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Notat

Forslag til ph.d. - pulje
Sundhedsforskning
Ph.d.-området – forslag til en ph.d.-pulje
Regnskabsresultatet for 2008 har givet mulighed for en saldooverførelse på 135. mio. kr. til 2009
grundet lavere aktivitetsniveau end forudsat. Det anbefales, at der afsættes 20 mio. kr. til en pulje, der
skal sikre en større produktion af nye forskere, som opnår en ph.d.-grad inden for sundhedsområdet i
Region Syddanmark. Puljen vil kunne være med til at igangsætte 40 nye ph.d.-projekter.
Formålet med dette notat er, at beskrive rammerne for anvendelse af midler til en øget produktion af
ph.d.-uddannede i Region Syddanmark.
Ph.d’er er en grundlæggende forudsætning for at udføre forskning. En opnormering af ph.d.
produktionen vil betyde at forskningsaktiviteten i højere grad kan udbredes i Region Syddanmark og
dermed sikre et større grundlag for at sundhedsydelserne er forskerunderstøttet.
Desuden er ph.d.er en forudsætning for, at de eksisterende forskningsmiljøer fortsat kan producere
forskning af høj kvalitet og uddanne nye forskere på et højt fagligt niveau, og derved sikre en fortsat
udvikling af den kliniske praksis.
En ph.d.-grad udgør en formel forudsætning for at kunne søge et forskerkarriereforløb som klinisk
lektor, seniorforsker eller klinisk professor på sygehusene eller på Odense Universitetshospital.
Adgangen til ph.d.-stipendier er derfor en afgørende faktor, når højt kvalificerede sundhedspersonale
skal rekrutteres og fastholdes i en senere forskerkarriere.
I sammenligning med andre regioner (tabel) har Region Syddanmark et stort efterslæb af indskrevne
ph.d-studerende.
Region
Region Syddanmark per 31/12 2008
Region Midt per d.d. estimat Århus Universitet

Antal indskrevne kliniske ph.d.-studerende
131
250-300

Sygehusene og Odense Universitetshospital har de seneste år øget optaget af ph.d.-studerende og
yder en stor indsats for rekruttering og indhentning af midler til en forsat forøgelse af antallet ph.d.studier.
På trods af den indsats, der i forvejen foregår for at øge antallet af ph.d.-studier i sundhedsvæsenet i
Region Syddanmark, er der et behov for en ekstraordinær/supplerende indsats for at øge optaget af
ph.d.-studerende, således at
• det fremtidige rekrutteringsgrundlag til forskningsstillinger på højere niveauer (lektorer,
professorer) sikres

•
•

produktionen af ph.d.-studerende og afhandlinger kan matche andre regioners,
Region Syddanmark kan gå styrket ind i en øget konkurrence om rekruttering af
medarbejdere,

Det anbefales derfor, at der oprettes en ph.d.-pulje, som kan være med til at forøge optaget af ph.d.er.
Ud fra en samlet vurdering er der umiddelbart et behov for et forøget ph.d.-optag på omkring 40 nye
ph.d.-studerende over 2-3 år.
Hertil er der et behov for en finansiering på 20 mio. kr. Dette er beregnet ud fra, at den eksisterende
1/3 finansieringsmodel for ph.d.-studier opretholdes. Dvs. at Region Syddanmark finansierer 1/3,
SDU 1/3 og 1/3 indhentes eksternt. En ph.d. koster ca. 500.000 kr/år.
Som et særligt tiltag afsættes i puljen 1 mio. kr. til at etablere sundhedstjenesteforskning på ph.d.niveau inden for patientsikkerhed, hvor der er en stigende erkendelse af, at man i sundhedsvæsenet
mangler viden om/evidens for, at den nuværende tilgang til at arbejde med patientsikkerhed rent
faktisk resulterer i en forbedret patientsikkerhed og sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet. Ph.d.projekterne vil blive etableret i et samarbejde mellem Center for Kvalitet i Region Syddanmark og
relevante institutter på SDU.
En ph.d.-pulje understøtter de målsætninger, der er for at styrke sundhedsforskningen som beskrevet i
Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark.
Kriterier
Kriterierne for at opnå støtte fra ph.d.-puljen opsættes i det regionale strategiske forskningsråd og
med inddragelse af de principper, som Syddansk Universitet anvender ved en faglig
kvalitetsbedømmelse ved indskrivning af ph.d.er.
Af særlige regionale kriterier kan gælde at puljen:
• kan søges af alle sundhedsfaggrupper i Region Syddanmark
• støtter alle forskningsdiscipliner inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark
• støtter forskning bredt i Region Syddanmark
• støtter en medfinansiering der omfatter en 1/3
• støtter selvstændige ph.d.-projekter og projekter, der indgår som en del af et større
forskningsprojekt.
• støtter både den nystartede og den etablerede forskning

Side 2 af 2

