Opslag og vejledning
Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til
støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og
forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede
funktioner.
Ansøgningsfristen til uddeling er udsat til den 23. oktober 2018 kl. 12
(oprindeligt den 1. oktober) Der er 3 mio. kr. i puljen i 2018.
Der er åbent for indsendelse af ansøgninger i perioden 17. september til 23. oktober 2018
via efond.dk.
Region Syddanmark og Region Sjælland har den 25. august 2010 indgået en aftale om udvidet
samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen skal styrke behandlingstilbuddene i de to regioner, men
skal også medvirke til en styrkelse af forskningen.
Et styrket samarbejde om forskning mellem Region Sjælland og Region Syddanmark stimuleres ved
etablering af en fælles regional forskningspulje, som alene støtter forskningsprojekter, hvor der
mindst indgår en part fra hver region.
Den fælles forskningspulje skal medvirke til kompetenceudvikling og -deling og stimulere dannelsen
af nye tværregionale forskningsnetværk især for at styrke de specialiserede funktioner.
Støtte af forskningssamarbejde inden for de specialiserede funktioner
Puljen støtter jf. samarbejdsaftalen forskningssamarbejde om forskningsprojekter indenfor den
somatiske del af sundhedsvæsenet, og som har et særligt fokus på forskning, der involverer de
specialiserede behandlingsfunktioner i Region Sjælland.
Den fælles forskningspulje støtter forskningsprojekter, der ansøges/udgår fra sygehuse i Region
Sjælland og med OUH som primære samarbejdspart, men kan også støtte et forskningssamarbejde
med andre sygehuse i Region Syddanmark.
Hvad består et forskningssamarbejde i?
Et forskningssamarbejde kan bestå i fælles korterevarende forskningsprojekter, udveksling af
forskere/klinikere samt igennem længerevarende forløb som ph.d. og post.doc. -studier, der går på
tværs af regionerne.
Genansøgning
Projekter der tidligere har opnået bevilling fra puljen kan ikke opnå støtte igen, medmindre projektet
har udviklet helt nye initiativer, der ikke var beskrevet i den tidligere ansøgning. I så tilfælde skal det
i genansøgningen klart fremgå, hvilke nye aktiviteter der søges bevilling til.
Det betyder også, at der ikke kan søges om yderligere midler til ph.d. Løn, hvis der tidligere er opnået
støtte til dette.
Projekter, der tidligere har været ansøgt fonden uden at opnå en bevilling, kan genansøges én gang
om bevilling i en uvæsentlig ændret udgave.
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Hvem kan søge: Faggrupper, ansættelse og geografi
Puljen kan søges af alle sundhedsfaggrupper, der er kvalificeret til at udføre forskningsprojekter, og
som er ansat i den somatiske del af sundhedsvæsen i Region Sjælland eller Region Syddanmark.
Andre ansatte f.eks. ved Syddansk Universitet, Københavns Universitet eller RUC kan også komme
i betragtning, hvis projektet opfylder kravene om forskningssamarbejde og speciale område og
puljens krav i øvrigt. Ansatte udenfor geografien af Region Sjælland og Region Syddanmark kan
ellers ikke opnå støtte.
Fordelingskriterier og prioritering
For at et projekt kan opnå støtte fra puljen, skal der være tale om en protokol af høj kvalitet, der
indebærer forskningssamarbejde om forskningsprojekter indenfor sundhedsforskning i den
somatiske del af sundhedsvæsenet, og samarbejdet skal have et særligt fokus på forskning, der
involverer de specialiserede funktioner. I øvrigt indgår følgende hensyn i prioriteringen af
ansøgningerne:
Tværregionalt samarbejde om sundhedsforskning
 Puljen støtter primært forskningsprojekter, der ansøges/udgår fra sygehuse i Region
Sjælland og med OUH som primære samarbejdspart, men kan også støtte
forskningssamarbejde med andre sygehuse i Region Syddanmark
 Samarbejdet mellem parterne skal være et reelt forskningssamarbejde, hvor alle parter
udfører forskningsopgaver for projektet og i en sådan grad, at der er grundlag for at
udgive fælles videnskabelige publikationer efter Vancouver-reglerne for forfatterskab.
Vancouver-standarden er udformet og vedligeholdes af the International Committee of
Medical Journal Editors. Se reglerne for forfatterskab (ICMJE | Recommendations |
Defining the Role of Authors and Contributors):
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/definingthe-role-of-authors-and-contributors.html
 En vejlederfunktion f.eks. til et ph.d.-studie betragtes i denne sammenhæng ikke som et
forskningssamarbejde
 Forskningssamarbejdet kan udføres ved udveksling/indstationering af klinikere/forskere
i forskningsmiljøer på sygehusene i kortere forløb eller i længere forløb som f.eks. ph.d.eller post. doc.
 Samarbejdet kan suppleres med anden sektor som kommune og praksissektoren
og/eller inddrage universiteter eller andre i regionerne beliggende uddannelses- og
forskningsinstitutioner
Projektets kvalitet og relevans
Ved fordeling af midler fra forskningspuljen lægges der vægt på:
 Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet (originalitet, innovative værdi og teoretiske og
metodiske styrke samt projektdeltagernes erfaring og kompetencer). Der er alene tale om
støtte af forskningsprojekter, der udføres efter højeste standard for integritet i forskning og
forskningsmetoder og som følger det danske kodeks for integritet i forskning
http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning
 Projektet relevans i forhold til de specialiserede behandlingsfunktioner i Region Sjælland
 At projektet er velbeskrevet
 At projektets formål og hypotese fremgår klart, og at projektets design kan svare på de
stillede spørgsmål inden for den berammede tid
 At ansøgerne er kvalificerede til at udføre de i ansøgningen beskrevne projekter
Ph.d.-studier
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Der skal i forbindelse med ansøgning til puljen om ph.d.-årsværk foreligge et tilsagn om
studieplads ved et universitet. Dette tilsagn vedlægges ansøgningen, og bruges som en garanti for,
at studiet fagligt er godkendt som et ph.d.-studie. Bemærk, at processen for tildeling af studieplads
på universitetet kan tage op til 10 uger.
For så vidt angår ph.d.-studier, kan Syddansk Universitet inddrages i en medfinansiering og efter
1/3 finansieringsmodel, hvor den fælles forskningspulje bidrager med et årsværk, SDU ansøges om
et årsværk og det tredje findes via eksterne puljer.
Der kan ikke opnås støtte fra Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje til et
ph.d.-årsværk, hvis der i forvejen er indhentet eller senere indhentes et årsværk fra en anden
forskningspulje eller fond i regi af de to regioner. De regionale puljer giver tilsammen således højst
ét årsværk.
Bedømmelse og prioritering af ansøgninger
Region Sjælland og Region Syddanmark udpeger et fælles fagligt bedømmelsesudvalg.
Ansøgningerne bliver fagligt vurderet af bedømmelsesudvalget, der kan inddrages eksterne
bedømmelser efter behov.
Bedømmelsesudvalget afgiver indstilling om prioriteringen af ansøgningerne til
sundhedsdirektionerne i Region Sjælland og Region Syddanmark, som i fællesskab tager
beslutning om støtte af projekter.
Hvad kan der søges midler til?
Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en medfinansiering af et konkret projekt.
Der gives støtte til forskningsprojekter indenfor følgende kategorier:
 Større fælles strategiske projekter inden for en ramme på 3 år
 Ph.d.- og post. doc.-studier
 Spirende projekter i opstart
Puljemidlerne kan søges til følgende budgetposter:
 Aflønning af personale (videnskabeligt og teknisk administrativt personale)
 Finansiering af 1/3 af Ph.d.-studier. Der gives til drift og løn. Ansøgt løn til ph.d. kan højest
udgøre 550.000 kr. Bemærk dog, at der ikke kan opnås støtte fra Region Syddanmarks og
Region Sjællands fælles forskningspulje til et ph.d.-årsværk, hvis der i forvejen er indhentet
eller senere indhentes et årsværk fra en anden forskningspulje i regi af de to regioner
 Finansiering af forskningsinfrastruktur (forskningsinfrastruktur omfatter her apparatur,
udstyr, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte og rådgivning indenfor f.eks.
men ikke kun databaser, registre, biblioteksfunktioner, IT, datahåndtering, biobankfunktion,
statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
 Betalt orlov til forskere
 Møder, konferencer og transport mellem de to regioner samlet højst 10.000 kr.

Fonden yder kun støtte til ansøgninger på mindst 50.000 kr. og højest 800.000 kr.
Ansøgningsprocedure
Ved ansøgning benyttes efond-systemet, som åbnes for indsendelse af ansøgninger den 17.
september 2018.
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Hvad skal ansøgningen omfatte?
Ansøgningen indsendes via e-fond.dk, hvor ansøgningsskemaet udfyldes og nedenstående bilag
vedhæftes i én samlet pdf.-fil. Ansøgningsskemaet og bilag kan udfyldes på dansk eller engelsk.
Ansøgningsskemaet i e-fond omfatter stamdata om ansøger og medansøgere, enkelte
oplysninger om projektet, resume af budget med størrelse af ansøgt beløb og til hvilke
virkemidler samt plan for afrapportering og publicering. Efond åbnes for ansøgninger den 1.
september 2018.

Bilag:
1.

Fuldstændig projektbeskrivelse (protokol) på dansk eller engelsk på max 5 A4-sidersider.
eksl. referencer. Ved vurderingen lægges der stor vægt på, at projektet metodologisk og
statistisk er veltilrettelagt. Ved genansøgning skal det tydeligt fremgår, hvilke nye initiativer
i projektet der søges midler, og som ikke var beskrevet i tidligere ansøgning. Jf. afsnit
”Genansøgning”

2. Beskrivelse af indholdet af samarbejdet mellem de to regioner (max en A4-side)
3. Budget. Der skal foreligge et detaljeret budget for det ansøgte beløb og for hele projektet med

angivelse af alle budgetposter i projekter. Puljen har ikke en skabelon.

4. CV for ansøger og samarbejdspartner. Max. 1 A4-side per part inkl. udvalgte reference.
5.

Samtykkeerklæring fra de to parter og deres afdelingsledelser. Puljen har ikke en særlig
skabelon - format er derfor valgfrit.

6. Tilsagn om ph.d.-studieplads ved universitet, hvis der søges midler til et ph.d.-studie.
7.

Dokumentation for anmeldelser/godkendelser – hvis godkendelser fra Videnskabsetisk
Komité, Datatilsynet og/eller Lægemiddelstyrelsen er en forudsætning for at gennemføre
projektet, skal du vedlægge enten dokumentation for anmeldelse, opnået godkendelse eller
plan for godkendelse.

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, vedlagt bilag mv.)
vil blive afvist administrativt, og vil ikke komme i betragtning.
Kontaktperson i Region Syddanmark: Heidi Lund Olesen, e-mail: forskning.sund@rsyd.dk,
Kontaktperson i Region Sjælland: Bo Borg Mikkelsen, e-mail: bobm@regionsjaelland.dk, tlf.
93 57 761 7
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