
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Forskningssamarbejde i 
Region Hovedstaden 
Analyse af Eksternt Forskningssamarbejde om 
sundhedsforskning  

 

Center for Regional Udvikling, Enhed for Forskning og Innovation 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 1 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

Vision:  

• ”Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst 

og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt 

topniveau” 
 

• Politisk målsætning: Ekspansive vidensmiljøer 

• Kongeindikator: Hjemtagne eksterne midler (driftsmål) 

• Koncernfælles strategisk indsats: Styrkelse af forskning 

 

Forskning i dag: 

• Region Hovedstaden bruger årligt ressourcer for ca. 2,2 mia. kr. på 
forskning  

• Region Hovedstaden har en førende position inden for sundhedsforskning.  

 

 

 
Rosa Klitgaard Andersen Forskningssamarbejde i RegionHovedsatden 2 

Center for Regional Udvikling 

Politiske rammer i dag  



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

Rosa Klitgaard Andersen Forskningssamarbejde i Region Hovedstaden  3 

Center for Regional Udvikling 

Rapporten 
 

• Baggrund 

 

• Konklusioner 

 

• Anbefalinger 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

”Ved at være så forskningsaktive, er vores patienter nogle af 
de første der får udbytte af disse forbedringer (…) vores aktive 
forskningspolitik sikrer den bedste og mest avancerede 
behandling til vores patienter”  (citat). 

    

”Vi udfører forskning på de områder, vi finder interessante og 
relevante, og hvor vi finder, at der er et uopfyldt behov for 
behandling af patienter”  (citat). 

 

 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 4 

Center for Regional Udvikling 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

• Eksterne forskningssamarbejder er velfungerende  

• Region Hovedstaden har en global styrkeposition inden for 
sundhedsvidenskabelig forskning 

• Forskningsmiljøerne arbejder indenfor rammen af regionens procedurer, 

lovgivning og videnskabsetiske regelsæt. 

 

• Styrkepositionen bør bruges mere aktivt til at brande regionen og fortsat 

understøtte forskningsmiljøernes arbejde med at udvikle kvaliteten af 

patientbehandlingen.  
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Center for Regional Udvikling 

Konklusioner 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

• Der er stor forskel i forskningssamarbejder 

• De er drevet af at finde de bedste samarbejdspartnere  

• Samarbejde med virksomheder er formaliseret, transparent og forankret i 
afdelingernes formelle organisation 

• Det har mange positive effekter afdelingerne at samarbejde med industrien 

• 58 % af finansieringen er fra eksterne kilder 

• Antallet af kilder til finansiering afhænger i høj grad af klinisk speciale og 
bredden på forskningsområdet 

• Det er et stort ønske blandt forskningsmiljøerne, at have flere fleksible 
midler og/eller rammebevillinger 

 

 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 6 

Center for Regional Udvikling 

Samarbejde og finansiering 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 7 

Center for Regional Udvikling 

Ekstern finansiering hos de adspurgte afdelinger fordelt 

på finansieringskilde, 2014. 

2% 3% 
2% 

6% 

13% 

7% 

14% 

8% 

41% 

3% 
2% 

Højteknologifonden

Faglige forskningsråd under DFF

Programkomiteer under Det
Strategiske Forskningsråd
Finansiering fra Universitet til
hospital
Øvrige ministerier og styrelser

Regioner (herunder regionale
fonde inkl. Region Hovedstaden)
Danske virksomheder

Udenlandske virksomheder

Andre private danske kilder (fx
fonde & legater)
EU

Andre udenlandske kilder



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

• Strategisk tilgang til forskningsarbejde 

• Nye forskningsadministrative regler 

• Understøttelse fra ledelsen 

• Forskningsmiljøerne bedriver forskning af høj kvalitet. 

• Forskning løfter niveauet på afdelingerne 

• Forskningen bidrager til, at der udvikles ny medicin og nye produkter 

• Forskningen og forskningssamarbejderne bidrager til vækst i hele regionen.   
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Center for Regional Udvikling 

Strategi, administration og 

resultater 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

 

Konklusion: 

 

• Der har været ganske få væsentlige problemer, som håndteres/er 
håndteret i relevante systemer. 

• Eksperterne ser ingen tegn på bevillingsmønstre og finansieringsforhold, 
der er særlige for regionens hjerteafdelinger 

• Der ingen anbefalinger alene gældende hjerteafdelingerne 
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Center for Regional Udvikling 

Delrapport – Hjerteafdelingerne  



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

• Region Hovedstaden bør sætte øget fokus på regionens 
forskningsstyrkeposition og udnytte dette i højere grad som positivt brand. 

• Det er vigtigt, at forskningsaktiviteterne ses som en del af regionens 
kerneopgave og tænkes ind i alle led.  

• Regionen bør stå sammen, også med andre regioner, om at sikre optimale 
rammevilkår for forskningen, herunder dataadgang.  

• Fleksible midler, såsom Global Excellence Award, skal bibeholdes. 

• Regionen bør sikre koordination af forskningsindsatsen.  

• Regionen bør sikre bæredygtige forskningsmiljøer og videreførelse af 
disse. 

• Det interne samarbejde i regionen bør styrkes.  

• Fokus på forskningsstrategi i forskningsmiljøerne kan med fordel styrkes 
yderligere.  
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Center for Regional Udvikling 

Anbefalinger 1 



Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så hold 

SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Region Hovedstaden 

• Alle forskningsmiljøer skal have en tæt integration til klinikken. 

• Der bør være et øget fokus på patientinddragelse.  

• Regionen har en interesse i at styrke mulighederne og incitamenterne for 
samarbejdet med videninstitutioner i regionen.  

• Regionen bør styrke støttefunktionerne for samarbejde med industrien.  

• Det bør undersøges om der bør være en fælles støttefunktion mht. 
administration af EU-bevillinger.  

• Regionen bør have en større bevidsthed og proaktiv tilgang til samarbejde 
med industrien om forskning. 

• Der bør være hjælp (i form af kurser, undervisning el.lign.) i de nye 
forskningsadministrationskrav, så de ikke skaber unødige misforståelser.  

• Effekterne af de nye forskningsadministrationskrav bør undersøges om et 
år.  
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Center for Regional Udvikling 

Anbefalinger 2 


