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Epokegørende aftale giver mere forskning i almindelige sygdomme 

Regionshospitalerne glæder sig over forskningsaftale 
 
Læs to bud på, hvorfor forskningsaftalen med Aarhus Universitet vil 
styrke forskningen på Regionshospitalet: 
 
Styrket forskning i Horsens 
- Aftalen kommer til at understøtte og styrke de aktiviteter vi allerede 
har i gang. Blandt andet fordi det bliver lettere at få finansiering. 
Universitetet har en stor erfaring for, hvor og hvordan man søger 
penge, og de har specialiserede ressourcer til at hjælpe, siger 
cheflæge på Regionshospitalet Horsens, Jørgen Schøler Kristensen. 
 
Han fortæller, at universitetet også vil kunne styrke hospitalets 
forskningsprojekter i forhold til de aftaler, der skal indgås 
eksempelvis med industrien. 
 
- Det er guld værd, at have adgang til de jurister, som har forstand 
på at læse den slags aftaler igennem, siger han. 
 
I det hele taget ser Jørgen Schøler Kristensen muligheden for mere 
formaliserede samarbejdsaftaler som enestående. 
 
- Det skaber et helt nyt grundlag for, at vi kan forske mere på tværs. 
Det giver bedre muligheder for at udøve forskning både på 
universites- og regionshospitalet, siger han. 
 
Strømlinet indsats i Vest 
Forskningsleder og overlæge, phd. på ortopædkirurgisk 
forskningsenhed på Hospitalsenheden Vest, Torben Bæk Hansen, 
mener, at samarbejdsaftalen med universitetet gør det meget mere 
tydeligt, hvad der skal til for at forskningen bliver på 
universitetsniveau. 
 
- Universitetet og aftalen opstiller nogle klare krav til, hvad det vil 
sige, hvis hospitalet vil have ”forskning i verdensklasse”. Dermed kan 
vi bedre gå til ledelsen og bede om de ressourcer og faciliteter, der 
skal til, forklarer han. 
 
Dermed kommer hospitalets forskning til at foregå i etablerede og 
robuste forskningsmiljøer frem for at være afhængig af ildsjæle, der 
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nærmest forsker på trods, fordi der hverken er sat tid eller ressourcer 
af til indsatsen. 
 
Torben Bæk Hansen fremhæver også muligheden for at få 
akademiske grader som professor eller lektor, uden at være nødt til 
at søge ansættelse i Aarhus eller Ålborg. 
 
- Det er meget vigtigt for at kunne fastholde og rekruttere ambitiøse 
kolleger, siger han. 
 
Fakta 
Forskningsaftalen er nærmere beskrevet i pressemeddelelsen af 22. 
august 2011: Epokegørende aftale giver mere forskning i almindelige 
sygdomme. 
 
 
Flere oplysninger 
• Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og formand for Udvalget 

vedrørende Forskning, Teknologi og Innovation i 
Sundhedsvæsenet, Poul Müller (K): 2844 5500 / 
poul.muller@rr.rm.dk 
 

• Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Jens 
Chr. Djurhuus: 8949 5500 / 2043 5899 
 

• Cheflæge, dr. med, Regionshopsitalet Horsens, Jørgen Schøler 
Kristensen: 2016 3201 / joerkris@rm.dk 
 

• Forskningsleder, overlæge, phd. Ortopædkirurgisk 
Forskningsenhed, Hospitalsenheden Vest, Torben Bæk Hansen: 
7843 7838 / 2213 2307 / torbhns@rm.dk 
 

• Projektchef Jens Krogh: 7841 2053 / 2097 5521 / 
jens.krogh@stab.rm.dk 
 

• Kvalitets- og Forskningschef, Regionshospitalet Viborg, Charlotte 
Hjort: 7844 1301 / 5057 7785 / charlotte.hjort@viborg.rm.dk 
 

• Cheflæge Lone Winther, Regionshospitalet Randers, 7842 0102 / 
4027 8297 /  
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