Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje.

2022 midler i opslag
Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til
støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og
forskerstillinger indenfor de specialiserede funktioner.
Opslag
Ansøgningsfrist
Bedømmelsesmøde (forventet)
Svar udsendes

Juni 2021
5.oktober 2021 kl. 12:00
7. december 2021
Januar 2022

Der indkaldes ansøgninger til den fælles forskningspulje ml. Region Sjælland (RSJ) og
Region Syddanmark (RSYD). Der forventes normalt ét opslag om året. Opslag mm. er
tilgængelig på puljens hjemmeside:
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/forskning/forfagfolk/forskningsfinansiering/Si
der/faelles-forskningspulje.aspx

Baggrund og formål
RSJ og RSYD indgik den 25. august 2010 en aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet for
at styrke behandlingstilbuddene i de to regioner, herunder også at medvirke til at styrke forskningen.
Et styrket samarbejde om forskning mellem RSJ og RSYD stimuleres gennem en fælles
forskningspulje, som alene støtter forskningsprojekter, hvori der mindst indgår en part fra hver
region. Den primære samarbejdspart fra RSYD er OUH.
Den fælles forskningspulje skal medvirke til kompetenceudvikling og -deling og stimulere dannelsen
af nye tværregionale forskningsnetværk. Intentionen er især at styrke de specialiserede funktioner
på de somatiske sygehuse i de to regioner.

Hvad kan der søges støtte til?
Puljen yder kun støtte til ansøgninger på mindst 50.000 kr. Det maksimale støttebeløb er 800.000.
Der forventes ca. 3 mio. kr. i puljen.
Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en medfinansiering af et konkret projekt. Ansøgere
kan ikke forvente at modtage hele det ansøgte beløb, og der udmøntes alene bevilling til ét år ad
gangen.
Den fælles forskningspulje støtter fælles forskningsprojekter ml. somatiske sygehuse i RSJ og
RSYD. Primær fokus er på forskning, der involverer de specialiserede behandlingsfunktioner.
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Særlige fokusområder i indeværende opslag
I opslaget er der afsat op til 1. mio. kr. til tværregionale forskningssamarbejde indenfor akut
medicinske problemstillinger og ellers er puljens fokusområder:
• Evidensbaseret medicin
• Fase 4 enheder
• Ulighed i behandling – generelt
Der gives støtte til forskningsprojekter indenfor følgende kategorier og kun støtte, der anvendes til
aktiviteter i 2022:
 Større fælles strategiske projekter inden for en ramme på maksimalt 3 år dvs. med opstart af
aktiviteter, der søges midler til i 2022
 Fælles ph.d.- og postdoc-studier
 Spirende fælles projekter i opstart
Puljemidlerne kan søges til følgende budgetposter:
 Aflønning af personale (VIP og TAP)
 Betalt orlov til forskere
 Medfinansiering af ph.d.-studier og kun med navngiven person
o Drift og løn. Ansøgt løn til ph.d.-studerende kan højest udgøre 550.000 kr. Bemærk
dog, at der ikke kan opnås støtte fra RSYD og RSJ fælles forskningspulje til ph.d.løn til samme ph.d.-projekt, hvis der i forvejen er indhentet eller senere indhentes
ph.d.-løn fra en anden forskningspulje i regi af en af de to regioner, herunder puljer
på sygehusene Der kan godt søges til drift af ph.d.-studier i flere regionale puljer.
 Finansiering af forskningsinfrastruktur (fx apparatur, udstyr, adgang til
laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte og rådgivning indenfor fx databaser, registre,
biblioteksfunktioner, IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical
Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
 Møder og transport mellem de to regioner samlet højst 10.000 kr.
Puljemidlerne kan ikke søges til følgende budgetposter
 Udgifter til publicering i Open Access
 Overhead, da puljen er intern
 Konferencer

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af alle sundhedsfaggrupper, der er kvalificeret til at udføre forskningsprojekter og
som er ansat i den somatiske del af sundhedsvæsenet i RSJ eller RSYD.
Vedr. genansøgninger
 Projekter, der tidligere har opnået bevilling fra puljen, kan ikke opnå støtte igen,
medmindre projektet har udviklet nye initiativer, der ikke var beskrevet i den tidligere
ansøgning. I så fald skal det i genansøgningen fremgå klart, 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 hertil.
 Projekter, der tidligere har været ansøgt fonden uden at opnå en bevilling, kan genansøge
én gang i en uvæsentlig ændret udgave.
Kun støtte fra en regional fond/pulje
 Det er ikke muligt at opnå støtte til projekter fra både RSJ og RSYDs fælles
forskningspulje og fra en anden lokal forskningspulje eller fond i regi af en af de to
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regioner, herunder puljer på sygehusene. Undtaget er drift til tværgående ph.d.projekter.

Kriterier
For at et projekt kan komme i betragtning skal:
 der være tale om en protokol af høj kvalitet
 projektet være metodologisk og statistisk veltilrettelagt
 projektet vedrøre samarbejde i den somatiske del af sundhedsvæsenet
 samarbejdet have et særligt fokus på tiltag, der involverer de specialiserede funktioner
 det uddybes, hvilken klinisk impact studiet har
 projektet afspejle et reelt og ligeværdigt samarbejde mellem RSJ og RSYD
 Ansøgningsskemaet og bilag er udfyldt på enten dansk eller engelsk.
Derudover indgår følgende hensyn i prioriteringen af ansøgningerne:
a) Tværregionalt samarbejde om sundhedsforskning
 Der skal mindst indgå en part fra hver region. Dvs. part fra hhv. RSJ og RSYD:
Region Sjælland:
o Sjællands Universitetshospital
o Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
o Holbæk Sygehus
o Nykøbing Falster Sygehus
Region Syddanmark:
o Odense Universitetshospital
o Sygehus Lillebælt
o Sygehus Sønderjylland
o Sydvestjysk Sygehus
 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. Vancouverstandarden er udformet og vedligeholdes af the International Committee of Medical
Journal Editors. Se reglerne for forfatterskab her.
o En vejlederfunktion f.eks. til et ph.d.-studie i kan ikke stå alene som et
forskningssamarbejde og opfylder derfor ikke puljens krav om
forskningssamarbejde
 Et forskningssamarbejde kan bestå i fælles korterevarende forskningsprojekter, udveksling
af forskere/klinikere og længerevarende forløb som ph.d.- og postdoc -studier, der går på
tværs af regionerne.
 Samarbejdet kan suppleres med anden sektor som kommune og praksissektoren og/eller
inddrage universiteter eller andre i regionerne beliggende uddannelses- og
forskningsinstitutioner.
b) Projekternes kvalitet og relevans
 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
 Projektets perspektiver for forskningssamarbejde på tværs af de to regioner
 Projektets relevans i forhold til de specialiserede behandlingsfunktioner i RSJ
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For akutområdet er fokus på projektets evne til at skabe tværregional forskning på det
akutmedicinske område
At projektet er velbeskrevet, herunder er metodologisk og statistisk veltilrettelagt, og at
projektbeskrivelsen er udformet, så den kan forstås af andre end fagfæller
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/opgaver.
At der i ansøgningen er gjort rede for brugerinddragelse i projektet.
o






Brugerinddragelse kan ske i hele forskningsprocessen – lige fra planlægning af projektet til
formidling af de resultater, der skabes. Det vigtigste formål med den sundhedsvidenskabelige
forskning er, at der fremkommer resultater, som kommer patienterne til gode.
Brugerinddragelse i forskningsprocessen er med til at sikre, at forskningen fokuserer på de
emner og problemstillinger, som er allervigtigst fra et patientperspektiv. Brugerinddragelse
skal ske der, hvor det bidrager med mest mulig værdi for det enkelte forskningsprojekt, og
derigennem til projektets værdi for patienterne og samfundet som helhed.
Eksempler på, hvor og hvornår du kan inddrage brugerne:
o Præcisering af forskningsspørgsmål, outcomemål
o Læsning af ansøgningen – især danske afsnit (lægmand, afsnit til Videnskabs
Etisk Komite)
o Formidling af forskningsresultater
Ellers kan der henvises til Videncenter for Brugerinddragelses (VIBIS) anbefalinger /
anvisninger til, hvordan man kan inddrage brugerne i forskningsarbejdet. I finder dem her:
https://danskepatienter.dk/vibis/om-vibis/vores-projekter/inddragelse-i-sundhedsforskning

Endelig er det en fordel, hvis alle formelle godkendelser er indhentet ved ansøgningstidspunktet.

Bedømmelsesprocessen
Ansøgningerne bliver fagligt vurderet af et bedømmelsesudvalg, der består af forskere fra hhv. RSJ
og RSYD. 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.

Hvordan indsendes en ansøgning?
Indsendelse af ansøgning og relevante bilag sker via det elektroniske ansøgningssystem efond
(www.efond.dk/rsj) Her skal blandt andet skrives/kopieres:
1. Projektbeskrivelse Max. 14.000 karakterer (figurer, billeder og tabeller vedhæfte
2. s separat)
3. Referencer Max. 9.000 karakterer.
4. Beskrivelse af indholdet af samarbejdet mellem de to regioner Max. 2.500 karakterer.
5. Brugerinddragelse i forskningen Max. 2.500 karakterer
6. Plan for formidling og publicering Max. 500 karakterer.
7. Godkendelse fra afdelings- og forskningsledelsen på hver af de deltagende forskeres
arbejdspladser. Det vil sige, at projektet skal forelægges afdelings- og forskningsledelsen på
både hospitalet i RSJ og RSYD, inden ansøgningen indsendes. Kun ansøgninger med en
godkendelse vil blive realitetsbedømt. Godkendelse sker via efond, hvor email-adresser på
de der skal godkende ansøgningen indtastes.
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8. Budget (Poster, ansøgte midler og opnåede midler mm)

Husk at læse og følge de instruktioner, der er angivet under hvert felt i efond. Ansøgningen skal
indeholde følgende bilag, som uploades til efond:
-

CV (2 sider per person) fra hovedansøger, fra medansøger fra andet sygehus og evt. øvrige
væsentlige samarbejdspartnere
For ph.d.-studerende, der søger stipendiemidler, skal der vedhæftes en universitær
godkendelse af at vedkommende er indskrevet eller kan indskrives når finansieringen er på
plads.

Hvis ansøgningen er indsendt korrekt, vil ansøger modtage en kvittering fra efond.
Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav (korrekt udfyldt ansøgning, vedlagt bilag mv.) vil
blive afvist administrativt, og vil ikke komme i betragtning.

Spørgsmål og kontaktinformation
I forhold til spørgsmål til puljen og brug af efond kontaktes: Bo Borg Mikkelsen, e-mail:
bobm@regionsjaelland.dk, tlf.: 93 57 761 7
I forhold til spørgsmål, der relaterer sig til OUH/Region Syddanmark kontaktes
Charlotte Horsted, e-mail: Charlotte.horsted@rsyd.dk, tlf.: 24 76 31 41 eller
Tina Varberg, e-mail, Tina.Varberg@rsyd.dk, tlf.: 2965 7781

5

