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Institutforum  

møde mandag den 28. september 2015 kl. 9.00 – 12.00 
 

 

Mødedeltagere 
Kristjar Skajaa   institutleder  formand 
Anette Andersen  studiesekretær 
Khoa Manh Dinh  stud.med.  
Maria Ervardian  ph.d.stud. 
Karen Hell Hansen  stud.med. 
Peter Hokland   professor  observatør 
Annette Haagerup  ak. koordinator observatør 
Linda Ibsen   sekr.leder  observatør 
Jens Otto Lunde Jørgensen professor  observatør 
Søren Laurberg  professor  observatør 
Sussie Laustsen  lektor   næstformand 
Peter Leutscher  ak.koordinator observatør 
Lene E. Nielsen  bioanalytiker 
Rikke Nørregaard  lektor    
Ingunn Riddervold  ak. koordinator observatør 
Sigrun A.J. Schmidt  ph.d.stud. 
Ellen Hollands Steffensen stud.med.  
Marianne Rudebeck Budde    referent 

 
Afbud 

Per Hove    professor  observatør 
Jens Christian Sørensen professor  observatør 
Lars Østergaard  professor 
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1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 
Ved valget til Institutforum i foråret var der kampvalg blandt de studerende, 
hvilket resulterede i en enkelt udskiftning i gruppen. Blandt de ph.d.-
studerende stillede kun to kandidater op, og gruppen er dermed reduceret til 
to medlemmer. 
 
Der har endvidere været udskiftning i VIP-gruppen, og med ansættelse af ny 
akademiske koordinator i Randers og ny sekretariatsleder ved instituttet er 
der i alt fem nye medlemmer af Institutforum, som alle blev budt velkom-
men. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra møde den 13. april 2015 
Pkt. 2- Konklusion: ”Institutforum indstiller, at der for forskningsårsstuderen-
de udarbejdes opgørelse over fagområde, gennemførelse og frafald”: 
Kamille Smidt Rasmussen oplyser, at CESU har iværksat en større undersø-
gelse, hvis resultat afventes. En opgørelse over publikationer fra forsknings-
året viser, at 70,4% af alle forskningsårsstuderende får publiceret deres ar-
bejde, heraf er 36,5% førsteforfattere. Kardiologi har flest studerende, og det 
er også indenfor dette fagområde, at publikationsraten er højest. Opgørelsen 
viser endvidere, at 1/3 af forskningsårsstuderende fortsætter senere med en 
ph.d. 
Pkt. 2 – Konklusion: ”Det bør afklares, om stud.med. kan kombinere et forsk-
ningsår med sideløbende studier.” 
Kamille Smidt Rasmusen: Man kan ikke kombinere studie- og forskningsår, 
men er nødt til at holde orlov fra en af delene. Man kan dog få merit for alle-
rede udført forskning, når man indskrives. 
Pkt. – Konklusion: ”Det bør undersøges, om der kan oprettes et valgfag, som 
gør det muligt for de studerende at snuse til, hvad forskning er” 
Ingen afklaring – stud.med. i Institutforum kontakter Rasmus Thøger Chri-
stensen mhp. opfølgning. 
 
Under den efterfølgende drøftelse blev det fremført, at ph.d.-ansøgninger 
fra tidligere forskningsårsstuderende bør prioriteres højt.  
 
Kristjar oplyste, at forskningsåret belaster universitetet pga. manglende fær-
diggørelsesbonus. Fakultetet har dog valgt at opretholde ordningen indtil vi-
dere. På grund af de mange ansøgninger, som modtages i øjeblikket kan det 
eventuelt blive nødvendigt med en prioritering. 
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3. Introduktion ved Annette Haagerup, Hospitalsenhed Vest 
Som aftalt på mødet i Institutforum i april måned er det de akademiske ko-
ordinatorer, som har stået for dagsordenen til dette møde.  
 

4. Den akademiske koordinator – historik, funktion og status 
Ingunn Riddervold, Præhospitalet stod for præsentationen og orienterede 
om baggrunden for oprettelse af stillingsbetegnelsen ”akademisk koordina-
tor”, som er en følge af aftalekompleks fra 2012 mellem Aarhus Universitet 
og Region Midtjylland. Det er beskrevet, at den akademiske koordinator på 
regionshospitalerne på institutlederens vegne er stedlig koordinator for 
forskning, studenterundervisning, ph.d.-vejledning, videnudveksling mm. 
Den akademiske koordinators ledelsesmæssige indplacering på Hospitalsen-
heden kan sammenlignes med den, som den koordinerende kliniske lære-
stolsprofessor har på centerniveau på universitetshospitalet. Den akademi-
ske koordinator har en 20 % ansættelse som lektor. 
 
Det påhviler de akademiske koordinatorer at styrke forskningsmiljøerne på 
regionshospitalerne, at sikre lige vilkår for forskning for medarbejdere i hele 
RM og at sikre netværksdannelse og videnudveksling.  
 
PP-præsentation vedlægges referatet. 
 
 

5. Regionshospitalernes forskningsaktivitet og vilkår 
Annette Haagerup præsenterede nøgletal for forskning på Region Midtjyl-
lands hospitaler 2012 – 2014 omfattende Hospitalsenhed Horsens, RH Ran-
ders, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Vest, Psykiatrien, Pærhospitalet, 
CFK og AUH. 
 
PP-præsentationen vedlægges referatet. 
 

6. Spørgsmål til plenum 
Under den efterfølgende drøftelse blev det foreslået, at den akademiske ko-
ordinator kunne agere sparringspartner og bidrage til viden for potentielle 
forskningsårsstuderende. Endvidere bidrage til at styrke faglighed, forskning 
og samarbejde uden skelen til matrikelopdelingen i RM. 
 
De ph.d.-studerende mente, at de akademiske koordinatorer kunne facilitere 
samarbejde mellem ph.d.’ere både på tværs af specialer og indenfor specia-
lerne på regionshospitaler og universitetshospitaler og dermed udbygge 
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forskningsmiljøet for de ph.d.-studerende, som sidder alene på mindre afde-
linger. Endelig blev det foreslået, at de akademiske koordinatorer blev præ-
senteret ifm. forelæsning på forskningvalgfag (7. sem., professionsspor, in-
flammationssemestret). 
 
Det blev præciseret, at de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer 
(KKLP) har medansvar for specialet i hele regionen. De akademiske koordina-
torer har en opgave med at fastholde den enkelte KKLP i opgaven med at sik-
re faglig udvikling og forskning. 
 
 

7. Forskningssamarbejde  
Professor ved Universitetsklinik for hånd, hofte og knækirurgi, Hospitalsen-
heden Vest, Torben Bæk Hansen præsenterede to eksempler på forsknings-
samarbejde, som begge var eksempler på samarbejde mellem flere forskelli-
ge institutioner i og på tværs af regionen med deraf følgende positive per-
spektiver og udfordringer. 
 
PP-præsentationen vedlægges referatet. 
 
 

8. Intraregionale forskningsfremmende tiltag nu og fremover 
Peter Leutscher, RH Randers oplyste, at Region Midtjylland er landets næst-
største region med 1.282.750 borgere og Danmarks arealmæssigt største 
med 13.142 km2 . AUH’s optageområde er 300.000, og 900.000 for de øvrige 
hospitaler i RM. Det er derfor oplagt, at forskning foregår på regionshospita-
lerne, dels fordi de mest almindelige sygdomme findes her, og dels fordi ef-
fekten af behandling i universitetsregi ikke nødvendigvis kan overføres til re-
gionshospitalerne. Det vil endvidere medføre en optimering af det akademi-
ske miljø, nye behandlingsmodaliteter og bidrage til fastholdelse. 
 
Af vedlagte PP-præsentation fremgår nøgletal vedr. forskningsaktivitet, pub-
likationer og citationer. 
 
 

9. Opsamling og diskussion 
Manglende kommunikation anses at være årsag til barrierer for interregio-
nalt forskningssamarbejde. 
 
Med udgangspunkt i regionshospitalernes patientpopulation er det vigtigt at  
udnytte patientgrundlaget på tværs af regionen. Det ligger fast, at regions-
hospitalerne kan noget, som AUH ikke kan, og at det er noget, som AUH kan 
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få gavn af. 
 

 

10. Orientering fra institutleder, herunder økonomi 
Kristjar orienterede om, at instituttets regnskab for 2015 forventes at vise et 
underskud på kr. 7.049.738,-. Dette er uventet, idet tal før sommerferien vi-
ste et forventet overskud. På nuværende tidspunkt afventes orientering på 
Fakultetsledelsesmøde, som afholdes den 1. oktober.  
 
 

11. Emner, som medlemmerne ønsker drøftet på kommende møder 
De ph.d.-studerende udarbejder punkter til dagsorden til næste møde i Insti-
tutforum den 23. november 2015. 
 
 

12. Evt. 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 

Næste møde i Institutforum: Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00 – 12.00 
 
 
 
 


