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Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling 
inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hos-
pitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) 
 
I samarbejde mellem Region Midtjylland og Health, Aarhus Universitet 
 
1 Baggrund  
Region Midtjylland og Aarhus Universitet indgik i februar 2012 en ny aftale om 
samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen udvider og intensiverer samarbejdet, 
så det omfatter hele sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og herunder altså 
også en intensiveret forskningsindsats på regionshospitalerne, inkl. regionspsy-
kiatrien og præhospitalet. Det indebærer bl.a., at regionshopitalerne får status 
af teaching hospitals, hvilket skal bidrage til et højt fagligt niveau overalt i regi-
onen. 
 
På denne baggrund tog Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet i 
foråret 2013 initiativ til en gennemgang af forskning og faglig udvikling inden 
for de kliniske specialers faglige områder på regionshospitalerne inkl. regions-
psykiatrien og præhospitalet, og herunder også en faglig bedømmelse af relatio-
nerne til kommuner og almen praksis. Koordinationsudvalget for hospitaler og 
universitet er en del af den fælles ledelsesstruktur mellem regionen og universi-
tetet, som desuden består af Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet 
(LUR) og Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet. Koordinationsud-
valget for folkesundhedsområdet har også drøftet forslaget. 
 
2 Formål 
Formålet med gennemgangen er at forbedre, udvikle og understøtte forsk-
ningsmæssig sammenhæng og koordineret faglig udvikling af aktiviteterne in-
den for de kliniske specialers faglige områder mellem universitetshospitalet og 
regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet. Fagets professor 
(klinisk lærestolsprofessor) har et særligt ansvar for forskning og faglig udvik-
ling for hele specialets faglige område i regionen. Fagets professor står derfor i 
spidsen for gennemgangen og har ansvar for at inddrage de relevante parter i 
arbejdet, herunder de akademiske koordinatorer på regionshospitalerne og 
præhospitalet. Gennemgangen retter sig fortrinsvist mod status og fremtidige 
muligheder for samarbejdet mellem regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatri-
en og præhospitalet, og universitetshospitalet inden for specialernes faglige om-
råder, og herunder alle relevante faggrupper.  
 
3 Omfattede specialer  
I gennemgangen fokuseres der på at skabe forskningsmæssig sammenhæng og 
koordination mellem hospitalerne i regionen, og derfor handler gennemgangen 
primært om specialer, der er repræsenteret på et eller flere regionshospitaler, 
inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet.  
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Det betyder, at syv specialer (dermato-venerologi, klinisk farmakologi, klinisk 
genetik, neurokirurgi, plastikkirurgi, tand-mund-kæbe-kirurgi og thoraxkirurgi) 
ikke indgår i gennemgangen på linje med de øvrige specialer. De syv specialer 
vil dog blive bedt om en kort overordnet beskrivelse af den forskning, der udfø-
res inden for specialets faglige område i samarbejde med regionshospitalerne, 
præhospitalet eller regionspsykiatrien.  
 
Da forsknings- og udviklingsgennemgangen er orienteret mod de kliniske speci-
aler og aktiviteter inden for deres faglige område, vil for eksempel akutområdet 
og folkesundhedsområdet ikke som sådan være omfattet af gennemgangen. 
Forskningsaktiviteter på disse områder, der er knyttet til et klinisk speciale, be-
skrives i de relevante specialerapporter. Desuden bemærkes det, at akutområdet 
kører en særskilt proces, der er knyttet til den særlige bevilling, der er givet til 
dette område.  
 
4 Proces og tidsplan 
Gennemgangen er opdelt i fire trin, der uddybes nedenfor: 
 
 Trin Tidsramme 
1 Pilotafprøvning: Udarbejdelse af specialerap-

porter inden for tre specialer (nefrologi, karki-
rurgi og ortopædkirurgi) 

15. november 2013 –  
1. marts 2014 

2 Udarbejdelse af resterende specialerapporter 1. april –  
1. september 2014 

3 Redegørelse og diskussion ved seminar 30. – 31.  oktober 2014 
4 Afrapportering til koordinationsudvalget 10. november 2014 
 
På baggrund af afrapporteringen tager Koordinationsudvalget stilling til, om der 
skal følges op med yderligere tiltag.  
 
Trin 1 og 2: Udarbejdelse af specialerapporter 
Inden for hvert speciale udarbejder specialets professor en kort rapport (max 10 
sider), der beskriver status for organisation og faglige udviklingstendenser in-
den for specialet faglige område samt indsatsområder i relation til forskning og 
faglig udvikling, herunder behov for at gøre brug af forskellige former for til-
knytning til Aarhus Universitetshospital samt en faglig bedømmelse af overgan-
gene til og fra kommuner og almen praksis. Der er udarbejdet en skabelon for 
rapporterne. 
 
Udarbejdelse af specialerapporterne er et omfattende arbejde, hvorfor koncep-
tet i perioden 15.  november 2013 til 1. marts 2014 afprøves på tre specialer: 
Nefrologi, karkirurgi og ortopædkirurgi. Efter pilotafprøvning og evaluering 
igangsætter Koordinationsudvalget arbejdet i de øvrige omfattede specialer.  
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Trin 3: Mundtlig redegørelse og diskussion  
De skriftlige rapporter danner grundlag for en efterfølgende mundtlig redegø-
relse og diskussion omkring udfordringer i forbindelse med forskning og faglig 
udvikling inden for specialets faglige område. Fagets professor og evt. andre fra 
specialet præsenterer rapportens konklusioner og diskuterer udviklingen inden 
for specialets faglige område med et panel bestående af tre personer: 

- Institutleder ved Institut for Klinisk Medicin 
- Den til specialet tilknyttede lægefaglige direktør 
- Den lægefaglige direktør fra Aarhus Universitetshospital 1, som ansvarlig 

for afdelingerne på universitetshospitalet 
 
Arrangementet er åbent for alle interesserede, men en række personer vil mod-
tage en særlig invitation:  

- Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet 
- Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet 
- Ledelsesforum for universitet-regionssamarbejdet 
- Specialerådsformænd 
- Afdelingsledelser 
- Centerledelser 
- Hospitalsledelser 
- Koordinerende lærestolsprofessorer 
- Akademiske koordinatorer 
- Repræsentanter for det almenmedicinske forskningsmiljø 
- Repræsentanter fra Institut for Biomedicin 

 
Diskussionerne finder sted på et todages seminar den 31. og 31. oktober 2014, 
hvor specialerne gennemgås en for en i blokke af beslægtede specialer, så inte-
resserede kan deltage i gennemgangen af beslægtede specialer.  
 
Resultaterne af diskussionerne ved seminaret formuleres som konklusioner, der 
kan supplere specialerapporterne eller give anledning til justering af rapporter-
ne.  
 
Trin 4: Afrapportering til Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet  
Specialerapporterne samt konklusionerne fra seminardiskussionen forelægges 
Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet den 10. november 2014. I 
forbindelse med afrapporteringen vil Koordinationsudvalget tage stilling til, om 
der skal følges op med yderligere tiltag. LUR orienteres efterfølgende. 
 
 
5 Oversigt over fagenes professorer 
Nedenfor ses en oversigt over de professorer, der har ansvaret for udarbejdelse 
af specialerapporter samt præsentation af resultater ved specialeseminar. For 

                                                           
1 De specialer, som den lægefaglige direktør på Aarhus Universitetshospital er til-
knyttet, fordeles mellem de lægefaglige direktører fra de øvrige hospitaler.  
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specialer uden en lærestolsprofessor, varetages opgaven af den koordinerende 
lærestolsprofessor.  
 
Speciale  Lærestolsprofessor for specialet 

Anæstesiologi Else Kirstine Tønnesen 

Arbejdsmedicin Henrik Kolsted 

Diagnostisk radiologi Jens Christian Hedemann Sørensen (varetager 
specialet som koordinerende lærestolsprofessor) 

Endokrinologi Jens Otto Lunde Jørgensen 

Geriatri Else Marie Skjøde Damsgaard 

Gynækologi og obstetrik Niels Uldbjerg 

Hepatologi og medicinsk 
gastroenterologi 

Hendrik V Arenstorff Vilstrup 

Hæmatologi Peter Hokland 

Infektionsmedicin Lars Jørgen Østergaard 

Kardiologi Hans Erik Bøtker 

Karkirurgi Vibeke Hjortdal (varetager specialet som koordi-
nerende lærestolsprofessor) 

Kirurgi Søren Laurberg 

Klinisk biokemi Ebba Nexø 

Klinisk fysiologi og nukle-
armedicin 

Jørgen Frøkiær 

Klinisk immunologi Peter Hokland (varetager specialet som koordine-
rende lærestolsprofessor) 

Klinisk mikrobiologi Svend Ellermann-Eriksen 

Medicinske lungesyg-
domme 

Vibeke Hjortdal (varetager specialet som koordi-
nerende lærestolsprofessor) 

Nefrologi Bente Jespersen 

Neurologi Troels Staehelin Jensen 

Oftalmologi Toke Bek 

Onkologi Morten Høyer 

Ortopædkirurgi Kjeld Søballe 

Patologisk anatomi Torben Steiniche 

Psykiatri Raben Rosenberg 

Børne- og ungepsykiatri Per Hove Thomsen 

Pædiatri Søren Rittig 

Reumatologi Kristian Stengaard-Pedersen 

Urologi Michael Borre 

Øre-næse-hals Therese Ovesen 

 
Nedenfor findes en oversigt over lærestolsprofessorer for de syv specialer, der 
ikke er omfattet af forsknings- og udviklingsgennemgangen som sådan, men 
som alligevel bedes aflevere en kort beskrivelse af forskningsaktiviteten inden 
for specialets faglige område, jf. afsnit 3 ovenfor.  
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Speciale  Lærestolsprofessor for specialet 

Dermato-venerologi Lars Iversen 

Klinisk farmakologi Jens Otto Lunde (varetager specialet som koordi-
nerende lærestolsprofessor) 

Klinisk genetik Uffe Birk Jensen 

Neurokirurgi Jens Christian Hedemann Sørensen 

Plastikkirurgi Søren Laurberg (varetager specialet som koordi-
nerende lærestolsprofessor) 

Tand-mund-kæbe-kirurgi  Svend Erik Nørholt  

Thoraxkirurgi  Vibeke Hjortdal 

 
 

(11. november  2013) 


