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KOMMISSORIUM 
 

 
FORSKNINGSSTRATEGIGRUPPEN  

Formål Forskningsstrategigruppen skal udvikle, lede og koordinere det 
forskningsstrategiske arbejde på Institut for Odontologi og Oral Sundhed 
(IOOS) og sikre implementering af instituttets visioner med særligt fokus på 
forsknings- og talentområdet.  

Baggrund 
 

Forskningsstrategigruppen er tværgående for alle instituttets 
forskningsområder. Den består af lederne af forskningsområderne og den 
ledes af viceinstitutleder for forskning og talent. 
Gruppen er forankret i IOOS visioner og strategier for forskning med en 
tæt kobling til instituttets visioner for uddannelser. 

Relationer og rammer på IOOS Gruppens arbejde sker indenfor rammerne af 
• IOOS mission, vision og pejlemærker 2015 
• Aarhus Universitets og HEALTH’S strategier 2017-2020 
• Gældende nationale og internationale regler for forskning 
• Politik og regelsæt for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus 

Universitet 
• Standarder og principper for ansvarlig forskningspraksis på Health -  

herunder Good Clinical Practice (GCP) 
• Styrelsen for patientsikkerheds vejledning om tandlægers 

tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder 
• IOOS’ kompetenceudviklingsstrategi. 

Gruppen samarbejder tæt med uddannelsesledere og driftsledere for de 
understøttende kliniske områder. 
Gruppen kan ad hoc inddrage personer med specialviden og kompetencer 
og nedsætte undergrupper til at varetage og understøtte opgaven. 

Gruppens opgave  Forskningsstrategigruppen skal udvikle en forskningsprofil og 
forskningsstrategi, en finansieringsstrategi, herunder et institutspecifikt 
kvalitetssikringssystem til ansøgninger om forskningsmidler. Gruppen skal 
endvidere sikre koordinering, implementering og opfølgning på 
strategierne. 
 
Forskningsstrategien skal sikre 

• Fokus på at øge instituttets internationale anerkendelse 
• International profil  
• Rekruttering af nye forskningstalenter 
• Forskningsbasering af den samlede odontologiske uddannelse 
• Uddannelsesmæssig implementering af forskningsgrundlaget 
• Tværfaglig forskning kombineret med specialisering  
• Forskningsfrihed 
• Samarbejde på tværs af den odontologiske sektor 
• Forskningssamarbejde med andre relevante fagområder, herunder 

at odontologiske aspekter indgår i forskningsprojekter og 
sundhedsindsatser, der er målrettet den generelle sundhed  
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• Øget forskningssamarbejde med regioner, kommuner og 
erhvervslivet. 
 

 
Finansieringsstrategien skal sikre 

• En plan for ekstern forskningsfinansiering  
 
 
Kvalitetssystemet skal sikre 

• Udarbejdelse af fondsansøgninger af høj kvalitet 
• Indsamling af data og statistik på instituttets forsknings-

ansøgninger til optimering af ansøgningsstrategi. 
• Monitorering af forskningsfonde og midler fra ph.d.-skolen, 

fakultetet og Aarhus Universitet 
• At indholdet i instituttets hjemmeside om forskningsmiljøer er i 

overensstemmelse med forskningsstrategier og er tydelig for 
eksterne parter. 
 

Desuden skal gruppen tage del i, koordinere og følge op på følgende: 
 
Strategiske opgaver 

• Sikre at IOOS er repræsenteret i relevante udvalg for ph.d.-skolen 
• Understøtte ph.d.-skolens indsatsområder 

 
Derudover skal gruppen 

• Sikre at væsentlige informationer fra forsknings- og talentområdet 
bliver delt internt på instituttet og i alle relevante fora på Health 
og AU.  

• Igangsætte og koordinere forskningsbaseret faglig udvikling af 
medarbejderne, i henhold til instituttets kompetencestrategi 

• Gennem dialog og medinddragelse sikre, at beslutninger hviler på 
det bedst mulige grundlag. 

Snitflader til andre indsatser Uddannelsesstrategi 
Strategi for teknologiudvikling  
Optimeringsstrategi for rationel drift af instituttets klinikker, udstyr og 
materiale 

AU samarbejde/relationer Prodekaner for forskning og talentudvikling 
Akademisk Råd 
Ph.d.-skolen 
Core faciliteter 
Forskningsstøtteenheden 
Erhvervsudvalg 
Informationssikkerhedsudvalget 
Rådgiver for forskningspraksis på HEALTH 
Enheden for Good Clinical Practice (GCP), Aarhus Universitetshospital 
Udvalget For Ansvarlig Forskningspraksis 
 

Arbejdsform • Der afholdes ca. 6-8 møder om året 
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• Viceinstitutleder for forskning og talent indkalder til møderne 
• Der udarbejdes efter hvert møde et kort beslutningsreferat  
• Der afrapporteres årligt (januar) til institutledelsen i kort notatform 

med fokus på årets opgaver, fremdrift, succeser og udfordringer samt 
overordnet plan for det kommende års arbejde 

• Forskningsstrategigruppen udtænker rammer for del-elementer i 
strategien og muligheder for implementering og opfølgning. 


