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1-31-72-22-13 

1. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

Administrationen indstiller, 

• At de ændringer i ansøgningsprocedure og bedømmelseskriterier for stipendiean-

søgninger, som stipendieudvalget foreslår, godkendes (ligger i bilag). 

• At LUR beslutter, hvorvidt det skal være lettere for personer, der forsker inden for 

folkesundhedsområdet og psykiatrien, at søge puljen til stipendier. 

• At LUR udpeger en repræsentant for folkesundhedsområdet til stipendieudvalget. 

• At LUR godkender, at halvdelen af puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger 

de næste to år øremærkes regionshospitalerne, hvorefter en anden fordelings-

nøgle forventes besluttet. 

• At LUR godkender, at der ikke opstilles særlige vurderingskriterier for forsknings-

fonden. 

• At LUR godkender den foreslåede præcisering af bedømmelsesproceduren for an-

søgninger til puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger. 

• At de foreslåede ændringer i ansøgningsproceduren til puljen til forskningsprojek-

ter/forskerstillinger godkendes (ligger i bilag). 

• At budgetforslag for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsk-

ningsfond godkendes. 

Sagsfremstilling 

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond fik med indgåelsen af ”Afta-

lekomplekset” nyt administrationsgrundlag, samtidig med at administrationen overgik til 

Sundhedsplanlægning. 

  

Forskningsfonden har fungeret i ca. ét år med det nye administrationsgrundlag.  

En konsekvens af det nye administrationsgrundlag er, at alle hospitaler i regionen søger 

de samme puljer under forskningsfonden. Det har medført et øget behov for veldefinere-

de bedømmelseskriterier, samt en stramning i bedømmelsesproceduren og tydelige krav 

til ansøgerne og ansøgningerne. 
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Stipendieudvalget, Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg og Prioriteringsudvalget har 

udtrykt opbakning til en revision af forskningsfonden, herunder gerne en mere stringent 

fondsadministration.  

  

Korterevarende stipendier og seniorstipendier 

Stipendieudvalget har udarbejdet forslag til ændringer i ansøgningsprocedure og be-

dømmelseskriterier for stipendieansøgningerne til både korterevarende stipendier og 

seniorstipendier. 

  

Forslagene retter sig mod en præcisering af bedømmelseskrav, krav til ansøgeren og 

formkrav til ansøgningen. De foreslåede ændringer understøtter stipendieudvalgets øn-

ske om at stile efter mere stringent fondsadministration. Stipendieudvalgets forslag til 

ændringer fremgår af bilag 1. 

  

Stipendieudvalget ønskede desuden, at LUR tager en principiel drøftelse af, hvorvidt per-

soner, der forsker inden for folkesundhedsområdet og psykiatrien, lettere skal kunne 

søge puljen til stipendier. Dette kunne ske ved, at kravet om tilknytning til et somatisk 

hospital bortfalder eller modereres til også at omhandle tilknytning til CFK – Folkesund-

hed og Kvalitetsudvikling, psykiatrien og eventuelt øvrige institutioner under Region 

Midtjylland. 

  

LUR bedes udpege en repræsentant fra folkesundhedsområdet til Stipendieudvalget. Sti-

pendieudvalget vurderer, at de med den nuværende sammensætning med fordel kan 

styrkes i forhold til viden om forskning på folkesundhedsområdet.  

  

Puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger 

Fordelingsnøgle for puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger 

Puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger dækker samtlige hospitaler i regionen. Tid-

ligere år har halvdelen af puljen været øremærket regionshospitalerne. LUR bedes be-

slutte, hvorvidt halvdelen af puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger i 2013 og 

2014 skal øremærkes til regionshospitalerne, hvorefter en anden fordelingsnøgle forven-

tes besluttet. 
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Særlige vurderingskriterier 

Fonden har tidligere haft særlige vurderingskriterier, de seneste gældende fra 2008 til 

2012. De særlige vurderingskriterier har fokuseret på forskningsområder af særlig inte-

resse.  

  

Idet kriterierne har været meget brede, har de reelt ikke haft betydning. Det foreslås 

blandt andet på denne baggrund, at der ikke for nu opstilles nye særlige vurderingskrite-

rier, men at der i stedet arbejdes med, om forskningsfonden på sigt kan understøtte den 

kommende strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og 

Region Midtjylland.  

  

Bedømmelsesprocedure 

I forbindelse med bedømmelsen af ansøgninger til puljen til forskningsprojek-

ter/forskerstillinger i 2012, har det været drøftet, om bedømmelsesproceduren bør ænd-

res. Bedømmelsesproceduren i 2012 har være præget af en del meget lange ansøgnin-

ger og ansøgninger, der var svære at overskue.  

  

For at gøre bedømmelsesproceduren mere skarp foreslås nedenstående stramninger af 

ansøgningsproceduren (se også bilag 2) samt en præcisering af, at der vil ske en strikt 

håndhævelse af disse. 

  

Yderligere ønskes en præcisering af hospitalernes forpligtigelse til at lave en fornuftig 

sortering i ansøgningerne, inden de indsendes til fonden. Hospitalsledelserne forventes 

således at lave en grundig gennemgang af ansøgningerne med henblik på kvalitet samt 

en realistisk ramme, hvad angår antallet af ansøgninger og den samlede sum, der ansø-

ges om. 

  

Det foreslås, at hospitalerne tilstræber at følge nedenstående vejledende maksimalt an-

tal ansøgninger fra hvert hospital:  

• Aarhus Universitetshospital: 18 

• Hospitalsenheden Vest: 12 

• Hospitalsenhed Midt: 12 

• Regionshospitalet Randers: 8 

• Regionshospitalet Horsens: 8 
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• Præhospitalet: 8 

  

Ansøgningsprocedure 

Af bilag 2 fremgår forslag til ændringer og stramninger i ansøgningsproceduren til puljen 

til forskningsprojekter/forskerstillinger. Ændringerne understøtter Det Videnskabelige 

Bedømmelsesudvalgs og Prioriteringsudvalgets ønske om mere stringent fondsadmini-

stration. Ændringerne har til formål at begrænse mængden af indsendt materiale, samt 

sikre at der er de nødvendige oplysninger for at kunne bedømme ansøgningerne.  

Ændringerne skal desuden tydeliggøre kravene til ansøgere og ansøgningen. 

  

Budget 2013 

Forskningsfondens budget for 2013 udgør 27.712.000 kr., se bilag 3. De 8 mio. kr. fra 

Puljen til styrkelse af sundhedsforskning i Region Midtjylland, der bestyres under forsk-

ningsfonden, er ikke medtaget. 

  

Der skal afsættes 3.975.000 kr. til eksisterende tilsagn. De eksisterende tilsagn dækker 

110.000 kr. til statistikkonsulentordningen, 1.000.000 kr. til Proof of Concept og 

1.200.000 kr. til samfinansiering af skolarstipendier til forskningsårsstuderende. Alle tre 

puljer udbetales efter anmodning fra Aarhus Universitet. Yderligere dækker de eksiste-

rende tilsagn 1.465.000 kr. til flerårige bevillinger fra puljen til forskningsprojek-

ter/forskerstillinger, samt 200.000 kr. til administration af forskningsfonden. 

  

Fondsadministrationen foreslår følgende fordeling af de resterende 23.737.000 kr.: 

Til korterevarende stipendier og seniorstipendier: 6.500.000 kr. (Beløbet er hævet med 

530.000 kr. i forhold til tidligere år for at imødekomme øgede udgifter, idet LUR sidste år 

vedtog, at maksimumbeløbet pr. korterevarende stipendie skulle hæves fra 80.000 kr. til 

100.000 kr.) 

Til forskningsprojekter/forskerstillinger: 17.237.000 kr.  

  

Administrationsgrundlag 

De vedtagne ændringer indskrives i administrationsgrundlaget for forskningsfonden, 

hvorefter det reviderede administrationsgrundlag sendes til skriftlig godkendelse hos 

medlemmerne af LUR. 
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Beslutning 

LUR godkendte følgende: 
• At ændringerne i ansøgningsprocedure og bedømmelseskriterier for stipendiean-

søgninger, som stipendieudvalget har foreslået, indføres. 
• At der udpeges en repræsentant for folkesundhedsområdet til stipendieudvalget. 

Søren Kjærgaard og Mette Kjølby melder et navn ind. 
• At halvdelen af puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger de næste to år øre-

mærkes regionshospitalerne. 
• At der ikke opstilles særlige vurderingskriterier for forskningsfonden. 
• At budgetforslaget for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige 

Forskningsfond vedtages. 
  
Det blev drøftet, hvorvidt det fremover skal være lettere for personer fra folkesundheds-
området og psykiatrien at søge om midler fra forskningsfonden. Der var stor forståelse 
for rimeligheden i en ensartethed, men samtidig må det konstateres, at en udbredelse 
vil betyde en udtynding i forskningsmidler til de somatiske hospitaler, med mindre fon-
den overføres ekstra midler. Ole Thomsen konkluderede, at han umiddelbart vil foreslå, 
at status quo opretholdes, men at en udbredelse tages op igen med henblik på eventuel 
ikrafttræden i 2015, når regionshospitalerne har haft 3 år med styrkelse af deres forsk-
ning. Det kan oplyses, at direktionen i Region Midtjylland efterfølgende har besluttet, at 
folkesundhedsområdet og psykiatrien kan søge puljen til stipendier, og at beslutningen 
effektueres i den igangværende ansøgningsrunde. Muligheden for at udvide ansøgnings-
feltet til puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger vil blive taget op senere. Indtil 
videre fastholdes det dog, at puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger kun kan 
søges af personer med tilknytning til et somatisk hospital i Region Midtjylland.  
  
Bedømmelsesproceduren for ansøgninger til puljen til forskningsprojek-
ter/forskerstillinger blev drøftet, herunder hvorvidt der fortsat skal være et Prioriterings-
udvalg, og om udvalget i så fald skal kunne overrule de prioriteringer, som hospitalerne 
hver især har lavet af deres egne ansøgninger. Der var enighed om, at det kun giver 
mening at bevare Prioriteringsudvalget, hvis udvalget er bemyndiget til at beslutte den 
endelige prioritering uafhængigt af hospitalernes ønsker. Det blev aftalt at lade forman-
den for Prioriteringsudvalget Christian Boel afgøre, hvorvidt Prioriteringsudvalget skal 
opretholdes. Ole Thomsen tilkendegav, at han bakker op om en fastholdelse af Priorite-
ringsudvalget. Det blev endvidere aftalt, at Prioriteringsudvalget - hvis det bevares - 
fremover skal indlede en dialog med hospitalerne, såfremt udvalget vælger at prioritere 
ansøgningerne væsentligt anderledes, end hospitalerne selv har lagt op til.  
  
I forhold til ansøgningsproceduren til puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger blev 
det aftalt, at der sker en koordinering mellem fondsadministrationen og hospitalerne, så 
det er tydeligt, at ansøgninger skal sendes til den lokale hospitalsledelse.  
  
I forhold til budgetforslaget for 2013 foreslog Kristjar Skajaa, at der afsættes et større 
beløb til statistisk hjælp, ider der vurderes at være et meget stort behov på området. 
Det blev aftalt, at Institut for Klinisk Medicin inden næste møde i LUR (24. april 2013) 
udarbejder et oplæg til omfanget af og udgifterne til en eventuel udvidelse af statistikon-
sulentordningen. Budgettet vil herefter kunne justeres. 
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Bilag 

• Ændringer i ansøgningsprocedure og bedømmelseskriterier for korterevarende 
stipendier og seniorstipendier 

• Ændringer i ansøgningsprocedure til forskningsprojekter forskerstillinger 
• Budget 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

  

1-31-72-22-13 

2. Årsberetning for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond - 
til orientering 

Administrationen indstiller, 

• At Årsberetning 2012 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
fond tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet forelægges den 20. marts 2013 Årsberetning 2012 for Region Midtjyllands 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til orientering, jf. bilag. 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Årsberetning 2012 - Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

  

1-31-72-188-12 

3. Bedømmelse af ansøgning fra Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt om 
udnævnelse til universitetsklinik 

Administrationen indstiller, 

• At LUR godkender, at Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt tildeles status 
som universitetsklinik. 

Sagsfremstilling 
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Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg har vurderet ansøgningen fra Hammel Neurocenter, 
Hospitalsenhed Midt om at blive udnævnt til universitetsklinik. Bedømmelsesudvalget har 
bestået af: 
  

• Professor, dr.med. Fin Biering-Sørensen, Klinik for Rygmarvsskader, Neuro-
centret, Rigshospitalet 

  
• Professor, med.dr. in rehabilitation medicine Katharina Stibrant Sunnerhagen, 

Sahlgrenska Akademin 
  

• Professor, dr.med. Troels Staehelin Jensen, Department of Neurology, Aarhus 
University Hospital 

   
Udvalgets bedømmelse, ansøgningen samt de ændringer/præciseringer, som bedømmel-
sesudvalget har efterlyst er vedlagt som bilag. 
  
På baggrund af bedømmelsen fra det fagkyndige bedømmelsesudvalg indstilles det, at 
LUR godkender, at Hammel Neurocenter tildeles status som universitetsklinik. 
  

Beslutning 

LUR godkendte, at Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt får status som universi-
tetsklinik. 
  
Hospitalsenhed Midt og Kommunikationsafdelingen ved Health, Aarhus Universitet er 
tovholder for pressedækningen af nyheden. 

Bilag 

• Neurorehabilitering_ansøgning fra HEM_universitetsklinik (2) 
• Bedømmelse Hammel Neurocenter_4. januar 2013 
• Bilag til bedømmelse_Hammel Neurocenter_Peer_review_artikler Scopus (2) 
• Bilag til bedømmelse_Hammel Neurocenter_Ændringer i ansøgningen 

  

1-31-72-189-12 

4. Strategi for samarbejdet på sundhedsområdet og strategiseminar 

Administrationen indstiller, 

• At strategioplægget og programmet for strategiseminaret drøftes. 

Sagsfremstilling 
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Strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og 
Region Midtjylland 
En arbejdsgruppe under LUR har været nedsat til at formulere indholdet i en kommende 
strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midt-
jylland. Arbejdsgruppen har holdt et indledende brain-storm-møde i efteråret og et nyt 
møde igen i januar, hvor gruppen har forholdt sig til et konkret oplæg fra LUR-
sekretariatet. Vedhæftede strategioplæg er opdateret i henhold til bemærkningerne fra 
det seneste møde i arbejdsgruppen. Oplægget er godkendt af formandsskabet for LUR 
som det dokument, der skal danne rammen for forskningsstrategiseminaret den 15. 
marts 2013.  
  
Det skal understreges, at strategioplægget netop er et oplæg og ikke en endelig strategi. 
Dette er for at give mulighed for, at gode ideer og kommentarer i forbindelse med stra-
tegiseminaret kan få plads i den endelige strategi. Det indstilles, at LUR drøfter oplægget 
med henblik på at få afdækket eventuelle nye perspektiver på strategien internt i LUR.  
  
Som det fremgår af det vedhæftede strategioplæg, lægges der op til en meget kortfattet 
strategi på to sider indeholdende en vision og 3 strategispor. Strategien vil blive fulgt op 
af en række konkrete handlinger. Der vil blive lagt op til en drøftelse heraf på mødet i 
LUR den 24. april 2013. 
   
Strategiseminar 
Der vil som bekendt blive afholdt det første årlige strategiseminar den 15. marts 2013 
om samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. 
Det endelige program for dagen er vedhæftet. Programmet er sendt ud til følgende del-
tagerkreds: 
  

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

(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) 
• Internationaliseringsrådet på Aarhus Universitetshospital 
• Hospitalsledelserne 
• Centercheferne på Aarhus Universitetshospital 
• Øvrige relevante ledelsespersoner og administrative medarbejdere i regionen og 

på universitetet 
• Kommunerne 

  
Formålet med dagen er dels at præsentere strategien, dels at få deltagernes kommenta-
rer til strategioplægget samt input til indholdet i de handlingsplaner, der skal laves efter-
følgende. I programmet er der lagt vægt på deltagernes aktive medvirken, og at input 
fra seminaret får en plads i den endelige strategi. Dette skal bidrage til at sikre ejerskab 
blandt forskningsaktive personer og de relevante ledere og administrative medarbejdere 
fra både universitet og region.  
   
LUR bedes drøfte programmet, herunder give input til vinkler i paneldebatten. 
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Beslutning 

LUR bakkede op om den overordnede linje i strategioplægget, herunder at omdrejnings-
punktet for strategien er viden, sundhed og velfærd. Det blev blandt andet bemærket, at 
folkesundhedsområdet bør skrives mere ind i papiret, og at der med fordel kan indarbej-
des mere om innovation. Det blev aftalt, at LUR-sekretariatet gennemskriver strategiop-
lægget i henhold til faldne bemærkninger. Strategioplægget vedlægges med program-
met for strategiseminaret den 15. marts 2013.  
  
Der var i programoplægget for strategiseminaret lagt op til en paneldebat med 10 panel-
deltagere. Med henblik på at reducere antallet af paneldeltagere blev det besluttet at 
lade de interne oplægsholdere udgå af panellet. 

Bilag 

• Strategioplæg_19. februar 2013 (udkast) 
• Program for strategiseminar_19. februar 2013 

  

1-31-72-193-12 

5. Godkendelse af planer for anvendelsen af midler til internationalisering 

Administrationen indstiller, 

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

Sagsfremstilling 

Med budgetaftalen for 2012 afsatte Region Midtjylland 17 mio. kr. årligt til styrkelse af 
sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Af de 17 mio. kr. er Aarhus Universitetshospi-
tal i perioden 2012-2014 blevet tildelt 3 mio. kr. årligt til styrkelse af den højt specialise-
rede forskning og behandling på universitetshospitalet, bl.a. gennem internationalisering 
af forskningen. Det blev på mødet i LUR den 31. oktober 2012 aftalt, at Aarhus Universi-
tetshospital skulle lave en redegørelse til LUR over udbyttet af de midler, som regionsrå-
det har afsat til internationalisering.  
  
Aarhus Universitetshospital har fremsendt en redegørelse over anvendelsen af midler til 
internationalisering (jf. bilag). 

Beslutning 

LUR bakkede op om Aarhus Universitetshospitals planer for anvendelsen af midlerne til 
internationalisering. 
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Bilag 

• Statusafrapportering fra Aarhus Universitetshospital_midler til internationalisering 
• Bilag til stautsafrapportering fra Aarhus Universitetshospital_midler til internatio-

nalisering 

  

1-31-72-194-12 

6. Status for implementering af kommunikationsstrategien 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

LUR blev på mødet den 31. oktober 2013 orienteret om de første indsatsområder, som 
kommunikationsstrategigruppen ville tage fat på. Nedenfor følger en status på arbejdet: 
  
Udarbejdelse af fælles pressefolder 
Kommunikationsafdelingen på Health, Aarhus Universitet har udarbejdet et forslag til 
fælles pressefolder. Forslaget har været sendt til kommentering hos Koncern Kommuni-
kation samt kommunikationsafdelingerne på Aarhus Universitetshospital, og der er her-
efter udarbejdet en endelig version. Pressefolderen er vedlagt som bilag.    
  
Afklaring af fremtiden for magasinet Udforsk 
Der har primo januar 2013 været afholdt et indledende møde mellem kommunikations-
strategigruppen og repræsentanter fra redaktionsudvalget for Udforsk. Det blev besluttet 
at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg til relancering af Udforsk. Op-
lægget til relancering af Udforsk forventes at kunne blive forelagt LUR på et af de kom-
mende møder. 
  
Realisering af princippet om co-branding  

• Udarbejdelse af skabeloner til fælles visitkort m.m.: Der er nedsat en arbejds-
gruppe bestående af grafiker Birte Randeris, Region Midtjylland, grafiker Anne 
Birgitte Andersen, Aarhus Universitetshospital, grafiker/teamleder Lars Benned-
sen, Aarhus Universitetshospital og brandingchef Svend Aage Mogensen Aarhus 
Universitet til at udarbejde fælles skabeloner til visitkort, mailsignaturer, presse-
meddelelser, breve og PowerPoint-præsentationer med både Aarhus Universitets 
og Region Midtjyllands logoer. Arbejdsgruppen foreslår, at organisationerne bru-
ger egen designmanual og tilføjer den anden parts logo. Med det udgangspunkt 
udarbejder arbejdsgruppen forslag til en række skabeloner. Visitkort bliver fx et 
dobbeltsidet kort med Aarhus Universitet-logo på den ene side og Region Midtjyl-
land-logo på den anden side. Brevpapir til fælles breve bliver for Region Midtjyl-
lands vedkommende det sædvanlige Region Midtjylland-brevpapir forsynet med 
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et Aarhus Universitet-logo nederst til venstre. Arbejdet forventes at være klart 
den 1. april 2013. 

  
• Udarbejdelse af retningslinjer for forberedelse af fælles AU-RM-arrangementer: 

LUR-sekretariatet har fået til opgave at udarbejde et oplæg. Det forventes, at der 
bliver tale om et kortfattet dokument - en tjekliste - der sikrer, at der i planlæg-
ningen af fælles arrangementer tages vare på både regionens og universitetets 
interesser. Med henblik på at kunne inddrage erfaringerne fra planlægningen af 
det forskningsstrategiseminar, der afholdes medio marts, vil retningslinjen først 
blive udarbejdet, når arrangementet er afviklet. Retningslinjen forventes at blive 
forelagt LUR på mødet den 24. april 2013. 

  
• Udarbejdelse af retningslinjer for kommunikationsafdelingernes samarbejde om 

forskningsrelaterede pressemeddelelser: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestå-
ende af kommunikationskonsulent Lotte Fisker Jørgensen, AU Kommunikation, 
Aarhus Universitet, journalist Anne Westh, Kommunikationsafdelingen, Aarhus 
Universitetshospital og journalist Henrik Brøns, Koncern Kommunikation, Region 
Midtjylland. Arbejdsgruppen har holdt et indledende møde i november 2012. Co-
branding er i dag implementeret på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetsho-
spital således, at begge organisationer nævnes i pressemeddelelser. Som hoved-
regel lægges pressemeddelelser også på begge organisationers elektroniske plat-
forme. Primo februar 2013 afholdes et nyt møde, hvor formålet er at få udarbej-
det en model/best practice for udsendelse af pressemeddelelser. En række prakti-
ske spørgsmål med hensyn til afsenderadresser, logo, brug af billeder, modtagere 
(fx solo eller bred distribution, fælles presseliste), m.m. forventes afklaret på 
mødet eller snarest derefter. Det er forventningen, at en fælles model for udsen-
delse af pressemeddelelser vil være klar til implementering i løbet af første halvår 
2013. 

  
Kommunikationsstrategigruppen er siden sidste møde i LUR blevet udvidet med repræ-
sentanter fra folkesundhedsområdet, regionshospitalerne og Psykiatri og Social. Gruppen 
består således fremover af følgende personer: 
  

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

land 
• Kommunikationskonsulent Anna Glavind, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvik-

ling 
• Kommunikationsrådgiver Jens Hanøy Flensted-Jensen, Regionshospitalet Randers 
• Kommunikationschef Elin Møller, Psykiatri og Social 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

(sekretær) 
  
Foruden færdiggørelsen af de allerede igangsatte opgaver har kommunikationsstrategi-
gruppen udvalgt en række nye indsatsområder, som der vil blive arbejdet videre med i 
den kommende tid: 
  

• Fælles tekst om universitet-regionssamarbejdet til hjemmesiderne. 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

21. februar 2013 

 

12 

• Indsats for intern formidling om universitet-regionssamarbejdet, herunder valg af 
et mere kommunikerbart navn for samarbejdet. 

• Temadag om forskningsformidling. 
  
LUR vil på mødet den 24. april 2013 blive orienteret om status for de igangsatte initiati-
ver.  

Beslutning 

Det er indtrykket i LUR, at kommunikationsstrategigruppen fungerer rigtig godt.  

I forhold til pressefolderen – og fremtidig fællesmateriale - blev det bemærket, at der er 
behov for et mere neutralt layout, hvor det ikke enten er universitetets blå farve eller 
regionens røde farve, der dominerer. Der blev desuden stillet spørgsmål til, hvorfor Aar-
hus Universitetshospital nævnes separat, og om det ikke vil være mere korrekt at nævne 
alle regionens hospitaler. Den samlede konklusion var, at farvevalg og tekst i informati-
onsmaterialet skal afspejle, at modtageren er alle parter inden for universitet-
regionssamarbejdet. 

Bilag 

• Pressefolder_når-journalisten-ringer_140x160_grafisk (2) 
• Kort om pressekontakt_når-journalisten-ringer_korrektur-grafisk (2) 

  

1-31-72-22-13 

7. Orientering om stillingsfællesskaber ved Aarhus Universitet 

Administrationen indstiller, 

• At notatet om stillingsfællesskaber ved Aarhus Universitet tages til orientering. 

Sagsfremstilling 

Aarhus Universitet, Health oplever stigende interesse fra det offentlige sundhedsvæsen 
og det private erhvervsliv for at etablere stillingsfællesskaber (også ofte kaldet delestil-
linger). Tilsvarende er stillingsfællesskaber en af de tilknytningsformer, der er beskrevet 
i delaftalen om tilknytningsformer, jf. aftalegrundlaget for samarbejde mellem Region 
Midtjylland og Aarhus Universitet. Denne udvikling har medført et behov for at få be-
skrevet mulighederne for at etablere sådanne stillinger samt de særlige vilkår, der gæl-
der for akademiske stillinger.  
  
Aarhus Universitet, Health har udarbejdet et notat (bilag), der beskriver de overordnede 
rammer og vilkår for at etablere stillingsfællesskaber med Aarhus Universitet, herunder 
stillingstyper og ansættelsesvilkår. Ved indgåelse af konkrete aftaler om stillingsfælles-
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skaber skal der afklares en række forhold, der ikke kan fastlægges generelt, herunder 
organisatoriske forhold og finansiering. 
  
Notatet har været behandlet internt på Aarhus Universitet, Health. Notatet forelægges 
LUR samt de to koordinationsudvalg i februar og marts måned 2013.  

Beslutning 

LUR udtrykte stor tilfredshed med, at der er udarbejdet et notat om stillingsfællesskaber 
ved Aarhus Universitet.  
  
Der var en række bemærkninger til notatet. Dekansekretariatet sørger for at opdatere 
notatet i henhold til disse bemærkninger.    
Det blev i forbindelse med drøftelsen af notatet slået fast, at det kun er specialeansvarli-
ge overlæger, der kan blive klinisk professor. 

Bilag 

• Stillingsfællesskaber mellem Health AU og offentlige og private partnere i sund-
hedssektoren _07.02.2013 

  

1-31-72-22-13 

8. Orientering fra seneste møder i koordinationsudvalgene 

Administrationen indstiller, 

• At LUR tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
På mødet i Koordinationsudvalget for folkesundhed den 5. december 2012 blev udfor-
dringer og vidensbehov i forhold til folkesundhedsområdet drøftet. Udvalget drøftede 
også ”Aftale om tilknytningsformer”. Der var enighed om, at det er vigtigt at få taget 
ordentligt hul på arbejdet med tilknytningsformerne. Det var i relation hertil tilslutning 
til, at aftalen bør revideres, så den også er dækkende for folkesundhedsområdet og ikke 
alene sygehusområdet. På den baggrund har der efterfølgende været afholdt møde med 
deltagelse af Center for Folkesundhed, Sundhedsplanlægning, Dekansekretariatet for 
Health og Institut for Folkesundhed. På mødet var der enighed om, at der ikke er noget i 
aftalegrundlaget, der forhindrer, at der kan indgås konkrete aftaler om tilknytninger på 
folkesundhedsområdet. Sundhedsplanlægning tager derfor initiativ til at få indkaldt til 
møder, så der kan arbejdes med aftaler med psykiatrien i Vest og med Afdeling for Fol-
keundersøgelser ved Regionshospitalet Randers. Desuden blev der lagt op til at sætte et 
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arbejde i gang med henblik på at sikre parallelitet i beskrivelsen af tilknytningsformer-
ne.  
   
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
På mødet i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet den 19. december 2012 
blev forventningerne til og perspektiverne i ”En indgang for industrien til kliniske forsøg i 
Danmark” drøftet. Der blev blandt andet også givet en status på behandlingen af ansøg-
ningerne om universitetsklinik og orienteret om indgåelsen af den nye refusionsaftale. 

Beslutning 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
LUR bakkede op om, at der arbejdes videre med at indgå tilknytningsaftaler mellem Aar-
hus Universitet og folkesundhedsområdet. Det blev desuden besluttet, at der skal igang-
sættes et arbejde med at revidere aftalen om tilknytningsformer, så den ikke kan læses 
på en måde, der udelukker folkesundhedsområdet. 
  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
Der er i regi af koordinationsudvalget igangsat et arbejde med at få beskrevet, hvad det 
mere præcist indebærer at blive udnævnt som universitetsklinik. Der vil desuden blive 
sat et arbejde i gang med beskrivelse af specialernes udvikling på tværs af hospitaler.  
  

1-31-72-22-13 

9. Status for aftale om organisering og drift af GCP-enheden 

Administrationen indstiller, 

• At Krisjar Skajaa giver en orientering fra mødet med Region Nordjylland vedrø-
rende det fremtidige samarbejde omkring GCP-enheden. 

Sagsfremstilling 

Leder af GCP-enheden Annette Jørgensen er i dialog med Region Nordjylland om at fort-
sætte samarbejdet omkring en fælles GCP-enhed. Der er planlagt et møde mellem An-
nette Jørgensen, Kristjar Skajaa, Jens Sanddahl Christiansen, Lars Hvilsted Rasmussen 
(Region Nordjylland) og Morten Haugaard Jakobsen (Region Nordjylland) den 21. februar 
2013. Kristjar Skajaa giver en mundtlig orientering fra dette møde.  
  

Beslutning 

Det planlagte møde med Region Nordjylland var blevet aflyst. Det blev besluttet, at GCP-
enheden arbejder på at få aftalt et nyt møde. Såfremt det ikke umiddelbart lykkes at få 
arrangeret et møde med Region Nordjylland, vil Region Midtjylland og Aarhus Universitet 
i stedet indlede et samarbejde svarende til samarbejdet omkring Klinisk Epidemiologisk 
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Afdeling (KEA). Det betyder, at Region Midtjylland og Aarhus Universitet udvikler funkti-
onen, og at Region Nordjylland efterfølgende kan koble sig på, uden at dette forsinker 
processer hos Region Midtjylland og Aarhus Universitet.  
  

1-31-72-22-13 

10. Arbejdsplan for LUR i 2013/2014 

Administrationen indstiller, 

• At den reviderede arbejdsplan for LUR i 2013/2014 tages til efterretning. 
• At nye indsatsområder for LURs arbejde i det kommende år drøftes. 

Sagsfremstilling 

En revideret arbejdsplan for LUR er vedlagt som bilag.  

Beslutning 

Intet til referat. 

Bilag 

• Arbejdsplan for LUR i 2013-2014 (februar 2013) 

  

1-31-72-22-13 

11. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Eventuelle punkter bringes op. 

Beslutning 

Det har igennem længere tid været drøftet, hvilke personer der kan få adgang til pati-
entjournaler. LUR drøftede sagen i forhold til adgang for forskere. Der blev udtrykt stort 
behov for opbakning til den indsats, der bliver gjort for at opnå en pragmatisk løsning. 
  

1-31-72-22-13 
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12. Næste møde 

Sagsfremstilling 

Næste møde i LUR afholdes onsdag den 24. april 2013, kl. 09.30 - 12.30 i Aarhus. 

Beslutning 

Intet til referat. 
  

1-31-72-22-13 

13. Deltagere på mødet 

Sagsfremstilling 

Deltagere: 
• Direktør Ole Thomsen, Direktionen, Region Midtjylland (formand) 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet (formand) 
• 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 
• Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland 
• Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland 
• Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet 
• Rådgiver Maiken Rose Hjortbak, Health Aarhus Universitet 
• Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 

(referent) 
Afbud 

• Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Direktør Anne Jastrup, Direktionen, Region Midtjylland 

  
 
 


