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2. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF NYE CLINICAL
ACADEMIC GROUPS

INDSTILLING

Administrationen indstiller til udvalget for forskning, innovation og uddannelse at
anbefale overfor forretningsudvalget og regionsrådet:

at godkende de udvalgte nye Clinical Academic Group-ansøgninger, der er indstillet af det
internationale panel igangsætter deres arbejde

1.

POLITISK BEHANDLING

Anbefalet.

Lars Gaardhøj (A) og Stinus Lindgreen (B) deltog ikke sagens behandling.

BAGGRUND

Formålet med Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) og de underliggende Clinical
Academic Groups (CAGs), er brobygning mellem forskningen på hospitalerne og på universiteterne.
Dette skal resultere i forbedret forebyggelse, diagnostik og behandling til gavn for patienter og borgere
og sikre fortsat høj kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Med denne sag forelægges de nye CAG-ansøgninger, indstillet af det internationale panel, til politisk
godkendelse i regionsrådet.

Ved mødet i udvalget for forskning, innovation og uddannelse understøttes sagen af Per Jørgensen,
direktør i GCHSP samt formændene for to CAGs Ulrikka Nygaard (CAG CHILD) og Merete Hædersdal
(SCIN CAG) (De to CAGs er beskrevet i bilag 3 side 3 og 12, henholdsvis). Per vil gøre status for
GCHSP og Ulrikka og Merete vil give en status på deres CAGs med fokus på den effekt og de resultater
som samarbejdet har afstedkommet.

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsforskningen i Region Hovedstaden bidrager til at sikre, at borgere og patienter
tilbydes sundhedsydelser og behandlinger af høj international kvalitet. Sundhedsforskning er ligesom
både behandling og uddannelse en kerneydelse i Region Hovedstaden.

Den 25. september 2018 godkendte Regionrådet en samarbejdsaftale for dette partnerskab (bilag 1),
som sikrede etablering af et nyt styrket samarbejde i form af Greater Copenhagen Health Science
Partners (GCHSP), der afløste det tidligere Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

Clinical Academic Groups (CAGs) er kernen i dette samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region
Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Regionsrådet har siden 2017 godkendt i alt 16 CAGs indenfor en bred vifte af afdelinger og områder.
Det har skabt grundlag for nye stærke og varige samarbejdsrelationer mellem forskning, klinik og
uddannelse på tværs af organisationerne i østdanmark. En CAG bygger på en stærk faglig vision, og
lederskabet i en CAG skal have en klar plan for, hvordan visionen omsættes til bedre forskning,
uddannelse og klinisk praksis. En CAG skal bidrage til et markant styrket samarbejde på tværs. Det
gælder både på tværs af traditionelle faggrænser, på tværs af universiteterne og regionernes hospitaler,
de øvrige sundhedstilbud og i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere. Ved mødet den
25. august 2020 blev udvalget for forskning, innovation og uddannelse præsenteret for erfaringerne og
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effekten af samarbejderne fra to andre CAGs.

Resultater fra nuværende CAGs

Samarbejderne repræsenterer et bredt udsnit af hospitaler, afdelinger og områder inden for Region
Hovedstaden, derfor er der meget forskellige veje til målet om forbedret behandling, diagnostik eller
forebyggelse for patienterne. Nedenfor nogle eksempler ud af mange på, hvilke resultater der er opnået
inden for samarbejderne på få år:

Den bedste antibiotikabehandling: En CAG har udviklet en metode til at vurdere om patienter har
penicillinallergi, 9 ud af 10 tilfælde kan med den forbedrede metode afkræftes og flere kan nu få
den bedste antibiotikabehandling

1.

Bedre beskyttelse mod mæslinger: Pga. det nyopståede samarbejde på tværs af universitet og
hospital i CAG'en har det været muligt at opnå en bevilling på 22 mio. kr. fra Innovationsfonden til
et projekt, der undersøger om MFR-vaccinen kan gives tidligere end i dag og derved sikre at
spædbørn beskyttes bedre mod mæslinger.

2.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen: Med de midler som CAG'en har modtaget har det
været muligt at invitere de privat praktiserende speciallæger med i projekter og til arrangementer i
regi af CAG'en og derved skabe varende samarbejder der i høj grad understøtter der nære og
sammenhængende sundhedsvæsen.

3.

Uddannelse i fysisk aktivitet: Alle læger bliver nu uddannet i fysisk aktivitet og dets betydning for
sundhed og sygdom

4.

Nedbringe antallet af astmapatienter Forskningen i en CAG har vist, at fiskeolie under graviditeten
kan nedsætte risikoen for udvikling af astma hos barnet med 30 % (se bilag 3 for information om
de 16 CAGs).

5.

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse vil i efteråret 2021 blive præsenteret for en sag om
den fremadrettede mere strategiske udvikling af GCHSP.

Proces for etablering af de nye CAGs

Dette er femte ansøgningsrunde for nye CAGs. Opslagsteksten med kriterier kan ses i bilag 2.

Ansøgere har kunne søge i perioden mellem den 1. oktober 2020 og 11. februar 2021. Der er
modtaget i alt 5 ansøgninger. Ansøgningerne er efterfølgende blevet bedømt af et internationalt
evalueringspanel bestående af:

Björn Gustavsson, professor og dekan ved Det Medicinske Fakultet, Norges Teknisk-
Naturvidenskabelige Universitet
Sebastien Ourselin,professor og leder af ’School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences’
på King’s College i London
Li Felländer-Tsai, professor og overlæge I ortopædkirugi ved Karolinska Institutet og Karolinska
Universitetssjukhuset
Reinhard Fässler, direktør ved ’Max Planck Institute of Biochemistry’ i Martinsried nær München.
Her har han siden 2001 ledet afdelingen for Molekylær Medicin.

Evalueringspanelets primære opgave er at vurdere ansøgningernes faglige kvalitet og gruppens
fremadrettede vision og ambitioner for samarbejdet, herunder potentiale for klinisk og samfundsmæssig
effekt.

På baggrund af ansøgningerne vurderer det internationale panel først, hvilke af de 5 af ansøgninger, der
skal til interview den 14. april 2021 og indstiller dette til formandskabet (GCHSP's) Executive Board.
Formandskabet i Executive Boardet består af:

Diana Arsovic Nielsen, Direktør for Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
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Ulla Wewer, Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Mahad Huniche, Direktør for Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland
Rasmus Larsen, Prorektor på Danmarks Tekniske Universitet

Efter interview af CAG-ansøgerne indstiller det internationale panel op til 2 udvalgte ansøgninger til
status som CAG. Indstillingen om godkendelse af de udvalgte CAGs vil blive forelagt Udvalget for
forskning, innovation og uddannelse på dette møde, hvor de indstillede CAGs præsenteres af direktøren
for GCHSP og herefter i forretningsudvalget den 11. maj 2021 og regionsrådet den 18. maj 2021 (Bilag
4).

Økonomi i Greater Copenhagen Health Science Partners

En CAG får en basisbevilling på 500.000 kr. per år i 2 år. Herudover er det blevet godkendt, at CAGs
kan søge om 500.000 kr. til tredje år.

Hver CAG får 450.000 kr. per år i 3 år til indskrivning af minimum 3 Phd-studerende (1 på Danmarks
Tekniske Universitet og 2 på Københavns Universitet).

Regionsrådet godkendte den 25. september 2018 samarbejdsaftalen for GCHSP, herunder den
økonomiske ramme frem mod 2023 med i alt 13,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden ud af et samlet
budget på 41,4 mio. kr. (se samarbejdsaftalen - bilag 1). Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet og Region Sjælland finansierer de øvrige midler.

Etableringen af de udvalgte nye CAGs er indenfor denne økonomiske ramme. Der er ikke planlagt
yderligere opslag om nye CAGs indenfor den økonomiske ramme.

Såfremt regionsrådet godkender indstillingerne, vil de udvalgte CAGs blive igangsat. Pga. COVID-19
restriktionerne er det endnu ikke fastlagt, hvordan en evt. lancering af de nye CAGs kan afholdes.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen anbefales regionsrådet at godkende de udvalgte CAG-ansøgninger, der er
indstillet af det internationale panel.

ØKONOMI

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Såfremt de udvalgte CAGs godkendes, udarbejdes der særskilt kommunikation. Kommunikationen
bringes via Greater Copenhagen Health Science Partners egen side (www.gchsp.dk) og interne medier i
alle fire partnerorganisationer. Der vil udsendes en fælles pressemeddelelse for de fire organisationer i
partnerskabet.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges udvalget for forskning, innovation og uddannelse d. 27. april 2021,
forretningsudvalget den 11. maj 2021 og regionsrådet den 18. maj 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Konstitueret centerdirektør Mads Monrad Hansen/Charlotte Demuth von Sydow

JOURNALNUMMER
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Samarbejdsaftale for GCHSP
2. Kriterier for at komme i betragtning som en CAG
3. Information om 16 udpegede CAGs (2017-20)
4. [FORTROLIGT] - Bilag 4 - CAGs 2021 - indstillet af det internationale panel (fortroligt)
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