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Udtalelse fra regionsrådet til ministerredegørelser til Statsrevisorernes beretning 
om forskningsmidler på hospitalerne 
 
 
 
Region Hovedstaden takker for muligheden for at komme med en udtalelse til mini-
strene om Statsrevisorernes beretning om forskningsmidler på hospitalerne.  
 
Region Hovedstaden er enig med Statsrevisorerne i, at der ikke har været et tilstrække-
ligt tilsyn med hospitalernes anvendelse af eksterne forskningsmidler, hvilket ikke er 
tilfredsstillende. Region Hovedstaden ser på sagen med stor alvor, og har derfor 
iværksat en række tiltag for at sikre, at regionens anvendelse af forskningsmidler 
fremadrettet sker indenfor de centralt fastsatte rammer, herunder at der sker en admi-
nistrativ kontrol af anvendelsen, og at der følges op på kontrollen i relevante fora, her-
under Regnskabschefforum. Region Hovedstaden tager således Statsrevisorernes kritik 
til efterretning.   
 
Regionsrådet har fulgt såvel Rigsrevisionens som regionens egen undersøgelse af an-
vendelse af eksterne forskningsmidler tæt. Regionsrådet er derfor orienteret om det 
misbrug der har fundet sted, og tager stærk afstand herfra. Regionsrådet har med til-
fredshed noteret, at i de tilfælde hvor der har været grundlag herfor, er der foretaget en 
politianmeldelse af misbruget.  
 
Regionsrådet er ligeledes løbende blevet orienteret om de tiltag Region Hovedstaden 
har iværksat som følge af misbruget af forskningsmidler. Det er bl.a. følgende tiltag: 
 

• Retningslinjer – der er fra centralt hold udarbejdet og implementeret nye fæl-
les forretningsgange for hele regionen. Der er i den forbindelse afholdt work-
shops for at udbrede kendskabet til retningslinjerne samt udarbejdet Q&A 
(spørgsmål og svar) for at afdække spørgsmål. Materialet er lagt på nettet og 
der opdateres løbende.  

• Budgettering (tilsyn og opfølgning) – hospitalerne budgetterer nu forsk-
ningsmidlerne og opfølgningen på anvendelsen af forskningsmidlerne indgår 

  



fast i den almindelige økonomopfølgning. Derved sikres, at ledelsesmæssig 
opfølgning og fokus udøves både på afdelings- såvel som på centerniveau. 

• Tilsyn (hospitalerne/regionen) – der er udarbejdet controllingværktøjer til 
brug for økonomiafdelingerne således, at der løbende tages stikprøver om-
kring forvaltningen af forskningsmidler. Resultatet af disse stikprøver samt 
eventuelle igangsatte tiltag rapporteres i kvartalsrapporten til Center for Øko-
nomi der samler op og sikrer fælles tiltag når det vurderes, at der er behov her-
for. 

• Tilsyn (regionen) – der er siden 2012 indført samlet opfølgning i Center for 
Økonomi på de forhold, der rapporteres i servicebreve fra den eksterne revisi-
on på de enkelte hospitaler.  

• Det er aftalt, at der på baggrund af Rigsrevisionens beretning igangsættes et 
fælles arbejde omkring kortlægning af overhead på forskningsmidlerne 

 
 
Det er regionens klare forventning, at de igangsatte tiltag vil medføre, at regionens an-
vendelse af forskningsmidler fremadrettet sker på en tilfredsstillende måde. For at sik-
re fortsat fokus på anvendelsen af eksterne forskningsmidler og implementering af nye 
arbejdsgange, følger den centrale administration løbende op – både ved at gennemgå 
de indrapporterede stikprøver fra hospitalerne og ved at drøfte emnet løbende med re-
gionens regnskabschefer.  
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