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1. Oplæg fra arbejdsgruppe om rammesætningen for forskningsstrategiseminarer 
(OT/AF) (15 min. - kl. 09.00 - 09.15) 

 

Det indstilles, 

• At der til fremtidige forskningsstrategiseminarer vælges brede og tværgående 
temaer inden for rammerne "forskningssamarbejde" og "forskningsprioritering" 
frem for temaer, der omhandler et mere snævert felt. 

• At LUR godkender den foreslåede proces for opfølgning på strategiseminar om 
forskning i patientinvolvering. 

 

Sagsfremstilling 

 
På LUR-mødet den 8. december 2015 blev der foretaget en umiddelbar evaluering og 
opfølgning på det strategiseminar om forskning i patientinvolvering, der blev afholdt den 
5. december 2014. Det blev i den forbindelse drøftet, om udarbejdelsen af et charter - 
som der var lagt op til - er den bedste måde at følge op på, eller om opfølgningen på 
strategiseminarerne med fordel kan have en anden form. Drøftelsen førte desuden til en 
mere generel debat om, hvordan der bedst sættes rammer for og følges op på LUR's 
forskningsstrategiseminarer.  
  
Det blev på mødet besluttet at bede en arbejdsgruppe om at gå videre med sagen. Ar-
bejdsgruppen skulle udarbejde et forslag til rammesætningen for LURs forskningssats-
ninger generelt set. Tanken var, at der så efterfølgende skulle nedsættes en ny gruppe, 
som - med udgangspunkt i LURs drøftelse af rammesætningen generelt set - skulle be-
skrive en proces for opfølgning på strategiseminaret om forskning i patientinvolvering. 
  
Arbejdsgruppen vedrørende rammesætningen for LURs forskningssatsninger har nu af-
holdt møde og drøftet sagen. Det blev på mødet klart, at det var vanskeligt at adskille de 
to spørgsmål om opfølgning på det seneste strategiseminar og rammesætningen gene-
relt set. Arbejdsgruppens oplæg indeholder derfor også et forslag til den videre proces 
for opfølgning på seminaret om forskning i patientinvolvering. 
  
Overordnet rammesætning for LURs forskningsstrategiseminarer 
Baseret på erfaringerne fra de to strategiseminarer, der har været afholdt i LUR-regi, er 
det arbejdsgruppens vurdering, at der opnås størst udbytte af strategiseminaret, hvis 
der vælges et bredt og tværgående tema frem for et mere snævert.  
  
Det fremgår af kommissoriet for LUR, at der på forskningsstrategimøderne skal ske en 
drøftelse af "...de overordnede retningslinjer for forskningssamarbejdet, herunder opstil-
les målsætninger for, hvilke forskningsområder der skal prioriteres, samt hvilke resulta-
ter der forventes at komme ud af forskningen inden for disse områder.". Det er arbejds-
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gruppens vurdering, at rammerne for de fremtidige strategiseminarer med fordel kan 
lægge sig tæt op af denne beskrivelse og således lade "forskningssamarbejdet" og 
"forskningsprioriteringen" udgøre den overordnede ramme for de fremtidige strategise-
minarer. De to hovedtemaer kan således enten på skift danne ramme for strategisemi-
narerne eller begge bringes i spil under afviklingen af ét seminar.  
   
Endelig er det arbejdsgruppens vurdering, at der ikke på forhånd kan fastlægges en be-
stemt form for opfølgning på forskningsstrategiseminarerne, da opfølgningsformen vil 
afhænge af temaet og formålet med at valg af netop dette tema. Der kan derimod ar-
bejdes med at skærpe formålsbeskrivelsen endnu mere samt sikre en tættere inddragel-
se af LUR i forberedelserne af de fremtidige strategiseminarer. Det er forventningen, at 
det herved vil blive mere klart, hvad der skal være produktet af seminaret. 
  
Det foreslås endvidere, at kadencen for afholdelse af strategiseminarerne ændres fra 1. 
gang årligt til 1 gang hvert 1½-2 år, eller alternativt når det findes relevant. Den ekstra 
tid, der således vil være mellem strategiseminarerne, skal bruges til i højere grad end 
tidligere at involvere LUR og andre relevante interessenter i forberedelsen af seminarer-
ne.  
  
Opfølgning på strategiseminar om forskning i patientinvolvering 
Det foreslås, at en gruppe bestående af Mette Kjølby, Kirsten Lomborg og Charlotte 
Toftgård Nielsen i fællesskab gennemgår det interne opsamlingspapir, som blev udarbej-
det i forbindelse med strategiseminaret om forskning i patientinvolvering. Gruppen vil på 
baggrund af gennemgangen udpege relevante indsatsområder og beskrive forslag til, 
hvordan der kan arbejdes videre med disse. Forslagene forelægges LUR til godkendelse 
på et senere møde. 
 

Beslutning 

 
Det blev bemærket, at det seneste strategiseminar om forskning i patientinvolvering har 
sat gang i en proces på hospitalerne i forhold til patientinvolvering, og at seminaret der-
for har haft den ønskede effekt. Der var dog opbakning til, at der i forhold til de fremti-
dige strategiseminarer vælges bredere og mere tværgående temaer, der henvender sig 
til en større kreds af interessenter.  
  
Der var enighed om, at "forskningssamarbejde" og/eller "forskningsprioritering" skal ud-
gøre de overordnede rammer for de fremtidige strategiseminarer.  
Det blev herudover foreslået, at den forskningsprioritering, der skal foregå på semina-
rerne, skal have to hovedelementer: 
  

• Opsamling på igangværende indsatsområder, herunder præsentation af resultater 
samt plan for udbredelse af disse. 

  
• Valg af nye indsatsområder.  

  
LUR godkendte desuden den foreslåede proces for opfølgning på strategiseminaret om 
patientinvolvering.  
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2. Temadrøftelse af samarbejdet med kommuner, VIA og praksissektor - initiativer 
til fremme af viden og kompetencer i sundhedsvæsenet (AF/OT) (60 min. - kl. 
09.15 - 10.15) 

 

Det indstilles, 

• At LUR drøfter inddragelse af kommuner, VIA University College og praksissekto-
ren i samarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjyllands område. 

• At LUR beslutter den videre proces. 
 

Sagsfremstilling 

 
PÅ LUR-mødet den 23. februar 2015 blev det besluttet, at LUR’s samarbejde med kom-
muner og almen praksis samt forskningssamarbejde med VIA University College drøftes 
som tema i 2015. 
  
Vedhæftede oplæg til drøftelse er udarbejdet på baggrund af  en drøftelse mellem Ole 
Thomsen, Allan Flyvbjerg, Christian Boel, Anders Roed og Mette Kjølby på et møde den 
13. april. 
  
Oplægget lægger op til en åben drøftelse af inddragelsen af kommuner, praksissektor 
samt VIA UC, herunder blandt andet hvad LUR ønsker at få ud af samarbejdet, samt 
hvordan de tre meget forskellige parter ønskes inddraget.  
  
LUR bedes drøfte følgende aspekter:  

• Formål og tilknytning: 
• Hvad ønsker LUR at få ud af et udvidet samarbejde med kommuner, VIA 

UC og praksissektoren? 
• Hvordan ønskes de tre parter tilknyttet? 

• Sonderingsrunder hos kommuner, VIA UC og praksissektor ud fra spørgsmål ret-
tet mod de enkelte parter, se vedhæftede oplæg.   

  
Som optakt til temadrøftelsen indledes med to oplæg fra henholdsvis dekan Allan Flyv-
bjerg og konstitueret koncerndirektør Christian Boel, som giver deres bud på, hvad LUR 
kan få ud af et udvidet samarbejde med henholdsvis VIA University College (Allan Flyv-
bjerg) og kommuner og praksissektor (Christian Boel), og hvordan parterne ønskes til-
knyttet.  
 

Beslutning 
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Allan Flyvbjerg og Christian Boel præsenterede indledningsvist deres overvejelser i for-
hold til planerne om udvidet samarbejde med kommunerne, VIA og praksissektoren. De 
tilkendegav begge, at LUR efter deres opfattelse bør arbejde tættere sammen med de 
tre parter.  
  
Flere påpegede, at der er en særlig udfordring i forhold til samarbejdet med kommuner-
ne. Det kan derfor komme på tale, at der laves forskellige tilknytningsformer i forhold til 
det kommunale samarbejde. Der var desuden enighed om, at kommunerne skal kunne 
repræsentere hinanden, så alle 19 kommuner ikke skal sidde med i diverse mødefora.  
Det blev ligeledes påpeget, at der vil være udfordringer i forhold til kontakten til praksis-
sektoren. Det blev besluttet, at kontakten indledes der, hvor der er størst mulighed for 
etablering af et samarbejde på nuværende tidspunkt. 
  
Det blev foreslået, at opbygningen af en fælles forskningsinfrastruktur kunne være ét af 
de første indsatsområder for samarbejdet med kommunerne.  
  
Der var bred enighed i LUR om at indlede et mere forpligtende samarbejde, og det blev 
besluttet at arrangere møder på direktionsniveau med hver af de tre parter for at drøfte 
mulighederne. I forhold til VIA University College kontaktes direktør for sundhedsuddan-
nelser Aase Lydiksen, hos kommunerne rettes der henvendelse via KOSU, mens der i 
forhold til praksissektoren tages kontakt til Dansk Selskab for Almen Medicin og de 
forskningsinteresserede parter. Det blev desuden aftalt, at én af de to sygeplejefaglige 
direktører, som sidder i LUR, deltager i mødet med VIA University College. 
  
Det er i forbindelse med møderne vigtigt, at der sker en forventningsafstemning i forhold 
til, dels hvad LUR kan tilbyde de nye samarbejdspartnere, dels hvad de hver især kan 
bidrage med.  
  
LUR-sekretariatet sørger for at få fastsat mødedatoer samt udarbejdet et baggrundspa-
pir, der beskriver visionen for det udvidede samarbejde. Visionspapiret sendes til kom-
mentering i LUR. 
  

Bilag 

• Oplæg til drøftelse vedr. samarbejde på sundhedsområdet i Region Midtjyllands 
område version 0605201 

• Det tværkommunale sundhedssamarbejde _2_ 
• Organisationsdiagram for kommunernes samarbejde på sundhedsområdet _2_ 

  

1-31-72-22-15 

3. Fastlæggelse af temaet for forskningsstrategiseminar 2016 (AF/OT) (15 min. - 
kl. 10.15 - 10.30) 
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Det indstilles, 

• At temaet for strategiseminar 2016 bliver inden for feltet "Udvidet samarbejde på 
sundhedsområdet i Region Midtjyllands område". 

• At det besluttes, om seminaret skal omhandle samarbejdet både med kommuner, 
VIA University College og praksissektoren eller blot én af parterne. 

• At sammensætningen af en planlægningsgruppe for strategiseminaret 2016 be-
sluttes. 

 

Sagsfremstilling 

 
Det blev på møde i LUR den 23. februar 2015 foreslået, at LURs temadrøftelse af samar-
bejdet med kommuner, VIA University College og praksissektor kunne blive tema for 
næste forskningsstrategiseminar, idet dette kunne give LUR et større medejerskab over 
temaet.  
  
Overvejelserne om samarbejdet  med de øvrige parter udspringer blandt andet af den 
interesse, som flere eksterne parter har tilkendegivet i forhold til universitetets og regio-
nens samarbejde på sundhedsområdet. Herudover har der også på tidligere LUR-møder 
været drøftelser i forhold til de udfordringer - fx i forhold til afklaring af tilknytningsfor-
hold - som hospitalerne står overfor, når faggrupper knyttet til VIA University College 
ønsker at lave forskning. Disse forhold har blandt andet givet anledning til dagens tema-
drøftelse (jf. punkt 2) om, i hvilket omfang og i hvilken takt der skal ske en udvidelse af 
det nuværende LUR-samarbejde.  
  
En udvidelse af samarbejdet på sundhedsområdet omhandler i høj grad overvejelser om 
formen på det fremtidige forskningssamarbejde og vurderes derfor at falde i god tråd 
med de foreslåede rammer for fremtidige strategiseminarer, jf. punkt 1.  
  
Med udgangspunkt i de forudgående drøftelser af rammerne for forskningsstrategisemi-
narerne (jf. punkt 1) og temadrøftelsen af samarbejdet på sundhedsområdet (jf. punkt 
2) bedes LUR afgrænse temaet for seminaret i 2016 yderligere, herunder træffe beslut-
ning om, hvorvidt seminaret skal omhandle samarbejdet både med kommuner, VIA Uni-
versity College og praksissektoren eller eventuelt blot samarbejdet med én af parterne.  
  
LUR bedes i forlængelse heraf tage en indledende drøftelse af formålet med strategise-
minaret, og hvilket produkt der forventes at komme ud af seminaret.  
  
Endelig bedes LUR udpege repræsentanter til den planlægningsgruppe, der efterfølgende 
skal deltage i planlægningen af strategiseminaret. 
 

Beslutning 

 
LUR besluttede, at temaet for forskningsstrategiseminaret 2016 bliver inden for feltet 
"Udvidet samarbejde på sundhedsområdet i Region Midtjyllands område". Seminaret skal 
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omhandle samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland, kommuner, VIA 
University College og praksissektoren. 
  
Det blev desuden besluttet, at Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet (KUF) 
får til opgave at udarbejde et oplæg til indhold og organisering af seminaret. Oplægget 
forelægges LUR på et senere møde. 
  
Endelig blev det vedtaget, at strategiseminaret afholdes ultimo 2016.  
  

1-31-72-92-14 

4. Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen - godkendelse af forskningsplaner 
(OT) (5 min. - kl. 10.30 - 10.35) 

 

Det indstilles, 

• At LUR godkender de vedlagte planer. 
 

Sagsfremstilling 

 
LUR har tidligere drøftet, hvilke personer eller enheder der er tovholdere eller har ansva-
ret for udmøntningen af midler til de forskellige formål under Puljen til styrkelse af sund-
hedsforskningen i Region Midtjylland. Planer for en del af projekterne blev godkendt af 
LUR på mødet 23. februar 2015. Nu fremlægges nogle af de manglende forskningspla-
ner. 
  
Planer til godkendelse   

Der er vedlagt planer for følgende 2 områder: 

• På patientens præmisser 
• Akut:  

• Forskning i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter mellem akutaf-
delingerne og kommunerne  

• Præhospital forskning 
  
Der er ved at blive lagt sidste hånd på projektet "På patientens præmisser". Forsknings-
planen for "På patientens præmisser" vil blive eftersendt dagsordenen inden det endelige 
møde i LUR.  
  
For projektet "Forskning i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter mellem akutaf-
delingerne og kommunerne" er der udarbejdet en projektskitse med involvering af akut-
afdelingen på Regionshospitalet Viborg og med Peter Vedsted fra Forskningsenhed for 
Almen Praksis. Projektskitsen skal kvalificeres til en egentlig protokol, når der er antaget 
en projektleder. Der har været opslag af en post doc. stilling, idet der ikke er tilstrække-
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lige akademiske ressourcer i akutafdelingen til gennemførelse af forskningsprojektet. Der 
er fundet en ansøger, som ved bedømmelsesprocessen er blevet bedømt kvalificeret til 
stillingen. Tovholder, forskningschef og akademisk koordinator Charlotte Hjort ønsker nu 
en godkendelse af projektskitsen og af anvendelse af midlerne til aflønning af en post 
doc. 
  
På seneste møde i LUR blev fremlagt en plan for "Præhospital forskning - forskningspro-
jekter med udgangspunkt i Præhospitalet". LUR bemærkede, at der udelukkende var 
vedlagt planer for udmøntning af midlerne til styrkelse af infrastrukturen. 
En foreløbig plan eftersendes dagsordenen til LUR og LUR bedes godkende denne, så 
planlægningen er projekterne kan påbegyndes. En mere færdig projektbeskrivelse for-
ventes fremlagt for LUR i september.  
 

Beslutning 

 
LUR godkendte de fremlagte forskningsplaner. 

Bilag 

• Samarbejdsprojekt mellem akutafdelinger og kommuner - Call center projektskit-
se maj 2015 

• Forskningsplan_På Patientens Præmisser 
• Præhospitalet_Udmøntning af midlerne fra Puljen til Styrkelse ad Sundhedsforsk-

ning i RM_2015-17_ 

  

1-31-72-22-15 

5. Drøftelse og godkendelse af revideret professoraftale (AF) (10 min. - kl. 10.35 - 
10.45) 

 

Det indstilles, 

• At den reviderede professoraftale inkl. bilag drøftes og godkendes. 
 

Sagsfremstilling 

 
Siden indgåelsen af den fornyede samarbejdsaftale i 2012 har der været planer om 
udarbejdelse af en professoraftale, der dækker hele samarbejdsområdet – dvs. både 
universitetshospitalet, regionshospitalerne, præhospitalet, psykiatrien og folkesundheds-
området. 
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Sekretariatsudvalget for LUR og koordinationsudvalgene har sammen med sekretariats-
lederne på Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed på denne baggrund 
udarbejdet et forslag til en revideret professoraftale med bilag (vedhæftet som bilag 1, 2 
og 3).  
  
Den reviderede aftale bygger på den nuværende professoraftale (gældende for universi-
tetshospitalet), som vil bortfalde ved godkendelse af en samlet aftale.  
  
Den reviderede aftale har været sendt i høring hos samtlige medlemmer af Koordinati-
onsudvalget for Hospitaler og Universitet samt hos formandskabet for Koordinationsud-
valget for Folkesundhed. De indkomne høringssvar er oplistet i bilag 4, hvor der også 
kort er redegjort for, hvorvidt de forskellige input har givet anledning til justeringer i 
aftalen og/eller bilagene. 
  
Aftaleudkastet vil desuden blive forelagt Akademisk Råd på Health den 18. maj. Eventu-
elle input fra mødet i Akademisk Råd vil blive forelagt mundtligt på LUR-mødet.  
 

Beslutning 

 
LUR godkendte den reviderede professoraftale. Det blev dog præciseret, at selvom lære-
stolsprofessoren skal komme fra Aarhus Universitetshospital, kan der i helt særlige til-
fælde være mulighed for at vurdere enkeltsager ad hoc med henblik på eventuelt at ud-
pege en lærestolsprofessor fra et andet hospital. 

Bilag 

• Revideret professoraftale_bilag 1_pkt. 5 
• Bilag 1 til professoraftale_bilag 2_pkt 5 
• Bilag 2 til professoraftalen (skabelon til eksempel på aftale om femårigt professo-

rat)_bilag 3_pkt  
• Oversigt over indkomne høringssvar med bemærkninger_bilag 4_pkt 5 

  

1-31-72-22-15 

6. Orientering om status på registerområdet (AF) (5 min. - kl. 10.45 - 10.50) 

 

Det indstilles, 

• At orienteringen tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

 

Som bekendt pågår der en aktuel diskussion af adgang til sundhedsdata, med flere for-
skellige udfordringer/problemstillinger. Dette emne har ved flere lejligheder været disku-
teret i LUR. Allan Flyvbjerg orienterer om den aktuelle status. LUR bedes tage oriente-
ringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 
LUR drøftede status samt fremadrettet tilgang i sagen vedrørende problemerne på sund-
hedsdataområdet.  
  

1-31-72-22-15 

7. Orientering om uddelingen af korterevarende stipendier og seniorstipendier 
foråret 2015 (OT) (5 min. - kl. 10.50 - 10.55) 

 

Det indstilles: 

• At orientering tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Ansøgninger til ansøgningsrunden foråret 2015 til korterevarende stipendier og senior-
stipendier har været bedømt af stipendieudvalget.  
 
Forskningsfonden modtog 

• 46 ansøgninger om korterevarende stipendier, der samlet ansøgte om 4.562.015 

kr.  

• 23 ansøgninger om seniorstipendier, der samlet ansøgte om 2.152.458 kr.   

Samlet set var der ansøgt om 6.714.473 kr. 

 
Beslutning om tildeling af korterevarende stipendier og seniorstipendier er vedhæftet. 
Samlet set blev der uddelt midler for 3.156.260,82 kr. LUR bedes tage orienteringen om 
uddelingen til efterretning. 
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Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• 2015.05.11 Oversigtsskema, KV forår 2015 beslutning sendt til LUR 
• 2015.05.11 Oversigtsskema, senior forår 2015 beslutning sendt til LUR 

  

1-31-72-14-15 

8. Orientering om revisionen af specialeplanen i regi af Sundhedsstyrelsen (OT) (5 
min. - kl. 10.55 - 11.00) 

 

Det indstilles, 

• At orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Sundhedsstyrelsen igangsatte i januar 2014 en revision af den eksisterende speciale-
plan. Som led heri er der igangsat en ny ansøgningsrunde, hvor Region Midtjylland skal 
ansøge om fortsat at kunne varetage specialfunktioner på hospitalerne i regionen.  
  
Sundhedsstyrelsen har nu udgivet de i alt 36 reviderede specialevejledninger. De revide-
rede specialevejledninger danner grundlag for den ansøgningsproces, som skal forløbe i 
perioden 1. juni 2015 til 15. januar 2016. 
  
Den nuværende status for processen er, at Klinikforum i løbet af 2. kvartal 2015 foreta-
ger en gennemgang af alle specialerne med henblik på at danne et overblik over områ-
der og funktioner, hvor der kan være særlige problemstillinger. Samtidig sendes vejled-
ningerne i høring hos de faglige råd i Region Midtjylland. 
  
Herudover kører der en intern proces på Aarhus Universitetshospital, hvor det afklares, 
om der skal søges nye funktioner. Hospitalet er desuden i gang med nærlæsning af spe-
cialevejledningerne for at afdække, hvorvidt der er kommet nye krav, der kan få betyd-
ning for hospitalets mulighed for at fastholde eksisterende funktioner.  
  
Det er den foreløbige vurdering, at der med få undtagelser ikke er ændringer i vejled-
ningerne, der kræver betydelige ændringer i arbejdsdelingen mellem hospitalerne i regi-
onen, eller som udfordrer Aarhus Universitetshospitals position.  
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Regionens overordnede tilgang til den kommende ansøgningsrunde vil være, at der ta-
ges udgangspunkt i den gældende fordeling af specialfunktioner. I tilfælde, hvor der er 
problemer med at overholde kravene til en specialfunktion, eller udviklingen, herunder 
ændringer i specialevejledningerne, tilsiger det, kan der lægges op til ændringer. 
  
Ole Thomsen og Claus Thomsen uddyber yderligere på mødet. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-31-72-22-15 

9. Orientering fra koordinationsudvalgene (OT) 

 

Det indstilles, 

• At orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Der har ikke været afholdt møder i de to koordinationsudvalg siden sidste møde i LUR. 
 

Beslutning 

 
Intet til referat. 
  

1-31-72-22-15 

10. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 
Eventuelle punkter bringes op. 
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Beslutning 

 
Ole Thomsen orienterede kort om status for spareplansarbejdet i Region Midtjylland. 
Kristjar Skajaa bemærkede i den forbindelse, at de reduktioner i de centrale forsknings-
puljer, der er lagt op til, ikke bidrager meget til de samlede besparelser, men får stor 
betydning for regionshospitalernes fremadrettede forskningsaktivitet. Kristjar Skajaa 
ville overveje at indsende et høringssvar til regionen om sagen. 
  
LUR drøftede desuden den problemstilling, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved 
ph.d.-uddannelsens berettigelse. Universitetet oplever en tendens til, at ph.d.-
uddannelse af læger omtales som et led i lægernes karriereudvikling (eller i visse tilfæl-
de som en "barselsplatform" for småbørnsforældre). Universitetet opfordrede derfor re-
gionen til at bidrage til at understrege vigtigheden af ph.d.-uddannelsen, herunder at 
kommunikere ud, at ph.d.-uddannelsen skaber bedre læger.  
  
Det blev besluttet, at lægers ph.d.-uddannelse sættes på som tema på et kommende 
LUR-møde. 
  

1-31-72-22-15 

11. Mødedeltagere 

 

Sagsfremstilling 

 
Deltagere: 

• Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, AU 
• Lægefaglig direktør, Lone Winther Jensen, Regionhospitalet Randers, RM 
• Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, RM 
• Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, RM 
• Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, RM 
• Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, AU 
• Centerchef Mette Kjølby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM 
• Kontorchef Charlotte Toftgaard Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM 
• Konstitueret koncerndirektør Christian Boel, Direktionen, RM 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health, AU 
• Koncerndirektør Ole Thomsen, Direktionen, RM 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU 
• Rådgiver Tina Hjort Hansen, Health, AU 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, RM 

  
Afbud: 

• Lægefaglig direktør Per Jørgensen, Psykiatri og Social, RM 
• Konstitueret vicedirektør Rikke Skou Jensen, Sundhedsplanlægning, RM 
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Beslutning 

 
Intet til referat. 
  
 
 


