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Forsknings- og udviklingsgennemgang

Til de kliniske lærestolsprofessorer
Det er på initiativ fra Koordinationsudvalget for hospitaler og
universitet besluttet at igangsætte en forsknings- og
udviklingsgennemgang. Opgaven udspringer af den samarbejdsaftale,
der blev indgået mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland i
2012. Formålet er at understøtte forskningsmæssig sammenhæng og
koordineret faglig udvikling på tværs af regionens hospitaler.
Processen forløber over to faser, således at der i første omgang
gennemføres et pilotprojekt på tre specialer (nefrologi, karkirurgi og
ortopædkirurgi), og en anden fase med udrulning til de øvrige
specialer. Rammerne og tidsplan for opgaven fremgår af vedlagte
kommissorium.
Vi har udpeget jer til at stå i spidsen for opgaven og vil bede jer om
at tage ansvaret for, at der inden for jeres respektive specialer
udarbejdes en rapport, og at resultaterne af arbejdet præsenteres på
et seminar i efteråret 2014.
I bedes være opmærksomme på, at det kun er for de tre specialer
udvalgt til pilotprojektet, at processen går i gang nu (særskilt
materiale udsendes til disse tre specialer i løbet af kort tid). For de
øvrige specialer går processen i gang til foråret, hvor I vil modtage
yderligere information om opgaven.
For spørgsmål er I velkomne til at kontakte Maiken Rose Hjortbak,
Dekansekretariatet, Aarhus Universitet (email: mrhj@sun.au.dk,
telefon: 2033 8576) eller Katrine Svane Jørgensen,
Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (email:
katrine.joergensen@stab.rm.dk, telefon: 7841 2047).
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Vi håber, at I vil gå konstruktivt ind i arbejdet og hermed bidrage til,
at vi i fællesskab kan få skabt grundlag for mere forskningsmæssig
sammenhæng og koordinering af den faglige udvikling på tværs af
regionens hospitaler til gavn for patientbehandlingen.
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