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1-01-72-27-12 

1. Strategi og vision for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Midtjyl-
land og Aarhus Universitet 

Indstilling 

at orienteringen om strategiens godkendelse tages til efterretning 

at koordinationsudvalget udvælger indsatser, der følger op på strategien, herunder 
inden for de to temaer givet af LUR 

Sagsfremstilling 

  

Fredag den 15. marts afholdt Region Midtjylland og Health det første fælles strategise-
minar. På seminaret præsenterede oplægsholdere indefra og udefra deres perspektiver 
på samarbejdet mellem regionen og universitetet. På baggrund af debatten ved semina-
ret er strategien blevet justeret og godkendt på møde i LUR den 24. april (jf. bilag).  

LUR besluttede, at koordinationsudvalgene har ansvar for at udvælge de indsatsområ-
der, der skal sættes i værk som følge af strategien. Strategien åbner for indsatser på en 
lang række områder, hvoraf nogle knytter direkte an til aftalegrundlaget, og hvor der 
allerede er aktiviteter i gang (for eksempel vedrørende tilknytningsformer).  

Herudover udpegede LUR to overordnede temaer, som bør indgå i koordinationsudvalge-
nes valg af indsatsområder, men som ikke udelukker andre valg af andre indsatser. De 
to temaer er: 

a. Nedbringelse af administrative barrierer i samarbejdet mellem RM og AU. 

b. Øget sammenhæng med kommuner og praksissektoren.  

LUR vil efter sommerferien samle tilbagemeldinger fra de to koordinationsudvalg og 
træffe beslutning om den samlede opfølgning. 

På møde den 24. april drøftede LUR desuden en eventuel revision af aftalegrundlaget. 
Siden aftalen blev indgået i februar 2012 har region og universitet fået erfaring med 
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samarbejdet og nye samarbejdsflader med kommuner og almen praksis har vist sig. 
Dette har givet anledning til at overveje, om der skal planlægges med en revision af af-
talegrundlaget inden for nogle år. LUR besluttede, at der ikke for nuværende aftales et 
bestemt tidspunkt for revision af aftalegrundlaget. 

Beslutning 

Koordiantionsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
  
Opfølgning på Strategien: 
- KUF udarbejder strategi for forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet.  
- Der sættes særligt fokus på øget sammenhæng mellem Kommuner og almen praksis i 
dette arbejde 
- Formandskabet vil tage initiativ til at undersøge, om der er administrative barrierer i 
forbindlese med samarbejdet på folkesundhedsområdet mellem CfK og Institut for Folke-
sundhed. Der skal koordineres med Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet. 

Bilag 

• Strategi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Re-
gion Midtjylland_24. april 2013 

  

1-01-72-27-12 

2. Strategi for samarbejdet om forskning på folkesundhedsområdet 

Indstilling 

at oplægene tages til orientering 

at udkast til strategi for samarbejde om videnudvikling på folkesundhedsområdet 
drøftes med henblik på tilretning og godkendelse på næste møde i KUF. 

Sagsfremstilling 

Inden for rammerne af den overordnede strategi og vision for samarbejdet på sundheds-
området mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet har KUF til opgave at udarbej-
de en fælles strategi for forskning. 
  
På denne baggrund samt på baggrund af de indledende oplæg i koordinationsudvalget 
om udfordringer og behov for udvikling på folkesundhedsområdet set fra deltagerne i 
udvalgets perspektiver, er der udarbejdet vedhæftede udkast til strategi for forskning på 
folkesundhedsområdet. 
  
Udmøntningen af strategien skal bl.a. ske i samarbejde mellem forskningsmiljøerne på 
Institut for Folkesundhed, AArhus Universitet og Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 
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Region Midtjylland samt administrationen i Region Midtjylland repræsenteret ved Nære 
Sundhedstilbud.   
  
Som baggrund for en drøftelse af vedhæftede udkast til strategi vil der være tre oplæg: 
  

Oplæg omCFK's forskningsstrategi v. Claus Vinther Nielsen, Forskningsleder, Professor, 
Socialoverlæge og Ph.d, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.  

Oplæg om forskningsstrategien på Institut for Folkesundhed v. Kim Overvad, Professor 
ved Institut for folkesundhed. 

Oplæg om Nære Sundhedstilbuds rolle som forskningsunderstøttende for folkesundheds-
området v. Jens Bejer Damgaard, Kontorchef, Nære Sundhedstilbud. 

På baggrund af disse oplæg, samt oplæg under dagsordenens pkt. 1, ønskes en drøftelse 
af fremsendte udkast til strategi for forskning på folkesundhedsområdet. Strategien vil 
blive rettet til på baggrund af denne drøftelse og godkendt på næste møde i KUF. 

  

Forskningsstrategier fra hhv. Institut for Folkesundhed og CfK er vedlagt som bilag. 

Beslutning 

Oplægenen blev taget til orientering. 
  
Udkast til strategi for samarbejde om videnudvikling på folkesundhedsområdet blev drøf-
tet. Formandskab og sekretariat tilrettet udkastet med henbliv på godkendelse på næste 
møde i udvalget d. 23. oktober. 

Bilag 

• Strategi for forskning på folkesundhedsområdet 290513 (KLDred) 
• forskningsstrategi CFK 2013_05 
• Strategikort_Folkesundhed_uge52REV doc 
• Mål- og handleplaner_Folkesundhed_REV 

  

1-01-72-27-12 

3. Status for specialegennemgang 

Indstilling 

KUF kommer med anbefaling til Koordinationsudvalget for Universitet og Hospitaler om 
integration af folkesundhedsperspektivet i specialegennemgangen 

Sagsfremstilling 
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Jf. orientering på sidste møde i KUF den 1. marts, er Koordinationsudvalget for Universi-
tet og Hospitaler i gang med at planlægge en specialegennemgang. På mødet i KUF blev 
det drøftet, hvordan folkesundhedsområdet kan spille en rolle i specialegennemgangen. 
Flere muligheder blev drøftet, og det blev bl.a. nævnt, at folkesundhedsemner (f.eks. 
rehabilitering og overgang til kommuner og almen praksis) kan integreres i gennemgan-
gen af hvert af de lægefaglige specialer. KUF bedes formulere anbefalinger til Koordina-
tionsudvalget for Hospitaler om, hvordan folkesundhedsperspektivet kan integreres i 
specialegennemgangen. 

På møde den 13. juni skal Koordinationsudvalget for Universitet og Hospitaler drøfte pla-
nerne for specialegennemgangen, hvorefter konceptet færdiggøres og forventes behand-
let på møde den 11. september.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Koordinationsudvalget for Universitet og Hospita-
ler, der har arbejdet med et udkast til beskrivelse af proces og ansvarsfordeling. Ar-
bejdsgruppen består af Kristjar Skajaa, Lone Winther Jensen, Claus Thomsen, Charlotte 
Toftgård Nielsen, Anders Roed og Maiken Rose Hjortbak (ref.).  

Beslutning 

Specialegennemgangen blev drøftet i relation til folkesundhedsområdet. Der var opbak-
ning til forslaget om, at folkesundhedsemner integreres i gennemgangen af de lægefag-
lige specialer. KUF anbefaler, at lærestolsprofessorerne, i specialegennemgangen, bliver 
bedt om en faglig vurdering af patienternes overgang til og fra kommuner og almen 
praksis. 
  

1-01-72-27-12 

4. Orientering om status for AU-Center for HealthCare Improvement 

Indstilling 

at orienteringen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Aarhus Universitet, Health har siden januar arbejdet med at afklare grundlaget for etab-
lering af et AU-Center for HealthCare Improvement. Som et led i processen har der i 
foråret været afholdt møder med centrale interessenter, herunder Region Midtjylland. På 
baggrund af drøftelserne med Region Midtjylland, er Mette Kjølby blevet medlem af sty-
regruppen for at inddrage regionen aktivt i udviklingen af centerets aktiviteter.  

Health er nu i gang med at beskrive en model for centerets organisering og finansiering, 
der skal forelægges til beslutning i universitetsledelsen. Styregruppen har besluttet at 
udskyde behandlingen i universitetsledelsen til efter sommerferien for at give bedre tid 
til universitetets interne proces.  

Beslutning 



 

 

Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 
 

5

Michael Hasenkam orienterede. 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
  

1-01-72-27-12 

5. Status for arbejdet med tilknytningsaftaler på folkesundhedsområdet 

Indstilling 

at statussen tages til efterretning 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt møde med deltagelse af Center for Folkesundhed, Sundhedsplan-
lægning, Dekansekretariatet for Health og Institut for Folkesundhed med henblik at drøf-
te tilknytningsformer på folkesundhedsområdet. På mødet var der enighed om, at der 
ikke er noget i aftalegrundlaget, der forhindrer, at der kan indgås konkrete aftaler om 
tilknytningsformer på folkesundhedsområdet. På den baggrund har der været afholdt et 
positivt møde om tilknytning mellem Institut for Folkesundhed og Regionspsykiatrien i 
Vest. På grundlag af mødet arbejder psykiatrien på en strategi for forskningen i afdelin-
gen med henblik på at kunne vurdere til hvilket Institut, tilknytningen bedst kan etable-
res. Desuden er Aarhus Universitet ved at afklare, om Afdeling for Folkeundersøgelser 
ved Regionshospitalet Randers mest hensigtsmæssigt tilknyttes Institut for Folkesund-
hed eller Institut for Klinisk Medicin eller begge dele. 

Beslutning 

Statussen blev taget til efterretninge.  
  
Det blev fra universitetets side bemærket, at udviklingen på de to områder peger i ret-
ning af, at eventuelle tilknytninger vil ske udenfor folkesundhedsområdet. 
  

1-01-72-27-12 

6. Ændring af mødedato for næste møde i KUF samt mødeplan for 2014 

Indstilling 

at ændring af mødedato for næste møde samt mødeplan for 2014 tages til efter-
retning 

Sagsfremstilling 
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Grundet Koncernledelsesseminar i Raegion Midtjylland flyttes næste møde i KUF til ons-
dag d. 23. oktober kl. 9.00 - 12.00. 
  
Der er udarbejdet mødeplan for udvalgets møder i 2014 
  
Tirsdag d. 25. februar kl. 9.00 - 12.00 
Fredag d. 23. maj kl. 9.00 - 12.00 
Torsdag d. 21. august kl. 9.00 - 12.00 
Torsdag d. 20. november kl. 9.00 - 12.00 
  
Alle møder afholdes i Regionshuset i Aarhus. 

Beslutning 

Taget til efterretning. Dog med den rettelse, at mødet d. 23. maj er en fredag. 
  

1-01-72-27-12 

7. Eventuelt 

Beslutning 

Intet under eventuelt 
  
 
 


