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12. FORSKNINGSANALYSE 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Parterne bag budgetaftalen 2015 har afsat 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af forskningsområdet. Denne 
sag er en udmøntning af budgetbeslutningen mhp. at analysen kan igangsættes. 
  
Analysen har til formål at undersøge, hvilke typer af forskning, der foregår på regionens hospitaler, 
herunder hvem der finansierer den samt, hvilken værdi de forskellige typer forskning har for henholdsvis 
regionens sundhedsvæsen og for den geografiske regions vækst og udvikling. Hensigten med analysen er 
bl.a. at sikre gennemsigtighed og troværdighed udadtil herunder som samarbejdspartner for private 
virksomheder. Det er ligeledes hensigten, at analysen skal munde ud i et forslag til, hvordan samspillet 
mellem hospitaler og industri mv. kan udvikles og tilrettelægges, så dette kommer til bedst mulig gavn for 
patienterne og regionen som helhed. 
  
Den oprindelige sags forslag til sessioner, der blev behandlet af sundhedsudvalget den 17. marts 
2015 samt erhvervs- og vækstudvalget den 24. marts 2015, er ændret i denne sagsfremstilling, da 
sagen blev udskudt på forretningsudvalgsmødet den 7. april 2015.  

INDSTILLING 
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 
  

1. at godkende den beskrevne proces og indhold for en ekstern forskningsanalyse med 
udgangspunkt i budgetaftalen 2015. 
2. at udmønte 0,5 mio. kr. til udførelsen af den eksterne forskningsanalyse. 

POLITISK BEHANDLING 
Sundhedsudvalgets beslutning den 17. marts 2015: 
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet. 
Flemming Pless (A) og Marlene Harpsøe (O) deltog ikke i punktets behandling. 
  
Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 24. marts 2015: 
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet. 
Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 7. april 2015: 
Sagen blev udsat. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 12. maj 2015: 
Anbefalet. 
Martin Geertsen (V) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Regionsrådets beslutning den 19. maj 2015: 
  
Godkendt. 
  
Abbas Razvi (B), Lene Kaspersen (C), Mette Abildgaard (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Erik 
Sejersten (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling. 
Som stedfortrædere deltog Erik Lund (C) og Lisbeth Dupont-Rosenvold (V). 

SAGSFREMSTILLING 
I forbindelse med Budgetaftalen for 2015 er der afsat 0,5 mio. kr. til en ekstern analyse af 
forskningsområdet. Undersøgelsen udspringer af et ønske om afdækning af, hvilke typer 
forskningssamarbejder som indgås med og finansieres af private aktører samt, hvilken værdi disse 
samarbejder giver for patienterne og sundhedsvæsenet. Hensigten med denne analyse er i høj grad at 
sikre gennemsigtighed og troværdighed som samarbejdspartner for også private virksomheder, hvorfor 
analysen er bestilt. 
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Analysen vil understøtte arbejdet med at opfylde den politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer 
med en satsning på udvikling af det samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen og dermed også på 
samarbejder med andre offentlige, og private parter for derigennem at styrke den fælles indsats for 
udvikling af vækst og livskvalitet. Kongeindikatoren ”Hjemtagning af eksterne midler” er valgt for at vise 
udviklingen af den politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer, hvor der netop kræves både 
gennemsigtighed og troværdighed som samarbejdspartner for at kunne hjemtage eksterne midler – 
offentlige som private. 
  
Med afsæt i budgetaftalen lægges op til en undersøgelse, som overordnet skal afdække: 

� Hvilke konkrete typer forskningssamarbejder med eksterne er der tale om? 
� Hvordan fordeler de sig mellem f.eks. samarbejde om forskning, tidlig fase kliniske afprøvninger, 

mv.? 
� Hvordan finansieres de, herunder fordelingen af ekstern finansiering mellem forskningstyper? 
� Hvilken værdi skaber forskningssamarbejderne for patienterne og sundhedsvæsenet? 
� Hvilken værdi skaber forskningssamarbejderne for den geografiske region i form af investeringer og 

jobs? 

Derudover lægges op til, at analysen skal give et samlet overblik over, hvor de eksterne midler kommer 
fra - fondsmidler, statslige midler, EU-midler osv. Samtidigt ønskes et overblik over hvem, der 
bestemmer over de eksterne midler. Det bemærkes, at analysen vil inddrage relevante data/oplysninger 
gennemgået af revisionsanalysen, fra den årlige lovpligtige forskningsstatistik og fra den årlige 
forskningsevaluering. Analysen kan ligeledes inddrage data målt på ansøgningerne til Det 
Videnskabsetiske komitésystem i Region Hovedstaden og fordelingen mellem ansøgernes 
tilknytningsforhold (hospital/afdeling eller virksomhed). 
  
Hertil kommer, at der specifikt er fremsat ønske om, at analysen omfatter undersøgelse af relevansen for 
patienterne vedr. hjerteafdelingernes forskning igennem de sidste fem år, herunder: 

� Hvem har ydet forskningsstøtte til hjerteafdelingerne? 
� Hvor megen støtte har medicinalindustrien givet – og på hvilke vilkår? 
� Hvilke andre eksterne bevillingsgivere har der været? 
� Hvor meget støtte er givet af staten og regionen? 

Derudover er det et krav til undersøgelsen, at analysen gennemføres af uafhængige eksperter/eksterne 
konsulenter, og at der gennemføres en detaljeret gennemgang af samarbejdstyperne, som rækker udover 
almindelig regnskabsmæssig kontrol. Analysen forventes at kunne danne grundlag for drøftelser politisk 
og administrativt om, hvordan eksterne forskningssamarbejder med virksomheder kan udvikles inden for 
rammen af regionens procedurer, lovgivning og videnskabsetiske regelsæt med henblik på 1) at skabe 
værdi for dels patienterne og sundhedsvæsenet samt 2) fremme vækst og udvikling i regionen i form af 
investeringer, nye jobs mv. 
  
De angivne spørgsmål kræver en stærkere præcisering og skærpelse for at kunne rummes indenfor det 
angivne budget og for at kunne give det ønskede output til udviklingen af de eksterne 
forskningssamarbejder – specielt da forskningssamarbejder foregår indenfor en lang række af 
forskningsområder og på forskellige tidspunkter i vidensudviklingen (se bilag). Samtidigt kan enkelte af 
spørgsmålene ikke analyseres målt på direkte indikatorer, men alene på indirekte. 
  
På den baggrund fremsættes nedenstående forslag til udarbejdelse af den eksterne analyse. Forslaget er 
udarbejdet efter model for andre evalueringer af forskningsindsatsen i Danmark, herunder bl.a. den 
eksterne evaluering af Grundforskningsfonden i 2013. 
  
Forslag til ekstern analyse 
Der nedsættes et internationalt panel af fem anerkendte personer med repræsentation fra forskellige 
forskningsområder – panelet skal gennemføre en kvalitativ analyse på udvalgte afdelinger, der skal sikre 
en dækning af de områder, der har mange forskningsprojekter – også i samarbejde med/støttet af 
eksterne parter. Dette kunne fx være regionens nuværende Global Excellence udnævnte afdelinger dvs. i 
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alt 21 stk. – dermed dækkes også Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet samt Hjertemedicinsk 
Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. 
  
Der afholdes tre sessioner med panelet: 
1. session – planlægges afholdt tredje kvartal 2015 (tidl. ultimo andet kvartal 2015): 
Formøde med panelet, hvor spørgsmålene præciseres og skærpes på baggrund af eksisterende 
opgørelser og evalueringer af afdelingernes forskning fra fx den årlige forskningsstatistik og 
forskningsevaluering samt fra den interne og eksterne revisionsanalyse gennemført i de seneste to år. 
Panelet har her mulighed for at bestille yderligere data til brug for analysen af de enkelte afdelinger. Med 
udgangspunkt i vedtagelsen af analysen i regionsrådet i april og i samråd med panelet ved første session 
udarbejdes det endelige kommissorium. Administrationen leverer sekretariatshjælp til panelets deltagere. 
  
2. session – planlægges gennemført tredje/fjerde kvartal 2015 (tidl. tredje kvartal 2015): 
Interviews af de udvalgte afdelinger, hvor paneldeltagerne gennemfører interviews med cirka fem 
afdelinger på baggrund af 1. sessions skærpede spørgsmål og på baggrund af eventuel yderligere analyse 
gennemført inden interviewet. Administrationen leverer sekretariatshjælp til panelets deltagere og 
interviewrunden. 
  
3. session – planlægges afholdt i første kvartal 2016 (tidl. fjerde kvartal 2015): 
Panelets afrapportering af analyseresultat – herunder eventuel afholdelse af konference til fremlæggelse af 
resultat. Administrationen leverer sekretariatshjælp til panelets deltagere. 
  
Den endelige tidsplan aftales i samarbejde med panelets medlemmer. 
  
Resultatet af analysen, herunder anbefalinger til hvordan samspillet mellem hospitaler og industri kan 
udvikles og tilrettelægges til gavn for patienter og regionen som helhed, planlægges forelagt regionsrådet 
primo 2016. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Midlerne til gennemførelse af forskningsanalysen er afsat i budget 2015 under sundhedsområdet. 

KOMMUNIKATION 
Der udsendes en pressemeddelelse i forbindelsen med analysens igangsætning. Der planlægges særlige 
kommunikationsaktiviteter i forbindelse med afrapportering af analysens resultater. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen blev behandlet parallelt i sundhedsudvalget den 17. marts 2015 samt i erhvervs- og vækstudvalget 
den 24. marts 2015. 
Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 7. april 2015. Sagen blev udsat. 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. maj 2015 og regionsrådet den 19. maj 2015. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj 

JOURNALNUMMER 
15003098 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Forskning fordelt på undertyper og mekanismer  

Side 6 af 6


