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Forskningen tager afsæt i befolkningens sygdomme. Regionen fokuserer på områder som kroniske lidelser, folkesygdomme og livsstilssygdomme. Vi søger gerne samarbejde med offentlige og private, som kan
medvirke til at udvikle forskningen og inddrage ny viden til gavn for
udviklingen og kvaliteten i behandlingen og plejen.
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Forskning i en bedre
behandling og pleje
Sundhedsydelserne undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med
ændringer i befolkningens sygdomsmønster, befolkningens aldring og udviklingen af
behandlingsmulighederne med brug af ny medicin og teknologi, samarbejde med private,
hjemtagelse af specialiseret behandling, tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb og inddragelse af patienten som partner i egen behandling. Udviklingen af sundhedsydelser foregår i overensstemmelse med Regionsrådets vision og den handlingsplan, der
gælder for perioden 2014 – 2017.
Udviklingen har i høj grad betydning for de emner, der arbejdes med inden for sundhedsforskningen i Region Sjælland. Formålet er fortsat, at sundhedsforskningen skal bidrage
til at skabe den bedst mulige behandling og pleje af patienterne. Forskningen og anvendelse af forskningsresultaterne har en central rolle i udvikling af sundhedsydelserne.
Etableringen af Universitetssygehuset i Køge ventes at forstærke forskningsaktiviteten i
de kommende år. Borgerne har en berettiget forventning om at blive behandlet professionelt i et stærkt sundhedsfagligt miljø. Det handler om at imødekomme den ventede
efterspørgsel efter sundhedsydelser og om at bevare fokus på et fortsat hjemtag af sundhedsydelser.
Det er afgørende, at borgerne er trygge og har tillid til, at sundhedsydelserne er baseret
på de bedste metoder, er effektive og af høj kvalitet. Her spiller forskningen en afgørende
rolle. Forskningen sikrer, at behandling og pleje er baseret på evidens og til stadighed
udfordrer og fornyer eksisterende metoder, når borgeren har brug for en sundhedsydelse
på et af regionens sygehuse, også når det foregår i samarbejde med kommuner og praktiserende læger.
Med »Politik for sundhedsforskning« er det forventningen at skabe inspiration til endnu
mere og bedre sundhedsforskning i Region Sjælland i de kommende år.

Med venlig hilsen

Jens Stenbæk
Regionsrådsformand
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En stærkere og bredere forskning
Sundhedsforskningens formål er at skabe resultater, der kommer patienterne til gode. Det
omfatter resultater inden for den kliniske og patientnære forskning til forbedring af diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering, men omfatter også tværgående forskning
i at forbedre forebyggelse, inddragelse af »Patienten som partner«, et sammenhængende
patientforløb og organisering af sundhedsvæsnet. Forskningen sker i overensstemmelse
med sygehusplanen, sundhedsaftalen med kommunerne og kravene til udviklingen af
kvaliteten som beskrevet i »Patientsikkert sygehus« og »Den Danske kvalitetsmodel«.
Forskningen medvirker til at styrke og udvikle det sundhedsfaglige miljø, understøtte nysgerrigheden og motivationen, tilvejebringe evidens og at tilegne sig den nyeste viden på
sundhedsområdet.
En aktiv forskningspolitik er et væsentligt parameter for, at Region Sjælland kan rekruttere og fastholde gode klinikere. Forskningspolitikken skal give mulighed for at kombinere
klinisk arbejde og forskning i et stærkt fagligt miljø. En fortsat styrkelse af de sundhedsfaglige miljøer medvirker til at sikre et fortsat hjemtag af specialiserede ydelser på sygehusene. Det forstærkes samtidig med etableringen af det kommende Universitetssygehus
i Køge, hvor der ventes en væsentlig stigning i forskningsaktiviteten i takt med udbygningen. I de kommende år forestår en særlig opgave med at fastlægge og opbygge en mere
omfattende forskningsprofil for Universitetssygehuset i Køge, der vil være fundament for
den videre udvikling af forskningen.
Der er regionens politik, at der skal forskes i alle specialer inden for somatikken og psykiatrien. Samtidig er der behov for en styrkelse af den tværfaglige forskning på sygehusene
og den tværsektorielle forskning med kommuner og praktiserende læger samt en indsats
for at fremme forskning inden for MVU-området. I det perspektiv er det afgørende, at
forskningen og de afledte resultater bliver bredt ud til alle grene af sundhedsvæsenet.
Det er samtidig regionens politik, at forskningen i stigende grad gør sig gældende nationalt og internationalt inden for somatikken og psykiatrien. Det omfatter såvel regionens
akutsygehuse som den forskning, der opbygges i forberedelsen af det kommende Universitetssygehus i Køge. Tilsvarende gør sig gældende inden for psykiatrien, hvor forskningen tager afsæt i det nye Psykiatrisygehus i Slagelse. Styrkelse af de stærke forskningsmiljøer kan foregå ved at indgå i samarbejde med sygehuse og universiteter uden for
regionen og uden for Danmark. Derfor vil der blive afsat ressourcer til at støtte de stærkeste forskningsmiljøer med det formål at fastholde og videreudvikle Region Sjællands
styrkepositioner. Region Sjælland har en ambition om at øge antallet af publikationer og
artikler, som optages i anerkendte tidsskrifter, frem mod 2018, og at øge forskningen gennem ekstern finansiering.
Mange patientforløb går på tværs af praktiserende læger, kommuner og regionen. Det er
afgørende, at der fortsat forskes og udvikles med henblik på at styrke det tværsektorielle
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samarbejde. Regionen har et godt grundlag for eksempelvis at styrke forskningen i folkesygdomme, inden for akutområdet og i tværsektorielle forløb. Samarbejdet med den primære
sektor rummer et særligt aktiv for regionen og vil blive styrket.
Forskning er tæt forbundet med innovation. Anvendelse af innovative løsninger i sundhedsvæsnet er knyttet til, at der er evidens for den nye løsning, og at den skaber bedre resultater
end tidligere. Som supplement til regionens Sundhedsinnovation er det målet, at også sundhedsforskningen er med til at fremme samarbejdet med private virksomheder, eksempelvis
ved brug af OPS/OPI og gennem en professionel håndtering af virksomhedernes henvendelser gennem »En indgang«.
Fremme af forskningen foregår blandt andet via regionens egne forskningspuljer, og forskningspuljer, som Region Sjælland udbyder i samarbejde med universiteter og andre regioner. Men sygehusene har en væsentlig rolle i at udbrede forskningen og bidrage til finansieringen.
Forskere har adgang til at benytte sig af viden og rådgivning om forskning, der stilles til
rådighed af den regionale infrastruktur af PFI1, som varetager koordineringen af forskningsindsatsen. På hvert sygehus findes en fremskudt forskningsenhed, der træder til og bidrager
til opbygning af forskningsaktiviteten. Tilsvarende er det en ambition, at anvendelsen af
forskningsresultaterne sker i en regional kontekst, så forskningen udnyttes og gavner regionalt.
Med disse ambitioner for forskningen er det opfattelsen, at Region Sjælland og forskerne har
fælles interesser i at bidrage til, at behandlingen og plejen udvikler sig til gavn for patienterne, så sundhedsydelserne også i fremtiden lever op til de danske kvalitetskrav og samtidig
imødekommer den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.
Politikken for sundhedsforskningen 2015 – 2018 fastlægger de mål og ambitioner, som
regionen står over for ved en fortsat udvikling af det forskningsfaglige miljø med afsæt i seks
temaer, som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regionale satsninger
De fem sygehuses ambitioner
Samarbejde om forskning
Forskningsmæssige karriereveje
Finansiering og infrastruktur
Styrket formidling

Under hvert tema formuleres en række ambitioner og principper for sundhedsforskningen.

PFI er en forkortelse af Produktion, Forskning og Innovation og omfatter bl.a. Den regionale Forskningsenhed (RFE).
Den regionale infrastruktur beskrives nærmere i figur 3 og 4 side 20 og 21.

1) 
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Tema 1: Regionale satsninger
Region Sjælland er i gang med en betydelig styrkelse af sundhedsforskningen. Det skyldes
dels forberedelsen af Universitetssygehuset i Køge, der medfører en styrkelse af forskningen i de kommende år, dels den øgede interesse for forskning i akut medicin og endelig, at
der generelt er stigende interesse i de sundhedsfaglige miljøer for at arbejde med forskning.
Siden regionsdannelsen har Regionsrådet vedholdende styrket forskningen fra år til år
ved at afsætte flere midler til sundhedsforskningen.
Regions Sjællands geografi giver en række styrker og udfordringer for at udøve sundhedsforskning. Blandt Region Sjællands styrker kan nævnes:
•	At regionen har en forholdsvis homogen sygehusstruktur og overskuelig størrelse
•	At regionen har opnået et veludviklet samarbejde med kommuner og praktiserende læger
•	At regionen i dag har styrket professionaliseringen og skabt en mere robust
organisation
•	At regionen er i besiddelse af en konstruktiv og omstillingsparat arbejdskultur
•	At regionen har gode erfaringer med at samarbejde med Femern Belt-regionen, Medicon Valley i Øresundsregionen og inden for EU
•	At regionen samarbejder med blandt andet Københavns Universitet, Roskilde
Universitet, Syddansk Universitet og University College Sjælland
Regionen vil tage afsæt i disse forhold for at styrke forskningen.
Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland har til formål at understøtte en evidensbaseret og kvalitetsbevidst behandling og pleje af borgerne ved:
•
•
•
•

At tilbyde sundhedsydelser af en høj kvalitet
At foretage en hurtig diagnosticering
At gennemføre en evidensbaseret behandling og pleje
At sikre en koordineret rehabilitering

Ambitioner og principper
a)	Der skal være mindst et velfungerende forskningsmiljø inden for hvert klinisk eller
paraklinisk speciale i regionen, og der skal være velfungerende forskningsmiljøer på
alle sygehuse, som formår at gå på tværs af specialer og faglighed.
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b)	Sundhedsforskningen på de enkelte sygehuse opfordres til at foregå i en regional kontekst inden for de kliniske forskningsmiljøer. Det åbner mulighed for at deltage i forskningsarbejdet på tværs af geografier, så gennemførelsen af forsøg accelereres, kendskabet
og samarbejdet på tværs af afdelinger styrkes, og forskningsmiljøerne udvikles og styrkes
hurtigere. Her har den ledende partner en særlig forpligtigelse.
c)	Der vil blive etableret en procedure for at udbrede regionens forskningsresultater til regionens afdelinger, blandt andet gennem klinisk undervisning. Dette vil ske i samarbejde
med de regionale sundhedsfaglige råd og MVU-fora.
d)	Regionen skal arbejde for at modne og aktivere sine styrkepositioner inden for forskning.
Det vil bevirke, at der vil være øget opmærksomhed på specialer med et aktivt forskningsmiljø, som kan gøre sig gældende i Danmark og internationalt.
e)	Regionen vil modne og aktivere styrkepositioner inden for forskning for at indgå samarbejde med virksomheder.
f)	Regionen vil fortsat udbygge laboratoriemiljøerne med moderne faciliteter og sikre, at
kapaciteten anvendes og koordineres på regionalt niveau. Laboratoriemiljøerne bør være
det naturlige valg til at indgå i forskningsarbejde.
g)	Der skal være gode kliniske rammer for tværfaglig forskning, blandt andet for at udvikle
behandlings- og plejeformerne.
h)	Regionen vil fortsat have fokus på den tværsektorielle forskning og sundhedstjenesteforskning, blandt andet for at udvikle behandlings- og plejeformerne. Det omfatter inddragelse og formidling af forskningsresultater til den primære sektor som kommuner og
praktiserende læger.
i)	Forskningen søger inspiration fra innovative sundhedsmiljøer og -løsninger. Inspirationen kan komme fra offentlige og private parter, blandt andet gennem formidling via »En
indgang«.
j)	Der nedsættes et advisory board med det formål at inspirere til udvikling af forskningen i
regionen. I advisory board’et vil der indgå repræsentanter fra universiteter, vidensinstitutioner, brancheorganisationer, erhvervslivet og særlige eksperter.
k)	Der gennemføres en midtvejsevaluering af »Politik for sundhedsforskning« i 2017, som
fokuserer på progression i forhold til de opstillede mål.
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Det er Region Sjællands politik at styrke profilen og forskningsmiljøerne inden for de
udvalgte indsatser på sundhedsområdet:
l)	Regionen har fokus på forskning i folkesygdomme, kroniske lidelser, multisyge patienter og sygdomme med betydelig tyngde i antallet af patienter, antallet af diagnostiske
undersøgelser og behandlinger samt langstrakte forløb for pleje og rehabilitering
inden for somatikken og psykiatrien.
m)	Regionen har fortsat fokus på udvikling af regionens akutafdelinger, hvor der blandt
andet forskes i omlægning til ambulante forløb og accelererede forløb.
n)	Regionen vil fortsat prioritere tværgående forskning højt, blandt andet for at styrke
samarbejdet på tværs, organisering af ydelserne, anvende ny teknologi, innovation og
forbedre sammenhængen i behandlingsforløb for patienter med flere lidelser.
o)	Regionen ønsker gennem forskellige tiltag som »Sammenhængende patientforløb«,
»Patientsikkert Sygehus« og »Patienten som partner« at udvikle evidens for nye
behandlings- og plejeformer, blandt andet i samarbejde med kommuner og praktiserende læger.
p)	Regionen styrker målrettet forskningen i almen praksis, blandt andet ved ansættelse af
en professor og etablering af ph.d.-forløb.
q)	Den regionale satsning »Lolland Falster undersøgelsen« tager afsæt i psykosociale og
arvelige sygdomme og understøtter ønsket om lighed i sundhed.
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Tema 2:
De fem sygehuses ambitioner
Regionens kliniske sundhedsforskning udføres primært med baggrund i de fire somatiske sygehuse og i Psykiatrien. De fem sygehuse driver forskning med afsæt i de regionale
ambitioner og principper for forskning. Det er væsentligt, at forskningen i regionen er
koordineret og tager afsæt i de regionale indsatser.
Samtidig er det væsentligt for regionen, at det enkelte sygehus udnytter sine potentialer
og styrker til at skabe en forskningsfaglig profil. Det omfatter blandt andet, at hvert sygehus har mulighed for at prioritere ressourcer og indgå i forskningssamarbejde med andre
sygehuse, universiteter, nationale videncentre, institutioner og private parter.

Ambitioner og principper
a)	Hvert sygehus formulerer en politik for sundhedsforskning, der tager afsæt i sygehusets afdelinger, befolkningssammensætning, ambitioner og forskningsaktivitet. Med
politikken formuleres klare mål for forskningsindsatsen og rammer for forskningen.
b)	Sygehusets politik for sundhedsforskning omfatter en beskrivelse af forskningens
organisering, principper og ambitioner med afsæt i den regionale politik for sundhedsforskning.
c)	Sygehusledelsen har et særligt ansvar for at være opmærksom på og motivere forskningstalenter inden for diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering og til at motivere forskningsmedarbejdere til en karriere i regionen.
d)	Finansieringen af sygehusets forskning vil foregå med afsæt i sygehusets økonomi,
herunder tildeling af regionale midler til besættelse af stillinger i samarbejde med Den
regionale Forskningsenhed.
e)	Udviklingen af forskningen på sygehusene vil blandt andet foregå med råd og vejledning fra Den regionale Forskningsenhed og de fremskudte forskningsstøtteenheder på
sygehusene. Her vil forskere kunne hente hjælp om blandt andet finansiering, litteratursøgning, statistik, dataopbevaring, udarbejdelse af protokoller og videnskabsetik.
f)	Forskning skal anvendes som rekrutteringsgrundlag. Sygehusets politik for sundhedsforskning skal yde et væsentligt bidrag til at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads og medvirke til, at sygehuset bliver et eftertragtet uddannelses- og ansættelsessted for mange faggrupper.
g)	Der opstilles mål for hvert sygehus’ udvikling af forskningsaktiviteten.
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Tema 3:
Samarbejde om forskning
En fortsat styrkelse af sundhedsforskningen og forskningsmiljøerne samt dygtiggørelse af
medarbejderne forudsætter samarbejde om at skabe frugtbare resultater via vidensopbygning, innovation, videndeling og evidensbaseret behandling og pleje. Region Sjælland vil
styrke samarbejdet med forskningsfaglige miljøer med afsæt i regionens indsatsområder,
som er nævnt under tema 1. Samarbejdet kan omfatte både offentlige og private forskningsmiljøer og kan omfatte universiteter, nationale videncentre, vidensinstitutioner og
private virksomheder.
Samarbejdet kan bestå i konkrete forskningsprojekter og kliniske afprøvninger, og omfatte lægemidler og medicoudstyr, hvor der tilvejebringes evidensbaseret klinisk viden.
Samarbejdet kan også have en mere permanent karakter og omfatte forskningsuddannelse og efteruddannelse af forskere. Samarbejdet kan også handle om at følge og inddrage ny viden om behandling og pleje, tilvejebragt gennem klinisk forskning og nationale
videncentre. Samarbejdet om klinisk forskning omfatter også kommuner og praktiserende læger.

Ambitioner og principper
a)	Regionen samarbejder med offentlige og private parter, der bidrager til at udvikle
sundhedsforskningen i den ønskede retning og til at styrke sygehusene og den primære sektor.
b)	Regionen styrker samarbejdet med universiteter og vidensinstitutioner om udvikling
af sundhedsfaglige uddannelser med afsæt i forskningsbaseret undervisning, undervisning i forskningsmetoder og forskningstræning.
c)	Regionen indgår et stærkere strategisk samarbejde med udvalgte universiteter og vidensinstitutioner på udvalgte områder for at tilgodese regionens interesser på længere
sigt.
d)	Regionen følger forskningen og udviklingen i behandlingen og plejen, som frembringes gennem nationale videncentre inden for specialer eller gennem tværgående forskning.
e)	Regionen deltager i den nationale portal »En indgang« for virksomheder og arbejder
herigennem aktivt for at samarbejde med virksomheder.
f)	Regionen søger et tættere samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien, blandt
andet for at indgå aftaler om test og afprøvning af udstyr. Deltagelse i afprøvninger må
ikke være forbundet med en unødvendig risiko for patienterne.
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Tema 4:
Forskningsmæssige karriereveje
Med den stigende interesse for at arbejde med forskning og evidensbaseret viden blandt
de sundhedsfaglige medarbejdere i regionen er der brug for at tilrettelægge karriereveje
for det forskningsaktive sundhedspersonale. For regionen er det væsentligt at kunne
tilbyde attraktive stillinger og karriereveje som led i uddannelse og professionalisering af
de sundhedsfaglige medarbejdere med afsæt i at kunne matche kravene til behandling og
pleje.
Skitsen til en karrierevej er et signal om, at regionen åbner for muligheder for at forske og
kompetenceudvikle. Samtidig ønsker regionen at tilbyde de bedste forskere en karrierevej
med mulighed for fastansættelse i en forskningsstilling.
Forskningen tager afsæt i den kliniske hverdag i et eller flere specialer. Forskningen kan
være organiseret regionalt eller som en klynge, hvor regionen deltager. Dette bør være et
bærende princip, uanset hvilken afdeling den forskningsansvarlige er ansat på. Tiltagene
skal bidrage til at gøre det endnu mere attraktivt end i dag at arbejde med sundhedsfaglige opgaver og forbedre mulighederne for rekruttering af kompetent og højt specialiseret
sundhedsmedarbejdere.

Ambitioner og principper
a)	I 2018 har regionen styrket og udbygget forskningen til et niveau, hvor der er to-tre
nationalt førende forskningscentre i regionen.
b)	Styrkelse af regionale forskningsmiljøer med afsæt i et speciale eller tværgående forskning, blandt andet gennem deltagelse i nationale forskningsprojekter.
c)	Regional udbredelse af forskningsresultater inden for et speciale, blandt andet gennem
overlevering af viden og erfaring fra forskningsresultater.
d)	Det er en målsætning, at alle specialer i 2018 har ansat en lærestolsprofessor, en klinisk professor eller en klinisk forskningslektor. Med stillingen følger et aktivt medansvar i den sundhedsfaglige udvikling i regionen, blandt andet gennem deltagelse i de
regionale sundhedsfaglige råd.
e)	Finansieringen af forskerstillinger kan blandt andet foregå gennem delestillinger
mellem forskning og klinisk arbejde, hvor flere parter eller kilder indgår en aftale om
finansiering.
f)	Regionen tilbyder årligt et antal kandidatstuderende at komme i »forskerpraktik« med
mulighed for at udarbejde specialer.
g)	Der vil årligt blive etableret mindst 25 nye ph.d.-forløb i regionen.
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h)	Der er etableret en pulje til midlertidig post.doc.-ansættelse, der har til formål at færdiggøre forskning efter ph.d.-afleveringen og fastholde det forskningsaktive sundhedspersonale.
i)	Forskning inden for MVU-området kræver en særlig opmærksomhed for at fremme
forskningen, blandt andet fra de lokale forskningsstøtteenheder og sygehusledelserne.
Ph.d.-forløb inden for MVU-området vil blive vurderet efter samme kriterier som
tildeling af andre regionale ph.d.-forløb.
j)	Forskere bør tilskyndes til at indgå i nationale og internationale netværk.
k)	Regionen tilskynder til tværfaglig forskning og etablering af forskerteams på tværs af
de sundhedsfaglige miljøer.
l)	Regionen bidrager med input til universiteter og vidensinstitutioner om indholdet af et
forskningsorienteret uddannelseskatalog for det sundhedsfaglige personale.
m)	For forskere med lægebaggrund er karrierevejen angivet i figur 1. Uafhængigt af ph.d.forløbet er mange læger i gang med en uddannelse som speciallæge.

Kandidat

Ph.d.

Post. doc.

Forskningslektor
Professor

n)	For forskere med MVU-baggrund er karrierevejen angivet i figur 2.
Den omfatter blandt andet sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og radiografer.

MVUbaggrund
Kandidatgrad

Ph.d.

Post. doc.
Adjunkt

Forskningslektor
Professor
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Tema 5:
Finansiering og infrastruktur
Region Sjælland har en ambition om at styrke forskningen i regionen. I 2013 anvendte
regionen 0,2 mia. kr. til forskning. Med etableringen af Universitetssygehuset i Køge og
regionens ambitioner om at udvikle forskningen er det afgørende, at forskningsfinansieringen styrkes gennem tilvejebringelse af såvel egne som eksterne midler. De forskningspolitiske ambitioner vil blive søgt indfriet dels ved indgåelse af samarbejdsaftaler om
forskning og dels ved at søge eksterne finansieringskilder med henblik på at gennemføre
konkrete projekter.
Regionen yder hjælp til forskere, der søger eksterne midler. Den omfatter blandt andet
en regional fundraiser og en EU-fundraiser. Samtidig er der muligheder for vejledning
til udformning af ansøgninger og ved indgåelse af aftaler med en ekstern partner. Der er
adgang til rådgivning ved ansøgning om støtte, om anmeldelse til Den Regionale Videnskabsetiske Komité og om regionens paraplygodkendelse fra Datatilsynet.

Ambitioner og principper:
a)	Regionens finansiering af forskning fra de forskellige finansieringskilder skal være
synlig.
b)	De regionale puljemidler til sundhedsforskning skal sikre bredde i forskningen.
c)	Regionens nationale og internationale forskningsmiljøer skal styrkes – gennem
særlige regionale puljemidler.
d)	Der skal opbygges et regionalt viden- og erfaringsnetværk om finansiering af eksterne
midler, herunder EU-midler, som er til rådighed for regionens forskere.
e)	Det er et mål, at regionen tilvejebringer ekstern finansiering til forskning for 200 mio.
kr. i 2018. Ekstern finansiering afspejler, at forskningen har opnået et niveau, hvor der
er opstået anerkendelse af og respekt for regionens forskningsmiljøer.
f)	Den regionale Forskningsenhed har til opgave at bidrage med infrastruktur for forskerne på sygehusene, herunder at tilbyde undervisning af forskere og forskningsledere samt yde vejledning ved udarbejdelse af forskningsprojekter og afklare spørgsmål
om ophavsret i forbindelse med forskning.
g)	Som led i styrkelse af infrastrukturen etableres forskellige database- og statistikprogrammer i regionen, som stilles til rådighed for forskere.
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h)	Det udarbejdes en guide til ansøgning om regionale forskningsmidler og en guide med
adgang til muligheder for finansiering af forskning med eksterne midler, herunder
tværregionale puljer, tværsektorielle puljer, nationale puljer og de udvalgte internationale puljer.
i)	Der udarbejdes regionale retningslinjer for administration af forskningsmidler.
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Tema 6: Styrket formidling
Regionens somatiske og psykiatriske forskning skal komme borgerne til gode i form af en
forbedret behandling og pleje. Borgernes tryghed og tillid er et væsentligt parameter for
borgernes valg af sundhedsydelser. Formidlingen af regionens forskningsindsats og forskningsresultater spiller en væsentlig rolle for at opnå borgernes tillid. Dette skal blandt
andet ses i sammenhæng med opfyldelsen af Regionsrådets målsætning om behandling af
95 pct. af borgerne i regionen.
Samtidig er der er forventning om, at forskningsresultaterne fra gennemførte forsøg og
anden evidensbaseret viden hurtigere end tidligere indarbejdes i behandlingen og plejen.
En forventning, som er uafhængig af, hvor forskningen er gennemført geografisk. Det skaber blandt andet behov for formidling af forskning og opnåede resultater internt blandt
sundhedspersonalet i regionen.

Ambitioner og principper for forskning
a)	Det er væsentligt, at der løbende formidles resultater af forskningen til regionens borgere, som er med til at skabe tryghed og tillid til behandlingen og plejen. Det omfatter
brug af både trykte og elektroniske medier.
b)	Målet er, at der publiceres 600 sundhedsvidenskabelige artikler i 2018 med mindst én
forfatter fra et sygehus i Region Sjælland, heraf mindst 50 artikler fra MVU-området.
c)	Med formidlingen af resultater af forskningen skabes samtidig tillid og motivation
blandt borgerne til at deltage i forskningsprojekter som forsøgspersoner.
d)	Regionen afholder årligt flere offentlige arrangementer, som Forskningens dag og
ph.d.-forsvar. Den regionale Forskningsenhed har en hjemmeside om forskning og
forskningsfremme, der løbende opdateres, og enheden udsender nyhedsbreve om
forskning og en årsrapport med en oversigt over publikationer og gennemgange af
udvalgte forskningsresultater.
e)	Regionen tager initiativ til at arrangere seminarer inden for udvalgte specialer, hvor
regionen har en særlig interesse eller kan vise resultater.
f)	Styrkelse af den interne formidling af kliniske forskningsresultater, herunder opnåede
resultater, udviklingen i behandling og pleje samt inddragelse af patienterne, blandt
andet gennem etablering af en pulje til nyttiggørelse af forskningsresultater.
g)	Deltage i videnspredning gennem forskergrupper, netværk, elektroniske platforme og
nationale videncentre.
h)	Regionens forskere deltager i nationale og internationale forskningsseminarer og
videnskabelige kongresser.
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Implementering
Opgaven med at implementere »Politik for sundhedsforskning« i Region Sjælland ligger
på mange skuldre, herunder sygehusledelserne og PFI. Forskningsarbejdet indgår i den
almindelige ledelsesstruktur på sygehusene og i regionen.
Der er etableret en regional infrastruktur til at understøtte forskningen, der er forankret
i PFI, som Den Regionale Forskningsenhed er en del af. Forskere kan søge råd og vejledning om bevilling af forskningsmidler, ekstern finansiering, ansøgninger, protokoller,
videnskabsetik og datalovgivning. Adgangen til at søge råd og vejledning om forskning
eksisterer på hvert sygehus, hvor der er etableret en forskningsstøtteenhed for det sundhedsfaglige personale. Det er beskrevet i figur 3. På hver afdeling er der udpeget en forskningsansvarlig person, som indgår i vejledningen sammen med forskningsstøtteenheden.

Figur 3: Adgang til råd og vejledning om forskning

Forskningsstøtteenhed
Roskilde/Køge

Finansiering
Ansøgning
Protokoller
Koordinering

Forskningsstøtteenhed
NSR

Forskningsstøtteenhed
Holbæk

PFI/RFE
Videnskabsetik
Datatilsyn
Politisk
betjening

Forskningsstøtteenhed
Nykøbing F.

Forskningsstøtteenhed
Psykiatrien
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Region Sjælland har forskellige puljer, hvorfra der uddeles forskningsmidler. Figur 4 viser
et eksempel på, hvordan en ansøgning om tildeling af forskningsmidler behandles og
afgøres.
Ansøgningsfrister til puljerne bliver slået op på Region Sjællands hjemmeside under
forskning. Der fremsendes skriftligt svar til ansøgerne, når der er taget stilling til ansøgningerne.

Figur 4: Bevilling af midler fra Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Forsker fremsender ansøgning om tilsagn til RFE, der foretager registring

RFE indhenter udtalelse om ansøgningerne fra den relevante sygehusledelse

RFE udpeger forskningsfaglige bedømmere, der gennemgår ansøgningen

Det Forskningsfaglige Udvalg behandler og indstiller ansøgningerne

Bestyrelsen for Forskningsfonden tager stilling til indstillingerne og bevilger midler
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I figur 5 viser roller og ansvar for forskningen. Oplysningerne er uddybet på Region
Sjællands hjemmeside:

Figur 5: Rammer for forskningen i Region Sjælland
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Den Regionale
Forskningsenhed (RFE)

• Koordinering og administration
• Regionalt og nationalt samarbejde

Forskningsstøtte
enheder

• Eksisterer på alle sygehuse og har tilknytning til RFE
• Rådgiver læger og MVU’er om forskning

Sygehusets forsk
ningskoordinering

• Sygehusledelsen koordinerer og træffer afgørelser
• Sygehusledelsen formidler viden om forskningsresultater

Forskningsansvarlige
på afdelingerne

•	Der er en forskningsansvarlig overlæge på hver afdeling
•	Der bør være en forskningsansvarlige MVU’er tilknyttet
hver afdeling

Det Forskningsfaglige
Udvalg

• Består af forskere inden for forskellige specialer
• Regional forskningsfaglig rådgivning

Det Regionale
Forskningsråd

• Består bl.a. af forskningsansvarlige fra sygehusledelserne
• Rådgiver og indstiller

Den Sundhedsviden
skabelige Forsknings
fond, bestyrelsen

• Omfatter Den ordinære Pulje og Den særlige Pulje
•	Bestyrelsen består af tre medlemmer, der bevilger forskningsmidler
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I figur 6 er vist emner, hvor forskere kan søge råd og vejledning om forskning.
Oplysningerne er uddybet på Region Sjællands hjemmeside.

Figur 6: Indgange til hjælp om forskning i Region Sjælland

Ekstern finansiering

• Kontakt Den Regionale Forskningsenhed (RFE)
• Vejledning og rådgivning

Anmeldelse til viden
skabsetisk komité

• Kontakt sekretariatet for RVK Sjælland, PFI
• Anmeldelsespligtig forskning

Anmeldelse til Datatil
synet

• Hos sekretariatet for RVK Sjælland, PFI
• Efterlevelse af regler om opbevaring af data

Clinical Trials

• Hos Den Regionale Forskningsenhed (RFE)
• Registrering af kliniske forsøg

Anmeldelse til Sund
hedsstyrelsen

• Adgang til patientdata, medicinalforsøg
• Efterleve krav til persondata og medicalforsøg

En indgang...

• For medicin hos Den Regionale Forskningsenhed (RFE)
• For medicovirksomheder hos PFI

Statistisk vejledning

• Kontakt Den Regionale Forskningsenhed (RFE)
• Hjælp til udarbejdelse af protokoller

Juridisk vejledning

• Kontakt sekretariatet for RVK Sjælland, PFI
• Hjælp til udarbejdelse af protokoller

Litteratursøgning

• Kontakt Forskningsbiblioteket i Roskilde
• Hjælp til at søge faglitteratur

Forskningsformidling

• Kontakt Den Regionale Forskningsenhed (RFE)
• Vejledning om formidling af forskning
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