Forskningsråd ved
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Kommissorium for forskningsrådet
Organisatorisk placering samt opgaver:
Forskningsrådet er et strategisk, rådgivende og retningsgivende organ med deltagelse af
afdelingens hovedpersoner/aktører indenfor forskning. Forskningsrådet er det øverste organ
inden for forskning på afdelingen, men har primært til opgave at være koordinerende,
ideskabende, facilliterende og formidlende for forskning i afdelingen.
Rådet har opgaver og bemyndigelse som nedenfor beskrevet og har reference direkte til
afdelingsledelsen og Institut for Klinisk Medicin med den kliniske lærestolsprofessor
i thoraxkirurgi som referenceperson.
Forskningsrådet er ansvarlig for formulering, opdatering samt udmøntning af afdelingens
forskningsstrategi, som har følgende overordnede vision og mission:
Vision:
At forbedre overlevelse og livskvalitet for hjerte-, lunge og karkirurgiske patienter på et
videnskabeligt grundlag samt at være blandt et af Europas førende centre inden for
thoraxkirurgisk, karkirurgisk og anæstesiologisk forskning.
Mission:
At bidrage med viden indenfor det thoraxkirurgiske, karkirurgiske og anæstesiologiske speciale
Afdelingens forskningsstrategi kan ses i dens helhed på Institut for Klinisk Medicins hjemmeside:
www.ctvs.au.dk
Virkemidler:
• Udstikke mål, rammer og strategi for forskningen på afdelingen
• Medvirker til at udvikle og synliggør forskningen og forskningsmiljøet på afdelingen
• Rådgiver afdelingsledelsen i strategiske spørgsmål om forskning
• Rådgiver afdelingsledelsen ift. lokale, regionale, nationale og internationale
forskningsagendaer
• Understøtte forskningsstrategier i Region Midt, Aarhus Universitetshospital samt ved
Health, Aarhus Universitet
• Fordeling af fælles forskningsmidler, herunder økonomiske prioriteringer omkring evt.
fælles ansatte forskningsmedarbejdere og administrativt personale.
• Sikre at afdelingens forskningsprojekter har et klinisk og/eller patientmæssigt afsæt
• Sikre og facillitere at forskningsresultater anvendes til/videreføres i klinisk praksis
• At afdække evt. synergieffekter med øvrige afdelinger
• At sikre opbakning til forskningsaktiviteter i hele afdelingen, og løse evt. logistiske
udfordringer og problemer
• At prioritere imellem projekter, hvis der er tale om inklusion af samme patientkategori
eller brug af fælles udstyr/personale
• At medvirke til at sikre finansiering til projekterne
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Arbejdsopgaver og ansvar
• Facilitere og synliggør forskningen på afdelingen gennem en række initiativer (f.eks. via
hjemmesiden, symposier, journal club og evt. andre relevante aktiviteter)
• Sikre at alle på afdelingen er engageret i og forstår vigtigheden af forskning
• Fastholder og udvikler samarbejdet med Health, Aarhus Universitet, afdelinger på Aarhus
Universitetshospital samt andre nationale og internationale kliniske afdelinger og
forskningsmiljøer
• Facillitere at forskningsresultater omsættes til praktisk udnyttelse gennem samarbejde
med erhvervslivet.
• Sikre at ansvarlig forskningspraksis overholdes på afdelingen, herunder sikre at
vejledninger og retningslinjer er tilgængelige og opdaterede
• Sikre og facilitere forskningsuddannelse og integration af denne i klinisk uddannelse
• Sikre at der sker formidling af forskning såvel internt som eksternt
• Sikre en god basisøkonomi for afdelingens forskning, således at ansættelse af f.eks.
projektsygeplejersker og laboranter ikke udelukkende er afhængig af eksterne
forskningsmidler, men kan finansieres i et vist omfang via interne ressourcer – dvs. at have
økonomisk råderum og frihed
• Medvirke til at understøtte den regionale og universitære forskningsstrategi
• Rådets medlemmer fungerer som ambassadører for forskningen på afdelingen
• Når den lægelige funktionsledelse er på plads, skal der drøftes snitflader mellem
funktionsledelse og Forskningsråd bl.a. mhp. kursus/kongres og rejseaktivitet.
I tilfælde af uenighed omkring finansiering af projekter, fællespersonale, prioritering mm. har

afdelingsledelsen og den kliniske lærestolsprofessor den endelige beslutningsret
Sammensætning
• Afdelingens kliniske lærestolsprofessor i thoraxkirurgi
• Kliniske lærestolsprofessor i anæstesiologi
• Kliniske lærestolsprofessor i karkirurgi
• Afdelingens forskningsansvarlige indenfor:
o Hjertekirurgi
o Klassisk thoraxkirurgi
o Eksperimentel hjertekirurgi
o Thoraxanæstesi
• Afdelingens cheflæger samt afdelingsledelsen
• Den kliniske lærestolsprofessors sekretær

Aktuelle deltagere
• Thomas Decker Christensen. Klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., ph.d.
• Ivy Modrau. Overlæge, lektor.
• Jacob Budtz-Lilly. Overlæge, lektor, ph.d.
• Peter Juhl-Olsen. Overlæge, lektor, ph.d.
• Michael Hasenkam. Professor, dr.med.
• Jette Breiner. Sekretær
• Lars Ilkjær. Cheflæge
• Lars Folkersen. Cheflæge
• Troels Fogh Pedersen. Cheflæge, ph.d.
• Oversygeplejerske Marianne Mikkelsen
• Lone Nikolajsen, Klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr.med.
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Mødeaktivitet
Der afholdes 2 - 3 møder årligt – hvert møde har en varighed på 1-2 timer. Rådet kan indkaldes ad
hoc ved behov.
Formanden indkalder til møderne.
Dagsorden
Dagsorden defineres af formanden. Dagsorden udsendes senest én uge inden mødets afholdelse.
Punkter til dagsorden kan indsendes til formanden senest 10 dage før mødets afholdelse.
Referat
Der udfærdiges referat, som udsendes senest en uge efter mødets afholdelse. Referatet
godkendes af formanden, inden at det offentliggøres for alle ansatte på afdelingen.
Udarbejdet
Udarbejdet den 18. juni 2022
Godkendt
Godkendt af de aktuelle deltagere i forskningsrådet i juni måned 2022
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