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1-31-72-189-12 

1. Temadrøftelse: Opfølgning på strategiseminar 

Administrationen indstiller, 

• At LUR evaluerer strategiseminaret den 15. marts og beslutter en ramme for 
kommende seminar(er). 

• At LUR godkender det reviderede strategipapir.  
• At LUR beslutter, hvordan strategien skal lanceres. 
• At LUR ud fra strategien udvælger og prioriterer de indsatsområder, der skal ar-

bejdes videre med. 
• At LUR beslutter, om der skal planlægges en revision af aftalegrundlaget og i så 

fald hvornår. 

Sagsfremstilling 

Evaluering af strategiseminaret 
Fredag den 15. marts kl. 9-13 afholdt Region Midtjylland og Health det første fælles stra-
tegiseminar. På seminaret præsenterede oplægsholdere indefra og udefra deres per-
spektiver på samarbejdet mellem regionen og universitetet.  
  
Seminaret var struktureret i en række foredrag med en afsluttende paneldebat, og op-
lægsholderne var blevet bedt om at udfordre samarbejdet og strategien. Der var ca. 110 
tilmeldte deltagere, som var inviterede, dvs. at det ikke var et åbent arrangement. Føl-
gende var inviteret: 

• 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) 
• 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 

  
LUR har tidligere talt om, at strategiseminaret skulle være en tilbagevendende begiven-
hed. På baggrund af erfaringerne fra det første strategiseminar bedes LUR beslutte en 
ramme for det/de kommende seminarer. Rammen omfatter følgende elementer:  
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• Seminarets primære formål: Skal seminaret give konkrete forskningsstrategiske 
input til samarbejdet, styrke den interne sammenhængskraft, profilere samarbej-
det i forhold til omverdenen eller andet? 

• Form: Skal kommende seminar(er) have samme form som det første, dvs. oplæg 
og debat i plenum? 

• Deltagerkreds: Målgruppe? Åbnet arrangement eller særligt inviterede? 
• Kadence: Hvor ofte skal der være strategiseminar? 

  
Godkendelse af revideret strategipapir 
På strategiseminaret blev centrale pointer i paneldebatten opsamlet på en planche (ved-
lagt). På baggrund af strategiseminaret og med udgangspunkt i denne planche, har se-
kretariatet tilføjet de væsentligste pointer til strategipapiret (vedlagt).  
  
LUR bedes godkende strategipapiret med de markerede tilføjelser.  
  
Når strategien er godkendt, skal regionsrådet (den 29. maj) og universitetsledelsen (den 
6. maj) orienteres. Herefter er der mulighed for at kommunikere strategien og dens be-
tydning både internt og eksternt.  
  
LUR bedes træffe beslutning om lanceringen af strategien, herunder om strategien skal 
formidles til eksterne samarbejdspartnere, og om der skal lægges op til en intern proces, 
hvor der i forbindelse med offentliggørelse af strategien lægges op til en strategisk drøf-
telse på Health, de enkelte hospitaler (inkl. præhospitalet og psykiatrien) og i CFK - Fol-
kesundhed og Kvalitetsudvikling om strategiens betydning for det videre arbejde på om-
rådet. 
  
Valg af indsatsområder 
Strategien lægger op til, at der arbejdes videre med de målsætninger, der listes op in-
den for hvor hvert strategispor. Nogle målsætninger knytter sig direkte til aftalegrundla-
get, f.eks. at region og universitet skal udveksle viden gennem universitetsklinikker mv. 
Andre målsætninger ligger ud over aftalegrundlaget.  
  
LUR bedes gennemgå målsætningerne, vælge og prioritere de indsatsområder, der 
umiddelbart skal arbejdes videre med.  
  
LUR bedes desuden drøfte, hvor tæt LUR skal følge arbejdet med indsatsområder, her-
under om der til hvert indsatsområde skal udpeges et LUR-medlem, der kan fungere 
som sparringspartner i forbindelse med det videre arbejde. 
  
Aftalegrundlaget 
Aftalen om samarbejde mellem regionen og universitetet blev indgået i februar 2012. 
Siden da har region og universitet fået erfaring med samarbejdet, og nye samarbejdsfla-
der viser sig, f.eks. blev klare samarbejdsrelationer til kommunerne og praksissektoren 
samt spørgsmålet om velfærdsinnovation mv. efterlyst på strategiseminaret. Dette på-
peger et behov for at supplere aftalegrundlaget inden for de kommende år.  
  
Hertil kommer, at enkelte dele i aftalegrundlaget ikke er helt ajour, f.eks. vedrørende 
tilknytningsformer på folkesundhedsområdet. 
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LUR bedes derfor beslutte, om der skal planlægges en revision af aftalegrundlaget og 
tidshorisonten herfor.  

Beslutning 

Evaluering af strategiseminaret den 15. marts 2013 
Der var enighed om, at strategiseminaret var et godt arrangement, som bør gentages. 
Særligt blev det fremhævet, at der var en oplevelse af fællesfølelse omkring og god dy-
namik i hele samarbejdsprojektet. Der var denne gang tale om et kick-off arrangement, 
og man bør ved det næste strategiseminar gå et spadestik dybere ned i samarbejdet. 
Det blev foreslået, at kommunerne og almen praksis kommer til at spille en større rolle. 
Såfremt der også næste gang lægges op til en paneldebat, bør den være mere fokuse-
ret, end den var ved det netop afviklede arrangement. Endelig blev det foreslået at udvi-
de deltagerkredsen med repræsentanter fra universitetets andre hovedområder. 
  
Det blev aftalt, at LUR på mødet den 28. august 2013 drøfter temaet for det kommende 
strategiseminar og i den forbindelse træffer beslutning om, hvorvidt arrangementet skal 
afholdes i løbet af foråret eller efteråret 2014. 
  
Godkendelse af revideret strategipapir 
Det reviderede strategipapir blev godkendt med enkelte bemærkninger, herunder forslag 
om, at der i en kommende version af papiret sættes mere fokus dels på patienten som 
hovedaktør, dels på betydningen af den interne konkurrence, der er på forskningsområ-
det. Den endelige version af strategien er vedlagt referatet. 
  
LUR drøftede lanceringen af strategien. Der var enighed om, at strategien formidles in-
ternt i universitet-regionssamarbejdet (fx via universitetets og regionens hjemmesider) 
samt direkte til deltagerne i strategiseminaret. Strategien forelægges desuden regions-
rådet og universitetsledelsen til orientering.  
  
Valg af indsatsområder 
Det blev aftalt, at de to koordinationsudvalg får til opgave at drøfte strategien og udpege 
områder for realisering af strategiens målsætninger. LUR udpegede to temaer, som ko-
ordinationsudvalgene som minimum skal forholde sig til i forbindelse med valg af ind-
satsområder, og de er: 1) Nedbringelse af administrative barrierer for samarbejdet mel-
lem Aarhus Universitet og Region Midtjylland og 2) Sammenhæng med kommuner og 
praksissektoren.  
  
Aftalegrundlaget 
Det blev besluttet, at der ikke for nuværende aftales et bestemt tidspunkt for revidering 
af aftalegrundlaget. 

Bilag 

• Opsamling på paneldebat_planche 
• Revideret strategi_10 april 2013 
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1-31-72-188-12 

2. Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt - bedømmelse af ansøgning om udnæv-
nelse til universitetsklinik inden for emneområdet rationel diagnostik 

Administrationen indstiller, 

• At LUR godkender, at Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt tildeles status som 
universitetsklinik inden for emneområdet rationel diagnostik. 

Sagsfremstilling 

Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg har vurderet ansøgningen fra Diagnostisk Center, 
Hospitalsenhed Midt om at blive udnævnt til universitetsklinik inden for emneområdet 
rationel diagnostik. Bedømmelsesudvalget har bestået af: 
  

• Professor, dr.med. Michael Kjær, Institut for Klinisk Medicin, Ortopædi og Intern 
Medicin, Københavns Universitet 

  
• Professor, dr.med., cand.oecon. Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomheds-

ledelse og Økonomi, Syddansk Universitet 
  

• Professor, dr.med. Frede Olesen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 
Universitet (formand) 

  
Udvalgets bedømmelse såvel som ansøgningen fra Diagnostisk Center er vedlagt som 
bilag.  
  
På baggrund af bedømmelsen fra det fagkyndige bedømmelsesudvalg indstilles det, at 
LUR godkender, at Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt tildeles status som universi-
tetsklinik inden for emneområdet rationel diagnostik. 

Beslutning 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved habiliteten i det fagkyndige bedømmelsesudvalg, 
samt om Diagnostisk Center fortsat har en tilstrækkelig robusthed, efter at overlæge og 
forskningsansvarlig lektor Torkell Ellingsen ikke længere er tilknyttet centret. Det blev 
aftalt, at Kristjar Skajaa undersøger disse forhold nærmere. LUR vil blive holdt orienteret 
i sagen.  

Bilag 

• Rationel diagnostik_ansøgning fra HEM_universitetsklinik 
• Bedømmelse af Diagnostisk Center ved Hospitalsenhed Midt 
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1-31-72-6-13 

3. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 

Administrationen indstiller, 

• At der træffes afgørelse om, hvorvidt det skal være muligt for personer med til-
knytning til folkesundhedsområdet og psykiatrien at søge puljen til forskningspro-
jekter og forskerstillinger. 

• At opretholdelse af Prioriteringsudvalget tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

På seneste møde i LUR blev det drøftet, hvorvidt det også skal være lettere for personer, 
der forsker inden for folkesundhedsområdet og psykiatrien at søge Region Midtjyllands 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Efter mødet besluttede Direktionen, at folke-
sundhedsområdet og psykiatrien kan søge puljen til stipendier, og at beslutningen blev 
effektueret i den netop afsluttede ansøgningsrunde.  
  
2013-opslaget til puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger vil snart blive offent-
liggjort og derfor ønskes en drøftelse af, hvorvidt det skal være muligt for personer med 
tilknytning til folkesundhedsområdet og psykiatrien at søge. Det medfører en ændring i 
forhold til de nuværende regler, hvor ansøgere skal have tilknytning til et somatisk hos-
pital i Region Midtjylland. 
  
Såfremt det besluttes, vil formuleringen i forskningsfondens administrationsgrundlag: 
"Forskningsfondens virksomhed retter sig imod sundhedsvidenskabelig forskning, der 
har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på eller 
i samarbejde med ét eller flere af Region Midtjyllands somatiske hospitaler."  blive æn-
dret til: "Forskningsfondens virksomhed retter sig imod sundhedsvidenskabelig forsk-
ning, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemfø-
res på eller i samarbejde med ét eller flere af Region Midtjyllands somatiske hospitaler 
og/eller folkesundhedsområdet eller psykiatrien i Region Midtjylland."  
  
Såfremt det besluttes at udvide til folkesundhedsområdet og psykiatrien, vil udvidelsen i 
praksis komme til at gælde for hele Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsk-
ningsfond.  
  
På sidste møde i LUR blev det drøftet, hvorvidt Prioriteringsudvalget skal opretholdes. 
Den endelige afgørelse skulle efterfølgende træffes af formanden for Prioriteringsudval-
get Christian Boel. Det er besluttet at opretholde Prioriteringsudvalget. 

Beslutning 

LUR drøftede kort spørgsmålet om, hvorvidt det skal være muligt for personer med til-
knytning til folkesundhedsområdet og psykiatrien at søge forskningsfondens pulje til 
forskningsprojekter og forskerstillinger. Det blev besluttet, at spørgsmålet i stedet læg-
ges op til Region Midtjyllands direktion, som træffer en afgørelse i sagen. 
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Orienteringen om opretholdelse af Prioriteringsudvalget blev taget til efterretning. 
  

1-31-72-194-12 

4. Implementering af kommunikationsstrategien 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 
• At LUR godkender forslag til grafiske skabeloner til realisering af princippet om 

co-branding. 

Sagsfremstilling 

Det er aftalt, at LUR løbende holdes orienteret om arbejdet med implementering af 
kommunikationsstrategien. Nedenfor gives en status for de foreløbige initiativer. 
  
Realisering af princippet om co-branding 
Der har været nedsat en række arbejdsgrupper til på forskellig vis at understøtte realise-
ringen af princippet om co-branding. Der er som følge af gruppernes arbejde lavet føl-
gende materiale: 
  

• Skabeloner til breve, visitkort, mail-signaturer, powerpoint-oplæg og roll-ups, der 
skal anvendes, når der kommunikeres på vegne af både universitetet og regionen 
(jf. bilag). 

  
• Retningslinje for forberedelse af fælles AU-RM-arrangementer. 

  
• Retningslinje for kommunikationsafdelingernes samarbejde om forskningsrelate-

rede pressemeddelelser. 
  
Det er besluttet at oprette en dokumentsamling på henholdsvis regionens intranet og 
universitetets hjemmeside for medarbejdere, hvor ovennævnte materiale vil blive gjort 
tilgængeligt.  
  
Kommunikationsstrategigruppen indstiller, at LUR godkender de vedlagte skabeloner til 
realisering af princippet om co-branding. 
  
Temadag om forskningsformidling 
Der er udarbejdet et programoplæg til en temadag om forskningsformidling. Målgruppen 
for arrangementet er kommunikationsmedarbejdere i Region Midtjylland (Koncern Kom-
munikation, hospitalerne, inkl. psykiatrien samt CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvik-
ling) og Health Kommunikation, Aarhus Universitet.  
  
Der lægges op til såvel interne som eksterne oplæg i programmet, men også aktiv mø-
dedeltagelse, hvor deltagerne får lejlighed til at drøfte egne erfaringer med området. 
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Arrangementet vil desuden blive brugt som anledning til at få præsenteret kommunikati-
onsstrategien og LUR-samarbejdet for hermed at få skabt en fælles forståelse blandt 
kommunikationsafdelingerne omkring den fælles opgave, der er i forhold til samarbejdet. 
Arrangementet planlægges afholdt i løbet af august 2013.   
   
Fælles hjemmesidetekst om universitet-regionssamarbejdet 
Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en fælles hjemmesidetekst, der kan anven-
des både på regionens og universitetets hjemmesider. Det foreløbige oplæg indeholder 
en forsidetekst, der helt overordnet beskriver universitetets og regionens samarbejde på 
sundhedsområdet og de gevinster og potentialer, der ligger heri. Det vil herudover være 
muligt at klikke sig ind på forskellige undertemaer som eksempelvis samarbejdsaftaler, 
ledelsesstruktur, universitetsklinikker, strategi og forskningsstøttende faciliteter. 
  
Som nævnt ovenfor er det desuden besluttet, at informationerne på de to hjemmesider 
skal suppleres med en dokumentsamling til intern brug. Dokumentsamlingen vil blive 
oprettet på Region Midtjyllands intranet og universitetets hjemmeside for medarbejdere. 
Dokumentsamlingen skal indeholde alle de dokumenter, som produceres i regi af univer-
sitet-regionsssamarbejdet (fx diverse aftaler og strategipapirer), og som ikke alle nød-
vendigvis skal ligge på de to hjemmesider (fx kommunikationsstrategien og diverse ret-
ningslinjer for realisering af princippet om co-branding).  
  
Afklaring af fremtiden for magasinet Udforsk 
Kommunikationsstrategigruppen har afholdt en række møder om sagen. Der arbejdes på 
et oplæg til, hvordan forskningsformidlingen i regi af universitet-regionssamarbejdet kan 
nytænkes, herunder anvendes i mere strategisk øjemed. Oplægget vil i første omgang 
blive drøftet på et møde ultimo maj mellem kommunikationsstrategigruppen og repræ-
sentanter fra redaktionsudvalget for Udforsk. Det endelige oplæg forventes at blive fore-
lagt LUR til godkendelse på mødet den 28. august 2013. 

Beslutning 

LUR udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet mellem universitetets og regionens 
kommunikationsafdelinger. 

Der var enighed om, at det var et meget flot oplæg til grafiske skabeloner. Skabelonerne 
blev godkendt.  

Bilag 

• Co-branding_AU_RM_180413 (2) 

  

1-30-214-06-V 

5. Status for indgåelse af aftale vedrørende GCP-enheden 

Administrationen indstiller, 
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• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Aftalen om samarbejdet med Aalborg Sygehus om Aarhus Universitetshospital ophørte 
som bekendt med udgangen af 2012. Fra 2013 skal der derfor være særlige samar-
bejdsaftaler med Region Nordjylland om blandt andet GCP-enheden. 
  
På den baggrund har lederen af GCP-enheden Annette Jørgensen været i dialog med 
Region Nordjylland om at fortsætte samarbejdet omkring en fælles GCP-enhed. Der er 
på baggrund af et møde mellem Kristjar Skajaa, Annette Jørgensen og Lars Hvilsted 
Rasmussen den 20. marts 2013 udarbejdet et revideret aftaleudkast, hvor der er lagt op 
til, at aftalen udviser større ligeværd mellem parterne.  
  
I den reviderede version ændres navnet til ”GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Univer-
sitetshospitaler”. Derudover er der ændret lidt på sammensætningen af formandskabet, 
Aalborg Universitet er kommet ind som en partner, og fordelingen af udgifter er ændret, 
således at Aalborg fra at betale 35 % betaler 40 %. Fordelingen mellem region og uni-
versitet er ikke udspecificeret, hvilket i stedet kommer til at bero på en lokalaftale, der 
skal udarbejdes efterfølgende.  
  
Region Nordjylland og Aalborg Universitet har medio april godkendt den endelige aftale, 
og der er nu sat gang i en underskrivelsesproces.   

Beslutning 

Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital har godkendt aftalen om GCP-
enheden. Ole Thomsen og Allan Flyvbjerg underskrev aftalen på mødet, som herefter 
sendes til underskrift i Region Nordjylland og på Aalborg Universitetshospital.  
  

1-31-72-126-12 

6. Status for akutforskningsprogrammet 

Administrationen indstiller, 

• At status for akutforskningsprogrammet tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Forskningsprogrammet for akutforskning er kommet godt i gang, således at der nu er 
gang i samtlige projekter, der er planlagt til at starte i forskningsprogrammets første år 
(se vedhæftede opdaterede beskrivelse).  
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Der er igangsat projekter på samtlige hospitalsenheder inkl. præhospitalet og Center for 
Akutforskning, samt tværregionale projekter. Der er dog endnu ikke igangsat projekter 
på Hospitalsenhed Midt, men disse forventes iværksat i 2013.  
  
Følgegruppen for akutforskningsprogrammet har gennemgået samtlige projekter i forsk-
ningsprogrammet og vurderet, at der nu er god sammenhæng i forskningsprogrammet.  
Budgettet for første år er stort set allokeret, dog er der 175.000 kr. i ubrugte midler. 
Følgegruppen for akutforskningsprogrammet har besluttet, at de ubrugte midler benyt-
tes til 1 måneds frikøb til forberedelse af et ph.d.-projekt omkring smertebehandling i 
akutmodtagelsen, samt til hvert år i 3 år at tildele 75.000 kr. til et ph.d.-projekt omkring 
vurdering af ældres evne til at blive udskrevet hurtigt fra akutafdelingerne. Øvrige 
ubrugte midler vil blive videreført til forskningsprogrammets andet og tredje år. 
  
Følgegruppen har desuden tilsluttet sig det foreliggende budget for forskningsprogram-
mets andet og tredje år og mødes igen i efteråret for at følge op på udviklingen i forsk-
ningsprogrammet og godkende disponering af de resterende midler.  

Beslutning 

LUR drøftede status for akutforskningsprogrammet. Der var opbakning til det forelagte 
program og oplæg til den videre proces. 
   
Christian Boel understregede den store betydning, som akutområdet og hermed også 
akutforskningsprogrammet har for regionen. Det blev aftalt, at Hans Kirkegaard inviteres 
med til et kommende møde i LUR for at fortælle mere om forskningen på akutområdet 
og perspektiverne heri. Det blev aftalt, at følgegruppen for akutforskningsprogrammet 
melder ind, når det vurderes at være et passende tidspunkt at give en status til LUR.  

Bilag 

• Bilag til LUR - Fordeling af regionsmidler til akutforskning 

  

1-31-72-22-13 

7. Aftaler om ydelser fra Forskningsstøtteenheden 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

LUR blev på mødet den 31. oktober 2012 forelagt et forslag til aftale om ydelserne fra 
Forskningsstøtteenheden. Der var på mødet tvivl om, hvorvidt behovet for forsknings-
støtte på regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet er så stort, som 
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der blev lagt op til i aftaleudkastet. Det blev derfor aftalt, at leder af Forskningsstøtteen-
heden, John Westensee skulle gå i dialog med hospitalerne med henblik på afklaring af 
niveauet for forskningsstøtte hvert sted.  
  
Den seneste status for indgåelsen af aftaler om Forskningsstøtteenhedens ydelser er, at 
der pr. 1. marts 2013 er indgået en aftale med Hospitalsenheden Vest (inkl. psykiatrien) 
samt CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (jf. bilag)  
  
Herudover er der inden jul sendt aftaleudkast ud til de andre hospitaler, inkl. præhospi-
talet. Forskningsstøtteenheden har siden da været i løbende dialog med Hospitalsenhed 
Midt, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens, og det er forventningen, 
at der inden længe vil blive indgået en aftale med disse hospitaler. 
  
Det er i forhold til præhospitalet aftalt at lave en mere langsom opstart, mens der i for-
hold til psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital fortsat afventes en tilbagemelding til 
Forskningsstøtteenheden.  
  

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

• Samarbejdsaftale_Forskningsstøtteenheden og Hospitalsenheden Vest_16. april 
2013 

• Samarbejdsaftale_Forskningsstøtteenheden og CFK_ 6. februar 2013 

  

1-31-72-22-13 

8. Adgang til journaldata 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Sundhedslovens bestemmelser om videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse 
med behandling af patienter og persondataloven har igennem den seneste tid givet an-
ledning til bekymring blandt det sundhedsfaglige personale, idet der er uklarhed om den 
præcise tolkning af lovgivningen.  
  
Problemstillingen behandles i øjeblikket hos flere instanser, fx i Sundhedsministeriet, 
lægeforeningen m.v. Der er i regionalt regi nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

24. april 2013 

 

11 

et oplæg til tolkningen af loven. Oplægget vil blive behandlet i Klinikforum på mødet den 
29. april 2013. Direktør Ole Thomsen forventes i forlængelse af mødet i Klinikforum at 
udsende en skrivelse til det sundhedsfaglige personale om, hvordan medarbejderne skal 
forholde sig til problemstillingen, indtil der kommer en mere klar udmelding fra ministe-
riet og/eller ændring af de omtalte love.  

Beslutning 

Ole Thomsen orienterede om, at der er en god proces i gang med henblik på at få udar-
bejdet oplægget. Papiret forventes tidligst at ligge klar ultimo maj 2013.  
  

1-31-72-22-13 

9. Orientering fra seneste møde i koordinationsudvalgene 

Administrationen indstiller, 

• At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
På mødet i Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet den 1. marts 2013 var der 
temadrøftelser om talentudvikling og uddannelse, bl.a. om kandidatuddannelser i opto-
metri og jordemodervidenskab. Herudover en drøftelse af, hvordan folkesundhedsområ-
det bedst indgår i den kommende proces om specialernes/fagområdernes udvikling. Der 
blev desuden orienteret om det arbejde, der er sat i gang med henblik på indgåelse af 
tilknytningsaftaler på folkesundhedsområdet. 
  
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
Der var på mødet i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet den 6. marts 2013 
en indledende drøftelse af hospitalernes planer for oprettelse af universitetsklinikker og 
professorater, herunder sammenhængen til hospitalernes forskningsprofiler. Det er pla-
nen, at udvalget på et kommende møde har en temadrøftelse om koordineringen af om-
rådet på tværs af hospitalerne, og at temadrøftelsen skal knyttes op på arbejdet med 
specialernes/fagområdernes udvikling. Blandt de øvrige punkter på dagsordenen var en 
drøftelse af Health's satsning på etablering af kandidatuddannelser rettet mod sundheds-
faglige professionsbachelorer, herunder at formålet med uddannelserne er at give de 
sundhedsfaglige professionsbachelorer (fx jordemødre og optometrister) et især klinisk 
men også fagligt løft i almindelighed. Der var enighed om, at den måde kandidatuddan-
nelserne er sammensat på, ikke bidrager til at de studerende uddannelser sig ud af fa-
get.  

Beslutning 
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Formandskaberne for de to koordinationsudvalg orienterede fra de seneste møder i hvert 
udvalg. 
  
Der var enighed om, at Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet bør have stor 
fokus på at få en stærk forankring af kommuner og almen praksis. Som led heri plan-
lægges det i første omgang at invitere en repræsentant fra almen medicin på Aarhus 
Universitet til at deltage i møder i koordinationsudvalget. 
  
På seneste møde i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet var der en drøftel-
se af planerne om at etablere en kandidatuddannelse inden for jordemodervidenskab. 
Der var i LUR umiddelbart opbakning til uddannelsernes kliniske sigte, der skal bidrage 
til et fagligt løft i klinikken. Regionen havde fokus på arbejdsgiverbehovet, og LUR drøf-
tede i den forbindelse bl.a. et passende volumen for den kommende uddannelse i jorde-
modervidenskab.  
  
Regionen vil behandle planerne om etablering af en kandidatuddannelse i jor-
demodervidenskab i Strategisk HR med henblik på nærmere drøftelse af regionens behov 
som arbejdsgiver.  
 
Eventuelle muligheder for samarbejde med Syddansk Universitet, der også tilbyder ud-
dannelse i jordemodervidenskab, blev desuden drøftet.  
  

1-31-72-22-13 

10. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

Eventuelle punkter bringes op. 

Beslutning 

Intet til referat. 
  

1-31-72-22-13 

11. Næste møde 

Sagsfremstilling 

Næste møde i LUR afholdes onsdag den 28. august 2013, kl. 12.00 - 15.00 i Aarhus.  

Beslutning 

Intet til referat. 
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1-31-72-22-13 

12. Deltagere på mødet 

Sagsfremstilling 

Deltagere: 
• Koncerndirektør 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 
• Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, 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: 

• Koncerndirektør Anne Jastrup, Direktionen, Region Midtjylland 

Beslutning 

Intet til referat. 
  
 
 


