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1-31-72-220-13 

1. Temadrøftelse om Sundhedsinnovation 

 

Administrationen indstiller, 

at det drøftes, hvilke nuværende og potentielle styrkepositioner indenfor sund-
hedsinnovation, der findes i Midtjylland, samt hvordan samarbejdet mellem Re-
gion Midtjylland og Aarhus Universitet kan styrkes yderligere med henblik på at 
fremme disse styrkepositioner. 

  

at resultatet af temadrøftelsen overdrages aktørerne i den proces, der er igangsat i 
forlængelse af evalueringen af MTIC, hvor formålet er at udvikle et mere sam-
menhængende økosystem for sundhedsinnovation i regionen, og som udover 
Region Midtjylland og Aarhus Universitet også involverer en række midtjyske 
kommuner samt VIA. 

 

Sagsfremstilling 

 
På mødet i LUR d. 26. februar blev det besluttet, at sundhedsinnovation skulle tages op 
som tema på LUR-mødet i juni med henblik på yderligere at styrke samarbejdet mellem 
Region Midtjylland (RM) og Aarhus Universitet (AU) på området. 
  
Temadrøftelsen vil forløbe på følgende måde: 

• Kort oplæg v. J. Michael Hasenkam, prodekan for videnudveksling på Health: Ek-
sisterende samarbejder og initiativer indenfor sundhedsinnovation i Midtjylland. 

• Kort oplæg v. Niels Erik Andersen, kontorchef, Internationalt Kontor i Region 
Midtjylland: Nationale og Internationale puljer og midler til fremme af sundheds-
innovation, herunder Horizon 2020 samt hvilke muligheder RM og AU har for at 
komme i betragtning til disse puljer og midler. 

• Fælles drøftelse af følgende spørgsmål: 
• Hvilke nuværende og potentielle styrkepositioner inden for sundhedsinno-

vation findes i Midtjylland? 
• Hvordan kan RM og AU styrke samarbejdet med henblik på yderligere at 

fremme og realisere disse styrkepositioner? 
Drøftelsen kan med fordel tænkes sammen med den proces, der er igangsat i forlængel-
se af evalueringen af MTIC, hvor formålet er at udvikle et mere sammenhængende øko-
system for sundhedsinnovation i regionen, og som udover Region Midtjylland og Aarhus 
Universitet også involverer en række midtjyske kommuner samt VIA.  
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Status på den proces er, at der med udgangspunkt i det nuværende MTIC planlægges 
etableret en ny fond (eller anden samarbejdskonstruktion), og at der i dette regi skabes 
en fælles vision og strategi for det videre arbejde. Den årlige grundfinansiering består af 
2 mio. kr. fra Region Midtjylland, 2 mio. kr. fra Aarhus Universitet samt 2 mio. kr. i alt 
fra en række kommuner. 
  
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige samarbejdspartnere vil mødes i 
juni og august med henblik på at tilvejebringe en mere konkret beskrivelse af samar-
bejdskonstruktionen, visionen og strategien i det nye samarbejde. I september samles 
hele ejerkredsen og træffer endelig beslutning om etableringen af det nye samarbejde, 
som alle vil have ansvar for at bidrage til udviklingen af. 
  
Resultatet af temadrøftelsen i LUR foreslås derfor viderebragt til den ovenfor nævnte 
arbejdsgruppe, der i juni og august skal udarbejde et udkast til en konkret beskrivelse af 
den nye samarbejdskonstruktion samt dennes vision og strategi. 
 

Beslutning 

 
På baggrund af oplæg fra Michael Hasenkam og Niels Erik Andersen drøftede LUR mulig-
hederne for at styrke samarbejdet mellem universitetet og regionen om sundhedsinno-
vation. 
  
I LUR var der en fælles forståelse af, at der er behov for endnu mere samarbejde mellem 
regionen og universitetet. Der var enighed om, at der er behov for i fællesskab at skabe 
større overordnet overblik over sammenhæng og interaktion mellem de forskellige initia-
tiver i forhold til innovation. I den forbindelse blev det påpeget, at processerne ikke må 
blive for tunge og bureaukratiske. Det blev desuden fra flere sider påpeget, at det helt 
centrale, når det kommer til at øge mængden af eksterne forskningsmidler, er at give 
forskerne gode muligheder for hjælp til ansøgninger. 
     
Det blev bemærket, at sundhedsinnovation kan være mange forskellige ting. Derfor kan 
der være behov for at opstille forskellige succeskriterier for arbejdet, alt efter om der 
eksempelvis er tale om at tiltrække eksterne forskningsmidler fra EU eller kommerciali-
sering af nye idéer.    
  

Desuden er der behov for, at Region Midtjylland og Aarhus Universitet på sundhedsinno-
vationsområdet i fællesskab får stimuleret samarbejdet mellem forskere og virksomhe-
der. Hertil er det vigtigt at få overblik over og bruge de mange aktiviteter, der allerede 
er igangsat. Her er MTIC blot én af mange aktører: CapNova, Incuba, Alexandra Institut, 
ACTIVE Institute osv. 

 

Det er også vigtigt at få interaktion til Region Midtjyllands erhvervsfora, så interaktionen 
mellem forskere og virksomheder kan gøres så tiltrækkende og smidig som muligt. 
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Én samarbejdsflade er MTIC, og det skal forsøges at forbedre interaktionen mellem MTIC 
og de mange øvrige aktører på området, så fællesmængden – og ikke bare summen af 
alle de mange gode kræfter på området – bliver udnyttet.  

  
I forhold til Horizon 2020 er en arbejdsgruppe under Administrativt Sundhedsledelsesfo-
rum i gang med at formulere et forslag til en samlende strategisk retning for Region 
Midtjyllands deltagelse på sundhedsområdet i Horizon 2020. Det blev aftalt, at gruppens 
færdige arbejde forelægges universitetet, så der kan ske en hensigtsmæssig samord-
ning. Sagen forelægges herefter LUR. 
  
Det blev konkluderet, at Aarhus Universitet og Region Midtjylland generelt skal blive 
endnu bedre til at samarbejde om diverse innovationsinitiativer og holde hinanden orien-
teret. 
  
Michael Hasenkam bærer resultaterne af drøftelserne med ind i den arbejdsgruppe, der 
er nedsat i forlængelse af evalueringen af MTIC (dette er sket ved arbejdsgruppens mø-
de den 25. juni 2014).  
  

1-31-72-220-13 

2. Evaluering af ledelsesstrukturen 

 

administrationen indstiller, 

at evalueringsspørgsmålene drøftes 
 

Sagsfremstilling 

 
Ledelsesforum for universitets-regionssamarbejdet (LUR) besluttede på møde den 26. 
februar 2014, at der skal ske en evaluering af ledelsesstrukturen i samarbejdskonstruk-
tionen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Den nuværende fælles ledelses-
struktur har nu eksisteret i to år, og der er nu opnået erfaring med arbejdet inden for 
den nye struktur. Evalueringen skal lede frem til forslag om justeringer i den nuværende 
struktur, men ikke til forslag om en ny struktur. 
  
Evalueringsspørgsmålene er blevet drøftet i de to koordinationsudvalg, som har frem-
sendt skriftlige tilbagemeldinger (jf. bilag). LUR bedes på denne baggrund foretage en 
selvstændig drøftelse af evalueringsspørgsmålene, der fremgår nedenfor. Som bag-
grundsmateriale er desuden vedhæftet målbeskrivelser i aftalegrundlaget og kommisso-
rier for udvalgene (jf. bilag).  
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På baggrund af koordinationsudvalgenes og LUR’s svar på evalueringsspørgsmålene gi-
ver formandsskabet for LUR assisteret af sekretariatsudvalget et oplæg til eventuelle 
justeringer af strukturen til behandling i LUR den 11. september 2014. 
  
Evalueringsspørgsmål 
A) Evaluering af arbejdet i udvalget:  

1. Er mål og opgaver klart defineret? 
2. Er udvalgets størrelse og sammensætning hensigtsmæssig, og bidrager den til at 

nå målene i aftalegrundlaget? 
3. Er mødekadence og mødeform hensigtsmæssig? 
4. Har udvalget den fornødne sekretariatsmæssige bistand til og mellem møderne?  
5. Er der på baggrund af svarene på ovenstående forslag til justeringer i forhold til 

udvalgets arbejde? 
B) Evaluering af den samlede ledelsesstruktur: 

6. Er den samlede ledelsesstruktur effektiv i forhold til at nå målene i aftalegrundla-
get? 

7. Er der en klar og hensigtsmæssig opgavefordeling og arbejdsdeling mellem LUR 
og de to koordinationsudvalg og herunder også grænsedragning mellem de to ko-
ordinationsudvalg? 

8. Er der tilstrækkelig sammenhæng i arbejdet i LUR og de to koordinationsudvalg 
og bidrager sekretariatsbetjeningen til det? 

9. Er der på baggrund af svarene på ovenstående forslag til justeringer i den samle-
de ledelsesstruktur? 

 

Beslutning 

 
LUR evaluerede den samlede ledelsesstruktur i samarbejdet mellem Aarhus Universitet 
og Region Midtjylland. 
  
Søren Kjærgaard orienterede om evalueringen i Koordinationsudvalget for folkesundhed, 
herunder at almen praksis og kommunerne i højere grad ønskes inddraget i udvalgets 
arbejde. 
  
Det blev bemærket, at der er stor forskel på koordinationsudvalgene. Hvor Koordinati-
onsudvalget for hospitaler og universitet har en opgave, der bygger videre på et eksiste-
rende samarbejde og har en personkreds, der kender hinanden i forvejen, så er dette 
ikke i samme grad tilfældet for Koordinationsudvalget på Folkesundhedsområdet. 
  
På den baggrund var der enighed om, at det skal erkendes og anerkendes, at der går 
nogle år, før der kan forventes det samme af de to udvalg. I forlængelse heraf skal fol-
kesundhedsområdet ikke presses ind i de samme rammer som hospitalsområdet. 
  
Der var enighed om, at det skal sikres, at der sker en passende koordinering mellem 
koordinationsudvalgene, så der ikke på en uhensigtsmæssigt måde er et overlap i udval-
genes arbejde, men iøvrigt med respekt for de to udvalgs forskellighed, fx i form af fæl-
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lesmøder. Der blev fra enkelte nævnt, at der kunne ske større sekretariatsmæssig koor-
dinering mellem koordinationsudvalgene.  
  
Det blev bemærket, at det kan være en udfordring, at visse emner passer ind i begge 
udvalg, fx screeningsområdet, hvilket kunne tale imod at have to særskilte underudvalg. 
  
På baggrund af drøftelserne på LUR-mødet og koordinationsudvalgenes skriftlige tilba-
gemeldinger giver formandskabet for LUR assisteret af sekretariatsudvalget et oplæg til 
justeringer af strukturen, som vil blive forelagt LUR den 11. september 2014.  

Bilag 

• Kommissorium for LUR _endelig__24 august 2012 
• Kommissorium Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
• Kommissorium for Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 
• 2014-05-04 Evaluering - målbeskrivelser i aftalegrundlaget 
• Evaluering Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
• Evaluering Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
• Udkast til revideret kommissorium for Koordinationsudvalget for folkesundheds-

området 27-05-14 (2) 

  

1-31-72-220-13 

3. Godkendelse af fælles markedsføringsmateriale 

 

Administrationen indstiller, 

at LUR godkender vedlagte oplæg til markedsføringsmateriale i forhold til at blive 
markedsført af Invest in Denmark og Én indgang til (primært) udenlandske virk-
somheder 

 

Sagsfremstilling 

 
LUR godkendte på møde den 8. oktober 2013, at der udarbejdes et fælles markedsfø-
ringsmateriale for at øge tiltrækningen af investeringer inden for sundhedssektoren i 
Region Midtjylland. Opgaven udføres af Invest in Denmark i samarbejde med Region 
Midtjylland. 
  
Helene Nørrelund fra Én indgang og Rasmus Beedholm-Ebsen fra Invest in Denmark har 
udarbejdet det første materiale i den sammenhæng. Materialet er tænkt som det første 
af flere markedsføringsmaterialer, hvor det er meningen, at virksomheder fra udlandet 
skal få et godt indblik i de kompetencer, der findes i Region Midtjylland (og resten af 
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Danmark), hvilket potentielt kan lede til større etableringer og/eller samarbejder i regio-
nen.  
  
Et første udkast til materialet har i februar 2014 været forelagt såvel LUR som kommu-
nikationsstrategigruppen. På baggrund af tilbagemeldingerne herfra har Helene Nørre-
lund og Rasmus Beedholm-Ebsen revideret oplægget. Det reviderede materiale har væ-
ret drøftet i kommunikationsgruppen den 4. juni 2014. Her bemærkede kommunikati-
onsstrategigruppen, at materialet er blevet kortere og mere præcist og indeholder gode 
argumenter for samarbejde med Region Midtjylland. Det blev endvidere bemærket, at 
materialet kan være til inspiration for kommende lignende papirer.  
  
På nuværende tidspunkt er der planer om at udarbejde yderligere materiale inden for 
CNS og cancer. Disse forventes ligeledes forelagt LUR til godkendelse. 
 

Beslutning 

 
LUR godkendte det fælles markedsføringsmateriale. 

Bilag 

• Markedsføringsmateriale 

  

1-31-72-220-13 

4. Orientering om planerne for strategiseminar 2014 

 

Administrationen indstiller, 

at LUR tager orienteringen om planerne for strategiseminar 2014 til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Den 5. december 2014 afholdes strategiseminar 2014 under temaet patientinvolvering 
og herunder med blik for samarbejde med kommuner og almen praksis. 
  
En arbejdsgruppe bestående af Mette Kjølby (formand), Kirsten Lomborg, Annelli Sand-
bæk, Charlotte Hjort og Kristine Drejø har sammen med repræsentanter fra LUR-
sekretariatet den 7. maj 2014 lagt foreløbige planer for program og talere. De foreløbige 
planer omfatter, at der produceres et output på seminaret (et charter eller lignende), i 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

23. juni 2014 

 

7 

stil med sidste års seminar. Som ordstyrer for arrangementet har gruppen booket jour-
nalist Tine Gøtzsche.  
  
Beskrivelse af temaet 
Patientinvolvering forstås som en ideologi og en praksis, der indebærer engagement i 
patienternes og de pårørendes situation, og et sundhedssystem, der er organiseret ud 
fra princippet om at hjælpe patienterne med at (for)blive aktive partnere i bestræbelsen 
på at opnå mest mulig sundhed. 
  

De fleste patienter vil gerne involveres, og der er evidens for, at en mere patientcentre-
ret og involverende indsats vil forbedre patienternes sundhed. Udfordringen er for det 
første at gøre det lettere for patenterne at træffe behandlingsvalg, hvor flere muligheder 
foreligger, og hvor ingen af dem er entydigt bedst. For det andet er udfordringen at støt-
te patienterne i at tillægge sig sunde vaner og nye strategier til at fastholde de nye va-
ner. Hvis denne omlægning af vores sundhedsvæsen skal lykkes, så skal det ske sam-
men med patienterne. De skal involveres både i deres eget møde med sundhedsvæsenet 
og de sundhedsprofessionelle og i at finde frem til de bedste måder at organisere pati-
entforløbene på. 

Men patientinvolvering må ikke ske i blinde. Der er brug for forskning, der systematisk 
følger udviklingen og tilvejebringer ny viden om, hvad der virker. For at kunne designe 
de rette forskningsprojekter er der brug for en bred vifte af anerkendte sundhedsviden-
skabelige, samfundsvidenskabelige og mere humanistisk orienterede forskningsmetoder 
og forskerkompetencer. 

  
Foreløbige hovedelementer i programmet 
Nedenfor er de forventede hovedelementer i programmet kort oplistet. 

1. Velkomst ved Allan Flyvbjerg/Ole Thomsen 
2. Introduktion til seminarets fokus og program 
3. Modul 1: Systemniveauet (Oplæg ved keynote speaker) 
4. Modul 2: Hospitalsniveauet (forskningsområdet vedr. brugerstyret behandling).  
5. Modul 3: Patientniveauet (hvad sker der, når vi vender pyramiden på hovedet – 

patienterne overtager selv styringen, og systemets opgave er at støtte op om 
dette). 

6. Formulering af et værdipapir/charter (hvilke forsknings- og udviklingsområder 
skal LUR satse på de kommende år?) 

7. Opsamling fra forsknings- og udviklingsgennemgangen 
8. Afrunding ved Allan Flyvbjerg/Ole Thomsen 

  
Deltagerkreds 
Der lægges op til samme deltagerkreds som ved strategiseminaret 2013. Dog med stør-
re vægt på kommunal deltagelse. 

• LUR og de to koordinationsudvalg 
• Udvalgene under Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

(Prioriteringsudvalget, Stipendieudvalget og Det Videnskabelige Bedømmelsesud-
valg) 

• Repræsentanter fra de forskningsstøttende faciliteter 
• Forskningsrådene på hospitalerne 
• Professorer på sundhedsområdet (kliniske professorer og professorer inden for 

folkesundhed og retsmedicin) 
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• Institutterne ved Health 
• Internationaliseringsrådet på Aarhus Universitetshospital 
• Hospitalsledelserne 
• Centercheferne på Aarhus Universitetshospital 
• Øvrige relevante ledelsespersoner og administrative medarbejdere i regionen og 

på universitetet 
• Sundhedsforvaltningerne i regionens kommuner 

 

Beslutning 

 
LUR drøftede planerne for strategiseminar 2014 og bakkede op herom. 
  
Det blev besluttet, at opsamlingen vedr. forsknings- og udviklingsgennemgangen (punkt 
7 i det foreløbige program) udgår. 
  
I stedet for at afslutte dagen med formuleringen af et værdipapir/charter blev det desu-
den besluttet, at strategiseminaret - i stil med sidste års seminar - indledes med LUR's 
bud på et værdipapir/charter, som kvalificeres på dagen. Arbejdsgruppen, der planlæg-
ger strategiseminaret, udarbejder et udkast til et værdipapir/charter, som forelægges 
LUR til godkendelse inden strategiseminaret. Fokus i papiret skal være, hvordan vi i uni-
versitet-regionssamarbejdet kan generere mere forskning i patientinvolvering. 
  
Der blev givet udtryk for, at det er vigtigt også at inddrage praksissektoren og patienter-
ne i strategiseminaret. I den sammenhæng blev det foreslået, at en patient kunne være 
med til at åbne dagen.   
Endelig blev det bemærket, at det er vigtigt, at seminaret i høj grad har fokus på evi-
densen på området. 
  

1-31-72-220-13 

5. Orientering om status for implementering af kommunikationsstrategien 

 

Administrationen indstiller, 

at LUR tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Det er aftalt, at LUR løbende holdes orienteret om arbejdet med implementering af 
kommunikationsstrategien. Nedenfor gives en status for arbejdet. 
  
Temadag om forskningsformidling 
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Den 26. maj 2014 holdte kommunikationsstrategigruppen en temadag om forsknings-
formidling for kommunikationsmedarbejdere, som arbejder på sundhedsområdet i Regi-
on Midtjylland eller i Health Kommunikation. Formålet med temadagen var at give kom-
munikationsmedarbejderne en fælles forståelse for arbejdet med forskningsformidling i 
LUR-samarbejdets regi. Tilbagemeldingerne om temadagen har været meget positive. 
Dagen var blandt andet anledning til nye erkendelser og skabte basis for øget netværk 
og samarbejde. Kommunikationsstrategigruppen planlægger derfor at holde en ny tema-
dag næste år.  
  
Forskningspræsentation 
Kommunikationsstrategigruppen har nedsat en arbejdsgruppe til at analysere den nuvæ-
rende webpræsentation af forskningen samt komme med anbefalinger til, hvordan forsk-
ningspræsentationen kunne se ud fremover. Formålet med arbejdsgruppens arbejde har 
været at afdække, om information om forskning fremover kan præsenteres mere hen-
sigtsmæssigt. Arbejdsgruppen har for nyligt afsluttet sit analysearbejde. Analysens re-
sultater peger på nogle oplagte indsatsområder, som de enkelte enheder umiddelbart 
kan arbejde videre med for at øge kvaliteten og ensartetheden af forskningssiderne lo-
kalt. Eksempelvis søgemaskineoptimering af de vigtigste sider og synliggørelse af PURE, 
som er et værktøj, der gør det muligt at søge blandt forskerne for fx at finde eksperter 
inden for forskellige forskningsområder, og finde forskernes kontaktoplysninger, publika-
tions- og aktivitetslister. Kommunikationsstrategigruppen vurderer desuden, at en fælles 
webportal ikke er relevant for nuværende. Med udgangspunkt i analysen af forsknings-
præsentationen, den fælles kommunikationsstrategi samt input fra temadagen arbejder 
kommunikationsstrategigruppen videre med et oplæg til aktiviteter, der kan styrke 
forskningsformidlingen i Region Midtjylland, og som vil blive forelagt LUR.  
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
Allan Flyvbjerg orienterede om, at der er indgået aftale mellem AUH og AU om, at der 
udgives endnu et eller to numre af Udforsk i 2014. Herefter vil de medarbejderressour-
cer, der er brugt på Udforsk overgå til andre kommunikationsaktiviteter med udgangs-
punkt i den fælles kommunikationsstrategi. Dermed vil der, som det også anbefales af 
kommunikationsstrategigruppen, ikke blive etableret en fælles webportal for nuværende.  
  

1-31-72-220-13 

6. Midtvejsevaluering af forskningsprogram på akutområdet 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 
Med budgetaftalen for 2012 afsatte Region Midtjylland 17 mio. kr. årligt til styrkelse af 
sundhedsforskningen i Region Midtjylland. I den første 3-årige periode er en del af disse 
midler afsat til gennemførelsen af fire tværgående forskningsprogrammer. Midlerne er 
fordelt på fire områder og med følgende fordeling: 

• Akutområdet: 3 mio. kr. (videnskabelig tovholder: Hans Kierkegaard) 
• Svær overvægt: 1,5 mio. kr. (videnskabelig tovholder: Bjørn Richelsen) 
• Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning: 1,5 mio. kr. (videnskabelig tovhol-

der: Claus Vinther Nielsen) 
• Psykiatriforskning: 2 mio. kr. (videnskabelig tovholder: Povl Munk-Jørgensen) 

  
De videnskabelige tovholdere for de tre sidstnævnte områder præsenterede status for 
forskningsprogrammerne på mødet i LUR den 26. februar 2014. Forskningsprogrammet 
for akutforskning kom senere i gang end de øvrige programmer og har desuden haft en 
særlig følgegruppe tilknyttet undervejs i forløbet, hvormed der har været en løbende 
opfølgning på dette program. Den videnskabelige tovholder for akutforskningsprogram-
met er inviteret til at deltage i mødet, hvor han vil præsentere status for forskningspro-
grammet. Han har på forhånd fremsendt en kort skriftlig status, inkl. budget (jf. bilag). 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
  
Den videnskabelige tovholder for akutforskningsprogrammet, Hans Kirkegaard, præsen-
terede status for forskningen i regi af Center for Akutforskning. LUR tilkendegav stor 
tilfredshed med det foreløbige arbejde inden for akutforskningen. 
  
Det blev drøftet, hvorvidt der stadig vil være behov for økonomisk støtte fra regionen til 
akutforskningen, når den nuværende bevillingsperiode udløber. Hans Kirkegaard tilken-
degav, at det fortsat vil være nødvendigt med økonomisk støtte, da akutforskning er et 
stort og nyt område under opbygning. RM orienterede om, at fordelingen af de 17 mio. 
kr. til styrkelse af sundhedsforskningen for den næste treårige periode fortsat er uafkla-
ret, men at der er forslag med om konkrete forskningsprojekter inden for akutområdet. 
  
Der blev spurgt ind til samarbejdet med specialer, der også forsker i emner, der relaterer 
sig til akutforskningen. Der blev givet udtryk for, at der er behov for et endnu tættere 
samarbejde. 
  
Per Jørgensen opfordrede til, at psykiatrien på sigt inddrages i akutforskningen, fx i rela-
tion til inkorporeringen af psykiatrien i Fælles Akutmodtagelserne.  

Bilag 

• Akutforskning_afrapportering 
• Akutforskning_afrapportering_budget 
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1-31-72-22-13 

7. Forskningsfonden: Orientering om tildeling af korterevarende stipendier og 
seniorstipendier 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Stipendieudvalget har afholdt møde d. 9. maj 2014 for at beslutte tildeling af kortereva-

rende stipendier og seniorstipendier. 

 

Forskningsfonden modtog 

• 63 ansøgninger om korterevarende stipendie, der samlet ansøgte om 6.238.393 

kr.  

• 24 ansøgninger om seniorstipendie, der samlet ansøgte om 2.269.128 kr.  

  

Samlet set var der ansøgt om 8.507.521 kr. 

 
Syv ansøgninger om korterevarende stipendie og fem ansøgninger om seniorstipendie 
blev afvist administrativt på grund af formaliafejl og manglende opfyldelse af krav til 
ansøger.  
 

Beslutning om tildeling af korterevarende stipendier og seniorstipendier fremgår af ved-

lagte skemaer. LUR bedes tage orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 
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• Til LUR - Seniorstipendier, forår 2014, Stipendiemodtagere 
• Til LUR - Korterevarende stipendier, forår 2014, Stipendiemodtagere 

  

1-31-72-220-13 

8. Orientering om kandidatuddannelser til professionsbachelorer 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Health har desværre fået afslag på sin ansøgning om prækvalificering af kandidatuddan-
nelse i fysioterapi. Den skitserede uddannelse havde et patient-/borgerrettet sigte, og 
var tegnet med en særlig faglig profil inden for det kardiovaskulære og det neurologiske 
specialeområde såvel som inden for generel rehabilitering.  
  
På trods af en bred og systematisk afdækning af aftagerbehovet, som viste en stor inte-
resse blandt de kommunale sundhedschefer og ledende terapeuter i både regioner og 
kommuner, har ministeriet tilsyneladende hæftet sig ved enkeltstående mere skeptiske 
høringssvar og/eller manglende høringssvar på højere organisatorisk niveau blandt 
sundhedsvæsenets aktører. Endvidere er det meldt tilbage fra ministeriet, at det med 
den pågående kortlægning af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet for 
de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser pt ikke synes hensigtsmæssigt at 
godkende kandidatuddannelser til denne målgruppe.  
  
Med afsæt i resultaterne fra behovsundersøgelserne og aftagernes tilbagemeldinger i 
høringssvar har Health besluttet at arbejde videre med at ville sikre kompetencer på 
kandidatniveau inden for rehabiliteringsfeltet. Der arbejdes på at udskille en linje inden 
for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, som er tværfaglig, med det formål at: 

• At uddanne kandidater, der kan indgå i og kvalificere det tværfaglige samarbejde 
i forbindelse med rehabilitering. 

• Sætte fokus på overgangen mellem sektorerne – både i relation til lovgivnings-
mæssige og organisatoriske forhold, såvel som ved praksisnær undervisning at 
sikre kandidaterne kompetencer til at koordinere tværsektorielle forløb. 

 

Beslutning 
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Allan Flyvbjerg orienterede om, at Health har fået afslag på deres ansøgning om præ-
kvalificering af kandidatuddannelse i fysioterapi.  
  
Vibeke Krøll udtrykte ærgrelse over afslaget inden for såvel fysioterapi og jordemodervi-
denskab. Begge faggrupper fungerer selvstændigt i klinikken, hvorfor kandidatuddannel-
serne ville være meget nyttige. 
  

1-31-72-220-13 

9. Orientering om revideret notat om stillingsfællesskaber med Health 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
LUR og de to koordinationsudvalg blev i februar og marts måned 2013 orienteret om, at 
Health havde udarbejdet et notat om mulighederne for at indgå stillingsfællesskaber 
med universitetet på sundhedsområdet. I sommeren 2013 udsendte Styrelsen for Uni-
versiteter og Internationalisering (under Uddannelses- og Forskningsministeriet) en ny 
stillingsstruktur, der fastlægger stillingskategorierne for det videnskabelige personale 
ved universiteterne. Den nye stillingsstruktur medfører en række ændringer, som LUR og 
de to koordinationsudvalg blev orienteret om i september og oktober måned 2013.  
  
Som konsekvens af den nye stillingsstruktur har Health justeret notatet om stillingsfæl-
lesskaber med Health, og det reviderede notat er vedlagt til udvalgets orientering.  
  
Styrelsen meddeler desuden, at der inden længe kommer et nyt cirkulære vedrørende 
lønvilkårene for det videnskabelige personale ved universiteterne, og at cirkulærets ind-
hold ikke forventes at berøre stillingsstrukturen. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  
På mødet blev der efterspurgt en beskrivelse af hvilke ændringer, der er foretaget i no-
tatet, og det blev aftalt, at disse skrives ind i referatet, jf. nedenfor. 
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Der er foretaget en lang række mindre ændringer, og nedenstående beskrivelse dækker 
således kun de større ændringer.  
  
Der er blevet foretaget følgende justeringer i de indledende afsnit: 

• Opdatering af links og henvisninger 
• Tilføjelse omkring Lov om tidsbegrænset ansættelse (s.2) 
• Tilføjelse omkring forskellen på hovedstillinger og særlige stillinger (s. 4-5). Ho-

vedstillingerne udgør et samlet karriereforløb og består af adjunkt/forsker, lek-
tor/seniorforsker, professor mso og professor. De særlige stillinger indgår ikke i 
det samlede karriereforløb. 

• Revidering af afsnit 5.2. om den akademiske karriere i kombination med ansæt-
telse i sundhedssektoren: Teksten er blevet præciseret og illustrationen af den 
akademiske karrierevej i klinisk/praksisnær sammenhæng er slettet, da den gav 
indtryk af en decideret klinisk karrierevej.  

  
De væsentligste ændringer i stillingstyperne er: 

• Postdoc-stillingen (s. 9) er blevet udskilt til en selvstændig tidsbegrænset stilling 
på maksimalt fire år. Dermed tydeliggøres det, at postdoc- og ad-
junkt/forskerstillingerne er forskellige både i forhold til anvendelse og de efterføl-
gende karrieremuligheder. Stillingsindholdet i en postdoc-stilling er overvejende 
forskning. Der kan fortsat være undervisningsopgaver, men det er ikke det pri-
mære formål med stillingen. Postdoc-stillingen kan kvalificere til en karriere i sek-
torer udenfor universitetet, ligesom det er muligt med en efterfølgende ansættel-
se som adjunkt. Stillingen kvalificerer ikke i sig selv til en lektorstilling.  

• Indførelse af et seksårigt ”tenure track” (s. 9), hvilket betyder, at adjunkter kan 
ansættes i varige stillinger, hvorefter den ansatte efter positiv faglig bedømmelse 
overgår til en lektorstilling senest efter seks år. Formålet er at tiltrække og fast-
holde de bedste danske og internationale forskere ved at kunne tilbyde dem en 
varig karrierestilling som er internationalt sammenlignelig.  

• Professor mso (s. 12) kan nu ansættes i op til otte år fra starten.  
• Samfinansierede ph.d.-forløb (s. 6-7): Teksten er ændret, så den stemmer med 

den nye stipendiestruktur på Health. 
• Der er tilføjet engelske titler 

Bilag 

• Stillingsfællesskaber med AU Health revideret maj 2014 

  

1-31-72-220-13 

10. Orientering fra koordinationsudvalgene 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

23. juni 2014 

 

15 

 

Sagsfremstilling 

 
Orientering fra Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet 
Koordinationsudvalget har i marts vedtaget fire nøgletal, som skal bruges til at følge ud-
viklingen i forskningsindsatsen på de somatiske og psykiatriske hospitaler samt præho-
spitalet. De fire nøgletal er antal ph.d.-studerende, professorer og publikationer samt 
ekstern finansiering. Derudover drøftede udvalget status på forsknings- og udviklings-
gennemgangen. 
  
På udvalgets møde i maj drøftede udvalget et forslag til nyt dansk kodeks for integritet i 
forskning sammen med udkast til ny AU-politik for ansvarlig forskningspraksis. 
  
Orientering fra Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
På sidste møde i udvalget den 23. maj 2014 blev der blandt andet fulgt op på udvalgets 
handleplan for samarbejde om forskning på folkesundhedsområdet. Det blev besluttet at 
arbejde videre med opbyggelse af et forskningsmiljø med fokus på ’Unge - moderat til 
svære psykiske lidelser – rehabilitering, uddannelse – sundhedsadfærd – arbejdsmar-
ked’. 
  
På mødet blev tværsektorielle forskningsinitiativer desuden drøftet. Udvalget har ind-
samlet materiale til kortlægning af eksisterende tværsektorielle forsknings- og udvik-
lingsprojekter. Materialet viser, at der allerede er et samarbejde med kommunerne og 
almen praksis, der med fordel kan bygges videre på med henblik på koordinering mellem 
eksisterende aktiviteter og udpegning af områder, hvor der kan være behov for en styr-
ket indsats. Da der er tale om et stort materiale er der behov for yderligere tematise-
ring. Til næste møde i udvalget laves der en tematiseret gennemgang af forskningspro-
jekterne i forhold til de tre fokusområder i handleplanen for samarbejdet om forskning 
på folkesundhedsområdet: 

• Forbedring af udsatte gruppers gode leveår og middellevetid  
• Rehabilitering med fokus på udsatte grupper og hverdagsliv 
• Social- og sundhedsvæsenets organisering og funktion  

Hvis kortlægningen viser emner af interesse for koordinationsudvalget for hospitaler og 
universitet tages dette op i dialog mellem de to koordinationsudvalg. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-31-72-220-13 

11. Eventuelt 
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Sagsfremstilling 

 
Eventuelle punkter bringes op. 
 

Beslutning 

 
Ingen punkter under eventuelt. 
  

1-31-72-220-13 

12. Mødedeltagere 

 

Beslutning 

 
Deltagere: 

• Koncerndirektør Ole Thomsen, Direktionen, Region Midtjylland (formand) 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet (formand) 
• Koncerndirektør Anne Jastrup, Direktionen, Region Midtjylland 
• Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland 
• Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, Region 

Midtjylland 
• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 
• Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjyl-

land 
• Prodekan Michael Hasenkam, Health. Aarhus Universitet 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Rådgiver Maiken Rose Hjortbak, Health, Aarhus Universitet 
• Fuldmægtig Thea Hahn Tougaard, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (re-

ferent) 
Afbud: 

• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjyl-
land 

• Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

  
 
 


