
Budgetlægning 2023-2026

Initiativ: 
Hurtigere sagsbehandling i VEK

Fremsat af: 
Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold:

Hvilket problem vil I løse? 
At der er lange ventetider på at få godkendt ansøgninger om klinisk forskning i de Videnskabsetiske 
Komiteer.

Hvordan foreslår I, at problemet løses? 
- Der ansættes flere jurister med de rette fagligheder.

- Der er uacceptabel ventetid på projektgodkendelser hos VEK-systemet. Iflg. 
administrationen er vi godt med nu med jurister, men flaskehalsen er selve komité-
behandlingen. Der er derfor brug for en midlertidig pukkelafvikling. Det kan ske ved 
enten øget ekstrahonorering af en eller flere af de eksisterende komiteer som kunne 
være indstillet på en øget sagsmængde, eller ved at nedsætte 1-2 ekstra komiteer i 
resten af valgperioden.

 
Administrationens bemærkninger: 
Sekretariatet for de Regionale Videnskabsetiske Komitéer har i en periode haft betydelige 
udfordringer med rekruttering og fastholdelse af juridiske sagsbehandlere, hvilket har medført 
en kritisk lang sagsbehandlingstid. 

Primo 2022 er er det lykkedes at rekruttere i alt tre årsværk. Sagsbehandlingen er imidlertid 
kompleks, så det tager mere end et år at tillære sig området, som til stadighed kræver sparring 
mellem erfarne medarbejdere. Komitemøderne forventes derfor først at ramme deres 
kapacitet på ca. 10 sager pr. møde i Q2 2023, hvor sagsbehandlingstiden forventes at være 
nedbragt til et rimeligt niveau.

 Det betyder, at løsningen til nedsættelse af sagsbehandlingstiderne i RVK på nuværende 
tidspunkt ikke ekstrahonorering af en eller flere af de eksisterende komiteer eller nedsættelse 
af 1-2 ekstra komiteer, som det ene forslag her lægger op til. I stedet vil man kunne styrke 
sagsbehandlingsopgaven, så der kan blive forberedt flere sager til komitemøderne og så 
mødekapaciteten udnyttes bedre. Det er derudover ikke helt ligetil at rekruttere 
fagmedlemmer til komiteerne, og baseret på erfaringen fra Regionsrådsvalget 2021, hvor man 
sidst skulle udpege medlemmer til komiteerne, vil det tage en betydelig del af sekretariatets 
tid at skulle håndtere en sådan proces, og derved forsinke sagsbehandlingen yderligere. Ud fra 
årsberetningerne for de øvrige regioners komiteer synes der desuden ikke at være 
overskydende kapacitet i disse, som Region Hovedstaden kunne købe sig ind på

På den baggrund anbefaler administrationen i stedet en permanent forhøjelse af bevillingen til 
regionens RVK, der pr. 1. maj overflyttes til Center for Sundhed.
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Nedenstående forslag vil kunne medvirke til, at sagsbunkerne og dermed den samlede sagstid 
nedbringes til gavn for den samlede forskningsindsats i Region Hovedstaden.

Opnormering af sekretariatet for de Regionale Videnskabsetiske Komitéer i regionen 
(RVK)
For at behandle tilstrækkeligt med sager (anmeldelser) til at få nedbragt ventetiden før 
sagsbehandling og andre myndighedsopgaver anbefales det at RVK-sekretariatet opnormeres 
med tre årsværk af erfarne sagsbehandlere (1,9 mio.kr. årligt fra 2023). En opnormering vil 
gøre sekretariatet robust, så arbejdsgange, processer og kompetencer til stadighed kan 
udvikles, og sagsbehandlingstiderne fortsat overholder gældende regler. Da der er tale om en 
meget specialiseret opgave som kræver grundig og langvarig oplæring (typisk 1-1½ år), vil 
effekten af en opnormering dog vise sig med en vis forsinkelse. 

Det er administrationens forventning, at en sådan opnormering sammen med gennemførelse 
af nedenstående initiativer vil medføre, at den samlede sagsbehandlingstid senest fra 1. 
kvartal 2024 sædvanligvis ikke vil overstige de lovbestemte 60 dage for protokoller og 35 
dage for tillægsprotokoller. 

Direkte adgang til elektronisk lovsamling
Primo 2022 er der for RVK-sekretariatet midlertidigt blevet prioriteret midler til et års adgang 
til Karnovs lovsamling. Adgang til elektronisk lovsamling med direkte referencer til det 
lovforberedende arbejde, betænkninger m.v. kvalificerer og letter den juridiske 
sagsbehandling, derved har adgangen haft en positiv indflydelse på sagsbehandlingstiden og 
derved også på ventetiden før sagsbehandling. Udgiften til en fortsat adgang for RVK’s 
sagsbehandlere vil være ca. 0,25 mio.kr./år fra 2023. 

Digitaliseret sagsstyring
I 2022 har RVK-sekretariatet påbegyndt arbejdet med et tilpasset digitalt sagshåndterings-
system, som kan lette de administrative sagsgange og sagsstyrring. En gennemgribende 
målretning af det digitale sagshåndteringssystem kan effektivisere sagsgangene og frigive tid 
til reel sagsbehandling, hvilket vil have en positiv indflydelse på sagsbehandlingstiden. En 
fortsat målretning af sagshåndteringssystemet vil medføre en ekstraudgift på 0,15 mio.kr. i 
2023. 

Kompetenceudvikling
Det er derudover yderst vigtigt, at medarbejderne bevarer arbejdsglæden og kan se 
karrieremuligheder i ansættelsen, specielt da oplæring på dette komplekse område tager 
omkring 1-1,5 år og også grundet det store videns tab ved opsigelser. Specialisering, juridisk 
efteruddannelse og generel udvikling af kompetencer indenfor lovgivningsområdet og 
tilgrænsende områder vil både fremme arbejdsglæde og motivation samt sikre, at 
sekretariatets kompetencer løbende tilpasses til gældende lovgivning og behov. Der anslås en 
årlig udgift på 0,16 mio.kr. fra 2023 til dette.
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Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Beløb i mio.kr. 2023 2024 2025 2026
Løn til evt. nye årsværk 1,9 1,9 1,9 1,9
Øvrig drift 0,7 0,5 0,5 0,5
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

3 3 3 3

Samlet udgift 2,6 2,4 2,4 2,4

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 initiativer der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område initiativet 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

                   

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 2,6 mio. kr. og årene frem i alt 2,4 
mio. kr./år til udbygning af den juridiske administration ifm. forskningsprojekter i 
sekretariatet for de videnskabsetiske komitéer 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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