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I denne rapport fremstilles en oversigt over forskningen inden for
MVU (Mellemlang videregående uddannelse)-området på Region
Sjællands sygehuse pr april 2021 (i denne rapport dækker
betegnelsen sygehuse over de fire somatiske sygehuse, Sjællands
Universitets Hospital (SUH), Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehuse
(NSR), Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, samt Psykiatrien
i Region Sjælland). Anledningen er et ønske fra de sygeplejefaglige
medlemmer af det regionale forskningsråd, om en styrket regional
prioritering af ressourcer til MVU-området.

Til støtte for forskningsrådets diskussion af dette, har direktøren for
Data og udviklingsstøtte i Region Sjælland bestilt om en
modenhedsanalyse, hvilken er præsenteret i denne rapport. Som
supplement til rapporten medfølger oplysninger, skitseret på
følgende side, for hver enkelt MVU-forsker på sygehusene i Region
Sjælland. 1 Disse data kan ses i opsummeret form i denne rapport.
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Det har ikke været muligt at indhente data på eventuelle MVU-forskere ansat i Det Nære Sundhedsvæsen.
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Den modenhedsmodel, som regionen anvender, inddeler
forskningsmiljøerne i fire faser: Etablering, Udvikling, Internationalt
omdømme og Det modne forskningsmiljø.2

Figur 1. Model til at evaluere forskningsmiljøet på eksempelvis et sygehus.2

Inspireret af ”Potentialeledelse - om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"
(kapitel 10). 2014. Barlebo Forlag
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Ifølge Region Sjællands Forskningspolitik (2019-2022) er forskning
inden for og på tværs af alle fagområder nødvendigt for at udvikle
behandling og pleje til regionens borgere. Herudover er forskning en
stærk motivationsfaktor til fastholdelse og rekruttering af højt
kvalificerede sundhedsprofessionelle, der kan medvirke til at løse
regionens sundhedsudfordringer. Regionen investerer derfor i
forskningsmæssig infrastruktur via blandt andet forskerstillinger,
det vil sige lektorater og professorater (de aktuelle regionale
bevillinger til forskningsstillinger udgør 19,63 mio.), forskerstøtte via
forskningsfremmende pulje for professorer ansat ved KU og Region
Sjælland (puljen er aktuelt på ca. 13,1 mio. kr.), samt støtte til
kompetenceudvikling (der er bevilliget 10 mio. kr. til en pulje til RUC
med dette formål). Hertil kommer den Regionale Forskningsfond.

Akademisering og forskning inden for MVU-områderne har en
anderledes og kortere historie samt tradition, end inden for de
traditionelle akademiske professioner. Nationalt markerer Region
Sjælland sig ikke i udviklingen, idet der for eksempel nationalt er 35
professorer i sygepleje, heraf én i Region Sjælland, og 14 professorer
nationalt i fysioterapi, heraf én i Region Sjælland.

Opbygning af forskningsmæssig kapacitet inden for MVU-området,
har været på Region Sjællands forskningsmæssige dagsorden
igennem de sidste 10 år. Sygehusene i regionen har i nogen
udstrækning prioriteret en konkretisering af en sådan indsats,
således at alle sygehuse i dag har en eller flere forskningsuddannede
MVU-medarbejdere ansat. Imidlertid har indsatsen ikke været
bakket op med regional investering i forskerstillinger eller
professorpulje til forskere med MVU-baggrund.

Af de 32 færdiguddannede forskere med MVU-baggrund3, samt de
tre internationale adjungerede professorer, er 27 (77 %) tilknyttet
Syddansk Universitet (SDU). En væsentlig årsag til dette er, at SDU
siden 2013 har haft velfungerende samarbejder med regionens
hospitaler om oprettelse af akademiske stillinger på postdoc-niveau
og derover, til forskere med såvel MVU- som lægefaglig baggrund.
Langt de fleste stillinger på SDU er 10 % ansættelser, hvilket sikrer
den universitære tilknytning og avancementsmuligheder. Forskernes
funktioner er, med mindre der er konkrete aftaler om supplerende
undervisning, vejledning eller andet, udlagt til regionens sygehuse,
hvor forskerne er placeret. Den procentmæssige del af stillingerne
afspejler derfor en pragmatisk løsning og ikke det forskningsmæssige

Færdiguddannede forskere har gennemført en dansk eller en udenlandsk (dr. Med.sci) ph.d.-grad. Disse kan
være ansat med eller uden universitetstilknytning. Stillingskategorierne omfatter: seniorforsker, postdoc,
adjunkt, lektor og professor. Seniorforskere og postdocs er ikke nødvendigvis tilknyttet et universitet.
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indhold (ret og pligt), der for færdiguddannede forskeres
vedkommende udgør 30 - 100 %.

Tilknytningen til SDU skyldtes også, at SDU, udover at have den
tværfaglige kandidatuddannelse, udbyder kandidatuddannelser i
sygepleje, fysioterapi, medicin, jordemoder- og aktivitetsvidenskab.
Uddannelser, der danner gode forudsætninger for at undervise og
rekruttere kommende forskere til forskning både indenfor og på
tværs af fagområderne.

Hovedparten af MVU-forskerne er ansat i stillinger hvor forskning
udgør en væsentlig del (30 – 100 %). Stillingerne er for alles
vedkommende finansieret enten af de enkelte afdelinger, af
sygehusenes centrale midler eller af eksterne fondsmidler. Der er
ingen stillinger, hvor finansiering af forskningsdelen er støttet af
bevillinger til forskningsstillinger fra Region Sjælland, som aktuelt
udgør 19,63 mio. kr.

Den øvrige finansiering (til kliniske, undervisningsmæssige,
udviklingsmæssige eller koordinerende opgaver) afholdes af
afdelingerne/sygehusene selv. Dog bidrager Region Sjælland til ¼
MVU-stilling pr. sygehus til koordineringsopgaver mellem Data og
Udviklingsstøtte og de enkelte sygehuse.

MVU-forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital
har i april 2021 koordineret undersøgelsen på regionens 5 sygehuse,
som alle forskningsstøtteenheder har bidraget til.
Den detaljerede status findes i det medfølgende Excel-dokument,
men i teksten herunder opsummeres kort modenhedsstatus. I Tabel
1 ses en opsummering af kernetal fra dokumentet.

Tabel 1: Udvalgte oplysninger om MVU-forskerne på sygehusene i Region Sjælland.
Sygehus

SUH

NSR

Holbæk

Nyk F

Psyk

I alt

Antal ansatte forskere pr 01.04.21*

27

19

5

1

8

58**

Professor

1

1

-

-

-

2

International adjungeret professor

2

-

-

-

1

3

Lektor

4

-

1

-

1

6

Postdoc/Adjunkt/Seniorforsker

10

7

3

1

3

24

Ph.d.-studerende

10**

11**

1

-

3

23**

Antal publikationer 2020

43

55

10

4

6

118

SDU (Syddansk Universitet)

14

16

4

-

5

39

KU (Københavns Universitet)

5

2

1

-

1

9

AU (Aarhus Universitet)

1

-

-

-

-

1

Lund Universitet

2

-

-

-

-

2

RUC (Roskilde Universitetscenter)

-

1

-

-

-

1

Ingen

5

-

-

1

1

7

Universitetstilknytning

* Der er ligeledes kandidatuddannede medarbejdere ansat som forskningsassistenter og -medarbejdere på
sygehusene. Disse er ikke inkluderet i denne oversigt.
** Af de ph.d.-studerende er to repræsenteret på både SUH og NSR, da det er delte stillinger (fysioterapien).
Disse to går derfor igen i optællingen for SUH og NSR, men ikke i den samlede optælling.

På SUH er det ambitionen, at der skal arbejdes for yderligere
ansættelser af ph.d.-studerende, postdocs, lektorer, professorer samt
internationalt adjungerede professorer indenfor MVU-området, og
at der i ultimo 2021 skal udarbejdes og offentliggøres en plan for
dette frem mod 2025 i de enkelte afdelinger. På NSR er det
ambitionen, at ca. 1/3 af den samlede forskerstab skal komme fra
MVU-området i 2025. Psykiatrien er også i gang med at opruste
MVU-forskningskapaciteten, og på Holbæk Sygehus tilstræbes det,
at ¼ af de ph.d.-studerende skal have MVU-baggrund.

Den 1. april 2021 er der på regionens sygehuse ansat 35
forskeruddannede (det vil sige med ph.d.-grad eller tilsvarende) med
MVU-baggrund (se fordelingen på sygehusene i Tabel 1). Af disse er
to professorer og seks lektorer. Hertil kommer tre internationale
sygeplejefaglige adjungerede professorer på henholdsvis SUH (2) og
Psykiatrien (1). Der er aktuelt otte lektorer med MVU-baggrund på
vej inden for det kommende år (heraf fire fra SUH; to fra NSR og to
fra psykiatrien).

Den 1. april 2021 er der på regionens sygehuse ansat 23
forskerstuderende med MVU-baggrund (se fordelingen i Tabel 1).
Disse studerende er indskrevne på SDU, AU, RUC og KU, idet de
følger deres hovedvejleders tilknytning. Det skal imidlertid
bemærkes, at ph.d.-studerende efter endt uddannelse, hidtil alene
har haft mulighed for at fortsætte deres forskerkarriere på SDU og
enkelte på AU.

MVU-forskningen er bredt og godt internationalt funderet.
Herudover bidrager MVU-området i stigende grad til den samlede
videnskabelige publicering i regionen og udgjorde f.eks. i 2020 106
videnskabelige artikler. Området tiltrækker også en voksende
ekstern finansiering, dog væsentligt begrænset af det lave antal
lektorer og professorer.

Forskningskapaciteten er meget forskellig sygehusene i mellem, fra 1
til 27 forskere og ph.d.-studerende. Den samlede kapacitet er størst
der, hvor der er professorer er ansat.

Beskrevne karriereveje forefindes kun på SUH, men er undervejs i
psykiatrien. Der er formulerede visioner og strategier specifikt for
MVU-området på SUH, NSR og Holbæk og er undervejs i
Psykiatrien.

Med udgangspunkt i de indsamlede data, kombineret med Søren
Barlebos model, der illustrerer vejen til det modne forskningsmiljø
(Se Figur 1), er det tydeligt, at sygehusene i Region Sjælland befinder
sig i meget forskellige faser. Det er ligeledes væsentligt at bemærke,
at det er vanskeligt at tale om en samlet vurdering på sygehusniveau.
Dette skyldes, at der på nogle sygehuse er enkelte miljøer, der
befinder sig højt på skalaen, mens der samme sted er afdelinger, som
slet ikke har etableret forskningsmiljøer, der involverer eller ledes af
medarbejdere med MVU-baggrund. Når sygehusene i forbindelse
med denne afdækning er blevet bedt om selv at vurdere deres
modenhed, er dette et væsentligt forbehold at holde sig før øje.

Herunder ses den forsigtige vurdering, som de enkelte sygehuse har
fremsendt:

SUH: vurderer selv, at organisationen samlet befinder sig i starten af Fase
3. Der eksisterer et begyndende internationalt omdømme på nogle områder,
men der er stadig behov for at konsolidere forsknings- og udviklingsmiljøer,
der inkluderer forskere med MVU-baggrund i flere afdelinger.

NSR finder det vanskeligt, at gøre modenhedsanalyse på eget miljø, da det
samlede miljø er meget heterogent. Et bud er dog, at NSR befinder sig i Fase
3, godt på vej til Fase 4, da de har et stærkt internationalt omdømme på flere
områder, med implementering af ny evidens i klinisk praksis (som løfter den
faglige kvalitet) og begyndende fravalg. Desuden har NSR på området for
fysioterapi en klar profil med international kvalitet, samt etablerede
strategiske samarbejder med mange interessenter herunder internationale
forskningsinstitutioner. Dette miljø vurderes på vej i mod Fase 5. Der er
stadig udpræget behov for at konsolidere forsknings- og udviklingsmiljøer,
der inkluderer forskere med MVU-baggrund i langt flere afdelinger.

Holbæk Sygehus vurderer, at MVU-forskningen er i Fase 2, idet miljøet
gradvist tager form, således at fokus for det samlede MVU-miljøs forskning
nu fremstår mere tydeligt i udviklingen af projektbeskrivelser,
fondsansøgninger og forskningsplaner. De træder fortsat stier, mens de går,
og en entreprenant tilgang til udvikling af miljøet er en nødvendighed.
Nykøbing Falster Sygehus vurderer, at MVU-forskningen er i en klar
Fase 1. Sygehuset har ideer, som ikke er omsat til praksis, de har én enkelt
MVU-forsker, som er ”med”-forsker i LOFUS data, og de har et Center for
Epidemiologi, hvor forskeren er ansat. Miljøet er på vej, men de er ikke nået
til ”kvantitet”. Der er ingen konkret udvikling eller nye projekter. Den eneste
ansatte MVU-forsker er på orlov.
Psykiatrien vurderer MVU-forskningen til at befinde sig mellem Fase 1 og
2. Selv om nogle områder efterspørges internationalt, er der primært én
entreprenant person, der initierer. Der er gang i flere projekter og miljøet
tager langsomt form.

Der ses en tæt sammenhæng mellem antallet af lektorer og
professorer og modenhedsniveau.

Såfremt den samlede MVU-forskningskapacitet skal udvikles,
således at det matcher regionens ambitiøse mål, er der derfor behov
for, at Region Sjælland prioriterer området højere og på lige fod med
andre faggrupper.

Forskningen inden for MVU-området er ofte praksisnær og befinder
sig inden for de regionalt prioriterede forskningstematikker.
Forskningen er i vækst, men såfremt den gunstige udvikling skal
fortsætte, og det skal lykkedes at fastholde og tiltrække yderligere
forskere inden for området, er der behov for, at Region Sjælland
støtter udviklingen konkret, således at den sidestilles med den
indsats, man gør inden for andre områder.

FORSLAG TIL TILTAG FOR MVU-FORSKNINGEN PÅ REGION SJÆLLANDS
SYHEHUSE
1. At Region Sjælland i 2021 etablerer en forskningsstøttepulje på SDU
svarende til den, der er etableret på KU
2. At Region Sjælland i 2021 planlægger finansiering af professorater inden for
MVU-området fra 2022 sidestillet med andre områder, såfremt disse befinder
sig inden for forskningspolitikkens prioriterede tematikker
3. At Region Sjælland i 2021 planlægger finansiering af forskningslektorater
inden for MVU-området fra 2022 sidestillet med andre områder, såfremt disse
befinder sig inden for forskningspolitikkens prioriterede tematikker
4. At Region Sjælland i 2021 udpeger en professor til at forestå koordineringen
af kapacitetsøgningen inden for MVU-området

