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BILAG 

Vedr.: Beslutningssag – Nedlæggelse af Oresund Award – in Health 

 

Forskningssamarbejder på tværs af Øresund 

Enhed for Forskning og Innovation er umiddelbart bekendt med nedenstående forsk-

ningssamarbejder på tværs af Øresund. 

 

Samarbejder med forskning som omdrejningspunkt 

Region Hovedstadens Regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter rammen om at 

fremme forskning og samarbejde og med det fokus at skabe en metropol som kan til-

trække international opmærksomhed. Der sættes blandt andet fokus på at fremme sund 

vækst f.eks. ved at indgå i større offentligt-private forsknings- og innovationssamar-

bejder.  

 

European Spallation Source og Max IV 

Et konkret eksempel på et initiativ er European Spallation Source (ESS) 

og Max IV anlæggene – to store forskningsanlæg i Lund. Region Hove-

staden vil sammen med universiteter, staten, Region Skåne, Region 

Sjælland og andre nøgleaktører arbejde for, at ESS og Max IV bliver en 

vækstmagnet for Greater Copenhagen gennem forskning, innovation og 

tiltrækning af investering og forskere ved at: 

 Udarbejde en langsigtet national strategi med indsatser, som 

samler parterne og skaber grundlag for at udnytte potentialet i 

ESS og Max IV. 

 Etablere og koordinere et Interreg-projekt med deltagelse af 

universiteter, som skal fremme flere virksomhedssamarbejder, 

uddannelse af nye forskere og nedbryde grænsehindringer for 

øget samarbejde over Øresund sammen med Region Skåne. 

 Samle relevante offentlige og private parter og universiteter om 

markante forsknings- og innovationssatsninger inden for sund-

heds- og materialevidenskab. 

 

Konkrete sundhedsfaglige forskningssamarbejder 

Vinderne af Oresund Award er konkrete sundhedsfaglige forskningssamarbejder på 

tværs af Øresund. Det skal dog bemærkes, at de samarbejdende parter, som vindere af 
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Oresund Award, ikke er opstået på grund af prisen, men er etablerede samarbejder, der 

er synliggjort og styrket gennem modtagelse af prisen. 

 

Vinder af Oresund Award 2014 - SOHO 

Børne og ungdomsmedicinsk afdeling på Skånes Universitetssygehus i 

Lund og Børne-Ungeklinikken på Rigshospitalet vandt, i form af sam-

arbejdet ”Sundets Onkologiske og Hæmatologiske Organisation”, Ore-

sund Award 2014. SOHO er et forskningssamarbejdet inden for det 

børne-onkologiske område. SOHO´s forskning og behandling har bl.a. 

forhøjet den 5-årige overlevelsesprognose fra 50 % til 80 %. Parterne 

ønsker fortsat at styrke samarbejdet og dermed kapacitet, ressourcer, vi-

den og erfaring og derigennem gøre afdelingerne mere attraktive for 

både sundhedsfagligt personale og forskere.   

 

Vinder af Oresund Award 2013 - ReproHigh 

Reproduktionsmedicinsk centrum på Skånes Universitetssygehus og 

Urologisk afdeling på Herlev Hospital vandt, i form af samarbejdet Re-

proHigh, Oresund Award 2013. ReproHigh er et forskningssamarbejde 

inden for fertilitet og reproduktion. I juni 2015 fik næste fase af samar-

bejdet, betegnet ReproUnion, tilsagn om støtte på 57,5 mio. kr. fra EU´s 

interregpulje. Et tilsvarende beløb kommer fra regionerne Skåne, Ho-

vedstaden og Sjælland, universiteterne i København og Lund samt me-

dicinalfirmaet Ferring med forskningshovedsæde i Ørestaden.   

Qua de samarbejder der er indgået, er der etableret en ”model” som må-

ske også kan komme til at udgøre grundlaget for en fremtidig samar-

bejdsstruktur inden for andre behandlingsområder(f.eks. kræftbehand-

lingen) på tværs af Øresund.   

 

På kræftområdet kan nævnes følgende konkrete samarbejder: 

 

Diagnosticering af kræft i bugspytkirtlen – HEH og Skåne Universitetssjukhus 

Undersøgelse af prøvesamlinger hos de to afdelinger ved hjælp af en se-

rum protein biomarkør, udviklet på den svenske afdeling for immuntek-

nologi, der kan bestemme kræftens udviklingsniveau (pancreascancer). 

 

Behandling af Lymfekræft – RH hæmatologisk Klinik og Skåne Universitetssjukhus 

Samarbejde om Mantle cell lymphona (MCL). Samarbejdet har ført til 

nye danske og svenske retningslinjer for behandling af lymfekræft og til 

forbedret patientbehandling ved at optimere diagnose, behandling og 

opfølgning af patienter.   

 

Arvelig tarmkræft – HVH og Skåne Universitetssjukhus 

Forskningsnetværket har de sidste 6 år etableret et klinisk og videnska-

beligt samarbejde omkring familier med arvelig tarmkræft. Samarbejdet 
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har medvirket til udvikling af en nemt tilgængelig struktur til udveks-

ling af data og kommunikation på tværs af Øresund. 

 

Derudover er vi bekendt med samarbejder inden for hovedområder som cancer, kardi-

ologi, diabetes, allergi, demens og bevægeapparatet, men administrationen er ikke be-

kendt med status på disse.  

 


