
 

Forskningsrådet 
Kommissorium 
 
Organisatorisk 
placering 

Forskningsrådet er et strategisk, rådgivende og retningsgivende råd 
med deltagelse af hospitalets øverste ledelse. Rådet er næstefter 
Hospitalsledelsen det øverste besluttende organ inden for forskning. 
Rådet har beslutningskompetence inden for de givne rammer og 
reference direkte til Hospitalsledelsen. 
  

Formål • Medvirker til at udstikke mål, rammer og strategi for 
forskningen på AUH 
 

• Medvirker til at udvikle og synliggør forskningen og 
forskningsmiljøerne på AUH 
 

• Rådgiver Hospitalsledelsen i strategiske spørgsmål om 
forskning 
 

• Rådgiver Hospitalsledelsen ift. lokale, regionale, nationale og 
internationale forskningsagendaer. 
 

• Understøtte den regionale forskningsstrategi og AUH's 
forskningsstrategi  

Ambition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsopgaver og 
ansvar 

Kommissoriet tager udgangspunkt i AUH’s virksomhedsgrundlag: ”Vi 
udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn 
for patienterne”, samt at "den største viden giver den bedste 
behandling, og forskning og uddannelse på højeste niveau baner 
vejen for bedre undersøgelser, behandlinger og pleje" jf. AUH´s 
Grundfortælling 
 
Det ønskes at fremme og understøtte forskningsprojekter på tværs 
af afdelinger og faggrupper, der understøtter hospitalets særlige 
udviklingsområder. 
 
 
Forskningsrådet; 

 
• Faciliterer og synliggør forskningen på AUH gennem en række 

initiativer (fx en årlig pristildeling, afholdelse af Forskningens 
Dag, symposier og evt. andre relevante aktiviteter) 
 

Aarhus Universitetshospital 
Hospitalsledelsen 



 

• Inspirerer, motiverer og stimulerer til nye 
forskningsaktiviteter på AUH  
 

• Rådgiver og vejleder Hospitalsledelsen med fagligt input i 
forbindelse med prioritering og tildeling af forskningsmidler 
fra region, stat, EU og private donorer 
 

• Rådgiver og vejleder Hospitalsledelsen om anvendelse af 
driftsmidler til lokale strategiske forskningspuljer herunder; 

o godkendelse i forhold til uddeling fra Puljen for 
sundhedsvidenskabelige professioner inden for 
mellemlange videregående uddannelser og  

o uddeling fra Puljen til støtte for "Bedre vilkår for 
forskning"  
 

• Råder over dele af det administrationsbidrag og evt. andre 
donationer, som tilvejebringes som forskningsdonationer, der 
forvaltes af hospitalet. Midlerne skal anvendes i forskningen 
på AUH efter retningslinjer, som Forskningsrådet til enhver tid 
definerer mht. kategori, bevillingsstørrelse mv. 
 

• Understøtter de årlige forskningsdialogmøder i afdelingerne 
hvor Hospitalsledelsen og institutleder for Klinisk Medicin 
deltager i forhold til opfølgning på udvikling og mål for 
afdelingen 
 

• Rådgiver Hospitalsledelsen ift. prioritering af ressourcer til 
uddannelse og kurser, der understøtter forskning 
eksempelvist forskningsformidling og kurser for ledere om 
forskning 
 

• Fastholder og udvikler det unikke samarbejde med Health, AU 
 

• Sikrer at ansvarlig forskningspraksis overholdes på AUH, 
herunder sikrer at vejledninger og retningslinjer er 
tilgængelige 
 

• Sikrer at der sker formidling af forskning internt og eksternt 
 

• Medvirker til at understøtte den regionale forskningsstrategi 
 

• Rådet kan nedsætte udvalg, og arbejdsgrupper, der suppleres 
med personer uden for Forskningsrådet.  

o Aktuelt er der nedsat et bedømmelsesudvalg for Puljen 
til sundhedsvidenskabelige professioner inden for 
mellemlange videregående uddannelser 
 

• Udarbejder udkast til forretningsorden, der skal godkendes af 
Hospitalsledelsen 
 



 

• Rådets medlemmer fungerer som ambassadører for 
forskningen på AUH. 

Sammensætning Rådet skal være handlekraftigt, hvor alle medlemmer bidrager til 
aktiv udmøntning og udvikling af rådets formål. 

 
• Tre repræsentanter fra Hospitalsledelsen  

 
• Leder af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

 
• Leder af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

 
• Fem kliniske professorer, der repræsenterer 

forskningsområderne på AUH 
 

• En professor inden for sundhedsprofessionerne med 
mellemlange videregående uddannelser  
 

• Leder af Forskningsstøtteenheden  
 

• En yngre forskerrepræsentant 
 

• En seniorforskerrepræsentant 
 

• To repræsentanter fra afdelingsledelseskredsen  
 

• Sagsbehandler fra Staben 
 

• Sekretariatsfunktion varetages af Forskningsstøtteenheden. 
 
 

Professorer udpeges i fællesskab mellem Hospitalsledelsen og 
Lederen af Institut for Klinisk Medicin. 
 
Professor inden for sundhedsprofessionerne med mellemlange 
videregående uddannelser udpeges i fællesskab mellem 
Hospitalsledelsen og institutlederne. 
 
Yngre- og seniorforsker-repræsentanter udpeges i fællesskab 
mellem Hospitalsledelsen og Lederen af Institut for Klinisk Medicin. 
 
To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen udpeges af 
afdelingsledelserne.   
 
Rådet konstituerer sig selv med formand (skal være professor). 
Hospitalsledelsens repræsentanter kan ikke varetage 
formandskabet. 
 
Udpegning er for 3 år af gangen. Optag af nye medlemmer inden for 
de 3 år vil medføre udskiftning af et eksisterende medlem. I tilfælde 



 

af udskiftning er det samme proces jf. procedure for udpegning af 
medlemmer.  

Aktuelle deltagere Hospitalsledelsen: 
Lægefaglig direktør Claus Thomsen 
Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen 
Lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen 
 
Institutleder Jørgen Frøkiær 
 
Leder af forskningsstøtteenheden Christina Dahl 
Sekretariatsfunktion; Birgit Christensen, Forskningsstøtteenheden 

Mødeaktivitet Der afholdes minimum 4 møder årligt. Rådet kan indkaldes ad hoc 
ved behov. 
 
Formanden indkalder til møderne. 

Dagsorden Dagsorden defineres af formanden. Dagsorden udsendes én uge 
inden mødets afholdelse. Punkter til dagsorden kan rådets 
medlemmer indsende til sekretariatet senest 10 dage før mødets 
afholdelse. 

Referat Der udfærdiges beslutningsreferat. Referatet udsendes senest en 
uge efter mødets afholdelse. Referatet godkendes af formanden.  
Referater offentliggøres for alle ansatte og forskere på Aarhus 
Universitetshospital. 

Referencer Rådet refererer til Hospitalsledelsen. Rådet har mandat til at træffe 
beslutninger, men større økonomiske dispositioner besluttes på 
Hospitalsledelsesmøder. 
 
Bedømmelsesudvalg for Puljen til sundhedsvidenskabelige 
professioner inden for mellemlange videregående uddannelser har 
reference til Rådet. 

Udarbejdet Udarbejdet d. 23. februar 2015.  
 
Revideret marts-juni 2019 af lægefaglig direktør Claus Thomsen, 
AUH og institutleder Jørgen Frøkiær, Institut for Klinisk Medicin 

Godkendt Godkendt af Hospitalsledelsen d. 27. oktober 2020 
Institutledelsen ved Institut for Klinisk Medicin d. 11. december 
2020 

 
 
 


