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Til: Regionsrådet 

 

Notat til regionsrådet vedr. sagen om rammeaftale mellem Region Hovedstaden 
og IBM Danmark om udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet 
  
Medfinansieringen på 3 mio. kr. af sundhedsmidlerne er i sagen foreslået tilvejebragt i 
2017 fra den strategiske forskningsfonden, som har et samlet budget i 2017 på 18,6 
mio. kr.  
  
Da tidsplanen for udmøntning af den strategiske forskningsfond er således, at der først 
meget sent på året træffes beslutning om fordelingen af fonden, har praksis de seneste 
år været, at fonden overføres mellem årene, fordi hospitalerne ikke kan nå at få afløb 
for midlerne, når de udmøntes i 4. økonomirapport. Det betyder, at det stadig er muligt 
at disponere 3 mio. kr. til rammeaftalen med IBM Danmark, uden at der skal foretages 
tilbagerulninger af igangsatte aktiviteter.  
 
Opslaget til forskningsfonden 2017 blev offentliggjort på hjemmesiden i sidste uge, 
men der planlægges først en orientering af de faglige miljøer senere i denne uge. Vi 
kan således godt nå at stoppe den brede formidling af fonden inden en evt. nedjuste-
ring på yderligere 3. mio. kr.  
 
Såfremt forskningsfonden reduceres fra 18,6 til 15,6 mio. kr. vil det påvirke antallet af 
projekter, der kan igangsættes og dermed også påvirke den frie forskning på hospita-
lerne. 
  
Innovationsarbejdet med kunstig intelligens herunder rammeaftalen med IBM adskil-
ler sig fra tidligere aktiviteter under forskningsfonden, men der er tale om en indsats, 
som ligger helt i tråd med de politiske og strategiske mål for forsknings-og innovati-
onsarbejdet i regionen.   
 
Hvis det viser sig ved behandlingen af 3. økonomirapport 2017 i september måned, at 
der er mulighed for at udmønte de resterende midler fra puljen til kapacitetsudvidelser 
på i alt 35 mio. kr., og såfremt der er ledige midler efter udmøntning af puljen til om-
råder med meraktivitet mv., kan disse midler tilføres forskningsfonden igen så denne 
fastholdes på samme niveau eller bringes op på oprindeligt niveau hvis det ønskes. 
 
 
 

 



 

Som alternativ finansiering peger administrationen på to mulige finansieringskilder.  
 

- Såfremt frysehusprojektet ikke realiseres er der 2,6 mio. kr. i ledige midler, 
som kan anvendes til rammeaftalen 

- Der er 2,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra puljen ”et sammenhængende sund-
hedsvæsen”, hvor der endnu ikke er foretaget en udmøntning 

For begge alternativer foreslås det, at det resterende beløb på hhv. 0,4 og 0,7 mio. kr. 
bliver finansieret fra forskningsfonden. 
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