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1-01-72-13-12 

1. Velkomst og orientering fra formandsskabet 

Administrationen indstiller, 

• At Allan Flyvbjerg og Ole Thomsen orienterer. 

Sagsfremstilling 

Der var en kort drøftelse af, hvordan de foreløbige møder i LUR er forløbet, og om der er 
behov for at foretage ændringer i indhold og form på møderne. Der var enighed om, at 
LUR er kommet godt fra start, og at en egentlig evaluering af mødeformen først skal 
ske, når der har været afholdt yderligere et par møder. 
  

1-31-72-188-12 

2. Bedømmelse af ansøgningen fra Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest om 
etablering af universitetsklinik inden for nefrologi og hypertension  

Administrationen indstiller, 

• At LUR godkender, at der på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest etableres 
en universitetsklinik inden for nefrologi og hypertension. 

• At godkendelsen af en universitetsklinik ved Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden 
Vest er under forudsætning af, at der som lagt op til i Klinikforum og det fagkyn-
dige bedømmelsesudvalg indgås en samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden 
Vest og Aarhus Universitetshospital inden for nefrologi. 

Sagsfremstilling 

Med indgåelsen af aftalekomplekset mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland har 
regionshospitalerne som bekendt fået mulighed for bl.a. at blive tilknyttet Aarhus Uni-
versitet som universitetsklinik. 
  
LUR godkendte på mødet den 23. august 2012 den første universitetsklinik – Arbejds-
medicinsk Klinik ved Hospitalsenheden Vest. Yderligere 5 ansøgninger er blevet frem-
sendt til Institut for Klinisk Medicin med henblik på vurdering i et fagkyndigt bedømmel-
sesudvalg. Bedømmelsen af ansøgningen fra Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest 
foreligger nu.  
  
Bedømmelsesudvalget for ansøgningen fra Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest 
har bestået af: 
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• Peter Stenvinkel, Prof. MD, Dept. of Renal Medicine K56, Karolinska University 
Hospital of Huddinge, Karolinska Instituttet 

• Svend Strandgaard, assistant Prof. MD, DMSci, Dept. of Biomedical Sciences, Co-
penhagen University 

• Bente Jespersen, Prof. MD, DMSci, Dept. of Renal Medicine, Aarhus University Ho-
spital, Skejby 

  
Udvalgets bedømmelse såvel som ansøgningen fra Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden 
Vest er vedlagt som bilag. 
  
På baggrund af bedømmelsen fra det fagkyndige bedømmelsesudvalg indstilles det, at 
LUR godkender, at der på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest etableres en uni-
versitetsklinik inden for nefrologi og hypertension. Det indstilles endvidere, at godken-
delsen er under forudsætning af, at der som lagt op til i Klinikforum og det fagkyndige 
bedømmelsesudvalg indgås en samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden Vest og Aar-
hus Universitetshospital inden for nefrologi. 

Beslutning 

LUR godkendte, at der på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest etableres en uni-
versitetsklinik inden for nefrologi og hypertension. Godkendelsen er betinget af, at der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospi-
tal inden for nefrologi. Samarbejdsaftalen skal primært vedrøre det kliniske og herunder 
emner af relevans for Sundhedsstyrelsens specialevejledning. 
  
Det blev aftalt, at en pressemeddelelse om godkendelsen af universitetsklinikken udar-
bejdes i samarbejde mellem kommunikationsafdelingerne ved henholdsvis Hospitalsen-
heden Vest og Aarhus Universitet.  
  
Kristjar Skajaa orienterede om status for de øvrige ansøgninger om universitetsklinik. 
Fagkyndige bedømmelsesudvalg er i øjeblikket i gang med at vurdere ansøgninger om 
universitetsklinik ved Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt og universitetsklinik 
inden for ortopædkirurgi ved Hospitalsenheden Vest. Herudover er der fremsendt yderli-
gere to ansøgninger fra Hospitalsenhed Midt om universitetsklinik inden for henholdsvis 
rationel diagnostik og karkirurgi.  
  
I forhold til ansøgningen inden for karkirurgi har Institut for Klinisk Medicin aftalt med 
Hospitalsenhed Midt, at hospitalet fremsender en revideret ansøgning, idet den forsk-
ningsansvarlige for Regionshospitalet Viborgs karkirurgiske forskningsenhed ikke længe-
re er ansat ved hospitalet, og forudsætningerne for ansøgningen derved er ændret. In-
stitut for Klinisk Medicin har ligeledes aftalt med Hospitalsenhed Midt, at de fremsender 
en revideret ansøgning vedrørende rationel diagnostik, idet der er behov for, at ansøg-
ningen fokuseres mere i forhold til virkemidlet rationel diagnostik. 

Bilag 

• Bedømmelse - nefrologi og hypertension - original 
• Ansgn HEV universitetsklinik nefrologi hypertension 2011 
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1-31-72-194-12 

3. Kommunikationsstrategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland 

Administrationen indstiller, 

• At den reviderede kommunikationsstrategi godkendes. 
• At orienteringen om handlingsplanerne for de første indsatsområder tages til ef-

terretning. 

Sagsfremstilling 

Kommunikationsstrategigruppen har som besluttet på mødet i LUR den 23. august 2012 
udarbejdet en revideret kommunikationsstrategi, hvor der er taget højde for LURs be-
mærkninger til det oprindelige oplæg. Den opdaterede kommunikationsstrategi er ved-
lagt som bilag.  
  
Gruppen har desuden udvalgt de første indsatsområder og aftalt handlingsplaner for det 
videre arbejde med disse: 
  
Realisering af princippet om co-branding: Der nedsat en række arbejdsgrupper, 
som i den kommende tid vil sørge for: 

• At udarbejde skabeloner til visit-kort, mail-signaturer, power-point-
præsentantioner m.m., der kan anvendes af medarbejdere med delt ansættelse 
mellem universitetet og regionen. 

• At udarbejde en retningslinje for forberedelse af fælles arrangementer (fx tjekli-
ste over hvem man skal overveje at invitere med fra henholdsvis universitetet og 
regionen, formalier ved invitation til interne og eksterne deltagere). 

• At udarbejde retningslinjer for kommunikationsafdelingernes samarbejde om 
forskningsrelaterede pressemeddelelser (fx hvem pressemeddelselserne skal sen-
des ud til, og hvem der står for udsendelsen). 

Udarbejdelse af fælles pressefolder: Kommunikationsafdelingen på Health, Aarhus 
Universitet har udarbejdet et forslag til fælles pressefolder. Forslaget er sendt til kom-
mentering hos Koncern Kommunikation samt kommunikationsafdelingen på Aarhus Uni-
versitetshospital. En endelig version af pressefolderen forventes at være på plads inden 
udgangen af 2012.     
Afklaring af fremtiden for magasinet Udforsk: Der indkaldes til et møde mellem 
kommunikationsstrategigruppen og medlemmer af redaktionsudvalget for Udforsk med 
henblik på at drøfte fremtiden for Udforsk. Mødet forventes afholdt primo 2013.  
  
LUR vil på mødet den 20. februar 2013 blive forelagt status for arbejdet med de oven-
nævnte indsatsområder samt en plan for det videre arbejde med implementering af 
kommunikationsstrategien. 
  
Af hensyn til at sikre bæredygtighed i og forankring af kommunikatinsstrategien blandt 
alle parter i universitet-regionssamarbejdet har kommunikationsstrategigruppen beslut-
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tet at invitere repræsentanter fra regionshospitalerne, psykiatrien og folkesundhedsom-
rådet til at indgå i det videre arbejde i gruppen. 

Beslutning 

Kommunikationsstrategien indeholder rigtig mange aktiviteter, og der blev givet udtryk 
for, at det kan være svært helt at gennemskue, hvordan implementeringsplanen er. LUR 
ønsker at følge implementeringen tæt, herunder dels at blive løbende orienteret om sta-
tus, dels at godkende de næste indsatsområder i implementeringsplanen. 
  
Det blev bemærket, at indholdet i kommunikationsstrategien virker til at være i god tråd 
med de drøftelser, der har været på det netop afholdte møde om den overordnede stra-
tegi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjyl-
land. Afhængigt at hvordan det endelige strategipapir for samarbejdet kommer til at se 
ud, kan det blive nødvendigt efterfølgende at justere de underliggende strategipapirer, 
herunder også kommunikationsstrategien. 
  
Søren Kjærgaard havde en række konkrete bemærkninger til kommunikationsstrategien. 
Det blev aftalt, at bemærkningerne sendes direkte til Ulla Krag eller Katrine Svane Jør-
gensen med henblik på, at de kan blive indarbejdet i den endelige version af  kommuni-
kationsstrategien. 
  
Med ovenstående bemærkninger blev kommunikationsstrategien godkendt. 

Bilag 

• Kommunikationsstrategi (rev.)_12. oktober 2012 

  

1-31-72-189-12 

4. Orientering om de overordnede planer for forskningsstrategien 

Administrationen indstiller, 

• At Allan Flyvbjerg og Ole Thomsen samler op på det forskningsstrategimøde, der 
har været afholdt umiddelbart inden LUR-mødet. 

Sagsfremstilling 

Der afholdes umiddelbart inden mødet i LUR et forskningsstrategimøde. Formålet med 
mødet er at formulere en overordnet vision samt 5-6 strategispor for samarbejdet på 
sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Følgende personer 
er udpeget til at deltage i mødet: 
  

• Dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet 
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• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Institutleder Søren K. Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universiteth 
• Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland 
• Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital 
• Chefsygeplejerske Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest 
• Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens 
• Cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social 
• Vicedirektør Kjeld Martinussen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 
• Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

  
Som grundlag for mødet er der udsendt relevante eksisterende strategipapirer. Herud-
over er deltagerne i gruppen blevet bedt om hver især at give et kort mundtligt oplæg 
om de eksisterende strategier inden for deres respektive områder. 
  
Det er forventningen, at strategipapiret skal danne ramme om det første årlige forsk-
ningsstrategimøde, der afholdes den 15. marts 2013 (jf. punkt 5). 

Beslutning 

Ole Thomsen og Allan Flyvbjerg orienterede kort fra det netop afholdte møde om strate-
gien for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjyl-
land. Arbejdsgruppen er blevet enig om, at strategipapiret skal være kortfattet og bestå 
af en overordnet "oneliner" og en række underliggende (visions)sætninger. Herudover 
skal der formuleres strategispor for samarbejdet.  
  
Det er besluttet at afholde endnu et møde i arbejdsgruppen inden udgangen af januar 
2013. Sekretariatsudvalget for LUR udarbejder på grundlag af drøftelserne på dagens 
møde et oplæg til strategipapir. Det er hensigten, at der inden forskningsseminaret den 
15. marts 2013 skal forelægge et næsten færdigt strategipapir, idet der dog også skal 
være mulighed for lave ændringer som følge af seminaret.  
  

1-01-72-13-12 

5. Programoplæg for forskningsstrategiseminaret den 15. marts 2013 

Administrationen indstiller, 

• At det foreløbige programoplæg samt forslag til deltagerkreds drøftes. 

Sagsfremstilling 

Der er lavet et foreløbigt programoplæg for forskningsstrategiseminaret den 15. marts 
2013 (vedlagt som bilag). LUR bedes i forlængelse af drøftelserne på det forskningsstra-
tegimødet, der er afholdt umiddelbart inden LUR-mødet, drøfte programoplægget og 
deltagerkredsen til seminaret. 
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Som det fremgår af programmet arbejdes der foreløbigt på at have følgende eksterne 
oplægsholdere: 

• Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Øster-
gaard eller Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag  

• Erik Fosse, Professor, Afdelingsoverlæge på Interventionsjonssenteret, Rikshospi-
talet, Oslo 

• Jose M. Martin-Moreno, Professor i Medicin og Folkesundhed, Valencia Universitet 
  
Der vil i løbet af kort tid blive sendt en invitation til ministeren(e).  
  
Af de to øvrige eksterne deltagere har Professor Erik Fosse meddelt, at han har mulighed 
for at deltage. Der afventes fortsat en tilbagemelding fra Professor Jose M. Martin-
Moreno. 
  
Erik Fosse er professor på Oslo Universitet og samtidig afdelingsoverlæge på Rikshospi-
talet i Oslo, hvorfor han kender til sammenhængen mellem forskning, klinisk behandling 
osv. Jose M. Martin-Moreno har indtil for nyligt fungeret som strategisk rådgiver i WHO. 
Han er folkesundhedsmand og vil kunne anskue samarbejdet ud fra en folkesundheds-
vinkel. 
  
Baggrunden for at invitere de to udenlandske oplægsholdere er, at de på mødet i Healths 
nye Advisory Board gav udtryk for, at de anså samarbejdet mellem Aarhus Universitet 
og Region Midtjylland som en meget stor styrke med et potentiale, der er endnu større 
end det, der indtil nu er realiseret. Det er vurderingen, at det vil være frugtbart på se-
minaret at høre nogle internationale tanker om mulighederne og potentialet i vores sam-
arbejde, som disse ser ud, når kvalificerede folk betragter samarbejdet udefra.  

Beslutning 

LUR drøftede deltagerkredsen til forskningsstrategiseminaret. Det blev besluttet at sende 
en invitation til Morten Østergaard og at fastholde Erik Fosse som en af de eksterne op-
lægsholdere. Jose M. Martin-Moreno har ikke mulighed for at bekræfte sin deltagelse før 
efter jul, og det blev derfor besluttet at forsøge at finde andre eksterne oplægsholdere i 
stedet. Som eksempel blev det foreslået at invitere en repræsentant fra Bio-X i Stanford.  
  
Det blev foreslået at invitere repræsentanter fra fx universitetsklinikken ved Arbejdsme-
dicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest med på seminaret, så de kan fortælle om, hvilke 
forventninger de har til LUR for at kunne få universitetsklinikken til at fungere efter hen-
sigten. Herudover blev det forslået, at kommunaldirektør Niels Højberg anmodes om at 
deltage som oplægsholder med henblik på at fortælle om, hvilke forventninger kommu-
nerne har til samarbejdet. 
  
I forhold til de interne deltagere vil der blive sendt invitation ud til følgende: 

• LUR og de to koordinationsudvalg 
• Prioriteringsudvalget, Stipendieudvalget og Det Videnskabelige Bedømmelsesud-

valg 
• Repræsentanter fra de forskningsstøttende faciliteter 
• Forskningsrådene på hospitalerne 
• Forskningsaktive nøglepersoner (professorer, koordinerende kliniske lærestols-

professorer, akademiske koordinatorer m.fl.) 
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• Internationaliseringsrådet på Aarhus Universitetshospital 
• Hospitalsledelserne 
• Centercheferne på Aarhus Universitetshospital 
• Øvrige relevante ledelsespersoner og administrative medarbejdere i regionen og 

på universitetet  
• Repræsentanter fra kommunerne i Region Midtjylland (2 repræsentanter fra hver 

af de 19 kommuner) 
Det blev foreslået, at der vendes om på rækkefølgen i programmet, så der indledes med 
oplæg om samarbejdet og afsluttes med oplæg om strategisporene. Herudover bør der 
lægges op til aktiv mødedeltagelse, hvor deltagerne får mulighed for dels at fortælle om 
deres forventninger til LUR-samarbejdet, dels kommentere på strategipapiret. Med hen-
blik på at fremme den aktive mødedeltagelse skal det kommunikeres tydeligt ud, at det 
endelige strategipapir vil kunne tilrettes i henhold til drøftelserne og forslagene på semi-
naret. Det er vigtigt, at strategipapiret er udarbejdet i såvel en dansk som en engelsk 
version, så vi får mulighed for også at få kommentarer fra de udenlandske deltagere. 
  
Det blev aftalt, at sekretariatsudvalget udfærdiger et endeligt program og sender det til 
skriftlig kommentering i LUR, inden det offentliggøres.  

Bilag 

• Programoplæg_forskningsstrategiseminar_15. marts 2012 

  

1-31-72-193-12 

6. Godkendelse af forskningsprogram for akutforskning 

Administrationen indstiller, 

• At det reviderede forskningsprogram for akutforskning godkendes. 

Sagsfremstilling 

Forskningsprogrammet for akutforskning foreligger i en revideret udgave. Forsknings-
programmet er blandt andet tilføjet mission og vision, overordnede indsatsområder, 
præcisering af forskningsprogrammets etaper samt 3-årigt budget.  
Forskningsprogrammet indholder stadig de forskningsprojekter, der oprindeligt indgik i 
forskningsprogrammet. 
  
Forskningsprogrammet har siden sidste møde i LUR været taget op i Klinikforum. Den 
videnskabelige tovholder Hans Kirkegaard præsenterede forskningsprogrammet og frem-
lagde mission og vision for forskningsprogrammet.  
Klinikforum bakkede op om, at der startes med mindre forskningsprojekter, og at det 
endelige forskningsprogram opbygges etapevis, samt at der tages udgangspunkt i missi-
onen og visionen for forskningsprogrammet.  
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Klinikforum mente ikke, der burde fravælges forskningsprojekter blot for at reducere 
antallet af projekter i forskningsprogrammet, men at antallet af projekter, der indgår i 
forskningsprogrammet, udelukkende skal reduceres, såfremt den videnskabelige kvalitet 
i de enkelte projekter vurderes ikke at være tilstrækkelig høj. 
  
Forskningsprogrammet har været genbehandlet i Det Videnskabelige Bedømmelsesud-
valg, der bakker op om planen for forskningsprogrammet ud fra det forskningsmæssige 
strategiske indhold.  
  

Beslutning 

Christian Boel orienterede om, at forskningsprogrammet for akutforskning i modsætning 
til de tre øvrige forskningsprogrammer dels rummer meget "kuvøsetænkning", dels er 
bundet op på et ønske om meget tværfaglige satsningsområder. Der er fortsat detaljer i 
forskningsprogrammet, der skal på plads, inden programmet kan sættes i gang.  
  
Det blev besluttet at nedsætte en følgegruppe, der får til opgave at bistå med at færdig-
gøre programmet og følge den efterfølgende implementering. Følgegruppen skal blandt 
andet være med til at sikre, at programmet er tilpasset de øvrige regionale satsninger på 
området og undgå, at forskningsaktiviteten forløber i parallelle spor. Følgegruppen 
kommer til at bestå af institutleder Kristjar Skajaa, cheflæge Jens Friis Bak, kontorchef 
Charlotte Toftgård Nielsen samt ledende overlæge Ove Gaardbo eller ledende overlæge 
Ole Mølgaard. 

Bilag 

• Forskningsprogram for akutforskning.rev. 

  

1-31-72-190-12 

7. Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og præhospitalets 
forskningsprofiler samt nye forskningsområder ved Aarhus Universitetshospital 
og folkesundhedsområdet 

Administrationen indstiller, 

• At de reviderede forskningsprofiler for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og 
præhospitalet drøftes. 

• At beskrivelserne af nye forskningsområder ved Aarhus Universitetshospital og 
folkesundhedsområdet drøftes. 

• At de videre perspektiver i forskningsprofilerne for regionshospitalerne, inkl. regi-
onspsykiatrien og præhospitalet samt overblikket over nye forskningsområder 
ved Aarhus Universitetshospital og folkesundhedsområdet drøftes. 
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Sagsfremstilling 

Forskningsprofiler for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og præhospitalet 
Regionsrådet blev i december 2011 forelagt en beskrivelse af forskningsprofilerne for 
regionshospitalerne, regionspsykiatrien og præhospitalet. Formålet med forskningsprofi-
lerne er, at de skal bruges til at fastlægge en strategi for: 

• Akademisk oprustning på de enkelte regionshospitaler samt i regionspsykiatrien 
og præhospitalet. 

• Koordinering af forskningen på tværs af regionen. 
• Igangsættelse af forskningsprojekter og koordinering af projekter finansieret af 

regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond. 
• Etablering af professorater ved regionshospitalerne og regionspsykiatrien og på 

sigt også præhospitalet. 
  
LUR har ansvar for løbende at følge op på forskningsprofilerne. Som led i opfølgningen er 
regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet blevet anmodet om at op-
datere forskningsprofilerne, herunder sørge for at blandt andet de tildelte midler fra pul-
jen til sundhedsforskning til opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerne er afspejlet i de 
opdaterede forskningsprofiler.   
  
De opdaterede forskningsprofiler er vedlagt som bilag. Forskningsprofilen for Regionsho-
spitalet Horsens er ikke opdateret, men er vedlagt i den oprindelige version.  
  
Nye forskningsområder ved Aarhus Universitetshospital og folkesundhedsom-
rådet  
Det blev på mødet i LUR den 26. marts 2012 drøftet, om der burde udarbejdes en forsk-
ningsprofil for Aarhus Universitetshospital. Det blev besluttet, at idet forskningsprofilen 
for Aarhus Universitetshospital skal dække alle specialer, er der ikke på samme måde 
behov for gensidig koordinering med regionens øvrige hospitaler. Det blev aftalt, at der i 
stedet skal ske en løbende opfølgning i LUR på nye forskningsområder ved Aarhus Uni-
versitetshospital samt på anvendelsen af de midler fra puljen til sundhedsforskning, som 
Aarhus Universitetshospital har fået til internationalisering. På tilsvarende vis er der hel-
ler ikke på folkesundhedsområdet udarbejdet en forskningsprofil, og LUR skal derfor og-
så på dette område følge op på nye forskningsområder. 
  
Aarhus Universitetshospital og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling er blevet anmodet om 
at fremsende en skriftlig orientering om, hvilke nye forskningsområder de særligt satser 
på i de kommende år, samt hvilke planer der er for udviklingen af samarbejdet med ho-
spitalerne, inkl. psykiatrien og præhospitalet. Tilbagemeldingerne fra Aarhus Universi-
tetshospital og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling er vedlagt som bilag.   

Beslutning 

De opdaterede forskningsprofiler samt beskrivelsen af nye forskningsområder ved hen-
holdsvis Aarhus Universitetshospital, Risskov og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling blev 
taget til efterretning.  
  
Der afventes fortsat en redegørelse fra Aarhus Universitetshospital vedrørende nye 
forskningsområder inden for somatikken. 
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Bilag 

• Hospitalsenheden Vest_forskningsprofil rev 11-10-12 
• Hospitalsenhed Midt_forskningsprofil_okt 2012 
• Hospitalsenheden Horsens_forskningsprofil 
• Regionshospitalet Randers_forskningsprofil 
• Regionspsykiatrien_forskningsprofil 
• Præhospital_forskningsprofil 
• Oversigt over nye forskningsområder på AUH, Risskov 
• Nye forskningsområder ved CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 

  

1-31-72-193-12 

8. Godkendelse af planer for opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerne på 
regionshospitalerne, inkl. præhospitalet samt drøftelse af anvendelsen af mid-
ler til internationalisering 

Administrationen indstiller, 

• At de fremsendte planer for opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerne på regi-
onshospitalerne, inkl. præhospitalet drøftes med henblik på godkendelse. 

• At Aarhus Universitetshospitals redegørelse for anvendelsen af midlerne til inter-
nationalisering drøftes. 

Sagsfremstilling 

Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerne på regionshospitalerne, inkl. præ-
hospitalet 
Med budgetaftalen for 2012 afsatte Region Midtjylland 17 mio. kr. årligt til styrkelse af 
sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Midlerne skal bruges til at styrke forsknings-
indsatsen på tre overordnede områder. Ét af disse områder er opbygning/styrkelse af 
forskningsmiljøer på regionshospitalerne, inkl. præhospitalet, hvortil der er afsat i alt 6 
mio. kr. årligt. Fordelingen af midlerne til opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerner er 
fordelt på følgende måde: 
  

• Regionshospitalet Horsens: 800.000 kr. 
• Regionshospitalet Randers: 800.000 kr. 
• Hospitalsenheden Vest: 1.500.000 kr. 
• Hospitalsenhed Midt: 1.700.000 kr. 
• Præhospitalet: 400.000 kr. 
• Paraplegiområdet: 800.000 kr. 

  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har på møde den 29. juni 2012 drøf-
tet foreløbige versioner af regionshospitalernes og præhospitalets anvendelse af midler-
ne. Der var på koordinationsudvalgsmødet blot enkelte kommentarer til de fremsendte 
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planer. Det blev aftalt, at regionshospitalerne skulle have mulighed for at lave eventuelle 
tilretninger, inden planerne blev forelagt til godkendelse i LUR.  
  
De endelige forskningsplaner fra regionshosptialerne og præhospitalet er vedlagt som 
bilag. 
  
Internationalisering 
Af de 17 mio. kr. fra puljen til sundhedsforskning er Aarhus Universitetshospital i perio-
den 2012-2014 blevet tildelt 3 mio. kr. årligt til styrkelse af den højt specialiserede 
forskning og behandling på universitetshospitalet, bl.a. gennem internationalisering af 
forskningen.  
  
Aarhus Universitetshospital redegør i vedlagte bilag for anvendelsen af midlerne til inter-
nationalisering. 

Beslutning 

LUR drøftede processen for bedømmelse af de udenlandske gæsteprofessorer, som skal 
ansættes ved Aarhus Universitetshospital. Der er oprindeligt lagt op til, at der skal ned-
sættes et bedømmelsesudvalg, der indstiller de kvalificerede ansøgere til dekanen på 
Health, som herefter skal udvælge, hvilke forskere der skal tilbydes et gæsteprofessorat. 
  
Der var enighed om, at det som regel vil være overflødigt at nedsætte et bedømmelses-
udvalg, og at bedømmelsen og udvælgelsen af gæsteprofessorer alene skal foregå i regi 
af Health, Aarhus Universitet.   
Det blev aftalt, at Aarhus Universitetshospital laver en redgørelse til LUR over udbyttet af 
de midler, som regionsrådet har afsat til internationalisering. 

Bilag 

• Hospitalsenhed Midt_plan for styrkelse af forskningsmiljøet_oktober 2012 _2_ 
• Paraplegi, Hospitalsenhed Midt_plan for styrkelse af forskningsmiljøet 
• Hospitalsenheden Horsens_Plan for styrkelse af forskningsmiljøet_brev juni 2012 
• Regionshospitalet Randers_plan for styrkelse af forskningsmiljøet 
• Præhospitalet_plan for styrkelse af forskningsmiljøet 
• Anvendelsen af midler til internationalisering_AUH 
• Hospitalsenheden Vest_Plan for styrkelse af forskningsmiljøet rev 11-10-12 

  

1-45-72 -3-11 

9. Godkendelse af prioriteringsudvalgets forslag til udmøntning af midlerne til 
forskningsprojekter/forskerstillinger 

Administrationen indstiller, 
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• At prioriteringsudvalgets forslag til udmøntning af midlerne til forskningsprojek-
ter/forskerstillinger godkendes. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har modtaget 62 ansøgnin-

ger til puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger, der samlet ansøger om 62.241.917 

kr. 

  

Fordelingen af ansøgninger og beløb mellem hospitalsenheder: 

Hospitalsenhed Antal an-

søgninger 

Samlet an-

søgt beløb 

Regionshospitalet Horsens 5 4.964.430 

Aarhus Universitetshospital 17 19.573.248 

Hospitalsenhed Vest 22 19.515.903 

Hospitalsenhed Midt 13 14.057.263 

Regionshospitalet Randers 5 4.131.073 

Total 62 62.241.917 

Der er i 2012 budgetteret med ca. 15.8 mio. kr. til puljen til forskningsprojek-

ter/forskerstillinger. Det nøjagtige beløb til rådighed vil blive oplyst på selve mødet. 

  

Proceduren for bedømmelse af ansøgninger til forskningsprojekter/forskerstillinger er 

ændret i forhold til tidligere år.  

Først bedømmes ansøgningernes videnskabelige kvalitet af Det Videnskabelige Bedøm-

melsesudvalg. På baggrund af forskningens relevans, gennemførbarhed og videnskabeli-

ge kvalitet indstiller Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg til Prioriteringsudvalget, 

hvilke ansøgninger der er egnet til støtte fra forskningsfonden. 

  

Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg havde møde den 8. oktober. Ansøgninger samt 

oversigtsskema med Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalgs bedømmelse er fremsendt 

på USB-stick. 

  

Efter bedømmelsen i Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg er det Prioriteringsudval-

gets opgave at prioritere ansøgningerne på baggrund af de særlige vurderingskriterier 

for forskning, der er opstillet for forskningsfonden. De særlige vurderingskriterier for 
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2008 – 2012 fremgår af Forskningsfondens administrationsgrundlag. Prioriteringsudval-

get skal på baggrund af hospitalsledelsernes prioriteringer, Det Videnskabelige Bedøm-

melsesudvalgs indstilling og de særlige vurderingskriterier for forskningsfonden gennem-

gå ansøgningerne og udfærdige et samlet forslag til udmøntning af midlerne. Priorite-

ringsudvalgets forslag til udmøntning af midlerne forelægges LUR til godkendelse.  

  

Prioriteringsudvalget har møde den 26. oktober. Prioriteringsudvalgets forslag til ud-

møntningen af midlerne fremsendes til medlemmerne af LUR efter mødet. 

Beslutning 

Det er første gang, at der har skullet udmøntes midler fra Region Midtjyllands Sund-
hedsvidenskabelige Forskningsfond til forskningsprojekter/forskerstillinger, siden Sund-
hedsplanlægning har overtaget ansvaret for forskningsfonden, og organiseringen af 
forskningsfondens udvalg er blevet ændret. Christian Boel orienterede om, at der på 
baggrund af erfaringerne fra det første møde i Prioriteringsudvalget muligvis vil blive 
foretaget justeringer i processen samt eventuelt i Prioriteringsudvalgets sammensæt-
ning. 
  
En mulig ændring kan være en opstramning, der betyder, at ansøgninger, som ikke in-
deholder samtlige påkrævede oplysninger, fremover frasorteres. Det har desuden været 
drøftet, om der fremover skal stilles krav til hospitalerne om selv at sortere i ansøgnin-
gerne, inden de sendes til forskningsfonden. Desuden vil det være relevant at drøfte den 
ligelige fordeling af midlerne mellem Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne, 
der har været tilstræbt sidste år og i år.  
  
Det blev aftalt, at Sundhedsplanlægning samler op på de eventuelle ændringer, der skal 
laves i forhold til behandling af ansøgninger til forskningsprojekter/forskerstillinger med, 
og at der på den baggrund lægges op til en mere grundig drøftelse af omårdet på et af 
de kommende møder i LUR. 
  
Med ovenstående bemærkninger blev Prioriteringsudvalgets forslag til fordeling af mid-
lerne til forskningsprojekter/forskerstillinger godkendt. 
  

1-01-72-13-12 

10. Udkast til samarbejdsaftale om ydelserne fra Forskningsstøtteenheden 

Administrationen indstiller, 

• At servicerammerne og budgettet i udkastet til samarbejdsaftalen godkendes. 
• At arbejdsgruppen aftaler implementeringsplan og eventuel mindre omfordeling 

af udgifter. 
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• At mulighederne for inkludering af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udforskes. 
• At aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2013. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
På mødet i koordinationsudvalget den 29. juni 2012 fremlagde lederen af Forskningsstøt-
teenheden en statusrapport efter besøgsrunden i foråret på hospitalerne, inkl. regions-
psykiatrien og Præhospitalet. Den samstemmende tilbagemelding var, at man ønskede 
forskningsstøtte og meget gerne i samarbejde med Forskningsstøtteenheden. 
  
På mødet blev det besluttet at nedsætte et lille udvalg, som skulle komme med konkrete 
bud på serviceomfang og økonomi, således at en beslutning kunne træffes på LUR-
mødet den 31. oktober 2012. Intentionen er at blive operativ fra 1. januar 2013. Det har 
desværre ikke været muligt at få samlet udvalgets medlemmer pga omfattende møde-
forpligtelser til anden side. 
  
Sagsfremstilling 
Det fremsendte udkast til samarbejdsaftale er baseret på samme aftale som Aarhus Uni-
versitetshospital har indgået med Aarhus Universitet vedrørende Forskningstøtteenhe-
dens ydelser. Denne aftale har fungeret gnidningsfrit i 4 år. 
  
Det foreslås, at aftalen opdateres én gang om året i LUR (alternativt koordinationsudval-
get).  
Det foreslås endvidere, at støttepersonerne ansættes i Forskningsstøtteenheden, således 
at teamet minimerer sårbarhed i forbindelse med ferie, sygdom o.lign. og kan opretholde 
løbende betjening af kunderne. Det forventes, at støttepersonerne i den første lange tid 
har en meget høj grad af fysisk tilstedeværelse på de deltagende institutioner. Tiden skal 
bruges til møder med forskerne og hjælp til deres ansøgninger, samt afvikling af kurser 
for især de unge forskere. 
  
Udkastet til aftalen indeholder også et budgetforslag, hvor der skønsmæssigt regnes 
med  
- ét årsværk til betjening af Herning/Holstebro 
- ét årsværk til betjening af Viborg/Silkeborg/Hammel 
- ét årsværk til betjening af Horsens 
- ét årsværk til betjening af Randers 
- et halvt årsværk til betjening af Præhospitalet 
- et halvt årsværk til betjening af regionspsykiatrien 
  
Dertil kommer tilhørende andel af ledelses- og sekretærudgifter, driftsudgifter samt an-
del af udgifter til drift af databasen over finansieringsmuligheder. 
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Det kan overvejes, om man inden for denne bemanding også skal tilbyde at betjene Fol-
kesundhed og Kvalitetsudvikling, som før har forespurgt om muligheder for forsknings-
støtte hos Forskningsstøtteenheden. Dette er endnu mere relevant i lyset af den netop 
indgåede aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om samarbejde på fol-
kesundhedsområdet. 
  
Det kan umiddelbart lyde af mange nye årsværk på én gang, men dette skønnes at være 
realistisk både i forhold til antal institutioner, deres størrelse og forskningsambition. Når 
man sammenligner med hospitaler som Bispebjerg og Gentofte samt andre hospitaler i 
hovedstadsområdet, har disse nu i en årrække hver haft én fuldtids forskningskonsulent, 
som kun har haft mulighed for at kradse i overfladen i forhold til forskernes behov. 
Forskningskonsulenterne har siddet hver for sig på de respektive hospitaler og ikke sam-
arbejdet, hvilket har gjort funktionen sårbar. 

Beslutning 

LUR drøftede oplægget til samarbejdsaftale om ydelserne fra Forskningsstøtteenheden. 
Der var generel enighed om, at aftalen skal indgås, men der blev stillet spørgsmålstegn 
ved, om behovet for forskningsstøtte på regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og 
præhospitalet er så stort, som der lægges op til i aftaleudkastet. 
  
Det blev aftalt, at forslaget til samarbejdsaftale forelægges Klinikforum med henblik på 
fastlæggelse af et passende niveau for forskningsstøtten på regionshospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og præhospitalet. Leder af Forskningsstøtteenheden John Westensee 
anmodes om forud for mødet i Klinikforum at tage kontakt til de enkelte hospitaler for at 
få en foreløbig afklaring af niveauet for forskningsstøtte hvert sted. Det kan desuden 
overvejes at lade John Westensee deltage på mødet i Klinikforum. 

Bilag 

• Samarbejdsaftale om ydelserne fra Forskningsstøtteenheden_udkast 

  

1-31-72-185-12 

11. Status på arbejdet med den nye refusionsaftale 

Administrationen indstiller, 

• At den nye refusionsaftale drøftes. 
• At Ole Thomsen og Allan Flyvbjerg efterfølgende undertegner aftalen. 

Sagsfremstilling 
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Der har nu været arbejdet med at udarbejde en ny refusionsaftale i et stykke tid. Efter 
kommissoriet for arbejdet skal LUR drøfte aftalen inden selve indgåelsen. 
  
Forhandlingsgruppen har bestået af: 
  

• Cheflæge Claus Thomsen 
• Cheflæge Per Jørgensen 
• Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen 
• Prodekan Berit Eika 
• Institutleder Jens Chr. Djurhuus/Kristjar Skajaa 
• Chefrådgiver Anders Roed 

  
Forhandlingsgruppen har holdt to møder og er helt enige om indholdet i den nye aftale 
og skal derfor ikke mødes igen. Forhandlingsgruppen har været bistået af en teknisk 
gruppe. Det tekstmæssige og en teknisk gennemregning af aftalens konsekvenser 
mangler dog endnu en sidste finpudsning. Derfor kan aftaleteksten ikke forelægges ved 
dette møde og i betragtning af, at næste møde i LUR først er i februar 2013, indstilles 
det, at drøftelsen i LUR foregår uden bilag, og at Allan Flyvbjerg og Ole Thomsen efter-
følgende undertegner aftalen så snart den endeligt er færdig. 
  
Aftalen vil ligne den forrige meget. Der er stadig refusion for professorer, sekretariatsbi-
stand, konfrontationsundervisning og bedside-undervisning samt et overhead. Det sam-
lede beløb fastholdes for 2012 som et udgangsår. 
  
Der lægges dog også op til væsentlige ændringer. Aftalen afspejler, at undervisning af 
især de lægestuderende foregår som en integreret del af virksomheden ved alle sygehu-
se uanset om det er som universitetshospital eller det er som teaching hospitals. Der 
ydes ekstra refusion for de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer. Det vil kunne 
aftales, at sekretariatsbistanden, der nu også kan være på AC-niveau, leveres fra insti-
tuttet. Det skal synligggøres, at refusionsbeløbet videreformidles til de involverede afde-
linger. Der refunderes for undervisning på professionssporet og i færdighedslaboratori-
um. Det understreges også at begge parter er fleksibelt indstillet overfor særlige forhold, 
der ligger ud over, hvad der direkte omtales i aftalen – herunder investeringer og indkøb 
af udstyr. Overheadet udløses som en årlig pulje, der udmøntes af Koordinationsudval-
get for Hospitaler og Universitet til opbygning og vedligeholdelse af studiefaciliteter og et 
godt studiemiljø. Kvalitetsarbejdet sættes i den kommende tid mere i system. Aftalen 
gennemgås igen, når alle semestre i den nye studieordning er gennemløbet, for at se om 
det giver anledning til ændringer. 
  

Beslutning 

Anders Roed orienterede om, at et aftaleudkast er på plads fra forhandlingsgruppens 
side. Udkastet bliver sendt til kommentering i LUR. 
  

1-01-72-13-12 
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12. Orientering fra seneste møder i koordinationsudvalgene 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
Det seneste møde i Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet blev aflyst. Næste 
møde afholdes den 5. december 2012. 
  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
På møde i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet den 27. september 2012 
blev der blandt andet givet status på behandlingen af de ansøgninger om universitetskli-
nik, der indtil videre er sendt til faglig bedømmelse. Der pågik desuden en mere princi-
piel drøftelse omkring universitetsklinikker. 
  
Herudover er der i regi af koordinationsudvalget taget initiativ til at udarbejde nøgletal 
for forskningsindsatsen, og der blev desuden orienteret om og truffet beslutninger i en 
række øvrige sager. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag.  

Beslutning 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
Der har været nogle opstartsproblemer i forhold til arbejdet i Koordinationsudvalget på 
folkesundhedsområdet, idet der ikke har været tilstrækkelig opbakning til møderne. Der 
er positive forventninger til mødet den 5. december, og til at der med dette møde tages 
ordentligt hul på arbejdet.  
  
LUR understregede, at det er vigtigt, at der snart kommer gang i koordinationsudvalgets 
arbejde. 
  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
Arbejdet i koordinationsudvalget for hospitaler og universitet kører planmæssigt. 

Bilag 

• Endeligt referat_Koordinationsudvalget 270912 

  

1-01-72-13-12 
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13. Orientering om diverse 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringspunkterne tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Nedenfor orienteres kort om status i diverse sager. 
  
Status for diverse aftaler 
  

• Aftale om organisering og drift af GCP-enheden (Good Clinical Practice): Den 
kommende leder af Klinisk Institut i Aalborg Lars Hvilsted Rasmussen har oriente-
ret om, at Aalborg Universitet på sigt forventer at oprette deres egen GCP-enhed, 
forventeligt i løbet af 2013. Aftalegrundlaget beskriver et formandsskab for GCP-
enheden, der fremover omfatter ni personer - tre personer repræsenterer Region 
Nordjylland og seks Region Midtjylland. Det nuværende formandsskab er udpeget 
for perioden 2009-2011 og har indvilliget i at fortsætte, indtil et nyt formands-
skab er udpeget. Denne proces afventer underskrift af det aftaleudkast, der blev 
sendt til kommentering i Region Nordjylland inden sommerferien. Leder af GCP-
enheden i Aarhus Annette Jørgensen og Lars Hvilsted Rasmussen vil på et møde 
den 6. november 2012 drøfte det fremtidige samarbejde, herunder hvorvidt der 
skal indgås en aftale gældende fra og med 1. januar 2013. Region Midtjylland af-
venter en formel tilbagemelding på ovenstående fra Region Nordjylland. 

  
• Aftale vedrørende Klinisk Farmakologisk Center ved Aarhus Universitetshospital 

og Aarhus Universitet: Region Nordjylland har mundtligt orienteret om, at de vil 
arbejde på at oprette en selvstændig Klinisk Farmakologisk Afdeling. I budget-
vedtagelsen for Region Nordjylland for 2013 står bl.a. følgende: "Der afsættes 
midler til styrkelse af de nuværende funktioner på området - samt udarbejdelse 
af konkret handlingsplan, der på sigt kan resultere i en opbygning af en Klinisk 
Farmakologisk Afdeling". Region Midtjylland afventer en formel tilbagemelding på 
ovenstående fra Region Nordjylland.  

  
Skolarstipendier 
Aarhus Universitet har uddelt 21 skolarstipendier/forskningsårsstipendier. Hvert stipen-
die er på 120.000 kr, hvoraf Aarhus Universitet og Region Midtjylland hver bidrager med 
halvdelen. 
  
Tyve stipendiemodtagere er startet deres forskningsår i juli - september 2012, mens én 
stipendiemodtager begynder i februar 2013.  
  
Ét stipendie foregår i samarbejde med Regionshospitalet Herning, mens de øvrige 20 
stipendier er i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Stipendierne fordeler sig på 
16 forskellige afdelinger på Aarhus Universitetshospital. 

Beslutning 
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Orienteringspunkterne blev taget til efterretning. 
  

1-01-72-13-12 

14. Arbejdsplan for LUR i 2013 

Administrationen indstiller, 

• At den reviderede arbejdsplan for LUR i 2013 tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

En revideret arbejdsplan for LUR i 2013 er vedlagt som bilag. 

Beslutning 

Den reviderede arbejdsplan for LUR i 2013 blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Arbejdsplan for LUR for 2013_oktober 2012 

  

1-01-72-13-12 

15. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Eventuelle punkter bringes op. 

Beslutning 

Kristjar Skajaa orienterede om, at der er blevet ansat en person i en tidsbegrænset stil-
ling på foreløbigt 12 måneder til dels at afdække området "Clinical Trial Units", dels at 
varetage opgaven som "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark". Formålet 
med ansættelsen er at få afdækket, hvilke tilbud der eksisterer i øjeblikket og på det 
grundlag også få afklaret, hvad der eventuelt er i pipeline. 
  
LUR drøftede desuden status for Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgningerne om 
etablering af et center for partikelterapi. 
  

1-01-72-13-12 
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16. Næste møde 

Sagsfremstilling 

Næste møde i LUR afholdes onsdag den 20. februar 2013, kl. 9.00 - 12.00 i Regionshu-
set Viborg.  

Beslutning 

Intet til referat. 
  

1-01-72-13-12 

17. Deltagere på mødet 

Beslutning 

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 
• Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 
• Chefsygeplejerske Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland 
• Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, Region Midtjyl-

land 
• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• 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 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

(referent) 
Afbud 

• Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland 
  
 
 


