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Vedr.: Nedlæggelse af Oresund Award – in Health 

Omdisponering af Oresund Award midler 
I budgetaftalen 2013 blev det vedtaget, at der årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling af 
prisen Oresund Award – in Health. Midlerne er placeret på Center for Regional Ud-
viklings (CRU) andel af sundhedsområdets fællesudgifter. Midlerne har til formål, at 
fremme sundhedsforskningen i regionen, herunder særlige strategiske indsatsområder, 
forskningsinfrastruktur og støttefunktioner for forskere mv. Derfor kan midlerne ikke 
karakteriseres som midler, der går til sundhedsdriften på hospitalerne. 
 
Med en godkendelse af at nedlægge Oresund Award – in Health er der i sagen lagt op 
til, at de ikke forbrugte midler i 2015, ca. 940.000 kr., og fra 2016, 1 mio. kr. årligt, 
konverteres administrativt fra sundhedsområdets driftsbudget til lønbudgettet, konkret 
til oprustning af juridisk bistand inden for forskningskontraktområdet.  
 
CRU varetager i dag en koncernfælles støttefunktion med juridisk kvalitetssikring, 
rådgivning og støtte til forskere og ledere i forbindelse med indgåelse af aftaler om 
forsknings- og innovationssamarbejder, kliniske forsøg mv. Funktionen skal sikre, at 
regionens ambitioner og målsætninger om ekspansive vidensmiljøer og øget samspil 
og innovation med erhvervslivet kan realiseres på et sikret og konstruktivt juridisk 
grundlag.  
 
Regionens forskere er underlagt både nationale og regionale regelsæt i forhold til sam-
arbejde med virksomheder om forskning og kliniske forsøg, ligesom det er et krav i 
Region Hovedstaden, at samtlige kontrakter med eksterne samarbejdspartnere for-
handles, kvalitetssikres og godkendes af CRU.  
 
Der har de seneste år været en kraftig stigning i antallet af anmodninger om juridisk 
bistand. Antallet af sager er fra 2013 ca. fordoblet til over 1300 sager i 2015. Juratea-
met har til en vis grad formået at følge med udviklingen. Der er dog ved at blive opar-
bejdet en betydelig pukkel, som følge af det stigende antal sager. Dette medfører en 
længere sagsbehandlingstid.  
 
De juridiske problemstillinger der håndteres, kan have massiv betydning for selve de 
kliniske forsøg, de involverede parter, herunder patienterne, hospitalet samt hele regi-
onen. Tid og ressourcer til at komme rundt om alle problemstillinger er således uhyre 
vigtigt.  
Det øgede antal sager skyldes i høj grad, at erhvervslivet og regionens hospitaler er 
blevet bedre til at samarbejde. For at fastholde interessen for klinisk forskning i Dan-
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mark er det vigtigt, at den juridiske proces med at understøtte dette samarbejde bliver 
så smidig og hurtig som mulig, og at vi kan give en juridisk rådgivning på et tilstræk-
keligt og tilfredsstillende niveau.  
 
Via forskningen kan vi tilbyde state of the art behandling og afprøve nye behandlinger 
med en mulig gavnlig effekt. Mangelfuld juridisk bistand på forskningsområdet vil be-
tyde et faldende forskningsniveau i Region Hovedstaden, da konsekvensen af ikke at 
kunne levere et tilstrækkeligt højt serviceniveau er færre henvendelser fra erhvervsli-
vet, hvilket medfører færre kliniske studier og dermed færre midler til forskning og i 
værste fald, forsøg der bliver udskudt eller aflyst og forskning der går tabt. Det vil i 
sidste ende få negative konsekvenser for patienterne, da regionens hospitaler således 
har forringede muligheder for at tilbyde den nyeste evidensbaserede behandling.  
 
For at sikre en hurtig sagsbehandling mv. og dermed undgå en unødig flaskehals som 
vil hæmme forskningen på regionens hospitaler, er det afgørende at opruste ressour-
cerne på det juridiske område og derved skabe en forskningsunderstøttende ramme-
struktur til gavn for patienterne.    
 
 
 


