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Aftale om forskningsstøttende faciliteter 
 
 
Baggrund 
Forskning er nationalt og internationalt underlagt en lang række stan-
darder og love, der skal garantere kvalitet, legalitet og etik. Den institu-
tion, der har forskningsansvaret, skal have et system, som sikrer, at dis-
se standarder overholdes – fx Good Clinical Practice, overholdelse af tek-
nologioverførselsbestemmelser, anmeldelser til en videnskabsetisk komi-
te, anmeldelser til Lægemiddelstyrelsen, registre og Datatilsynet, andre 
registreringer, gennemførelse af akkreditering osv. Det indebærer, at an-
svar for og rettigheder i forbindelse med forskningen skal være helt en-
tydigt placeret. 
 
Forskningsinfrastruktur 
Med overdragelsen af forskningsledelsesansvaret til Institut for Klinisk 
Medicin, Aarhus Universitet opnår hospitalerne, inkl. regionspsykiatrien 
og Præhospitalet adgang til en række forskningsstøttefaciliteter, som er 
opbygget omkring det hidtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet 
og Aarhus Universitetshospital: 

• Good Clinical Practice-enheden 
• Forskningsstøtteenheden 
• Patent- og Kontraktenheden (Technology Transfer Office, TTO) 

 
Good Clinical Practice-enheden 
GCP-enheden rådgiver offentligt ansatte forskere i forbindelse med 
igangsætning og gennemførelse af lægemiddelforsøg. GCP-enheden ud-
fører desuden den lovpligtige overvågning af gennemførelse af forsøg i 
form af monitorering og audit.  
 
GCP-enheden samarbejder med Klinisk Epidemiologisk Afdeling om ud-
vikling og koordinering af ydelser. 
 
Aftale om organisering og drift af GCP-enheden (Good Clinical Practice) 
fremgår af bilag. 
 
Forskningsstøtteenheden 
Forskningsstøtteenheden betjener forskere på universitetet og hospita-
lerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. 
 
Formålet med Forskningsstøtteenheden er at: 

• Hjælpe forskere med at finde finansieringsmuligheder (webbase-
ret fondsdatabase) 
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• Lave projektansøgninger (sparring, budget, formalia, struktur 
etc.) 

• Hjælpe med projektadministration (betaling for service via projek-
tet) 

• Kurser om ”den gode ansøgning” og ”bevillingslandskabet natio-
nalt og internationalt” 

• Strategiinput til alle ledelseslag  
 
Der gives bistand til ansøgninger til både private og offentlige bevillings-
givere i Danmark såvel som i udlandet.  
 
En beskrivelse af samarbejdet mellem Forskningsstøtteenheden og ho-
spitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 
fremgår af bilag. 
 
Patent- og Kontraktenheden (Technology Transfer Office, TTO) 
Patent- og Kontraktenheden ved Aarhus Universitet rådgiver om teknolo-
gioverførsel, blandt andet i forbindelse med forskningssamarbejder, kon-
trakter med eksterne parter, patentering og kommercialisering. Enheden 
har et omfattende samarbejde med Region Midtjylland, og alle opfindel-
ser gjort og forskningssamarbejdsaftaler indgået på hospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og Præhospitalet varetages juridisk af enheden. Der 
er blandt andet en aftale om et Fælles Patentudvalg mellem Aarhus Uni-
versitet og Region Midtjylland. Til yderligere styrkelse af denne form for 
videnoverførsel er der på Aarhus Universitet oprettet en funktion kaldet 
Technology Transfer and Innovation Services til styrkelse af blandt andet 
erhvervssamarbejde, innovation og teknologioverførsel. 
 
Aftale om organisering og drift af Patent- og Kontraktenheden samt 
Technology Transfer and Innovation Services ved Aarhus Universitet 
fremgår af bilag.  
 
Den nuværende aftale vedrørende Patent- og Kontraktenheden udløber 
med udgangen af 2011. Der er igangsat et arbejde med henblik udarbej-
delse af en aftale gældende fra og med 1. januar 2012.  
 
Øvrige forskningsstøttefaciliteter 
Foruden ovennævnte enheder eksisterer der et bredt spektrum af øvrige 
forskningsstøttefaciliteter som eksempelvis adgang til registre og data-
baser, biobanker, biblioteksfunktioner samt biostatistisk konsulentbi-
stand. Aftale om samarbejde mellem et hospital, inkl. regionspsykiatrien 
og Præhospitalet og nogle af disse forskningsstøttefaciliteter indgås bila-
teralt. 
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