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Notat
Forbedret forskerstøtte til Region Syddanmarks
forskningspuljer
I Kvalitet og Forskning bemandes forskningsområdet af 0,5 HK-ressource, 0,5 AC-fuldmægtig og 1
chefkonsulent med andre opgaver, herunder faglig ledelse af Sekretariatet for De Videnskabsetiske
Komiteer for Region Syddanmark. Der er på trods af stigende aktivitet på forskningsområdet ikke tilført
området personaleressourcer siden 2007.
Siden oprettelse af den første forskningspulje i Region Syddanmark i 2008 har der været en støt
stigning i antallet af puljer til forskning. Dette har over de sidste 10 år givet en betydelig, gradvis
stignngi kravene til servicering af dels de forskere, der efterspørger råd og vejledning i forbindelse
med ansøgning af puljerne, og dels af de forskere, der har opnået en bevilling, og har behov for råd og
vejledning i forhold til anvendelsen af bevillingen. Når disse krav sammenholdes med, at der ikke er
tilført personalemæssige ressourcer til opgaven er der aktuelt et gab mellem det forskerne
efterspørger, og det som Kvalitet og Forskning kan levere i forhold til forskningspuljerne.
Samtidig opleves der et øget pres i forhold til stabsopgaver på forskningsområdet. I 2017-2018 er der
indkommet en række nye ressourcekrævende opgaver, der også skal varetages på AC-niveau af de
op til 1,5 årsværk, der er afsat til området:
- Et Sundere Syddanmark
- Sundhedsundersøgelsen vedr. Grindstedforureningen
- Trial Nation (NEXT 2.0)
- Personlig medicin
- Udvidelse af det regionale strategiske forskningsråd med patienter og pårørende,
repræsentanter for SDU SUND samt det præhospitale område, generel betjening samt opdrift
i opgavemængde, der genereres heraf
- Opfølgning på implementering af Strategi for Sundhedsforskning, herunder forelæggelse og
opfølgning på udviklingsplaner for forskning
Oversigt over aktuelle opgaver på forskningsområdet
- Region Syddanmarks forskningspuljer (se nærmere herom nedenfor)
- Sekretariatsbetjening vedr. kommercialisering, herunder løbende håndtering af beslutninger
om opfindelser og bevillinger
- Tovholder for forskningsinfrastruktur, herunder samarbejdsaftaler, sagshåndtering af diverse
høringer, ønsker om tilpasning af ressourcer, ændringer mv.
- Sekretariatsbetjening af det regionale strategiske forskningsråd
- Sekretariatsbetjening af LMS Syd (delt med SDU SUND)
- Økonomistyring af forskningsmidler
- Økonomistyring og udbetaling af midler for prøvetagning til Regionernes Bio- og Genombank
- Understøtning af implementering af Strategi for Sundhedsforskning
- Planlægning og afvikling af Åben Forskerdag
- Sekretariatsbetjening af nationalt LMS, delt med andre regioner
- Nøgletal for sundhedsforskning; indsamling og afrapportering af data for forskningsmidler,
stillinger, publikationer mv.
- Et Sundere Syddanmark, delt projektledelse med SDU
- Sekretariatsbetjening af sundhedsundersøgelsen vedr. Grindstedforureningen
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-

Koordinering og sekretariatsbistand vedr. Trial Nation (NEXT 2.0) i samarbejde med SDSI
Personlig medicin, sekretariatsbistand delt med sundhedsplanlægning og kvalitetsteamet

Strategi for Sundhedsforskning
Med godkendelsen af Strategi for Sundhedsforskning i januar 2019 er der sat ambitiøse mål for
forskningsområdet, som også i Kvalitet og Forskning vil kræve en betydelig indsats at realisere.
Der er således en række initiativer, arbejdsgrupper og revisioner af f.eks. Region Syddanmarks
forskningspuljer, der skal igangsættes og sekretariatsbetjenes af Kvalitet og Forskning.
Derudover er der ønske om flere nye forskningspuljer, bl.a. til praksissektoren, til kvalitativ forskning
og til mere forskning på tværs af sektorer.
Der er således allerede et forslag om en pulje for praksissektoren under konkretisering, som kan
realiseres fra 2020 under forudsætning af tilførsel af ressourcer til infrastrukturen for
forskningspuljerne.
Region Syddanmarks forskningspuljer
Siden 2008, hvor den første forskningspulje blev etableret, er der løbende kommet ca. 1 ny pulje om
1
året til. Aktuelt er der således 10 separate forskningspuljer , som har været i opslag to gange årligt for
4 af puljernes vedkommende. Det betyder, at der årligt indkommer ca. 200-240 ansøgninger på tværs
af puljerne, som gennemgår bedømmelse, politisk godkendelse og endeligt modtager tilsagn og
afslagsbreve.
På den måde opbygges der over årene et stigende antal antal bevillinger, som er uafsluttede og
dermed genererer henvendelser om forlængelser, ansøgninger om ændringer, rykkere for afslutning,
indsendelser af slutrapporter til evaluering, regnskaber mv. Efter ca. 10 års drift er denne opgave nået
et steady state, hvor der på tværs af de 4 største puljer er ca. 450 åbne bevillinger på ethvert givent
tidspunkt. Se bilag 2 for grafisk fremstilling.
Derudover er der etableret to større puljer, Region Syddanmarks Forskningspulje for store
tværgående forskningsmiljøer (pulje 1) og Centres for Clinical Excellence, hvor der er få bevillinger,
men der er for disse bevillinger indlagt jævnlig opfølgning via delrapporteringer, hvor der er behov for
betydelig sekretariatsbistand til faglig gennemgang og videre proces af disse.
Det er en forudsætning for optimal udnyttelse af de betragtelige midler afsat til forskning, at der kan
ydes kvalificeret støtte til forskere, men også at opfølgningen på bevillinger er på et acceptabelt
niveau.
Som en konsekvens af manglende ressourcer til området vil der i 2019 for alle forskningspuljer
undtagen Region Syddanmarks Ph.d.-pulje alene være ét opslag af forskningsmidler. Der er over
årene opbygget en praksis med 2 årlige opslag, såfremt der er restmidler efter 1. opslag. Denne
praksis er der ikke længere er ressourcer til at videreføre. For Ph.d.-puljen er der af det regionale
strategiske forskningsråd tidligere truffet aktiv beslutning om at dele puljen op og opslå den to gange
årligt, hvilket fortsat vil være praksis.
Model for dimensionering af infrastruktur til Region Syddanmarks forskningspuljer
Generelt arbejdes der på forskningsområdet med overhead for administration af puljemidler, f.eks. på
sygehusene i Region Syddanmark, som opkræver 2-3% af eksterne forskningsmidler til administration
(gælder også Region Syddanmarks forskningspuljer).

1

Region Syddanmarks Forskningspulje 1-3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, Region Syddanmarks
Forskerkarrierepulje, Pulje til Støtte af Centres of Clinical Excellence, MTV-puljen, pulje til
medfinansiering, pulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis og pulje til støtte af validering og
kommercialisering af opfindelser. Fælles Forskningspulje med Region Sjælland er netop overflyttet til
OUH.

Side 2/6

På samme måde kan dimensionering af infrastrukturen til forskningspuljer beregnes efter en model,
2
hvor der afsættes ressourcer svarende til 3 % af puljens årlige beløbsstørrelse til at finansiere
infrastrukturen omkring puljen.
Der er på nuværende tidspunkt ca. 48 mio. kr. afsat til Region Syddanmarks forskningspuljer, hvilket
svarer til 1,44 mio. kr. afsat til personalemæssige ressourcer alene til infrastruktur vedr.
forskningspuljerne. Der er aktuelt afsat ca. 0,9 mio. kr. til personale på forskningsområdet i alt, og der
er således et betydeligt ressourcemæssigt efterslæb.
Det foreslås, at der fremadrettet arbejdes med en bagvedliggende dimensioneringsmodel i forhold til
Region Syddanmarks forskningspuljer, således at den fornødne infrastruktur løbende sikres, når der
afsættes midler til forskning.
Baseret på bilag 1 foreslås der en opnormering svarende til 1 AC-stilling, svarende til ca. 0,6 mio. kr.
under forudsætning af, at strukturen i de nuværende forskningspuljer forenkles, således at den
administrative byrde reduceres.
Da den foreslåede opnormering ikke størrelsesmæssigt svarer til den foreslåede
dimensioneringsmodel bør ressourcebehovet evalueres løbende, og fremtidig oprettelse af nye puljer
bør medføre yderligere tilførsel af ressourcer, såfremt der ikke spares ressourcer ved samtidig
forenkling af eksisterende puljer.

2

Baseret på skøn af nuværende opgaver inklusiv estimerede ressourcer til opstart af nye puljer.
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Bilag 1: Forslag til opkvalificering af infrastrukturen omkring Region
Syddanmarks forskningspuljer
Der er aktuelt ikke de fornødne ressourcer til understøttelse af de mere forskningsfaglige
opfølgningsopgaver (udover den grundlæggende med journalisering og udsendelse af rykkere) i
forhold til Region Syddanmarks forskningspuljer som håndtering af ændringsønsker, rådgivning og
vejledning i forhold til ansøgning samt tæt opfølgning på større bevillinger.
Derudover er der udviklingspotentiale i at forbedre opslag og ansøgningsvejledninger og stå til
rådighed for henvendelser i forbindelse med ansøgning og opnåede bevillinger, som i dag ikke
opleves tilstrækkelig af mange forskere. Svartiden kan være lang på de ca. 15-25 henvendelser der
ugentlig modtages i sekretariatets postkasse, og forskere efterspørger i høj grad telefonisk rådgivning,
som pt. er begrænset til et minimum af ressourcehensyn.
Der er kontinuerligt arbejdet med at forbedre arbejdsgangene i det administrative arbejde, senest via
indkøb af IT-værktøjet efond til understøttelse af ansøgningsprocessen. Samtidig opleves der et
stigende behov for understøttelse af udmøntningsprocessen sekretariatsmæssigt, ikke mindst efter at
bedømmelsesudvalgene er blevet udvidet med patient- og pårørende repræsentanter, og der er
indført løbende udskiftning i udvalgene, så der ikke længere er samme kontinuitet i deltagerkredsen.
Det foreslås på den baggrund at oprette en AC-stilling bemandet med en kandidat med indsigt i
forskningsområdet, gerne en folkesundhedsvidenskabelig baggrund, i Kvalitet og Forskning.
Stillingen finansieres af de afsatte midler til prioritering i forbindelse med Strategi for
Sundhedsforskning (trappemodellen), svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt.
I stillingen vil følgende opgaver, der aktuelt ikke er prioriterede eller kun varetages i meget begrænset
omfang, blive placeret:
-

Vejledning og rådgivning til forskere i ansøgningsprocessen, inkl. funktion som kontaktperson
på hjemmesiden med tlf. nr.

-

Behandling af ansøgninger om forlængelser af bevillinger og andre forespørgsler til
igangværende bevillinger

-

Opfølgning på bevillinger, herunder tovholder på rykkere for slutrapporter og behandling af
slutrapporteringer, inkl. kontrol af regnskab

-

Behandling af statusrapporteringer for puljer, der har krav om dette samt ansvar for
godkendelsesproces (aktuelt pulje til støtte af klinisk excellence og store tværgående
forskningsmiljøer)

-

Opfølgning på at bevillingsmodtagere efterfølgende overholder puljernes regler for
modtagelse af midler

-

Forenkling og ensretning af krav i puljerne med sygehuspuljer og SDU

-

Udvikling og vedligehold af opslag af forskningspuljer, inkl. nye puljer

-

Understøtning af bedømmelsesudvalg, herunder mødeplanlægning, -afvikling og dialog
mellem møder med formand om henvendelser fra ansøgere

-

Udvikling og vedligehold af indhold i tilsagn og afslag på ansøgninger til forskningspuljerne
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Bilag 2: Oversigt over status for bevillinger i Region Syddanmarks
Forskningspulje 2 og 3, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje og Region
Syddanmarks Forskerkarrierepulje pr. oktober 2018.
Åbne bevillinger er bevillinger, hvor der ikke er indsendt slutregnskab. Dette kan skyldes, at projektet
fortsat er i gang eller at der er tale om en forglemmelse, som sekretariatet bør følge op på.
Bevillinger fra 2018 er ikke medtaget i opgørelsen, da den er udarbejdet i efteråret 2018.
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