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NOTAT 

Til: Regionsrådet  

Ny organisering af regionens ar-
bejde med sundhedsforskning og 
innovation     

Koncerndirektionen har besluttet, at der pr. 1. maj 2022 skal ske en omorgani-
sering af regionens arbejde med sundhedsforskning og innovation (SFI) såle-
des, at området, der i dag er organiseret i Center for Regional Udvikling 
(CRU), fremover opdeles mellem Rigshospitalet, Center for Sundhed (CSU) 
og CRU. 

Baggrunden for organisationsændringen er, at der gennem længere tid har 
været store udfordringer med sagsbehandlingstiderne i SFI’s juridiske funktio-
ner. De lange sagsbehandlingstider har haft mærkbare konsekvenser for for-
skerne og gennemførelsen af forskningsprojekter i Region Hovedstaden, samt 
resulteret i udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i 
SFI. 
 
Omorganiseringen har til formål at sikre, at forskerstøttefunktionerne knyttes 
tættere til forskningsmiljøerne og -ledelserne, at forskningspolitikken knyttes 
tættere til den øvrige sundhedspolitikudvikling og at innovationsarbejdet knyt-
tes tættere på et stærkt udviklingsmiljø. Samlet vil der stadig være fokus på at 
understøtte forskere og virksomheder i deres udvikling af nye behandlingsfor-
mer, ny medicin og nye teknologiske løsninger gennem sammenhængende 
støtte til regionens forskere. Konkret udmøntes omorganiseringen således, at 
opgaver, der knytter sig til forskerne og klinikken placeres på Rigshospitalet 
og opgaver, der knytter sig de Videnskabsetiske Komiteer (VEK) samt sund-
hedspolitik og strategi placeres i CSU. Arbejdet med innovation forbliver i 
CRU.  
 
Forskerstøttefunktionerne 
Rigshospitalet vil fremover varetage SFI’s forskernære funktioner, herunder ju-
ridisk bistand til forskerne ifm. udarbejdelse af forskningsansøgninger og data-
anmeldelse. Rigshospitalet har tidligere haft ansvaret for Videnscenter for da-
taanmeldelser, og har således erfaring med at sikre den nødvendige lovmæs-
sige hjemmel for sundhedsforskningen i Region Hovedstaden.  
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Med Persondataforordningen er der kommet et øget behov for juridisk rådgiv-
ning af forskerne, så det sikres, at regionens forskningsprojekter efterlever de 
grundlæggende betingelser for blandt andet behandling af personoplysninger. 
I varetagelsen af disse opgaver på Rigshospitalet, vil der være fokus på korte 
sagsbehandlingstider og tilgængelighed for forskerne således, at de har én 
indgang til ansøgningsprocesser og juridisk rådgivning.  
 
Udover de juridiske funktioner overtager Rigshospitalet også forskerstøtteop-
gaverne vedrørende finansiering og projektøkonomi samt håndtering af paten-
ter m.m. (”Tech Trans”). 
 
De Videnskabsetiske Komiteer  
Sekretariatsbetjeningen af VEK flyttes til CSU, hvor der er et eksisterende 
sundhedsjuridisk miljø med erfaring inden for juridisk sagsbehandling og poli-
tisk udvalgsbetjening. Målet er at skabe en mere robust sagsbehandling, og få 
nedbragt sagsbehandlingstiden. Arbejdet med at afsøge og udnytte evt. tekno-
logiske infrastrukturløsninger, som allerede pågår i det eksisterende VEK-se-
kretariatet, skal naturligvis videreføres og understøttes i en ny organisering.  
 
Der er nedsat en styregruppe mellem CSU, Rigshospitalet og CRU, der koor-
dinerer omorganiseringen frem mod ikrafttrædelse 1. maj 2022, herunder sik-
rer inddragelse af medarbejderne samt ledelsesmæssig opmærksomhed på 
den forestående opgave. Der er stor opmærksomhed på fortsat at sikre et 
stærkt samarbejde på tværs af funktionerne.  
 
Forskningspolitik og -strategi  
Regions arbejde med forskningspolitik og -strategi organiseres i CSU enheden 
Kvalitet og Patientsikkerhed. Der er en naturlig sammenhæng mellem forsk-
ningsområdet og de øvrige store politiske indsatser på sundhedsområdet, og 
en stærkere kobling af disse to områder kan sikre en større grad af helheds-
syn i både forsknings- og kvalitetsarbejdet.  
 
CSU understøtter allerede i dag arbejdet med udviklingen af den klinisk faglige 
kvalitet i sundhedsvæsenet, herunder specialeplanlægning på hospitalerne. 
Der er en tæt sammenhæng mellem forskning og kvalitetsudvikling, og det er 
vigtigt, at denne sammenhæng styrkes og udvikles i samme retning, for at Re-
gion Hovedstaden fortsat kan levere høj faglig klinisk kvalitet. Endelig er der 
med regionsrådets nedsættelse af et politisk midlertidigt forskningsudvalg sat 
tydeligt fokus på netop den strategiske betydning af en stærk forskningsind-
sats. Sekretariatsbetjeningen af udvalget overgår, som led i omorganiserin-
gen, til CSU.  

Sundhedsinnovation  
CRU fastholder arbejdet med sundhedsinnovation i Region Hovedstaden, her-
under samarbejdet med erhvervslivet, og den danske Life Science Klynge 
(Danish Life Science Cluster). CRU arbejder allerede med udvikling og inno-
vation inden for uddannelse, klima og mobilitet, og der vil med den nye foran-
kring kunne etableres et stærkt metodefælleskab på tværs af sundhedsinno-
vation, og den øvrige opgaveportefølje. Endvidere vil der være en række nye 
samarbejdsflader der aktiveres på længere sigt. Eks. Greater Copenhagen, 
Greater Copenhagen EU Office, Kompetencerådet, Station mv.  


