
Drøftelsessag: Politikforberedende drøftelse af sundhedsforskningsområdet 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Region Hovedstaden arbejder struktureret og målrettet på at fremme forskning på Region Hovedstadens hospitaler 
og virksomheder med henblik på at udvikle sundhedsvæsenet og fremme vækst i regionen. Med den politiske 
målsætning ”Ekspansive Vidensmiljøer” i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling blev der lagt op til en 
videreudvikling af forskningsindsatsen. Samtidigt er der på regionalt plan valgt en kongeindikator, der måler, hvor 
attraktiv Region Hovedstaden er som samarbejdspartner med afsæt i de hjemtagne eksterne bevillinger. 
  
De strategiske indsatsområder under Fokus og Forenkling er nu under revision og vil i løbet af efteråret blive 
videreudviklet. I den forbindelse lægges op til en politikforberedende drøftelse i erhvervs- og vækstudvalget, idet der 
ønskes en grundlæggende drøftelse af den sundhedsforskning og herunder den kliniske forskning, der bedrives i 
Region Hovedstaden, såvel som den bagvedliggende strategi herfor. 
 
I forlængelse af ovenstående vil centerdirektør Claus Bjørn Billehøj på mødet give en kort præsentation, der vil danne 
grundlag for en diskussion af sundhedsforskningsområdet. 
  
Sagen forelægges både i erhvervs- og vækstudvalget og sundhedsudvalget, da sundhedsforskningsområdet ligger 
inden for begge udvalgs resortområde.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget drøfter ambitioner og fremtidig udvikling for sundhedsforskningen i Region 
Hovedstaden, på baggrund af den på mødet fremførte præsentation, som input til det videre arbejde med 
sundhedsforskningsstrategien. 

POLITISK BEHANDLING 

Drøftet. 
  
Marianne Stendell (A), Hans Toft (C) og Lene Kaspersen (C) deltog ikke i sagens behandling. 

SAGSFREMSTILLING 

Region Hovedstaden arbejder struktureret og målrettet på at fremme forskning på Region Hovedstadens hospitaler 
og virksomheder med henblik på at udvikle sundhedsvæsenet og fremme vækst i regionen. Dette er sket gennem to 
forskningspolitikker i 2007 og 2012. 
  
Region Hovedstaden er landets førende region indenfor sundhedsforskning. Der forskes for ca. 2 mia. kr. pr år i 
Region Hovedstaden, jf. den seneste forskningsevaluering, og heraf er ca. halvdelen eksternt finansieret via fonde 
og private virksomheder. Region Hovedstaden udarbejder årligt ca. 3600 videnskablige publikationer, og i 2013 var 
der over 4000 aktive fuldtids- eller deltidsforskere samt ca. 950 teknisk og administrativt hjælpepersonale, der 
arbejder med forskning. 
  
Den kliniske forskning, herunder forskning i implementering, danner grundlag for udvikling af behandling af Region 
Hovedstadens patienter og understøtter dermed den politiske målsætning om høj faglig kvalitet. Samtidig sikrer 
forskningen en fagligt orienteret kultur i klinikken, som er med til at tiltrække national og international arbejdskraft. 
Dermed er regionens sundhedsforskning med til at understøtte vækst, investeringer og jobskabelse i både regionen 
og på nationalt niveau. 
  
Med Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling er der lagt op til en videreudvikling af forskningsindsatsen, 



jf. den politiske målsætning om fokusering. Samtidigt er der på regionalt plan valgt en kongeindikator, der måler, 
hvor attraktiv Region Hovedstaden er som samarbejdspartner med afsæt i de hjemtagne eksterne bevillinger.  
  
Forskningen på regionens hospitaler er imidlertid i dag præget af diversitet. Derfor er der, ikke mindst i forlængelse 
af de nyligt gennemførte fusioner af hospitaler og afdelinger, behov for at sikre fælles regionale mål for 
sundhedsforskning og dermed også for den kliniske forskning, herunder forskning i implementering. 
  
Det er administrationens vurdering, at det fællesregionale perspektiv skal fokuseres og styrkes. Et fælles perspektiv 
på tværs af de forskellige forskningsområder skal sikre en samling af de stærke forskningsmiljøer, så der skabes 
grundlag for stærke, tværgående forskningssatsninger og forskningsansøgninger. Dermed styrkes det internationale 
udsyn og synlighed. Fælles regionale mål vil også fungere som pejlemærker ift. at prioritere skarpere og medvirke til 
at udvikle nye forskningsområder til gavn for behandlingen og for sundhedsvæsenet som helhed. Ligeledes vil fælles 
regionale mål bidrage til en fokusering af kommercialiseringsindsatsen og fungere som indikator ift. samarbejde 
med erhvervslivet. 
  
Administrationen har besluttet, at der igangsættes en revision af de strategiske indsatsområder. I den forbindelse 
lægger administrationen op til en temadrøftelse i erhvervs- og vækstudvalget, idet der ønskes en grundlæggende 
drøftelse af den sundhedsforskning og herunder den kliniske forskning, der bedrives i Region Hovedstaden, såvel 
som den bagvedliggende strategi herfor. 
  
De regionale mål skal tage afsæt i rammer, der allerede er godkendt administrativt og politisk. Her tænkes i 
særdeleshed på: 

l Politik for Sundhedsforskning 2020 fra 2013, der skabte forbedrede rammer for sundhedsforskningen som 
helhed på en række områder.  

l Den primære politiske målsætning for forskningsområdet: "Ekspansive Vidensmiljøer", der blandt andet 
udmøntes gennem indsatsområdet "Forskning og Samarbejde". I denne indsats er indeholdt samarbejder 
med universiteter og andre forskningsinstitutioner, såvel som med erhvervslivet.  

l Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling med tilhørende indsatsområder og den kommende 
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), hvor udvikling af og kravene til effekten af regionens forskning 
skærpes og udbygges yderligere. 

l Nationale rammer - fx via anbefalingerne fra Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS), via 
national indsats ift. EU’s rammeprogram for forskning, Horizon 2020 og via fællesregionale beslutninger taget i 
regi af Danske Regioner. 

Med afsæt i ovenstående punkter og den fremførte præsentation på møderne i erhvervs- og vækstudvalget og 
sundhedsudvalget ønskes en diskussion vedrørende sundhedsforskningen i regionen, som input til det videre 
arbejde med strategien for regionens sundhedsforskning. 
  
Administrationen planlægger en temadrøftelse for regionsrådsmedlemmerne om klinisk forskning på hospitalerne 
og samarbejdet med private virksomheder på sundhedsområdet. Temadrøftelsen vil finde sted den 17. november 
2015.  

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen behandles parallelt i sundhedsudvalget den 24. november 2015. 
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