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Baggrund  
Region Hovedstaden skal have et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang 
for alle.  
 
Forskning er med til at drive udviklingen i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Det 
er derfor vigtigt at sikre de bedste rammer for området, der sikrer forskning i 
verdensklasse, og at resultaterne omsættes i praksis.  
 
Resultaterne kan både handle om det patient- og borgerrettede – fx forebyggelse, 
diagnostik, behandling og rehabilitering. Og det kan handle om det at lette presset på 
personalet og driften i sundhedsvæsenet. 
 
Partierne bag konstitueringsaftalen er stolte af en forskningsindsats i særklasse, og der er 
i Forskningsudvalget et ønske om at bakke op om og udvikle indsatsen. 
 
Formål og afgrænsning 
Der nedsættes et 2-årigt midlertidigt udvalg på forskningsområdet, der bl.a. skal forberede 
og udvikle Region Hovedstadens kommende forskningsstrategi forud for politisk 
forelæggelse i Sundhedsudvalget og regionsrådet.  
 
Forskningsudvalget skal desuden have fokus på at skabe lettere adgang til dataudtræk fra 
sundhedsplatformen, hurtigere hjælp til godkendelse af databehandleraftaler og ned-
bringelse af lange ventetider på videnskabsetiske godkendelser.  
 
Forskningsudvalget vil i sit arbejde med en ny strategi inddrage Region Hovedstadens 
Strategiske Forskningsråd og andre relevante interne og eksterne parter. 
 
Det er udvalgets målsætning at skabe gode rammer for Region Hovedstadens 
forskningsindsats, så den styrkes yderligere og kommer flere til gavn.  
 
Udvalgets opgaver 
Forskningsudvalget er et toårigt udvalg, der nedsættes efter §17, stk. 4 i Styrelsesloven. 
Udvalget fungerer i sit virke som rådgivende og politikudviklende i spørgsmål, der 
vedrører sundhedsforskning.  
 
I den første del af udvalgets periode arbejdes specifikt med emner, der er nævnt i 
konstitueringsaftalen (adgang til data, sagsbehandlingstider og forskningsstrategi). 
Særlige indsatser i forhold til data fra Sundhedsplatformen koordineres i nødvendigt 
omfang med Forretningsudvalget.  
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Eksempler på emner for udvalgets arbejde: 

• Udvikling af politiske målsætninger for regionens forskning bl.a. i regionens 
kommende forskningsstrategi.  

• Indsats for adgang til sundhedsdata.  

• Indsats for nedsættelse af sagsbehandlingstider og mulige løsninger af juridiske 
udfordringer for regionens forskere. 

 
Arbejdet kan gennemføres i samarbejde med relevante interne og eksterne fora. 
 
Udvalgets arbejde afrapporterer sine anbefalinger til regionsrådet og sørger for i perioden 
at koordinere med Sundhedsudvalget og Forretningsudvalget i nødvendigt omfang. 
 
Sammensætning af udvalget 
Forskningsudvalget er midlertidigt (2-årigt). Formandsposten besættes af Carsten 
Scheibye fra Venstre. Øvrige medlemmer er Maria Gudme (A), Stinus Lindgreen (B), 
Jacob Rosenberg (C), næstformand, Helle Bonnesen (C), Jesper Hammer (D), Stine 
Roldgaard (F), Emilie Haug Rasch (Ø), Erdogan Mert (Ø). 
 
Arbejdsform 
Som supplement til ordinære møder kan udvalget afholde workshops og seminarer fx med 
interessenter og samarbejdspartnere på forskningsområdet. Møderne kan afholdes som 
besøg i forskningsmiljøer. 
 
Tidsplan 
Udvalget forventes som udgangspunkt at holde 2-3 møder pr. halvår. Udvalget mødes 
første gang i marts 2022 for at drøfte kommissoriet og foreløbig arbejdsplan, samt for at få 
en introduktion til de tre første emner på forskningsområdet. 
 
Udvalgets andet møde er planlagt til bl.a. den indledende drøftelse af de politiske ønsker 
til regionens forskningsarbejde og forskningsstrategi.  
 
På udvalgets tredje møde behandler Forskningsudvalget et færdigt udkast til 
forskningsstrategien til indstilling til Regionsrådet i tredje kvartal 2022. 
 
Der afholdes 1-2 årlige møder sammen med Region Hovedstadens Strategiske 
Forskningsråd (RHSF) som udgangspunkt i forbindelse med de ordinære møder – et af 
disse i slutningen af kalenderåret som optakt til budgetprocessen. 
 
Derudover lægges mødeplanen i samarbejde med formanden for udvalget. 
 
Økonomi 
Udvalgets arbejde afholdes pt. indenfor gældende budget – eventuelle ekstra særlige 
bevillinger behandles politisk på sædvanlig vis fx i forbindelse med kommende budget-
processer. 


