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Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

1. Der er uacceptabel ventetid på projektgodkendelser hos Videncenteret for 
Dataanmeldelser. Der er brug for en midlertidig pukkelafvikling og en langsigtet løsning. 
Det langsigtede arbejdes der med i Forskningsudvalget, og aktuelle handler om 
pukkelafvikling, hvorfor der foreslås en ekstraordinær bevilling til nedbringelse af 
ventetiden.

Administrationens bemærkninger:

Ad 1 Pukkelafvikling i Videncenteret for Dataanmeldelser
Administrationen skal bemærke, at det ikke umiddelbart synes muligt at pukkelafvikle via en 
ekstraordinær bevilling til nedbringelse af ventetiden, da der ikke kan findes tilstrækkeligt 
mandskab internt eller eksternt med den nødvendige viden og kompetencer til at udføre 
opgaverne.  Dette skyldes både, at det er et komplekst område, hvor det tager lang tid at 
tilegne sig de rette kvalifikationer, og de øgede krav og den tiltagende kompleksitet betyder, 
at området i dag bedst kan beskrives som et specialistområde. Videnscenteret har det senest år 
haft alvorlige udfordringer med fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere, 
samtidig med en øget sagsmængde, hvilket har bevirket forlænget sagsbehandlingstid, 
ophobning af sager samt mistrivsel blandt medarbejderne. Derudover er der indtil videre ikke 
er ens fortolkning og praksis på tværs af regioner, universiteter, private virksomheder m.v. på 
GDPR-området, hvorfor vi ikke umiddelbart kan søge hjælp der. Det skal bemærkes, at der i 
nationalt regi er igangsat et arbejde for at sikre ensartet fortolkning af juridiske regler. I 
forlængelse heraf er det dog vigtigt også at pointere, at uenighed i fortolkning og praksis på 
GDPR-området ikke kun er en national udfordring, men en international. 

Koncerndirektionen har bedt Rigshospitalet overtage ansvaret for de forskernære funktioner i 
Sundhedsforskning og Innovation per 1. maj 2022, herunder Videnscenter for 
dataanmeldelser. Rigshospitalet vil give opgaven maksimal ledelsesmæssig bevågenhed og 
arbejde videre med bl.a.
 Robust, kompetent og løsningsorienteret sagsbehandling
 Korte sagsbehandlingstider gennem forenkling af arbejdsgange og standardisering samt 

udvikling af templates for aftaler og kontrakter

Et af Rigshospitalets indledende fokuspunkter vil være at få udarbejdet en plan for 
pukkelafvikling af sager, såvel nye anmeldelser som ændringsanmeldelser.

Den nødvendige indsats for at sikre en pukkelafvikling forventes dermed sikret af 
Rigshospitalets direktion.
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I forbindelse med pukkelafvikling ved Videnscenteret, vil der desuden blive kigget på 
tværgående GDRP-opgaver/snitflader på forskningsområdet. Her tænkes særligt på snitflader 
med Jura & Kontrakter, der forhandler forskningssamarbejdsaftaler for Region Hovedstaden. 
De nævnte aftaler indeholder GDPR-afsnit og GDPR-problemstillinger. Dermed er en af 
løsningerne en kritisk gennemgang af opgavesammenfald for derved på at forenkle, optimere 
og forkorte den samlede juridiske sagsbehandling for begge de juridiske enheder. Derudover 
er det forventningen, at det vil bidrage til en mere sammenhængende og kvalificeret løsning 
af GDPR-problemstillinger inden for forskningsområdet. 

Nogle af de fokuspunkter som vil være indeholdt i Rigshospitalets langsigtede og redelige 
plan for pukkelafvikling er: 

- Fastholdelse og rekruttering af kvalificerede og kompetente medarbejdere, herunder 
en opnormering af de fornødne kompetencer.

- Kompetenceudvikling af medarbejderne 
- Kvalificering, effektivisering og udvikling af nuværende arbejdsgange og processer, 

herunder særligt i forhold til snitflader med Jura og Kontrakter. 
- Et samlet digitalt sagsbehandlingssystem for Videnscenter for Dataanmeldelser og 

Jura & Kontrakter, der kan effektivisere sagsgangene og sagsbehandling. 

Af ovenstående grunde anbefaler Videnscenter for Dataanmeldelser/Rigshospitalet 
opnormering af 6 årsværk af erfarne sagsbehandlere (3,8 mio.kr. årligt fra 2023).

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Beløb i mio.kr. 2023 2024 2025 2026
Løn til evt. nye årsværk 3,8 3,8 3,8 3,8
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

6 6 6 6

Samlet udgift 3,8 3,8 3,8 3,8

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres 

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3).
                        

Sundhedskassen X
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

                   

2 af 3



Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:
Forskning i nye behandlinger og teknologi er en vigtig forudsætning for at vi kan udvikle 
sundhedsvæsenet og sikre den bedst mulige behandling til vores patienter. Derfor er det 
vigtigt, at forskningen har gode betingelser, og at der er nem adgang til godkendelse af nye 
forskningsprojekter. Der afsættes derfor i budget 2023 i alt 3,8 mio. kr. og årene frem til 
udbygning af den juridiske administration ifm. forskningsprojekter i Videncenter for 
Dataanmeldelser i Region Hovedstaden.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:
Initiativet bidrager til verdensmål 3 ”Sundhed og Trivsel for alle”, da et større fokus på 
forskning og forbedring af rammebetingelserne for forskning hurtigere vil bidrage til bedre 
behandling for regionens patienter og borgere.
Samtidigt bidrager initiativet til verdensmål 9 ”Industri, Innovation og Infrastruktur”, da et 
fokus på forbedring af rammebetingelserne for forskning og dermed på rammerne for 
offentlige/private forskningssamarbejder yderligere vil styrke  Danmarks renommé som en 
væsentlig og respekteret forskningspartner, som inviteres med i de store banebrydende 
forskningsprojekter.
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