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Bilag 1
Forslag til ny struktur for Region Syddanmarks forskningspuljer
Baggrund
Regionsrådet godkendte i januar 2019 Strategi for Sundhedsforskning. Godkendelsen af den nye
forskningsstrategi indebærer en revision af den eksisterende puljestruktur for at understøtte strategiens
målsætninger og indsatser omkring styrkelse og udvikling af forskningsområdet.
Følgende indsatser/målsætninger er indeholdt i Strategi for Sundhedsforskning:






Etablering af særskilt pulje med mere fokus på kvalitative forskningsdiscipliner, herunder
sammensætning af bedømmelsesudvalg med relevante kompetencer
I forbindelse med revisionen af de regionale forskningspuljer skal krav om forskning på tværs styrkes
yderligere
Vi vil revidere Region Syddanmarks forskningspuljer, så de i endnu højere grad understøtter
samarbejde på tværs af specialer, sygehusenheder, andre kliniske enheder (bl.a. det præhospitale
område), almen praksis og kommuner
Forskning i folkesygdomme og ulighed i sundhed bliver prioriterede områder i regionsrådets
beslutninger om prioritering af forskningsindsatsen i de kommende år, bl.a. i forhold til
forskningspuljerne

Derudover er der et ønske om at gøre puljestrukturen mere enkel og overskuelig for forskere, der skal ansøge
om midler, idet ansøgere har givet udtryk for at den nuværende struktur er for kompleks og uoverskuelig.
Den nuværende puljestruktur kan ses i oversigtsform i bilag 2.
Her fremgår det, at der aktuelt er 9 puljer til forskning med i alt 51,5 mio. kr. (i 2019-priser) afsat.

Forslag til ny struktur
Det regionale strategiske forskningsråd har på deres møde d. 3. september drøftet mulige forslag til ændringer
af strukturen for forskningspuljerne.
Der er tale om en forenkling, således at der fremover vil være i alt 7 puljer, hvoraf to er helt nye, fremfor de
nuværende 9 puljer. Det samlede forslag beløber sig til 52,8 mio. kr. årligt i 2019-priser.
Ændringerne gennemgås i nedenstående og det samlede forslag opsummeres i bilag 3.
Ændring af de nuværende Region Syddanmarks Forskningspuljer 1-3 til Region Syddanmarks
Forskningspulje for Strategisk og Fri Forskning
Region Syddanmarks Forskningspulje for strategisk og fri forskning opstår på baggrund af sammenlægningen
af de tidligere Region Syddanmarks Forskningspuljer 1, 2 og 3.
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Der kan årligt uddeles 16,5 mio. kr. fra puljen, hvoraf 1 mio. kr. er foreløbig reserveret til Et Sundere
Syddanmark 2020, hvor en evaluering skal ske i 2020.
Puljen vil også understøtte og sikre, at der forskes efter de nye strategiske forskningsområder fra
forskningsstrategien:







Folkesygdomme
Psykisk sygdom og sårbarhed
Personlig medicin
Det præhospitale område,
Effektivitet i forskning: Den Syddanske Forbedringsmodel
Patientinddragelse og -kommunikation

Samtidig navngives puljen ”strategisk og fri forskning” for at tydeliggøre, at puljen støtter førnævnte strategiske
indsatsområder.
Ved at ændre strukturen fra tre delpuljer til én stor pulje sker der ligeledes en forenkling for ansøgerne.
Region Syddanmarks Forskningspulje 1 har støttet større tværgående forskningsmiljøer med 5 mio. kr. fordelt
på tre år. Da der ikke har været stor konkurrence om disse midler, nedlægges denne del af puljen. Puljen er i
udgangspunktet forbeholdt støtte til forskningsprojekter på under 1 mio. kr., men kan efter konkret vurdering
støtte forskningsprojekter, som søger støtte på over 1 mio. kr.
Ændring af pulje til støtte af centre for klinisk excellence
Puljen støtter eliteforskningsmiljøer på internationalt højt niveau. For at understøtte strategiens indsatser, skal
der i kriterierne for vurdering af ansøgninger til puljen, tilføjes, at samarbejde på tværs af specialer,
sygehusenheder, andre kliniske enheder, almen praksis og kommuner skal vægte positivt i vurderingen.
Nedlæggelse af pulje til forhåndstilsagn om medfinansiering
Samtidig med ændringen af Region Syddanmarks Forskningspuljer 1-3 nedlægges puljen til forhåndstilsagn om
medfinansiering, som var en underpulje til Region Syddanmarks Forskningspulje 2 og 3. Der har ikke været
modtaget nogen ansøgninger til puljen.
Nedlæggelse af MTV-puljen
MTV-puljen er en pulje, der støtter projekter inden for medicinsk teknologi vurdering (MTV). Den har ikke været i
opslag siden 2017, da der har været meget begrænset søgning af puljen. På den baggrund foreslås den
nedlagt, og dermed frigives 0,7 mio. kr. årligt.
Oprettelse af Region Syddanmarks pulje til forskning i praksissektoren
For at fremme selvstændig forskning i hele praksissektoren foreslås oprettet en forskningspulje med 1 mio. kr.
årligt til forskning på hele praksisområdet, herunder almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapi, ergoterapi,
kiropraktorer m.fl. I puljen vil der kunne søges om støtte til projekter, der er forankret i praksissektoren med
mulighed for samarbejde med andre sektorer (eks. kommuner).
Hvis der er tale om samarbejde mellem almen praksis og et sygehus, vil der kunne ansøges om støtte i Region
Syddanmarks Forskningspulje til Strategisk og Fri Forskning, hvor der allerede aktuelt er mulighed for at støtte
projekter, der inkluderer en sygehusenhed/det præhospitale område.
Det vil være nødvendigt at etablere et nyt bedømmelsesudvalg til denne pulje med forankring i praksisområdet.
Administrationen heraf vil ske i samarbejde med Praksisafdelingen, og vil blive knyttet sammen med
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administrationen af den nuværende pulje til forskning i forbindelse med ”Jo før jo bedre” – tidlig opsporing af
kræft i almen praksis.
Oprettelse af Region Syddanmarks pulje til sundhedstjenesteforskning
Der foreslås oprettet en pulje med 1 mio. kr. årligt, der støtter sundhedstjenesteforskning.
Sundhedstjenesteforskning studerer, hvordan sociale faktorer, finansieringsmodeller, organisationsstrukturer,
processer, teknologier, tilgængelighed og personlige faktorer påvirker sundhedsvæsnets kvalitet, resultater og
omkostninger. Herved vil der blive bedre mulighed for at forske i de faktorer, der ligger udenfor selve
patientbehandlingen, men som har stor påvirkning på den kvalitet, som patienterne i sundhedsvæsenet oplever,
og dermed styrke patientperspektivet i forskningen i Region Syddanmark. Puljen skal nærmere beskrives, men
skal lægge særskilt vægt på inklusion af kvalitative forskningsmetoder.

Finansiering
Det samlede forslag til ændringer af strukturen for Region Syddanmarks forskningspuljer medfører et
finansieringsbehov på 1,3 mio. kr. årligt. I forbindelse med budgetaftale for 2018 besluttede regionsrådet at
styrke rammevilkårene på forskningsområdet som et led i implementeringen af den nye forskningsstrategi med
2 mio. kr. årligt over fem år. Det foreslås, at de 1,3 mio. kr. finansieres af de regionsrådsafsatte midler fra
budget 2018.

Tidsplan
Ændringerne implementeres i flere etaper, da der må tages hensyn til den sædvanlige kadence med opslag og
udmøntninger på området samt arbejdsmængden i at ændre/udarbejde beskrivelser af de enkelte puljer.
1. opslag 2020:
Region Syddanmarks Forskningspulje til Strategisk og Fri Forskning er implementeret
Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje er ændret til to årlige opslag
MTV-pulje er nedlagt
Pulje til forhåndstilsagn om medfinansiering er nedlagt
Pulje til støtte af centre for klinisk excellence er ændret og i opslag
2. opslag 2020
Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er ændret
Pulje til forskning i praksissektoren er i opslag
1. opslag 2021
Pulje til sundhedstjenesteforskning er i opslag
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Bilag 2: Nuværende struktur for Region Syddanmarks forskningspuljer
Pulje

Årlige midler i
oprindeligt
budgetpriser

Årlige midler i
2019-priser

Midler i hver
bevilling

Puljen er oprettet i

Region Syddanmarks
Forskningspulje 1 store tværgående
forskningsmiljøer

5 mio. kr.

5,50 mio. kr.

4,5 mio. kr. plus 0,5
mio. kr. i et Ph.d.
stipendie

2014

Region Syddanmarks
Forskningspulje 2 forskning inden for de
strategiske
forskningsområder

5 mio. kr.

5,50 mio. kr.

Efter ansøgning, max
1 mio. kr.

Revideret i 2014,
oprettet i 2008.
Strategiske
forskningsområder
er fra 2014

Region Syddanmarks
Forskningspulje 3 - fri
tværgående forskning

5 mio. kr.
Aktuelt er 1
mio. kr. årligt
afsat til Et
Sundere
Syddanmark

5,50 mio. kr.

Efter ansøgning, max
1 mio. kr.

Revideret i 2014,
oprettet i 2008

Pulje til
forhåndstilsagn om
medfinansiering

0 kr. - midler
uddeles fra
pulje 2 og 3

op til 1 mio. kr.

2015 eller 2016

Region Syddanmarks
Ph.d.-pulje

20 mio. kr.

22,50 mio. kr.

0,561 mio. kr.

2009

Region Syddanmarks
Forskerkarrierepulje

5 mio. kr.

5,80 mio. kr.

Efter ansøgning, max
0,6 mio. kr.

2011 (omlagt i 2016)

MTV-puljen

0,7 mio. kr.

0,71 mio. kr.

Efter ansøgning, max
0,25 mio. kr.

2009 (fra Fyns Amt)

Pulje til støtte af
centre for klinisk
excellence

5 mio. kr.

5,07 mio. kr.

7,5 mio. kr.

2014

Proof of conceptmidler til patentering
og validering af
opfindelser

1 mio. kr.

1 mio. kr.

Efter ansøgning

2013

I alt

46,7 mio. kr.

51,5 mio. kr.
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Bilag 3: Forslag til fremtidig struktur for puljerne
Pulje
Årlige midler i 2019Ændringer
priser
Region
Syddanmarks
forskningspulje til
strategisk og fri
forskning

16,5 mio. i alt:

Indsatsområder ændres til strategiske forskningsområder.
Der kan efter indstilling bevilges mere end 1 mio. kr.

8,75 mio. kr. til
strategiske
forskningsområder
6,75 mio. kr. til fri
forskning
1 mio. kr. årligt er afsat
til Et Sundere
Syddanmark

Region
Syddanmarks
Forskerkarrierepulje

5,80 mio. kr.

2 årlige opslag fremover

Pulje til støtte af
centre for klinisk
excellence

5,07 mio. kr.

I kriterierne for vurdering af ansøgninger tilføjes det, at
samarbejde på tværs af specialer, sygehusenheder, andre
kliniske enheder, almen praksis og kommuner skal veje
positivt i vurderingen.

Proof of conceptmidler til patentering
og validering af
opfindelser

1 mio. kr.

Ingen

Pulje til støtte af
forskning på
praksisområdet

1 mio. kr.

Ny pulje. Der skal i samarbejde med Praksisafdelingen
etableres et særligt bedømmelsesudvalg til puljen.
Administrationen af puljen skal kobles sammen med Jo før, jo
bedre-puljen til forskning.

Pulje til støtte af
sundhedstjenestefor
skning

1 mio. kr.

Ny pulje. Der skal lægges vægt på at andre metoder,
herunder kvalitative, også nyder fremme ved bevilling af
midler.

I alt

52,8 mio. kr.
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