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Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentud-
vikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet 
mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universi-
tet og Region Midtjylland 
 
 
1. Indledning  
Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus 
Universitet og en række sygehuse i de gamle Århus og Nordjyllands am-
ter. Flere organisatoriske og strukturelle ændringer i kølvandet på struk-
turreformen har nødvendiggjort en opdatering af aftalekomplekset for 
samarbejdet mellem universitetet og hospitalsvæsenet.  
 
Nærværende hovedaftale erstatter det oprindelige Aftalegrundlag for År-
hus Universitetshospital af 1. januar 2004. De væsentligste ændringer i 
forhold til det tidligere aftalegrundlag er følgende: 
 

• Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus ophører med 
udgangen af 2012 med at være en del af samarbejdet i Aarhus 
Universitetshospital. 

• Samarbejdet mellem regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien 
og Præhospitalet i Region Midtjylland og Aarhus Universitet inten-
siveres, således at et aftalebaseret og intensivt samarbejde frem-
over inkluderer alle hospitaler, regionspsykiatrien og Præhospita-
let i Region Midtjylland. 

• På samme måde inkluderes folkesundhedsområdet i Region Midt-
jylland i de overordnede aftaler med Aarhus Universitet, så afta-
lerne fremover inkluderer både regionens primære og sekundære 
sundhedssektor. 

• Det aftales, at forskningsledelsesansvaret ved regionshospitaler-
ne, regionspsykiatrien og Præhospitalet fremover løftes af Institut 
for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet ligesom for Aarhus Univer-
sitetshospital. 

• Ledelsesstrukturen for samarbejdet ændres og kommer fremad-
rettet til at bestå af Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet (LUR) og to koordinationsudvalg for hen-
holdsvis hospitalerne og folkesundhedsområdet i Region Midtjyl-
land. 

 
Denne hovedaftale vedrørende samarbejde på sundhedsområdet mellem 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland udgør en del af en overordnet 
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partnerskabsaftale mellem universitetet og regionen, jf. Strategisk part-
nerskabsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet af 6. ja-
nuar 2011. Der kan dermed foregå samarbejdsprojekter mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland – også på sundhedsområdet, som ikke 
har udspring i denne hovedaftale.  
 
2. Formål 
Formålet med at Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland har 
særlige aftaler på sundhedsområdet er til stadighed at øge kvaliteten og 
evidensen i sundhedsvæsenets tilbud om sundhedsfremme, forebyggel-
se, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering til det højeste interna-
tionale niveau til gavn for befolkning og patienter i Region Midtjylland. 
 
Hovedtesen i samarbejdet i forhold til organiseringen af forskningen er, 
at grundforskning, klinisk forskning samt klinisk udvikling og den kliniske 
virksomhed hænger tæt sammen. 
 
Strategien for universitetets og regionens samarbejde om forskning, ta-
lentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet for-
muleres og justeres løbende af Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet (LUR). 
 
3. Ansvarsfordeling 
Den overordnede ansvarsfordeling i forhold til universitetets og regionens 
samarbejde på sundhedsområdet indebærer, at Health, Aarhus Universi-
tet har hovedansvaret for forskningen og den prægraduate kliniske un-
dervisning, og at Region Midtjylland har ansvaret for de kliniske funktio-
ner på regionens hospitaler. 
 
Ledelserne på de forskellige niveauer er ansvarlige for, at der både nu og 
i fremtiden leveres forskning, uddannelse og klinisk service af højeste 
kvalitet ud fra de givne regler og økonomiske forudsætninger.  
 
4. Parter 
Hovedaftalen omfatter følgende parter: 

• Health, Aarhus Universitet 
• De somatiske og psykiatriske hospitaler samt Præhospitalet i Re-

gion Midtjylland 
• Folkesundhedsområdet i Region Midtjylland, dvs.: 

o Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 
o Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 

 
5. Ledelsesstruktur 
Ledelsesstrukturen for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland består af Ledelsesforum for Universitet-
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Regionssamarbejdet (LUR) samt koordinationsudvalg på følgende to om-
råder: 

• Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 
• Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 

 
De to koordinationsudvalg bindes sammen af LUR. LUR udgør det øverste 
ledelsesorgan, jf. nedenstående figur. 

 
 
 

 
 
 
5.1 Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) 
Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fastlægger de 
overordnede strategier og drøfter væsentlige sager vedrørende samar-
bejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling 
(herunder klinisk udvikling) mellem Aarhus Universitet og Region Midtjyl-
land. LUR træffer beslutninger i enighed.  
 
5.1.1 LURs medlemmer, formandskab og sekretariatsbetjening 
LUR består af følgende repræsentanter: 

• Dekanen for Health, Aarhus Universitet 
• Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet 
• Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse 

efter behov, Health, Aarhus Universitet 
• Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Direktør med særligt ansvar for sundhed, undtagen nære sund-

hedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 
• Direktør med særligt ansvar for psykiatri og social samt nære 

sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midt-
jylland 

• Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
• Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt-

jylland 

Ledelsesforum 
for Universitet- 

Regionssamarbejdet (LUR) 

Koordinationsudvalg for  
hospitaler og universitet 

Koordinationsudvalg for 
 folkesundhedsområdet 
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• To repræsentanter fra hospitalsledelsen ved Aarhus Universitets-
hospital  

• To hospitalsledelsesrepræsentanter fra regionshospitalerne 
• Cheflægen for Psykiatri og Social 

 
Formandskabet for LUR er fælles mellem dekanen for Health, Aarhus 
Universitet og direktøren med særligt ansvar for sundhed, undtagen næ-
re sundhedstilbud, folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjyl-
land. 
 
Sekretariatsbetjeningen varetages af et sekretariatsudvalg med repræ-
sentation fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og Health, Aar-
hus Universitet. 
 
5.1.2 LURs ansvarsområder 
Det er en del af strategien for samarbejdet på sundhedsområdet mellem 
universitetet og regionen, at LUR løbende tilpasser organisation og ledel-
se omkring samarbejdet, søger gensidighed mellem universitet og region 
i strategier o.lign. samt arbejder på at styrke enhedspræget og informa-
tionen om samarbejdet.  
 
LUR har følgende konkrete ansvarsområder: 

• Et årligt forskningsstrategimøde 
• Godkendelse af universitetsklinikker 
• Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præ-

hospitalets forskningsprofiler 
• Tværgående forskningsprogrammer 
• Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsk-

ningsfond 
 
Et årligt forskningsstrategimøde 
LUR har ansvar for et årligt større forskningsstrategimøde for en bredere 
kreds af interessenter. På forskningsstrategimødet drøftes de overordne-
de retningslinjer for forskningssamarbejdet, herunder opstilles målsæt-
ninger for, hvilke forskningsområder der skal prioriteres, samt hvilke re-
sultater der forventes at komme ud af forskningen inden for disse områ-
der. 
 
Region Midtjyllands regionsråd holdes løbende orienteret om den over-
ordnede forskningsstrategi samt særlige indsatsområder inden for den 
sundhedsvidenskabelige forskning i Region Midtjylland. 
 
Godkendelse af universitetsklinikker 
Med indgåelse af Aftale om samarbejde om forskning og undervisning 
mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatri-
en og Præhospitalet i Region Midtjylland får regionshospitalerne, regi-
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onspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland mulighed for at op-
nå status som universitetsklinik inden for forskellige områder. Det er 
LUR, som på baggrund af en indstilling fra et fagligt bedømmelsesudvalg, 
træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om status som 
universitetsklinik kan godkendes. LUR har desuden til opgave at monito-
rere, inden for hvilke områder der forventes at kunne etableres nye uni-
versitetsklinikker. 
 
Proceduren for godkendelse af universitetsklinikker er nærmere beskre-
vet i Aftale om tilknytningsformer. 
 
Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospita-
lets forskningsprofiler 
LUR har ansvar for løbende at drøfte regionshospitalernes, regionspsyki-
atriens og Præhospitalets forskningsprofiler, så forskningsprofilerne til 
enhver tid er i overensstemmelse med dels den aktuelle situation på det 
pågældende regionshospital, i regionspsykiatrien eller Præhospitalet, dels 
den overordnede strategi for forskningssamarbejdet mellem Aarhus Uni-
versitet og Region Midtjylland. 
 
Tværgående forskningsprogrammer 
LUR har ansvar for at følge udviklingen i de tværgående forskningspro-
grammer samt at tage initiativ til igangsætning af nye tværgående 
forskningsprogrammer. 
 
Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond  
Med indgåelsen af nærværende hovedaftale overtager LUR desuden det 
ledelsesmæssige ansvar for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsfond. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for 
sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og retter sig mod alle sundhedsvi-
denskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsom-
rådet i Region Midtjylland.  
 
LURs opgave i forhold til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsfond er at udforme strategier for anvendelsen af forsknings-
fondens midler samt at foretage en overordnet fordeling af forsknings-
fondens budget, herunder at foretage bedømmelse og prioritering af an-
søgninger om større beløb til forskning. Inden behandlingen i LUR fore-
tages der en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne i et 
videnskabeligt bedømmelsesudvalg. 
 
5.2 Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har til opgave at ud-
mønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende hospi-
talsvæsenet. 
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Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet fastlægger fælles 
strategier for udvikling af hospitalsvæsenet inden for de fastlagte ram-
mer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, 
talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun 
træffes i enighed.  
 
5.2.1 Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariats-
betjening 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet består af følgende re-
præsentanter: 

• Prodekan for uddannelse, Health, Aarhus Universitet 
• Prodekan for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet 
• Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• Cheflægen for Aarhus Universitetshospital 
• Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital 
• Cheflægen for Psykiatri og Social 
• En hospitalsledelsesrepræsentant fra hvert af regionshospitalerne  
• Den lægelige chef for Præhospitalet 
• Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt-

jylland 
• Ledelsesrepræsentant fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjyl-

land 
 
Formandskabet for Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet er 
fælles mellem lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
og cheflægen for Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland. 
 
Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsud-
valget.  
 
5.2.2 Koordinationsudvalgets ansvarsområder 
Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
omfatter samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og vide-
nudveksling (herunder klinisk udvikling) mellem Aarhus Universitet og 
hospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjyl-
land. 
 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet har følgende konkrete 
ansvarsområder: 

• Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddan-
nelse og videnudveksling. 

• Revurdere og foreslå justeringer af regionshospitalernes, regions-
psykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler. Forslag til juste-
ringer i forskningsprofilerne forelægges LUR. 
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• Afdække muligheder for samt facilitere indgåelse af tilknytnings-
aftaler mellem regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og 
Præhospitalet og Aarhus Universitet 

• Fastlægge og løbende justere principperne for fordeling af læge-
studerende mellem hospitalerne.  

• Medvirke til at sikre opretholdelse og styrkelse af den kliniske un-
dervisning. 

• Sikre at muligheden for ph.d.-forløb o.lign. på hospitalerne udnyt-
tes bedst mulig. 

• Sikre at hospitalernes potentiale inden for innovation udnyttes 
bedst mulig. 

 
5.3 Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 
Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har til opgave at ud-
mønte de strategiske beslutninger, som træffes i LUR vedrørende univer-
sitetets samarbejde med folkesundhedsområdet. 
  
Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet fastlægger fælles stra-
tegier for udvikling af folkesundhedsområdet inden for de fastlagte ram-
mer og drøfter væsentlige sager vedrørende samarbejdet om forskning, 
talentudvikling, uddannelse og videnudveksling. Beslutninger kan kun 
træffes i enighed.  
 
5.3.1 Koordinationsudvalgets medlemmer, formandskab og sekretariats-
betjening 
Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet består af følgende repræ-
sentanter: 

• Prodekanen for videnudveksling, Health, Aarhus Universitet 
• Ad hoc prodekan for forskning, talentudvikling eller uddannelse 

efter behov, Health, Aarhus Universitet 
• Lederen af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 
• Lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
• Centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt-

jylland 
• Chef for Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland 
• Chefsygeplejersken for Aarhus Universitetshospital 
• Hospitalsledelsesrepræsentant fra regionshospitalerne 
• Repræsentant for kommunerne (tager udgangspunkt i formand-

skabet for ”Folkesundhed i Midten”). 
 
Formandskabet for Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet er 
fælles mellem lederen af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og 
centerchefen for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 
 
Region Midtjylland forestår sekretariatsbetjeningen af koordinationsud-
valget.  
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5.3.2 Koordinationsudvalgets ansvarsområder 
Ansvarsområdet for koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet i 
Region Midtjylland omfatter samarbejdet mellem Aarhus Universitet og 
Folkesundhed i Region Midtjylland. 
 
Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet har følgende konkrete 
ansvarsområder: 

• Fastlægge fælles strategier for forskning, talentudvikling, uddan-
nelse og videnudveksling  

• Følge og inspirere til fælles forskningsindsatser og styrke den 
tværsektorielle forskningsindsats 

• Medvirke til at styrke kontakten mellem forskning og praksis på 
folkesundhedsområdet 

• Søge at inddrage de relevante parter i samarbejdet, herunder 
styrke samarbejdet med kommunerne 

 
6. Aftaler 
Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnud-
veksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem 
Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en 
række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med 
samtlige af regionens hospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospita-
let mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde 
med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne, inkl. regionspsyki-
atrien og Præhospitalet og/eller folkesundhedsområdet. 
 
De underliggende aftaler for samarbejdet på sundhedsområdet mellem 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrører blandt andet: 

• Samarbejdet om forskning og undervisning på regionshospitaler-
ne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet 

• Samarbejdet på folkesundhedsområdet 
• Sammenhængen mellem og beskrivelse af ansvarsområder for de 

forskellige stillingskategorier af professorer ved henholdsvis Aar-
hus Universitetshospital og regionshospitalerne 

• Organisering og afregningsmodel for varetagelse af klinisk stu-
denterundervisning 

• Hospitalernes, inkl. regionspsykiatriens og Præhospitalets adgang 
til forskningsstøttende faciliteter  

 
Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre 
samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere ho-
spitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på 
sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgen-
de institutioner: 

• Neuroforskning 
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• Klinisk Epidemiologi 
• Klinisk Farmakologi 

 
På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen vil 
der løbende blive lagt link ind til alle de bilaterale aftaler, som er indgået 
efter denne hovedaftale. 
 
 
 
 
 
Bent Hansen    Lauritz B. Holm-Nielsen 
Region Midtjylland   Aarhus Universitet 
 
 
 
 
Bo Johansen    Allan Flyvbjerg 
Region Midtjylland   Aarhus Universitet 
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BILAG TIL HOVEDAFTALE 
  
 
 
Oversigt over aftaler relateret til samarbejdet om forskning, 
talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundheds-
området mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjyl-
land 
 
 
Samarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnud-
veksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet mellem 
Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er opbygget omkring en 
række aftaler. Nogle aftaler vedrører universitetets samarbejde med 
samtlige af regionens hospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospita-
let, mens andre aftaler udelukkende vedrører universitetets samarbejde 
med enten universitetshospitalet, regionshospitalerne, inkl. regionspsyki-
atrien og Præhospitalet og/eller folkesundhedsområdet. 
 
Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet består foruden 
hovedaftalen af følgende aftaler: 

• Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mel-
lem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsyki-
atrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 

o Aftale om tilknytningsformer (delaftale) 
• Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem 

Aarhus Universitet og Region Midtjylland 
• Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universi-

tetshospital 
• Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjylland 
• Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrøren-

de refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af læ-
gestuderende 

• Aftale om forskningsstøttende faciliteter 
 
Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mel-
lem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsy-
kiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland har med indgåelse af Aftale 
vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus 
Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospi-
talet i Region Midtjylland realiseret et længerevarende ønske om at styr-
ke forskning og forskningsbaseret uddannelse ved regionshospitalerne, 
regionspsykiatrien og Præhospitalet. Aftalen indebærer, at regionshospi-
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talerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet dels får en forsknings-
mæssig tilknytning til Aarhus Universitet, dels en forpligtelse til at funge-
re som et forskningsbaseret undervisningshospital.  
 
Aftale om tilknytningsformer 
Regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region 
Midtjylland spiller en vigtig rolle i den kliniske studenterundervisning in-
den for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Alle regionshospitaler, re-
gionspsykiatrien samt Præhospitalet har fået status af at være forsk-
ningsbaseret undervisningshospital (Teaching Hospital) og vil kunne væ-
re tilknyttet Aarhus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer: 

• Universitetsklinikker 
• Universitære samarbejdsaftaler 
• Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter 
• Universitetsmæssige enkeltstillinger 

 
Der er udarbejdet en procedure for ansøgning om at blive tilknyttet Aar-
hus Universitet som universitetsklinik. 
 
Tilknytningsformen mellem universitet og henholdsvis regionshospital, 
regionspsykiatri eller Præhospitalet angiver den konkrete ramme om 
forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling (herunder kli-
nisk udvikling) i det konkrete kliniske/akademiske miljø. Tilknytnings-
formerne matcher samarbejdets omfang, potentiale og niveau. 
 
Bilag: 

• Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Aarhus Uni-

versitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region 

Midtjylland. 

• Aftale om tilknytningsformer, inkl. procedure for ansøgning om status som univer-

sitetsklinik. 

 
Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem 
Aarhus Universitet og Region Midtjylland 
I henhold til den eksisterende aftale på folkesundhedsområdet Aftale om 
udvikling af Miljø for Folkesundhed af 10. december 2008 er der et sam-
arbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region 
Midtjylland. Den nuværende aftale indebærer blandt andet universitets-
tilknytning af flere af afdelingerne i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
(Afdeling for medicinsk teknologivurdering og sundhedstjenesteforsk-
ning, Afdeling for klinisk socialmedicin og Afdeling for MarselisborgCente-
rets forsknings- og udviklingsfunktion). 
 
De organisatoriske ændringer i såvel universitetsregi som regionalt regi 
sammen med en hel række nye forskningsbaserede aktiviteter på folke-
sundhedsområdet i regionens område har medført et behov for en ny af-
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tale. Der er igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny af-
tale på folkesundhedsområdet. Der forventes at foreligge et udkast til en 
aftale ultimo 2011. 
 
Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital 
De kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har alle pligt til at 
varetage en række specialiserede opgaver i sundhedsvæsenet. Det dre-
jer sig om varetagelse og udvikling af klinikken på højt niveau, forskning 
på internationalt niveau og uddannelse – herunder prægraduat undervis-
ning af medicinstuderende.  
 
Samarbejdet mellem Aarhus Universitet og de kliniske afdelinger og 
centre på Aarhus Universitetshospital varetages i væsentligt omfang 
gennem de kliniske professorer, som har til formål at sikre den ønskede 
og nødvendige videnskabelige, uddannelsesmæssige og kliniske udvikling 
på Aarhus Universitetshospital. De kliniske professorer står centralt i 
udmøntningen af grundsætningen om, at grundforskning, klinisk forsk-
ning og klinisk udvikling hænger sammen.  
 
De forskellige kategorier af professorer med funktion på Aarhus Universi-
tetshospital er beskrevet i Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne 
i Aarhus Universitetshospital.  
 
Bilag: 

• Aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital. 

 
Aftale om professorer ved regionshospitalerne i Region Midtjyl-
land 
Arbejdet med udarbejdelse af en aftale om professorer ved regionshospi-
talerne i Region Midtjylland forventes igangsat ultimo 2011/primo 2012. 
 
Aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrø-
rende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af 
lægestuderende 
Klinisk studenterundervisning af lægestuderende ved Aarhus Universitet 
varetages ved alle hospitaler i Region Midtjylland. I Aftale mellem Aarhus 
Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af 
klinisk studenterundervisning af lægestuderende beskrives den nærmere 
organisering og afregningsmodel for hospitalernes varetagelse af under-
visningsopgaven. 
 
Der er igangsat et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny aftale 
vedrørende refusion for den kliniske studenterundervisning. Den nye af-
tale tilpasses rammerne beskrevet i den nye studieordning for medicin-
studiet ved Aarhus Universitet. Den nye studieordning blev introduceret 
september 2011.  
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Der udarbejdes i første omgang en interimaftale, som beskriver rammer-
ne for refusion for de første to semestre på medicinstudiet. Aftalen vil lø-
bende blive udbygget i takt med, at de øvrige semestre på den nye stu-
dieordning for medicinstudiet fastlægges. Der forventes at foreligge et 
udkast til en interimaftale ultimo 2011. 
 
Aftale om forskningsstøttende faciliteter 
Med indgåelse af det nye aftalekompleks overtager Institut for Klinisk 
Medicin, Aarhus Universitet ansvaret for al forskning ved universitetsho-
spitalet, regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Regi-
on Midtjylland. 
 
Med overdragelsen af forskningsansvaret til Aarhus Universitet opnår 
samtlige hospitalsenheder, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i re-
gionen adgang til en række forskningsstøttende faciliteter, som er op-
bygget omkring det hidtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet og 
Aarhus Universitetshospital. En nærmere beskrivelse af forskningsinfra-
strukturen fremgår af Aftale om forskningsstøttende faciliteter. 
 
Bilag: 

• Aftale om forskningsstøttende faciliteter. 

 
Øvrige aftaler 
Foruden ovennævnte aftaler foreligger der desuden en række andre 
samarbejdsaftaler, som er indgået med universitetet og et eller flere ho-
spitaler i Region Midtjylland om særlige funktioner. Som eksempler på 
sådanne aftaler kan nævnes aftaler vedrørende samarbejdet med følgen-
de institutioner: 

• Neuroforskning 
• Klinisk Epidemiologi 
• Klinisk Farmakologi 

 
På hjemmesiden for samarbejdet mellem universitetet og regionen 
(hjemmesiden er under etablering) vil der løbende blive lagt link ind til 
alle de bilaterale aftaler, som er indgået efter indgåelse af hovedaftalen. 
 
 

 
 
 
 
 

 


