhold til den eksisterende aftale er, at folkesundhedsom-
rådet med den nye aftale bliver en integreret del af det øvrige universitet-
regionssamarbejde på sundhedsområdet, og at regionens samarbejde med universitetet 
på dette område fremover også kommer til at omfatte Nære Sundhedstilbud. Endelig 
bliver forskningsansvaret for regionens forskningsaktiviteter på folkesundhedsområdet 
overdraget til Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 

Beslutning 

Aftalen om samarbejdet på folkesundhedsområdet blev godkendt med følgende be-
mærkninger: 
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• Under beskrivelsen af koordinationsudvalgets ansvarsområder (side 3) skal første 
pind ændres fra "Udarbejdelse af fælles strategier for forskning, talentudvikling, 
uddannelse og videnudveksling på folkesundhedsområdet" til "Inden for rammer-
ne af den overordnede forskningsstrategi, som besluttes af LUR, udarbejder ko-
ordinationsudvalget fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddannelse og 
videnudveksling på folkesundhedsområdet". Denne ændring konsekvensrettes i 
alle aftaler. 

• Følgende sætning slettes: "Beslutninger i Koordinationsudvalget kan kun træffes i 
enighed" (nederst side 3). Denne ændring konsekvensrettes i alle aftaler. 

• Sætningen "Ved forskning forstås aktiviteter, der udføres efter en forskningspro-
tokol" (afsnit 2 side 4) ændres, så der i stedet tages udgangspunkt i de definitio-
ner for forskning og udvikling, som fremgår af Frascati Manualen (OECD, 2002): 

• Forskning og udvikling: Skabende arbejde på et systematisk grundlag 
med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder vi-
den vedrørende mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af den 
eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser. 

• Grundforskning: Originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med 
det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt 
anvendelse i sigte. 

• Anvendt forskning: Originale undersøgelser med henblik på at opnå ny 
viden, primært rettet mod bestemte praktiske mål. 

• Udviklingsarbejde: Systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden 
opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at 
frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, proces-
ser, systemer eller tjenesteydelser. 

Jf. sidste pind er det fra Folkesundhed og Kvalitetsudvikling efterfølgende foreslået, at 
det i aftalen præciseres, at universitetets ansvar for forskning kun omhandler, hvad der 
ligger inden for rammerne af "Grundforskning" og "Anvendt forskning" og altså ikke "Ud-
viklingsarbejde".   
Aarhus Universitet orienterede om, at universitetet i øjeblikket arbejder på at indgå tæt-
tere samarbejder på det kommunale område, og at dette ikke vil få negativ indflydelse 
på universitetets samarbejde med regionen.  

Bilag 

• Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om samarbejde på folke-
sundhedsområdet_UDKAST 

  

1-01-72-13-12 

5. Forslag til kommissorium til udarbejdelse af ny aftale mellem Aarhus Universitet 
og Region Midtjylland om refusion for klinisk studenterundervisning m.m. 

Administrationen indstiller, 
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• At LUR drøfter AU-Healths forslag til Kommissorium til udarbejdelse af ny aftale 
mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om refusion for klinisk studen-
terundervisning m.m. 

Sagsfremstilling 

Det nye aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland indebærer blandt andet, at der skal indgås en aftale 
mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for klinisk studen-
terundervisning. 
  
Arbejdet med en sådan aftale har tidligere været sat i gang, men efter aftale mellem 
Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland har Health udarbejdet et forslag til 
kommissorium til udarbejdelse af ny aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjyl-
land om refusion for klinisk studenterundervisning m.m. med henblik på at færdiggøre 
arbejdet. 
  
Udarbejdelsen af en ny aftaletekst indebærer i praksis et stort element af forhandling 
mellem parterne. For at den nye aftaletekst tilstrækkeligt hurtigt skal kunne foreligge 
skal arbejdet tilrettelægges i en organisering, hvor forhandling og udarbejdelse af aftale-
tekst er integreret.  
  
For lægeuddannelsens vedkommende vedrører den nye aftale kun refusion i forbindelse 
med den nye studieordning. Refusion under den gamle studieordning sker under dennes 
udfasning i henhold til den nugældende refusionsaftale. 

Tidsplanen i kommissoriet indikerer, at forslaget til aftale vil blive forelagt LUR til drøftel-
se ved næste ordinære møde 23. august 2012. 

Beslutning 

Udfordringerne med og den videre proces for udarbejdelse af en ny aftale om refusion 
for klinisk studenterundervisning m.m. blev drøftet.  
  
Ét af målene med den nye aftale er at skabe synlighed i pengeflowet ved refusionen, så 
det klart fremgår, hvor mange penge der går til hver afdeling. Derudover har OSCE-
eksamensformen vist sig at være dyrere end forventet, hvilket kan få konsekvenser for 
refusionsordningen.  
  
En ny refusionsaftale skal på plads hurtigst muligt. Det blev dog bemærket, at det er 
meget vigtigt at sikre en grundig proces med inddragelse af alle relevante parter (fx Kli-
nikforum), også selvom det medfører en vis forsinkelse i indgåelsen af en endelig aftale. 
  
  
Det blev aftalt at nedsætte en ny arbejdsgruppe bestående af følgende repræsentanter: 

• Institutleder Jens Christian Djurhuus, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universi-
tet 

• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Prodekan for uddannelse, Berit Eika, Health, Aarhus Universitet 
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• Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens 
• Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 
• Cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social 
• Tekniker fra hospitalerne / regionsadministrationen 

  
Anders Roed er tovholder for den videre proces.  

Bilag 

• Udkast - Kommissorium - ny refusionsaftale 2012 

  

1-31-72-28-12 

6. Aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet om videreførelse af 
parternes fælles teknologioverførselsenhed - Technology Transfer Office 

Administrationen indstiller, 

• At LUR godkender Koordinationsudvalget for hospitaler og universitets oplæg til 
den interne beslutningsprocedure i Region Midtjylland i forbindelse med opfindel-
ser. 

Sagsfremstilling 

I 2005 etablerede Århus Amt og Aarhus Universitet en fælles patent- og kontraktenhed, 
Technology Transfer Office (TTO), på Aarhus Universitet. Samarbejdet om TTO blev efter 
nedlæggelsen af Århus Amt videreført af Region Midtjylland og Aarhus Universitet. 
  
Aftalen er fornyet af flere omgange og senest på direktionsmøde den 7. februar 2012. 
Da Aarhus Universitet har ændret sin procedure for at træffe beslutninger i forbindelse 
med opfindelser, indeholder den nye aftale justeringer i beslutningsproceduren i forhold 
til tidligere. 
  
Hidtil er beslutninger om at overtage eller opgive rettigheder blevet truffet af henholds-
vis Aarhus Universitets Patentudvalg, Region Midtjyllands Patentudvalg samt Det Fælles 
Patentudvalg, afhængigt af om det er Aarhus Universitet, Region Midtjylland eller begge 
organisationer, der er involveret i opfindelsen. 
  
Aarhus Universitet har imidlertid nedlagt deres patentudvalg og dermed også Det Fælles 
Patentudvalg. Beslutninger om at overtage eller afgive rettigheder til opfindelser træffes 
for Aarhus Universitets vedkommende fra den 1. januar 2012 af chefen for TTO. Det sker 
på møder hver 14. dag, hvor kun medarbejdere fra TTO deltager. Region Midtjylland vil 
desuden kunne deltage i møderne. 
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Med ændringen lægger universitetet op til en opstramning af deres kommercialiserings-
indsats bl.a. gennem: 

• Tydeligere kriterier for, hvornår man skal overtage rettigheder, og hvornår en 
rettighed skal opgives.  

• Personlige møder mellem medarbejdere fra TTO, ofte en patentagent og opfin-
derne ved alle indberetninger. 

• Bedre og mere ensartet sagsforberedelse. 
Procedureændringen giver mulighed for en mere hensigtsmæssig arbejdsgang, fordi der 
fremover træffes beslutninger hver 14. dag. 
  
På baggrund af ovenstående vil det fremover være sådan, at indberetninger fra ansatte 
fra Region Midtjylland behandles af TTO på samme måde som indberetninger fra univer-
sitetsansatte. Efter de besluttende møder i TTO har Region Midtjylland 3 dage til at tage 
stilling til de konkrete sager på baggrund af referatet fra møderne i TTO. Som hidtil er 
det afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, der på vegne af direktionen underskriver 
beslutninger om overtagelse eller opgivelse. Region Midtjyllands patentudvalg nedlæg-
ges således.  
  
På direktionsmødet den 7. februar 2012 blev det besluttet, at Koordinationsudvalg for 
hospitaler og universitet laver et oplæg til en intern procedure i Region Midtjylland, der 
efterfølgende forelægges LUR til godkendelse.  
  
Koordinationsudvalgets oplæg 
På baggrund af ovenstående har Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet ud-
arbejdet et oplæg til en procedure internt i regionen, der sigter på at tilgodese følgende: 

• Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning skal have et tilstrækkeligt grundlag at 
træffe regionens endelige beslutning ud fra. 

• Beslutningsprocessen i regionen skal være smidig, så vi støtter op om den ar-
bejdsgang, der er tilrettelagt i TTO. 

• Hospitalerne inklusive Psykiatri & Social og Præhospitalet skal være betrygget i, 
at det er de rigtige beslutninger, der træffes. 

  
Oplægget indebærer, at en medarbejder fra Sundhedsplanlægning og lederen af Forsk-
ningsstøtteenheden får tilsendt alle nye indberetninger fra regionens forskere samt 
dagsordenerne til TTO’s møder. Indberetninger fra regionshospitalerne, præhospitalet og 
psykiatrien videredistribueres til den relevante hospitalsledelse. Hvis særlige forhold gør 
sig gældende i forbindelsen med en indberetning, vil disse kunne kontakte kontaktper-
sonen i Sundhedsplanlægning, der efterfølgende kan drøfte sagen med TTO og eventuelt 
deltage i det relevante møde hos TTO. Lederen af Forskningsstøtteenheden vil varetage 
opgaven i forhold til indberetninger fra Aarhus Universitetshospital med løbende oriente-
ring til Sundhedsplanlægning. 
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Referat fra møderne i TTO sendes til de to kontaktpersoner, hvilket ville give disse mu-
lighed for at være opmærksomme på afgørelser specielt i forhold til sager, som er vurde-
ret særligt vigtige. Det vil således være muligt i særlige tilfælde at undersøge en sag 
nærmere, inden regionen godkender referatets indstilling til beslutninger. Sundhedsplan-
lægning - eventuelt med deltagelse af lederen for Forskningsstøtteenheden - vil afholde 
halv- eller helårlige møder med TTO, hvor der bl.a. gennemgåes statistik over overtagel-
ser/afgivelser samt status for kommercialiseringsresultater. En gang årligt sker der på 
denne baggrund en opfølgning i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet. 
  
Med oplægget har Koordinationsudvalget lagt vægt på, at det ikke er hensigtsmæssigt, 
at sagsbehandlingen i TTO følges meget tæt, eller at der løbende sættes spørgsmålstegn 
ved de afgørelser, der træffes af TTO. Den nye aftale bygger således på en tillid til, at 
TTO kan behandle indberetninger fra Region Midtjylland tilfredsstillende. 

Beslutning 

LUR godkendte oplægget til den interne beslutningsprocedure i Region Midtjylland i for-
bindelse med opfindelser.  
Det blev bemærket, at det udsendte bilag til aftalen endnu ikke var færdiggjort, og det 
blev aftalt, at den endelige version af aftalen rundsendes til medlemmerne af LUR til ori-
entering.  

Bilag 

• Aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet om videreførelse af par-
ternes fælles teknologioverførselsenhed - Technology Transfer Office  

  

1-01-72-13-12 

7. Tværgående forskningsområder samt det psykiatriske forskningsområdet - 
godkendelse af oplæg til forskningsprogrammer 

Administrationen indstiller, 

• At oplæggene til forskningsprogrammer for de tre tværgående indsatsområder - 
akutområdet, svær overvægt samt rehabilitering og sundhedstjenesteforskning - 
og projektbeskrivelsen for det psykiatriske forskningsområde godkendes. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjyllands regionsråd har på møde den 22. februar 2012 godkendt LURs forslag 
til fordeling af de 17 mio. kr., der i forbindelse med indgåelsen af ”Aftale om Budget 
2012 for Region Midtjylland” blev afsat til styrkelse af sundhedsforskningen i Region 
Midtjylland. Fordelingen af midlerne er som følge: 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

13 

  
Fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland 
(pr. år) 
Område Beløb i 1000 kr. 

Særlige indsatsområder 

Akutområdet 3.000 

Svær overvægt 1.500 

Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning 1.500 

Psykiatrisk forskning 2.000 

Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på Regionshospitalerne, herunder 
etablering af universitetsklinikker 

Regionshospitalet Horsens 800 

Regionshospitalet Randers 800 

Hospitalsenheden Vest 1.500 

Hospitalsenhed Midt 1.700 

Præhospital 400 

Paraplegiområdet (Hospitalsenhed Midt) 800 

Højt specialiseret forskning og behandling på Universitetshospitalet, bl.a. gen-
nem internationalisering af forskningen 

AUH 3.000 

Total 17.000 
  
Der blev på mødet i LUR den 5. januar 2012 udpeget en videnskabelig tovholder til hvert 
af de tværgående forskningsområder samt det psykiatriske forskningsområde. De viden-
skabelige tovholdere har efterfølgende udarbejdet et oplæg til forskningsprogram, her-
under en kort beskrivelse af, hvordan det sikres, at forskningen inddrager de relevante 
parter på tværs af sundhedsvæsenet, jf. bilag. 
  
De respektive videnskabelige tovholdere vil i den kommende tid lave litteraturgennem-
gange af de valgte forskningsområder med henblik på fremlæggelse af et endeligt forsk-
ningsprogram for det videnskabelige bedømmelsesudvalg i løbet af juni 2012.  Forsk-
ningsprogrammerne skal indeholde forslag til organisering af forskningsindsatsen og an-
vendelsen af forskningsbevillingen. 
  
Godkendelse af forskningsprogrammerne i det videnskabelige bedømmelsesudvalg udlø-
ser frigivelse af forskningsbevillingerne. 
  
LUR vil på møde den 23. august 2012 blive forelagt litteraturgennemgangen, forsknings-
programmet, organiseringen af den tværgående forskningsindsats og anvendelsen af 
forskningsbevillingen, til orientering.  
  
  
  

Beslutning 
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Oplæggene til forskningsprogrammer blev drøftet. 
  
Akutområdet 
Der var ikke fremsendt et oplæg til forskningsprogram på akutområdet. Jørgen Schøler 
Kristensen orienterede om, at han snarest vil afholde et møde med den videnskabelige 
tovholder, Hans Kirkegaard med henblik på planlægning af det videre forløb. Det er pla-
nen at afholde en møderunde med alle hospitaler for at få input til forskningsprogram-
met.  
  
Det blev bemærket, at det er vigtigt også at inddrage Præhospitalet i processen. 
  
Svær overvægt 
Claus Thomsen orienterede om indholdet i det fremsendte oplæg til forskningsprogram 
på fedmeområdet. Der blev fremsat forskellige forslag til eventuel udbygning af pro-
grammet, fx forebyggelse af fedme. 
  
LUR tilsluttede sig de overordnede rammer beskrevet i forskningsprogrammet.  
  
Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning 
Claus Vinter Nielsen orienterede om indholdet i det fremsendte forskningsprogram for 
rehabilitering og sundhedstjenesteforskning. Fokus i programmet er på "behovet for re-
habiliteringsindsats i forskellige faser af et sygdomsforløb". Det er foreslået at fokusere 
på neurologiomlægningen, idet det er et tværgående område, der involverer både kom-
muner, regionshospitaler og Aarhus Universitetshospital. Der var opbakning til dette fo-
kus. 
  
LUR drøftede forslaget og fremsatte en række konkrete forslag, som indskrives i det en-
delige forskningsprogram, herunder at der bør være opmærksomhed omkring mulighe-
derne ved telemedicin samt fokus på rehabilitering i et tværsektorielt perspektiv - hvad 
sker der, når patienterne kommer ud i det kommunale regi? 
  
Claus Vinther Nielsen orienterede om, at der er nedsat en gruppe, som i den kommende 
tid vil bidrage til konkretisering af forskningsprogrammet.    
Psykiatrisk forskning 
Per Jørgensen orienterede om indholdet i det fremsendte oplæg til forskningsprogram 
inden for psykiatrisk forskning. Der er stor interesse for at igangsætte forskningspro-
grammet snarest mulig, og det blev efterspurgt, om godkendelsesprocessen eventuelt 
ville kunne fremskyndes.  
  
Det blev aftalt, at der fortsat skal fremsendes et endeligt forskningsprogram, men at det 
vil være i orden fx at rundsende programmet via mail til skriftlig godkendelse af det vi-
denskabelige bedømmelsesudvalg.  
  
Der er efter mødet i LUR blevet stillet spørgsmål til formkravene til de endelige forsk-
ningsprogrammer. Sundhedsplanlægning vil snarest mulig udsende en mail til de viden-
skabelige tovholdere og de tilknyttede LUR-medlemmer om, hvad forskningsprogram-
merne mere præcist skal indeholde. 
  
Det blev afslutningsvist slået fast, at det er det videnskabelige bedømmelsesudvalg, der 
skal godkende de endelige forskningsprogrammer (forventeligt juni 2012 - eventuelt 
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fremskyndet godkendelse af forskningsprogrammet for psykiatrisk forskning). De god-
kendte forskningsprogrammer forelægges LUR til orientering på mødet den 23. august 
2012.  

Bilag 

• Psykiatrisk forskning_projektbeskrivelse 
• Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning_oplæg til forskningsprogram 
• Forskningsindsats vedrørende svær overvægt i Region Midtjylland_oplæg til 

forskningsprogram 

  

1-01-72-13-12 

8. Udarbejdelse af forskningsstrategi 

Administrationen indstiller, 

• At den skitserede plan for udarbejdelse af en forskningsstrategi drøftes. 
• At LUR - såfremt den skitserede plan godkendes - udpeger en repræsentant for 

henholdsvis folkesundhedsområdet (Nære Sundhedstilbud) og psykiatriområdet til 
at indgå i gruppen, der drøfter visionerne for forskningsstrategien. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af hovedaftalen, at én af de primære opgaver for LUR 
er at fastlægge de overordnede strategier for samarbejdet om 
forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling mellem 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland. 
  
I henhold til arbejdsplanen for LUR i 2012 skal der igangsættes et arbejde med at udar-
bejde en forskningsstrategi. Det er på mødet i LUR den 5. januar 2012 blevet præcise-
ret, at fokus i denne strategi skal være på Region Midtjylland og regionens særlige 
forskningsbehov. 
  
Ambitionsniveauet for forskningsstrategien er blevet drøftet med LUR-formandskabet. 
Det foreslås på baggrund af drøftelserne, at der udarbejdes et strategipapir på 3-4 sider, 
og at udgangspunktet for forskningsstrategien er elementerne i hovedaftalen for samar-
bejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. 
  
Der foreslås følgende 4-trinsproces: 
  
1) Der nedsættes en gruppe bestående af 7 personer:  

• Direktør Ole Thomsen 
• Dekan Allan Flyvbjerg 
• Cheflæge Claus Thomsen 
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• Chefsygeplejerske Ida Gøtke 
• Cheflæge Jørgen Schøler 
• En repræsentant for folkesundhedsområdet (Nære Sundhedstilbud) 
• En repræsentant for psykiatriområdet 

Gruppens formål er at drøfte visionerne for forskningsstrategien. Sundhedsplanlægning 
står for at indkalde til et møde i april af 1-2 timers varighed.  

  
2) På baggrund af gruppens konklusioner arbejder en administrativ gruppe videre med 
at skrive strategien. Tovholderne for den administrative gruppe fra henholdsvis regionen 
og universitet er: 

• Tovholdere i regionen: Christian Boel og Charlotte Toftgård Nielsen 
• Tovholdere på universitetet: Anders Roed og Jacob Dragsdal Sørensen 
  

3) Strategien forelægges for Allan Flyvbjerg og Ole Thomsen. 
  
4) Strategien forelægges LUR til godkendelse på møde den 23. august 2012. 
  
Koordinationsudvalgene planlægges inddraget undervejs i forbindelse med udarbejdelsen 
af forskningsstrategien. 

Beslutning 

Der blev foreslået følgende ændringer til den skitserede plan for udarbejdelse af en 
forskningsstrategi: 

• Det præciseres, at Per Jørgensen er repræsentant for psykiatriområdet 
• Gruppen udvides med Jens Christian Djurhuus og yderligere 1 repræsentant fra 

Aarhus Universitet. 
• Under planens punkt 3 tilføjes, at også Anne Jastrup forelægges strategien. 

  
Det blev aftalt at indkalde til et møde i arbejdsgruppen ultimo maj 2012. Mødet forven-
tes at skulle vare ca. 3 timer. Sekretariatsudvalget udarbejder forud for mødet et sta-
tusnotat om de allerede eksisterende strategier med oversigt over, hvor strategierne er 
henholdsvis kongruente og ikke-kongruente.  
  
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan forskningsstrategien adskiller sig fra det strategi-
arbejde, som LUR i øvrigt skal beskæftige sig med. Det blev hertil præciseret, at formå-
let med forskningsstrategien er at fastlægge de generelle rammer for, hvad LUR skal 
rumme, og hvad det er, der forventes at komme ud af samarbejdet om forskning, ta-
lentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Region Midt-
jylland og Aarhus Universitet. Det løbende strategiarbejde i LUR har til formål at udpege 
særlige indsatsområder, som der kan sættes fokus på.  
  
Det blev aftalt at udskyde den endelige godkendelse af forskningsstrategien til mødet i 
LUR den 31. oktober 2012. På mødet den 23. august 2012 vil LUR i stedet blive forelagt 
et første strategioplæg med henblik på drøftelse. De to koordinationsudvalg vil blive ind-
draget undervejs i arbejdet.  
  

1-01-72-13-12 
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9. Planlægning af forskningsstrategimøde 

Administrationen indstiller, 

• At den skitserede plan for det årlige forskningsstrategimøde drøftes. 

Sagsfremstilling 

LUR er i henhold til hovedaftalen ansvarlig for et årligt større forskningsstrategimøde, 
hvor de overordnede retningslinjer for forskningssamarbejdet drøftes. 
  
Forventningerne til og rammerne for forskningsstrategimødet er blevet drøftet med LUR-
formandsskabet. Det foreslås på baggrund af drøftelserne, at forskningsstrategien skal 
udgøre rammen for mødet, og at der planlægges gennemført en række oplæg af ca. en 
halv times varighed fra eksempelvis: 

• Forskningsstøtteenheden 
• En oplægsholder, der dels præsenterer, hvad der er opnået med universitet-

regionssamarbejde på sundhedsområdet indtil nu, dels lægger op til en drøftelse 
af, hvad deltagerne mener, der derudover er behov for  

• Et regionshospital, der fortæller om processen i forhold til at blive en universi-
tetsklinik 

• En udenlandsk oplægsholder, der sætter aftalekomplekset i et internationalt per-
spektiv 

  
Det foreslås endvidere, at der lægges op til et halvdagsmøde i et auditorium. Fx fra kl. 
13. og frem. Mødet planlægges afholdt i oktober 2012. 
  
LUR-sekretariatet forestår arbejdet med planlægning og forberedelse af forskningsstra-
tegimødet. 

Beslutning 

Punktet blev udsat, idet det er besluttet at udskyde det årlige forskningsstrategimøde til 
ultimo 2013. Det blev dog bemærket, at planlægningen af forskningsstrategimødet ikke 
bør sættes på stand-by, fordi selve mødet udskydes.  
  

1-01-72-13-12 

10. Status for behandling af ansøgninger om status som universitetsklinik 

Administrationen indstiller, 
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• At Jens Christian Djurhuus orienterer om status for behandlingen af ansøgninger 
fra Hospitalsenheden Vest om at blive tilknyttet Aarhus Universitet som universi-
tetsklinik. 

Sagsfremstilling 

Hospitalsenheden Vest har fremsendt ansøgninger til Sundhedsplanlægning om at blive 
tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik inden for følgende specialer: 

• Arbejdsmedicin 
• Nefrologi 
• Ortopædkirurgi 

  
Ansøgningerne har været forelagt Klinikforum, som ikke har nogen bemærkninger til 
ansøgningerne, ud over at der vurderes at være behov for en formalisering af samarbej-
det med Aarhus Universitetshospital inden for nefrologi. 
  
Jf. proceduren for ansøgningsprocessen er ansøgningerne videresendt til Institut for Kli-
nisk Medicin med henblik på videre behandling i et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Beslutning 

Jens Christian Djurhuus orienterede om, at ansøgningerne fra Hospitalsenheden Vest om 
at blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik er ved at blive behandlet af et 
fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Der forventes at kunne gives en tilbagemelding til an-
søgerne kort tid efter sommerferien. 
  

1-01-72-13-12 

11. Tilknytningsformer mellem hospitaler og Aarhus Universitet - til orientering 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Med indgåelsen af det nye aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem 
Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er der blandt andet indgået aftale om, 
at regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet kan blive tilknyttet Aar-
hus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer, jf. vedlagte aftale om tilknytnings-
former: 

• Universitetsklinikker 
• Universitære samarbejdsaftaler 
• Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter 
• Universitetsmæssige enkeltstillinger 
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Det har efterfølgende været drøftet - både i regi af Klinikforum og i regi af LUR - om et 
center bestående af flere specialer med en fælles forskningsinteresse i et virkemiddel 
frem for i et klinisk speciale eller fagområde også kan blive tilknyttet Aarhus Universitet 
som en universitetsklinik. 
  
Spørgsmålet har senest været drøftet på møde i Koordinationsudvalget for hospitaler og 
universitet den 27. februar 2012, hvor det blev aftalt ikke at ændre teksten i den nuvæ-
rende Aftale om tilknytningsformer.  
  
Det blev på mødet understreget, at en enhed, der søger om at blive universitetsklinik 
inden for et virkemiddel, udelukkende kan basere deres ansøgning på forskning i virke-
midlet, og at det er vigtigt, at de ikke forsøger at sammenstykke forskellige elementer 
fra forskellige kliniske specialer eller fagområder. Ønsker et center fx at bedrive forsk-
ning inden for virkemidlet rationel diagnostik, så er rationel diagnostik omdrejningspunk-
tet for ansøgningen og forskningen. Det blev desuden fremhævet, at alle ansøgere bliver 
bedømt på, hvorvidt de bedriver forskning på højeste internationale niveau. 
  
Det er aftalt, at Hospitalsenhed Midt fremsender en ansøgning om at blive universitets-
klinik i virkemidlet rationel diagnostik.  
  
Det er desuden aftalt, at Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet forelægges 
ansøgninger om status som universitetsklinik til orientering. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Det blev understreget, at det er meget vigtigt at fastholde princippet om kun at godken-
de universitetsklinikker, der har en tilstrækkelig egen forskningsaktivitet af høj kvalitet 
inden for klinikkens emne.  
  

1-01-72-13-12 

12. Psykiatrien i AU-sammenhæng - til orientering 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Aktuelt er der iværksat en gennemgang af ordningen vedrørende Aarhus Universitets 
engagement indenfor psykiatrien primært i forhold til forskningen. 
  
Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien og har til formål at sikre en tidssvaren-
de ordning, som blandt andet tager højde for den ny professoraftale, den ny samar-
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bejdsaftale på sundhedsområdet mellem universitet og region samt de nye organisatori-
ske forhold på AU.  

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Per Jørgensen orienterede om, at det tilstræbes at have et notat vedrørende Aarhus Uni-
versitets engagement inden for psykiatrien - primært inden for forskning - klar inden 
sommerferien. Notatet vil efter godkendelsen blive vedlagt det øvrige aftalekompleks. 
  

1-01-72-13-12 

13. Status for udarbejdelse af fælles kommunikationsstrategi mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland - til orientering 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et oplæg til en 
fælles kommunikationsstrategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 

• Kommunikationschef Ulla Krag, Health, Aarhus Universitet 
• Pressechef Lars Elgård Pedersen, Aarhus Universitetshospital 
• Kommunikationschef Birgitte Thingholm, Koncern Kommunikation, Region Midtjyl-

land 
• Journalist Henrik Brøns, Koncern Kommunikation, Region Midtjylland 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

(sekretær) 
  
I forbindelse med opstarten på det første møde deltog desuden cheflæge Claus Thom-
sen, Aarhus Universitetshospital, dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet og 
brandingchef Svend Aage Mogensen, Aarhus Universitet.  
  
Gruppen er gået i gang med at formulere et første udkast til en kommunikationsstrategi. 
Oplægget forventes forelagt LUR på møde den 23. august 2012.  

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
Det blev kort drøftet, om deltagerkredsen burde udvides, så også regionshospitalerne, 
Præhospitalet, psykiatrien og folkesundhedsområdet - som også er omfattet af strategi-
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en - inddrages i arbejdet. Det blev dog besluttet at fastholde den nuværende gruppe, 
idet repræsentanterne vurderes at kunne dække også de øvrige parters interesser.  
  
Der blev fra Jens Christian Djurhuus side opfordret til, at kommunikationsstrategien har 
fokus på såvel det regionale som det nationale plan.  
  

1-01-72-13-12 

14. Samarbejde mellem Forskningsstøtteenheden og regionshospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og Præhospitalet - til orientering 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Der er arrangeret en præsentationsrunde, hvor Forskningsstøtteenheden besøger alle 
regionshospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet med henblik på orientering 
om Forskningsstøtteenhedens tilbud og drøftelse af forskningsstøttebehovene ved de 
enkelte enheder. 
  
Det sidste møde i præsentationsrunden afholdes primo maj 2012, hvorefter der i fælles-
skab med Forskningsstøtteenheden laves en opsamling på resultaterne af møderne.  
  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet vil på møde i maj 2012 drøfte hospi-
talernes fremtidige behov for ydelser fra Forskningsstøtteenheden, herunder hvordan 
forskningsstøtten mest hensigtsmæssigt leveres. Koordinationsudvalgets forslag til frem-
tidig tilrettelæggelse af Forskningsstøtteenhedens ydelser forelægges LUR til godkendel-
se på møde den 23. august 2012.  

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
  
De hospitaler, som allerede havde haft besøg af Forskningsstøtteenheden, meddelte, at 
møderne har været meget positive og konstruktive.  
  

1-01-72-13-12 

15. Arbejdsplan for LUR i 2012 - til orientering 

Administrationen indstiller, 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

26. marts 2012 

 

22 

• At den reviderede arbejdsplan for LUR i 2012 tages til efterretning. 

Beslutning 

Der er lagt op til, at der på næste møde i LUR er et punkt med vedrørende biblioteks-
funktionen. Det blev understreget, at det er vigtigt at fastholde dette punkt, idet der er 
pres på for at få en afklaring på området. 
  
Sundhedsplanlægning sørger for at bringe sagen op i Strategisk Sundhedsledelsesforum 
eller Klinikforum med henblik på at få afklaret de enkelte hospitalers interesser på områ-
det.  
  
Foruden de punkter, som fremgår af arbejdsplanen, vil der på mødet i august også 
komme et dagsordenspunkt vedrørende lektorer, adjunkter m.fl. Vibeke Krøll og Søren 
Kjærgaard sørger for at udarbejde et oplæg til dagsordenspunkt forud for mødet den 23. 
august 2012. 

Bilag 

• Arbejdsplan for LUR for 2012 

  

1-01-72-13-12 

16. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Eventuelle punkter bringes op. 

Beslutning 

Der pågik en kort drøftelse af arbejdet med "Èn indgang for industrien til kliniske forsøg i 
Danmark". Ole Thomsen orienterede om, at det her i regionen er blevet aftalt at overla-
de koordineringsarbejdet til Institut for Klinisk Medicin.  
  
Sundhedsplanlægning drøfter med Jens Christian Djurhuus, hvilken person der skal være 
kontaktperson for Region Midtjylland og orienterer efterfølgende LUR. Den konkrete ud-
møntning drøftes med Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet.  
  
Det blev oplyst, at oplægget til "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark" i 
øjeblikket er i høring. Der var enighed om at koordinere høringssvarene fra Aarhus Uni-
versitet og Region Midtjylland. 
  

1-01-72-13-12 
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17. Næste møder 

Sagsfremstilling 

Der er planlagt følgende to møder mere i LUR i 2012: 
• Torsdag den 23. august 2012, kl. 14.30 - 17.30 i Regionshuset Viborg, mødeloka-

le B4, 1. sal 
• Onsdag den 31. oktober 2012, kl. 16.30 - 19.30 på Aarhus Universitet 1611-121 

  
En mødeplan for 2013 vil blive forelagt på møde i LUR den 23. august 2012. 

Beslutning 

Næste møde i LUR afholdes som planlagt den 23. august 2012, kl. 14.30 - 17.30 i Re-
gionshuset Viborg.  
  

1-01-72-13-12 

18. Deltagere på mødet 

Sagsfremstilling 

Deltagere: 
• Direktør Ole Thomsen, Direktionen, Region Midtjylland (formand) 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet (formand) 
• Afdelingschef Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 
• Konstitueret centerchef, lektor, overlæge Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og 

Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 
• Chefsygeplejerske Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland 
• Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjyl-

land 
• Institutleder Jens Christian Djurhuus, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universi-

tet 
• Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Prodekan Michael Hasenkam, Health, Aarhus Universitet 
• Direktør Anne Jastrup, Direktionen, Region Midtjylland 
• Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland 
• Chefsygeplejersker Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

(referent) 
  
 
 


