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BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI-
ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND 
 
 
 
Aftale om tilknytningsformer 
 
 
Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midt-
jylland er med indgåelse af Aftale vedrørende samarbejde om forskning 
og undervisning mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland tilknyttet Aarhus 
Universitet. Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet 
indgår derved i et forpligtende samarbejde med universitetet om klinisk 
undervisning og forskning.  
 
Ud over den grundlæggende tilknytning kan regionshospitalerne, inkl. 
regionspsykiatrien og Præhospitalet opnå tilknytning på følgende niveau-
er:  
 

a) Ved forskningsmæssige enkeltstillinger, fx professorater 
b) I forbindelse med konkrete, enkeltstående forskningsprojekter  
c) Ved universitære samarbejdsaftaler 
d) Som universitetsklinik, hvor et helt speciale / en afdeling på et 

regionshospital, i regionspsykiatrien eller Præhospitalet opnår sta-
tus som universitetsklinik 

 
Ovennævnte tilknytningsformer er ikke udtømmende, og der vil ved be-
hov være mulighed for løbende at udvikle nye former for tilknytning mel-
lem hospitaler og universitet. 
 
Tilknytning på de enkelte niveauer indgås bilateralt mellem det enkelte 
regionshospital, regionspsykiatrien eller Præhospitalet og Aarhus Univer-
sitet. 
 
Ad a) Forskningsmæssige stillinger 
I forbindelse med tilknytningsformerne kan alle universitetets typer af 
stillingsstrukturer bringes i spil, jf. cirkulære om stillingsstrukturer for vi-
denskabeligt personale ved universiteter. Der kan indgås aftale om fx 
lektorater eller forskningsoverlægestillinger, hvor man en del af tiden fri-
købes til forskning og uddannelse.   
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Fremover vil et eventuelt professorat blive vurderet i forhold til den øvri-
ge forskningsaktivitet og forskningsmæssige tilknytning til Aarhus Uni-
versitet. 
 
Ad b) Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter 
Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet kan tilknyttes 
Aarhus Universitet i forbindelse med samarbejdet omkring konkrete, en-
keltstående forskningsprojekter. Forskningskoordinatorer på det pågæl-
dende sted skal facilitere og koordinere de enkeltstående forskningspro-
jekter.  
 
Ved samarbejde med andre institutioner, virksomheder og lignende be-
skrives rammerne for forskningsansvar i samarbejdsaftalen. Forsknings-
ansvaret uddelegeres af lederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet.  
 
Ad c) Universitære samarbejdsaftaler 
Regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet kan sam-
arbejde med Aarhus Universitet om konkrete behandlinger eller områder 
inden for et speciale, jf. tidligere tilknytningsaftaler. Nogle samarbejdsaf-
taler vil være enslydende med de formaliserede samarbejdsaftaler, der 
indgår i den samlede specialeplan. Andre kan fx omhandle særlige fokus-
områder på hovedfunktionsniveau, hvor man via samarbejdet kan udvik-
le en særlig klinisk og forskningsmæssig ekspertise. 
 
Samarbejdet omfatter ikke nødvendigvis hele afdelingen. Samarbejdet 
skal indeholde et femårigt forskningsprogram og en beskrivelse af det 
økonomiske grundlag og relevans, og skal godkendes i Ledelsesforum for 
Universitet-Regionssamarbejdet (LUR). 
 
Til forskel fra konceptet omkring universitetsklinikkerne kan forskellige 
regionshospitaler, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet have ensar-
tede universitære samarbejdsaftaler.  
 
Ad d) Universitetsklinik 
Begrebet universitetsklinik dækker over en fælles prioritering af et områ-
de for Region Midtjylland, et regionshospital, inkl. regionspsykiatrien og 
Præhospitalet og Aarhus Universitet. Klinikken omfatter et speciale eller 
afgrænset fagområde inden for et større speciale, hvor man kan have fo-
kus på interventionsforskning på højeste internationale niveau.  
 
En universitetsklinik er defineret som en stabil konstruktion, hvor al 
forskning og undervisning er som beskrevet i strategi for universitet-
regionssamarbejdet om forskning, talentudvikling, uddannelse og vide-
nudveksling (herunder klinisk udvikling) på sundhedsområdet.  
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Klinikken skal have dokumenteret en betydelig forskningsaktivitet, her-
under en årrække med internationale publikationer og forskeruddannelse 
med hovedsæde på klinikken, og der skal foreligge en plan fra klinik og 
regionshospital, regionspsykiatri eller Præhospital for, hvorledes man ag-
ter at fastholde og udbygge den position, klinikken har nationalt såvel 
som internationalt. 
 
Klinikken kan opnå en akademisk stab bestående af en flerhed af perso-
ner, herunder kliniske professorater. Der skal være en forskningsmæssig 
bemanding, der svarer til den forskning, der foregår, og der er mere end 
én seniorforsker. Der skal være en allokering af ressourcer, der afspejler 
forskningsaktiviteten.  
 
I den overordnede planlægning for antallet af universitetsklinikker tages 
hensyn til specialeplanlægningen samt regionens behov for diagnostik og 
behandling på højeste internationale niveau af de mere udbredte syg-
domme. På baggrund af de krav, der stilles, vurderes det, at der som 
udgangspunkt højst vil kunne etableres én universitetsklinik inden for 
samme fagområde i Region Midtjylland, dog foretages der en konkret 
vurdering i de enkelte tilfælde. Der vil være et tæt samspil med satsnin-
gerne omkring forskningsprofiler.  
 
Status som universitetsklinik godkendes af Ledelsesforum for Universi-
tet-Regionssamarbejdet (LUR) efter indstilling fra Region Midtjylland og 
eget hospital. Grundlaget gennemgås af Institut for Klinisk Medicin, Aar-
hus Universitet og anden part, fx lærestolsprofessor eller ekstern part. 
Der lægges op til, at aktiviteterne evalueres hvert 5. år.  
 
Procedure for ansøgning om status som universitetsklinik ved Aarhus 
Universitet fremgår af bilag. 
 
Undervisningshospitaler (Teaching Hospitals) 
Regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region 
Midtjylland har en fremtrædende rolle i studenterundervisningen inden 
for medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Denne rolle vil i de kommende 
år blive udbygget inden for kerneområder med betydning for afvikling af 
de seks temabelagte semestre.  
 
 
 
 
 
Ole Thomsen     Allan Flyvbjerg 
Region Midtjylland   Aarhus Universitet 
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BILAG TIL AFTALE OM TILKNYTNINGSFORMER 
 
  
 
Procedure for ansøgning om status som universitetsklinik 
ved Aarhus Universitet 
 
 
Definition 
Begrebet universitetsklinik dækker over en fælles prioritering af et områ-
de for Region Midtjylland, et regionshospital, inkl. regionspsykiatrien og 
Præhospitalet og Aarhus Universitet. Klinikken omfatter et speciale eller 
afgrænset fagområde inden for et større speciale, hvor man kan have fo-
kus på interventionsforskning på højeste internationale niveau.  
 
Klinikken skal have dokumenteret en betydelig forskningsaktivitet, her-
under en årrække med internationale publikationer og forskeruddannelse 
med hovedsæde på klinikken, og der skal foreligge en plan fra klinik og 
regionshospital, regionspsykiatri eller Præhospital for, hvorledes man ag-
ter at fastholde og udbygge den position, klinikken har nationalt såvel 
som internationalt. 
 
Klinikken skal bestykkes med en akademisk stab bestående af en flerhed 
af personer, herunder kliniske professorater. Der skal være en forsk-
ningsmæssig bemanding, der svarer til den forskning, der foregår, og der 
er mere end én seniorforsker. Der skal være en allokering af ressourcer, 
der afspejler forskningsaktiviteten.  
 
I den overordnede planlægning for antallet af universitetsklinikker tages 
hensyn til specialplanlægningen samt regionens behov for diagnostik og 
behandling på højeste internationale niveau af de mere udbredte syg-
domme. På baggrund af de krav, der stilles, vurderes det, at der som 
udgangspunkt højst vil kunne etableres én universitetsklinik inden for 
samme fagområde i Region Midtjylland, dog foretages der en konkret 
vurdering i de enkelte tilfælde. Der vil være et tæt samspil med satsnin-
gerne omkring forskningsprofiler.  
 
Procedure for etablering af en universitetsklinik 
Den afdeling på et regionshospital, inkl. regionspsykiatrien og Præhospi-
talet, der ønsker at opnå status som universitetsklinik, udarbejder en an-
søgning indeholdende en redegørelse for: 

• Forskningsaktiviteten de seneste 5 år 
• Aktuel status for forskningen, herunder redegørelse for beman-

ding og ressourcer 



 
 
 

  2

AARHUS UNIVERSITET 
 
 

• Udviklingsplan med et 5-årigt perspektiv 
 
Hospitalsledelsen redegør i ansøgningen for, hvorledes universitetsklinik-
ken understøtter regionshospitalets, regionspsykiatriens eller Præhospi-
talets forskningsstrategi, og hvilke ressourcer enheden vil stille til rådig-
hed for universitetsklinikken. 
 
Ansøgningen sendes til Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 
(sunspl@rm.dk) med henblik på at sikre, at forslaget om oprettelse af 
universitetsklinikken er i overensstemmelse med regionens strategier og 
planlægning. Ansøgningen forelægges Klinikforum med henblik på en 
vurdering af, om ansøgningen harmonerer med den samlede speciale-
planlægning og forskningsstrategi i regionen. 
 
Ansøgningen fremsendes herefter til Institut for Klinisk Medicin, der efter 
dekanens accept iværksætter en evaluering af ansøgningen. Der nedsæt-
tes i hvert enkelt tilfælde et fagkyndigt bedømmelsesudvalg på 3 med-
lemmer. Sammensætningen af bedømmelsesudvalget følger principper-
ne, der anvendes ved professorbedømmelser. Det vil ofte være hen-
sigtsmæssigt, at et af medlemmerne kommer fra et af de øvrige skandi-
naviske lande. 
 
Bedømmelsesudvalget udarbejder en indstilling, der efterfølgende be-
handles i Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR), der 
træffer beslutning om etablering af universitetsklinikken. 
 
Der skal ske en evaluering af universitetsklinikkens forskningsaktiviteter 
efter 5 år. Det vil være hensigtsmæssigt, at denne evaluering forestås af 
det bedømmelsesudvalg, der oprindeligt bedømte ansøgningen om etab-
lering af universitetsklinikken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


