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Til Region Midtjylland 

Aarhus Universitets høringssvar på Region Midtjyllands nye Sundheds- og 

 
Hospitalsplan 

Aarhus Universitet har den 31. januar 2020 modtaget Region Midtjyllands nye 
Sundheds- og Hospitalsplan i høring. Vi takker for inddragelsen.  

Overordnet er det en omfattende og meget velbeskrevet plan. Blandt de mange 
fokusområder er Aarhus Universitet særlig opmærksom på ”Aarhus 
Universitetshospital (AUH) – Regionens faglige fyrtårn”, ”Personlig Medicin”, 
”Sundhedsinnovation og udvikling” og ”Forskning, uddannelse og udvikling”.  
Samlet indeholder Sundheds- og Hospitalsplanen, og de underliggende strategier 
såsom forskningsstrategien, flere gode tiltag på sundhedsområdet. 

Vi er glade for, at Sundheds- og Hospitalsplanen afspejler det tætte samarbejde 
mellem universitet og region, som et tæt og ligeværdigt samarbejde. Det er bl.a. 
glædeligt at se, at ”fyrtårnet” skal understøttes gennem konkrete tiltag, som skal 
fastholde og udvikle AUH´s position som højt specialiseret universitetshospital. 
Samtidig vil man fastholde og udvikle AUH´s høje internationale forskningsstandard 
samt understøtte samarbejdet mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne. 
Dette er alt sammen glædeligt, men i den sammenhæng bør Regionsrådet som 
overordnet ansvarlig sikre, at de ledelsesmæssige rammer for at udmønte den 
udvikling etableres/sikres bl.a. ved at sikre sig et smidigt bureaukrati ift. samarbejds-
partnere. Vi ser frem til at bidrage til udviklingen gennem de mødefora, som er 
beskrevet i professoraftalen. Samspillet mellem de klinik- og de forskningsledelses-
mæssige elementer er her meget afgørende, ligesom det er fundamentalt, at der 
rekrutteres fagpersoner specielt lægefaglige, som også er forskningsfagligt 
kompetente, således at regionens mulighed for forskningsbaseret udvikling af 
patientbehandling styrkes. Dette er en tiltagende udfordring.  

Under punkt 7 ”Forskning og udvikling i Region Midtjylland” fremgår det, at Region 
Midtjylland har et tæt og frugtbart samarbejde med Aarhus Universitet. Dette er vi i 
høj grad enige i. Dette samarbejde understøtter forskning og uddannelse, men 
desværre er der eksempler på, at der også mangler konkret mulighed for samarbejde 
om forskning. Det er problematisk, at regionen anser sig som ejer af forskningsdata. 
Dette afstedkommer en lang række barrierer for smidig forskningstilrettelæggelse og 
ressourcespild. Derfor bør de barrierer, som forhindrer et smidigt forskningsmæssigt 
samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om udnyttelse af de 
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excellente muligheder for klinisk forskning, ledelsesmæssigt begrænses til et 
minimum. Således skabes det forskningsmæssige fyrtårn, der er potentiale til inden 
for klinisk forskning ikke mindst af hensyn til de fremskridt, som det vil have for at 
forbedre diagnostik og behandling af patienter i Region Midtjylland. 

Det fremgår af afsnittet ”Forskning og udvikling i Region Midtjylland”, at forskning, 
uddannelse og klinik/praksis hænger uløseligt sammen. I den forbindelse finder 
Aarhus Universitet det glædeligt, at der er en øget opmærksomhed på betydningen 
af internationale samarbejdsrelationer, og hvordan en øget internationalisering af 
forskningen kan bidrage til at løfte området. Intentionen er i fuld overensstemmelse 
med Aarhus Universitets strategi 2025. 

Aarhus Universitet finder det glædeligt, at sundhedsinnovation er beskrevet som 
drivkraft, og at fremtidens løsninger på sundhedsområdet i høj grad skal udvikles og 
samskabes i partnerskaber mellem hospitaler og særligt forsknings- og uddannelses-
institutioner og private virksomheder, samt at der er blik for, at dette kan være inden 
for life science-området. Aarhus Universitet bidrager gerne til forskningsdrevet 
innovation. 

Set i forhold til regionernes store opgave med hospitalsdrift giver det god mening, at 
de beskrevne tiltag og hensigter vedrørende forskning primært fokuserer på hospi-
talsområdet. Det kunne være ønskeligt, om regionen også så samspillet mellem 
Aarhus Universitet og kommuner om etablering af stærke internationale forsknings-
miljøer inden for det nære sundhedssystem, som en vigtig delopgave til gavn for 
borgere og patienter.  

Arbejdet med konkret udmøntning af Sundheds- og Hospitalsplanen og de underlig-
gende strategier sker i et tæt samspil med de faglige miljøer. Aarhus Universitet ser 
frem til at følge arbejdet og bidrage til udviklingen af en endnu stærkere forsknings-
basis for udvikling af sundhedstilbuddet i Region Midtjylland. 

Med venlig hilsen 

Lars Bo Nielsen 
Dekan, professor 




