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Att: Svend G. Hartling
Region Hovedstaden
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Ansøgning om medfinansiering af Interreg-projektet ReproUnion

Partnerskabet bag ReproUnion projektet er nu blevet enige om de grundlæggende
principper for, hvordan ansøgningen om støtte fra Interreg V til det
reproduktionsmedicinske forskningssamarbejde i Øresundsregionen skal se ud.
Tidligere har partnerskabet fået bevilliget støtte af Region Skåne og Ferring
Pharmaceuticals AB. Partnerskabet vil derfor opfordre Region Hovedstaden til
hurtigst muligt at behandle spørgsmålet om medfinansiering af ReproUnion
projektet i ovenensstemmelse med den vedlagte finansieringsplan. Etableringen
af ReproUnion Mangement Unit, dvs. en fælles koordinationsenhed med base i
København, sikrer en øget integrering af de reproduktionsmedicinske
kompetencer i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne – et
koncept der er i tråd med visionerne bag den fælles strategi Fokuseret
vækstdagsorden. Fristen for ansøgninger til Interreg V Øresund-Kattegat-
Skagerrak udløber d. 26. marts 2015.

ReproUnion er et samarbejde mellem offentlige, akademiske og private aktører inden for
det reproduktionsmedicinske felt i Øresundsregionen. Projektet bygger på det
grænseoverskridende og EU-finansierede samarbejde, som har kørt i Øresundsregionen
siden 2010 med det mål at skabe et virtuelt reproduktionsmedicinsk højkompetence
centrum. Arbejdet har blandt andet resulteret i en patientmobilitets aftale imellem Region
Skåne og Region Hovedstaden. I 2013 blev partnerskabet tildelt ”Øresund Award in Health”,
med en anbefaling om at fortsætte med at skabe innovative samarbejdsformer mellem
sundhedsvæsenet, universiteterne og industrien. For at komme videre med ansøgningen
kræves det nu, at Region Hovedstaden tager stilling til henholdsvis projektets
finansieringsmodel samt en kontant medfinansiering af projektets aktiviteter, som er som
følger:

- Region Hovedstaden anmodes om at støtte projektet med € 1.490.000 i kontant
medfinansiering over tre år (€ 496.666 om året). Hertil kommer også in kind
finansiering fra deltagende regionale hospitaler.

Parallelt med denne ansøgning sendes en anmodning til Region Sjælland (€ 740 000).
Region Skåne har tidligere bevilliget € 1 120 000 i kontant medfinansiering.

En analyse udført af Boston Consulting Group på vegne af Medicon Valley Alliance, viser at
reproduktionsmedicin allerede i dag er et Øresundsregionalt styrkeområde med global
synlighed. En central udfordring i forbindelse med planlægningen af ReproUnion har derfor
været, at koordinere hvordan regionernes kompetencer bedst kan interagere for yderligere
at styrke vores position. Dette har blandt andet ført til, at partnerskabet nu omfatter
yderligere to afdelinger på Rigshospitalet (Fertilitetsklinikken samt Afdeling for Vækst og
Reproduktion). Således samler ReproUnion projektet Øresundsregionens førende, såvel
forskningsmæssigt som klinisk, inden for det reproduktionsmedicinske felt. Nedenfor ses en
komplet liste over alle partnere.

I lyset af dette, kan der nu konkluderes, at vigtige skridt er blevet taget i retning af at
formalisere en ny projektansøgning som, med udgangspunkt i tidligere opnåede resultater,
hjælper regionen på vej mod at blive verdensledere inden for reproduktionsmedicinsk
forskning og behandling. Helt konkret er partnerne blevet enige om den overordnede vision
for samarbejdet samt projektets målsætning om at profilere Øresundsregionen som en
nordeuropæisk højkompetance hub inden for reproduktionsmedicin. Partnerskabet er
endvidere blevet enige om at adressere følgende fokusområder i projektets aktiviteter:

- Styrke forskningssamarbejdet: Styrke og udvikle spidskompetencer inden for det
reproduktionsmedicinske felt af højeste internationale klasse igennem
sammenkobling af regionernes ressourcer, adgang til en større patient base og
fælles forskningsinfrastruktur.

- Styrke uddannelsessamarbejdet: uddanne fremtidens førende forskere inden for
det reproduktionsmedicinske felt, øge rekrutteringen af international ekspertise, og
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derved bidrage til at regionernes universiteter står stærkere i den globale
konkurrence.

- Styrke og udvikle det præventive arbejde og den høje behandlingskvalitet:
udvide investeringen i forebyggende indsatser, rådgivningsfunktioner og
fertilitetsbehandling for regionens patienter, indenfor rammerne af
Europaparlamentets og Rådets patientmobilitetsdirektiv.

- Etablering af en koordineret enhed: Enheden vil arbejde for at sikre
koordineringen af projektets aktiviteter, rapportering til Interreg, skabe synergier
imellem de deltagende parter, markedsføre regionens samlede kompetencer og
fremme en langsigtet forankring efter projektets afslutning i 2018. Enheden placeres
hos projektets Lead Partner, Medicon Valley Alliance (MVA). For mere info se
appendix 4.

For at tydeliggøre det videnskabelige indhold, sikre kvaliteten i ansøgningen samt beslutte
den koordinerede enheds omfang og størrelse, bliver der etableret en koordineringsgruppe
som på det samlede partnerskabs vegne, får ansvar for færdiggørelsen af en Interreg-
ansøgning. Denne opgave indeholder også klargøring af budgetmæssige rammer,
fordelingsprincipper for fællesomkostninger, samt at udarbejde et forslag til
projektorganisationen (herunder en styregruppe). Denne gruppe består af Aleksander
Giwercman (Skånes Universitetssygehus), Søren Ziebe (Rigshospitalet), Jens Sønksen
(Herlev Hospital) og Stig Jørgensen (Medicon Valley Alliance).

Et centralt aspekt i dette dansk-svenske samarbejde handler om, hvordan projektet skal
kunne fremme implementeringen af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU fra
d. 9 marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende
sundhedstjenester. Partnerskabet ser nu gode muligheder for i fællesskab at kunne udvikle
unikke tilbud til de europæiske patienter baseret på højspecialiserede behandlinger, hvilket
styrker både regionens tiltrækningskraft, kvaliteten af behandling til regionens patienter
samt øgede muligheder for at udføre forskning på det højest mulige niveau. En
forudsætning for at dette skal lykkes er imidlertid, at der udarbejdes en model for den
behandlingsrelaterede finansiering. Partnerskabet mener, at behandlingen af udenlandske
patienter ikke skal finansieres med midler til behandling af dansk-svenske patienter.

Finansieringsmodel
Partnerskabet vil søge støtte fra Interreg V A Øresund-Kattegat-Skagerrak under
indsatsområdet Innovation, hvis formål er at: ”… Styrke forsknings- og
innovationsstrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer inden for forskning og
innovation samt fremme kompetencecentrum, især dem, der er af europæisk interesse. ”.
De samlede udgifter til projektet beløber sig til € 14 700 000, og partnerskabet arbejder ud
fra en finansieringsmodel baseret på følgende elementer:

- Egen finansiering (in kind) fra danske og svenske universiteter og sygehuse på € 2
500 000

- Privat kontant finansiering igennem et kontant bidrag på € 1 500 000 fra Ferring
Pharmaceuticals AB

- Offentlig kontant finansiering fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region
Skåne på total € 3 350 000, fordelt efter størrelsen på befolkningen (4/9 Region H,
3/9 Region Skåne og 2/9 Region Sjælland)

- Støtte fra Interreg/Europæiske Regionale Udviklingsfonden på € 7 350 000

I efteråret 2014 besluttede Hälso och Sjukvårdsnämnden i Region Skåne at bevillige sin del
(€ 1 120 000) fordelt over tre år som kontant medfinansiering til projektet. Derudover har
partnerskabet indgået en aftale med Ferring Pharmaceuticals A/S om et kontant bidrag
svarende til € 1 500 000. En afklaring af den danske regionale kontante finansiering er en
forudsætning, for partnerskabet skal have mulighed for at udfylde og indsende en
ansøgning til Interreg-sekretariatet inden fristen d. 26. marts 2015. Partnerskabet bag
ReproUnion vil derfor med denne skrivelse opfordre Region Hovedstaden til at træffe en
beslutning om medfinansiering i overensstemmelse med ovennævnte finansieringsmodel.
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Det samlede partnerskab bag ReproUnion:

Aleksander Giwercman, Overlæge, Professor, dr.med. Skånes Universitetssjukhus
Jens Sønksen, Overlæge, Professor, dr.med., Herlev Hospital, Københavns Universitet
Søren Ziebe, Klinikchef, dr.med., Rigshospitalet, Københavns Universitet
Stig Jørgensen, CEO, Medicon Valley Alliance (MVA)
Sven O. Skouby, Overlæge, Professor, dr.med., Herlev Hospital, Københavns Universitet
Anja Pinborg, Overlæge, Professor, dr.med., Hvidovre Hospital, Københavns Universitet
Anne Lis Mikkelsen, Overlæge, dr.med., Holbæk Sygehus
Anders Juul, Klinikchef, Overlæge, Professor, dr.med. Rigshospitalet, Københavns Universitet
Anders Nyboe Andersen, Professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet, Københavns Universitet
Jens Peter Bonde, Overlæge, Professor, dr.med. Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet
Claus Yding Andersen, Professor, dr.med. Rigshospitalet, Københavns Universitet
Yvonne Lundberg Giwercman, dr.med, Docent, Lunds Universitet
Lars Rylander, Ph.d, Docent, Lunds Universitet
Anna Rignell-Hydbom, Ph.d, Docent Med Vet, Lunds Universitet
Bo Jönsson, Sektionschef, Professor, Lunds Universitet
Johan Malm, Overlæge, Professor, dr.med., Lunds Universitet

Appendix:

1. Letter of Intent, Ferring (Draft).
2. Beslut om finansiering, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
3. Oversigt finansiering
4. Overvejelser vedr. placering af ReproUnion Management Unit (RMU)


