
Notat

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner om 
udmøntning af midler til understøttelse af delestillinger (2021-
2023) fra politisk aftale om Strategi for life science af 20 maj 
2021

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 20. maj 2021 Aftale 
om strategi for life science. I den forbindelse er aftalepartierne enige om at 
understøtte muligheden for at prioritere forskningen i dagligdagen bl.a. ved 
understøttelse af delestillinger, som muliggør delt arbejde mellem klinikken og 
forskning (jf. strategiens initiativ nr. 10). Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2021-2023 til 
initiativet. Midlerne er udmøntet til regionerne via bloktilskudsaktstykket for 2022. 

I nærværende udmøntningsaftale mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner 
(parterne) beskrives rammerne for, hvordan de afsatte midler til initiativet skal 
anvendes. 

Baggrund for initiativet 
Det kan være svært for sundhedspersonale at finde tid til at prioritere forskning i den 
kliniske hverdag på afdelingerne eller ude i praksis. Samtidig er det vigtigt, at der er et 
ledelsesmæssigt fokus på, at der sikres tid og rum til at bedrive klinisk forskning. Med 
Aftale om strategi for life science ønsker regeringen og aftalepartierne at understøtte 
muligheden for at prioritere forskningen i dagligdagen, og der er derfor afsat midler 
til understøttelse af delestillinger, som muliggør delt arbejde mellem klinikken og 
forskning for at fremme forskningen i den kliniske hverdag til gavn for bl.a. patienter. 

Rammer og kriterier for midlernes anvendelse
Midlerne til understøttelse af delestillinger skal øge sundhedspersonalets muligheder 
for klinisk forskning i hverdagen, som skal bidrage til at undersøge nye måder at 
forebygge, opdage eller behandle sygdom på til gavn for patienterne, 
sundhedsvæsenet og samfundet. 

Parterne er enige om følgende rammer for udmøntning af midler til understøttelse af 
delestillinger mhp. prioritering af klinisk forskning: 

 Midlerne er udmøntet via bloktilskuddet for sundhed, og er således 
fordelt til alle fem regioner.

 Uafhængig forskning inden for fx følgende områder prioriteters: psy-
kiatrien, geriatrien og intensivområdet, dog med mulighed for en re-
gional prioritering af andre relevante områder, der falder inden for 
den enkelte regions forskningsstrategi, som fx det præhospitale om-
råde.

 Regional frihed inden for udmøntningsaftalens rammer til at beslutte, 
hvem der har de rette kompetencer til at frikøbes, og hvor stor en an-
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del af sundhedspersonalets tid, der frikøbes (procent). Frikøb skal dog 
ske under hensyntagen til både afdelingernes drift og kerneopgaver 
samt effektiv anvendelse af de tildelte ressourcer (midler til under-
støttelse af delestillinger). Frikøb af den enkelte medarbejder skal 
endvidere tilgodese initiativets formål med delt arbejde mellem kli-
nikken og forskning.

 Regionerne indsender en midtvejsstatus (ultimo 2022) og en afslut-
tende afrapportering (senest ved udgangen af 1. kvartal 2024), hvor 
bl.a. organisering, erfaringer og resultater fra initiativet er beskrevet.  

 Regionerne skal løbende kunne redegøre for anvendelse af midlerne 
fx antallet af delestillinger fordelt på regionalt niveau og hospitalsaf-
delinger, hvad der forskes inden for, hvilke faggrupper, der forsker, og 
hvor stor en andel af personalets tid, der frikøbes.

Nærværende udmøntningsaftale træder i kraft, når parterne (Sundhedsministeriet og 
Danske Regioner) har godkendt den.   
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