OPSLAG

Dato: 18. juni 2019

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (RSSF) opslag 2020
Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 12
Regionrådets afsætter i 2020 12.mio kr. til støtte af regionale forskningsprojekter, der udmøntes via Region
Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.
Opslaget og adgang til det obligatoriske ansøgningssystem efond findes på Region Sjællands hjemmeside for
forskning her - ansøgningssystemets direkte link er: https://www.efond.dk/rsj.
Efond åbnes for ansøgninger 2. september 2019.
Formål
Fondens formål er at støtte forskning som frembringer resultater med fokus på patienters og borgeres sundhed, er
af en høj videnskabelig kvalitet, udføres i og af ansatte i Region Sjælland og medvirker til udmøntning af Region
Sjællands Politik for Sundhedsforskning 2019-2022.
Støtteområde
Fonden tilgodeser alle forskningsdiscipliner og forskning inden for alle fagområder, faggrupper og præ- og para- og
kliniske funktioner og har fokus i etablering af forskerstillinger, der kombinerer klinik og forskning samt
forskeruddannelse som f.eks. ph.d. Fonden støtter både den nye spirende forskning og den etablerende stærke
forskning, og den forskning der udføres med andre parter interne som eksterne.
Særlig fokus
Fonden har i årets opslag et særligt fokus på projekter, der fremmer udbredelsen og løft af forskningen bredt i
regionen. Derfor prioriteres i fonden projekter som udspringer af forskningssamarbejde mellem den spirende
forskning og den stærke og etablerede forskning i Region Sjælland på regionens sygehuse og enheder.
Betingelserne for støtte
Betingelserne for at opnå støtte fremgår af figuren: For at opnå støtte skal ansøger være ansat i regionen, søge til
aktiviteter i regionen og aktiviteterne er nye.
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Vær opmærksom på
1.

2.
3.

Minimumsbeløbet for en ansøgning er 150.000 kr. (undtaget er støtte til introduktionsstipendier og
skolarstipendier) og højest 800.000 kr. Det gælder, at som udgangspunkt kan en afdeling samlet
maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.
Fonden støtter ph.d.-studier som udgangspunkt med ½ års ph.d.-løn og kun til ph.d.-projekter med en
navngiven ph.d-studerende.
Fonden tilgodeser alle forskningsfagområder herunder MVU-forskning og forskning uanset
udgangspunktet dvs. fra den nye og spirende forskning til den stærke og veletablerede forskning. Søges
der til MVU forskningsprojekter, skal forskningen udføres af MVU forskere.

4.

I forhold til fondens prioritering af forskningssamarbejde, hvor spirende forskere/forskningsmiljøer går
sammen med eksisterende stærke forskningsmiljøer om fælles forskning, skal det budget der søges
hovedsageligt gå til aktiviteter/ansættelser i det spirende forskningsmiljøer.

5.

Det er ikke muligt, at opnå støtte til projekter både fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige
Forskningsfond og Region Sjællands og Region Syddanmarks fælles forskningspulje. Dvs. begge fonde kan
godt søges, men der kan ikke opnås/bevilliges støtte fra begge til samme projekt.
Lokal godkendelse. Ansøgning til fonden forudsætter, at den lokale sygehusledelse godkender, at
projektet kan finde sted på matriklen.

6.

Hvad kan der søges midler til?
Fonden yder støtte til lønmidler til:
 frikøb af projektmedarbejdere ansat i Region Sjælland herunder lønudgifter for ansatte i
forskeruddannelse (men ikke løn til fastansatte forskere)
 skolarstipendier forankret i Region Sjælland
 introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning, som er forankret i Region Sjælland
 medfinansiering af ph.d.-stipendier, der udføres af ph.d.-studerende ansat under Region Sjællands
institutioner. Fonden støtter ph.d.-studier som udgangspunkt med ½ års ph.d.-løn. Bevilling af
studieafgift for ph.d.-studerende og annuum søges ved separat ansøgning.
 frikøb af post doc., ansat under Region Sjælland.
I særlig tilfælde kan uddeles støtte til:
 driftsmidler til leje, leasing eller køb af apparatur
 kliniske og parakliniske tjenesteydelser som analyser af blodprøver,
 særlige billeddiagnostiske undersøgelser mv.,
 teknisk/statistisk konsulentbistand,
 udgivelse af skriftlige publikationer, og
 projektrelaterede studierejser og konferencer.

Krav til ansøgningen:
 Ansøgningen udarbejdes på engelsk eller dansk
 Hvis projektet er anmeldt/har opnået godkendelse fra videnskabsetisk komite, datatilsynet mv. skal
dette vises i ansøgningen med godkendelses/anmeldelses nr. Hvis dette ikke er opnået endnu beskrives
planer for godkendelse i ansøgningen
 Søges der midler til en udvidelse/nye initiativer i et tidligere af fonden støttet projekt, skal dette
begrundes i ansøgningen. Fonden støtter ikke tidligere støttet projekter medmindre der tale om helt nye
initiativer ikke beskrevet i tidligere ansøgninger. Ph.d.-studier kan dog ikke søge midler til nye initiativer.
 Er der tale om forskningssamarbejde med andre sygehuse, enheder og institutioner i regionen redegøres for samarbejdets formål, indhold og parternes opgaver
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I ansøgningen skal gøres rede for brugerinvolvering i én eller flere af forskningsprojektets faser (Læs
mere i bilag i skema om vurderingsgrundlaget)
I ansøgningen redegøres for hvordan forskningsresultater implementeres, udbredes og formidles.

Projektet skal i øvrigt udføres efter ansvarlig forskningspraksis og minimum følge: ”The Danish Code of Conduct
for research”: https://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity
Ansøgningen skal indeholde følgende som kopieres/indtastes i e-fond:
Billede- og tabel materiale og ph.d.-dokumentation skal dog vedhæftes i e-fond.
 Stamdata/Informationer om ansøger, medansøger og projekt og lægmands resumé mv.
 Projektbeskrivelse: max 5 A4 sider (1 A4 side = 2400 tegn inkl. mellemrum) inkl. ”krav til ansøgningen”
som oplistet ovenfor, men ekskl. referencer. Det hele kopieres/indskrives i e-fond.
 Budget: Detaljeret og gennemskueligt budget (indtastes i e-fond) for det ansøgte beløb samt for hele
projektet – og om der søges om eller er modtaget eksterne midler til projektet.
 CV: 1 side + oversigt med 10 vigtigste publikationer fra ansøger og det samme fra evt. medansøger kopieres/indtastes i e-fond.
Bilag til ansøgningen. De eneste bilag der kan vedhæftes er:
o Billede og tabelmaterialer der henvises i projektbeskrivelsen vedhæftes som bilag i e-fond.
o Ph.d.-projekt: Dokumentation fra universitet om at der foreligger et godkendt ph.d.-projekt og
en navngiven ph.d.-studerende. I tilfælde af igangsat (tidligst 1. januar 2019) ph.d.-projekt
vedlægges dokumentation fra universitetet for indskrivning, hvor indskrivningsdato fremgår.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019 kl. 12:00.
Indsendelse af ansøgningen
Ansøgninger modtages kun i det elektroniske webbaseret ansøgningssystem efond: https://www.efond.dk/rsj.
Ansøgningssytemet åbnes for ansøgninger den 2. september 2019.
Administrativt afslag
Hvis ansøgningen ikke lever ansøgningen op til åbenlyse formaliteter beskrevet i opslaget, kan ansøgningen
afvises administrativt.
Vurderingsgrundlag og bedømmelse
Vurderingsgrundlag og bedømmelse af ansøgninger fremgår af bilaget til dette opslag.
Besked om resultatet af bedømmelsen
Samtlige ansøgere får mailbesked i februar 2020.
Kontakt
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø, Kontakttelefon: 93 57 76 17
Mail: reg.forsk@regionsjaelland.dk
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Bilag
Bedømmelsesproces og -kriterier
Alle indkomne ansøgninger vil blive kvalitetsmæssigt og strategisk vurderet af et bedømmelsespanel med
udvalgte forskere fra Region Sjælland. Ansøgningerne tildeles en score efter en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.
Scoren bygger på bedømmerenes vurdering af ansøgningen efter kriterier som beskrevet i skemaet nedenfor
(vurderingsgrundlaget) dvs.:
 Videnskabelige kvalitet – er primære parameter i vurderingen
 Strategisk kvalitet – i hvor høj grad understøttes temaer i Region Sjællands Politik for Sundhedsforskning
2019-2022 (http://publikationer.regionsjaelland.dk/data-og-udviklingsstoette/forskning-paa-forkant/)
 Samarbejde – forskningssamarbejde mellem spirende forskningsmiljøer og eksisterende stærke
forskningsmiljøer prioriteres i vurderingen
 Brugerinvolvering vægtes i prioriteringen.
På baggrund af bedømmernes vurderinger prioriteres projekter og indstilles til støtte overfor Fondsbestyrelsen.

Vurderingsgrundlaget
Tabel. Vurderingsgrundlaget for ansøgninger til fonden
Videnskabelige kvalitet

Strategisk kvalitet

Samarbejde

Brugerinvolvering

Fonden støtter projekter af høj
videnskabelige kvalitet, som er
fondens primære
vurderingsgrundlag. Projekterne
bedømmes derfor på baggrund af
projektets videnskabelige kvalitet,
herunder:

er ansøger kvalificeret?

er der en klart formuleret
hypotese eller
problemstilling?

er den videnskabelig metode
og studiedesign velegnet til
projektet ?

er projektet gennemførligt,
implementerbart og
bæredygtigt?

er projektet originalt,
relevant og har høj
nyhedsværdi - er der behov
for projektet?

er den forventet datakvalitet
tilstrækkelig?

er det nødvendige personale
og kompetencer, de
nødvendige faciliteter og den
nødvendige infrastruktur for
projektets gennemførelse
tilstede

Fondens formål bygger på
Region Sjællands Politik for
Sundhedsforskning 20192022 og der lægges derfor i
bedømmelserne af
ansøgninger også vægt på i
hvor høj grad projektet
understøtter politikkens 5
temaer og underliggende
prioriteringer/fokusområde
r:

Fonden har i årets opslag
et særligt fokus på
projekter, der fremmer
udbredelsen og løft af
forskningen bredt i
regionen. Der er derfor en
prioritering af
forskningssamarbejde,
hvor spirende
forskere/forskningsmiljøe
r går sammen med
eksisterende stærke
forskningsmiljøer om
fælles forskning. Sådanne
forskningssamarbejder
vægtes i bedømmelsen.

Fonden lægger vægt på, at der i én
eller flere af forskningsprojektets
faser inddrages synspunkter og input
fra patienter og pårørende i
projektet, hvor det giver mest mening
for projektet og patienten.
Inddragelse af patienter eller
pårørende kan ske i hele
forskningsprocessen fra planlægning
af forskningsprojektet til
implementering,
udbredelse/formidling af
forskningsresultater, og skal sikre, at
forskningen fokuserer på de
problemstillinger, der har mest værdi
for patienterne.

Det budget der søges til
skal hovedsageligt gå til
aktiviteter/ansættelser i
det spirende
forskningsmiljøer.

Eksempelvis kan patient- og
pårørendeinvolvering ske:
1. ved planlægningen af projekt med
fokus i udvikling af resultatmål
(Outcome) relevante for patienter, 2.
til fremme af forståelsen af projektet
(Patienters feedback på
projektbeskrivelse - især danske afsnit
og patientinformation),
3. til formidling af
forskningsresultater f.eks. via
relevante patientforeninger.
Ellers kan der henvises til Videncenter
for Brugerinddragelses (VIBIS)
anbefalinger / anvisninger til, hvordan
man kan inddrage brugerne i
forskningsarbejdet. De findes her:
https://danskepatienter.dk/vibis/omvibis/vores-projekter/inddragelse-isundhedsforskning

1. Region Sjællands
største
sundhedsudfordring
er – kronisk sygdom
og multisygdom
2. Klinisk forskning på
internationalt
niveau
3. Fremtidens
universitetshospital
og eksisterende
stærke
forskningsmiljøer
4. Temabaseret
forskningsnetværk
og tværgående
forskningsmiljøer
5. Eksterne
partnerskaber

