
Beslutningssag: Nedlæggelse af Oresund Award - in Health 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

I budgetaftalen for 2013 blev det vedtaget, at der årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling af prisen Oresund Award – in 
Health. Prisens formål er at anerkende og synliggøre førende forsknings- og behandlingsmiljøer, som har et 
samarbejde mellem parter fra Region Hovedstaden og Region Skåne. 
  
Et år efter modtagelse af prisen skal vinderen sende en afrapportering. Denne indgår i dokumentationen for, at 
bevillingen anvendes efter sit formål. Administrationen har modtaget afrapportering fra første vinder af Oresund 
Award, som kort beskrives i sagen.  
  
Status for prisen er, at den har været uddelt i to år, 2013 og 2014, på baggrund af et ansøgerfelt med samlet 12 
ansøgninger. Der var i år frist for ansøgninger den 15. juni 2015 og administrationen modtog tre ansøgninger. Ved 
bedømmelsesmødet den 14. september 2015, vurderede bedømmelsesudvalget ansøgningerne og besluttede 
enstemmigt, at der ikke kan findes en vinder af Oresund Award – in Health 2015. 
  
Med et faldende antal ansøgere og uden mulighed for at vælge en ansøger, der opfylder kriterierne for Oresund 
Award i 2015, er det administrationens anbefaling, at prisen nedlægges. Administrationen har været i dialog med 
Region Skåne, som er enig i nedlæggelsen. Begge regioner er gensidigt enige om fremadrettet at fortsætte det 
tætte samarbejde i regi af Greater Copenhagen.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 

1. at tage orientering om status på Oresund Award 2013 og 2014 til efterretning. 

2. at tiltræde indstillingen fra Oresund Award bedømmelsesudvalg, at der ikke uddeles en Oresund Award - 
in Health 2015, 

3. at godkende nedlæggelse af Oresund Award – in Health 

SAGSFREMSTILLING 

Baggrund og formål for Oresund Award - in Health  
I budgetaftalen 2013 blev det vedtaget, at der årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling af prisen Oresund Award – in 
Health. Midlerne fordeles således: 
  

  
Prisen uddeles en gang om året og administreres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Skåne. 
Hver region bidrager ligeligt til prisen på i alt 1,6 mio. kr. Derudover finansierer hver region ligeligt omkostningerne i 
forbindelse med sekretariatsbetjening, bedømmelsesproces, prisoverrækkelse, kommunikation m.m. 
  
Oresund Award – in Health har til formål at anerkende og synliggøre førende forsknings- og behandlingsmiljøer, som 
har et samarbejde mellem parter fra Region Hovedstaden og Region Skåne. Vinderen af Oresund Award skal bestå 
af to eller flere samarbejdende forsknings- og behandlingsmiljøer. Samarbejdet skal tilføre værdi og synergi til 

AKTIVITET BELØB 

Bevilling til vinderne af Oresund Award – in Health 800.000 kr. 

Udgifter til sekretariatsarbejde, bedømmelse, prisoverrækkelse, kommunikation m.m. 200.000 kr. 

Total udgift for Region Hovedstaden 1 mio. kr. 



sundhedsområdet og have forskning og udviklingsarbejde af høj international kvalitet, som kommer borgerne i de to 
regioner til gode. Desuden lægges der i udvælgelsen af Oresund Award vinderen vægt på en række faglige kriterier 
inden for hovedområderne: højeste kvalitet inden for klinisk arbejde, forskningsmæssige resultater, uddannelse og 
udveksling, innovation samt formidling og dokumentation. 
  
Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af både nationale og internationale sundhedsfaglige 
professorer og med administrativ deltagelse fra både Region Hovedstaden og Region Skåne. 
  
Bevillingen på i alt 1,6 mio. kr. skal anvendes til videre udvikling og internationalisering af de vindende forsknings- og 
behandlingsmiljøers samarbejde fx udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere og behandlere 
samt afholdelse af internationale symposier. Et år efter modtagelse af prisen skal vinderne indsende en 
afrapportering, som indgår i dokumentationen for, at bevillingen anvendes efter sit formål. 
  
Oresund Award har nu været uddelt i 2013 og 2014 og der har været en ansøgningsrunde for 2015. Følgende gives 
en status på Oresund Award 2013, 2014 og 2015 og den videre proces for Oresund Award. 
  
Status på Oresund Award – in Health 2013 
I december 2013 modtog parterne bag det dansk-svenske samarbejde, ReproHigh, som de første Oresund Award –
in Health. Primo 2015 modtog administrationen en afrapportering fra ReproHigh. 
  
ReproHigh samarbejdets anvendelse af Oresund Award 
ReproHigh giver patienter i både Region Skåne og Region Hovedstaden adgang til fertilitetsbehandling. I alt er over 
50 patienter blevet behandlet, og der er lavet over 500 fertilitetsanalyser. ReproHigh har indtil videre anvendt 
midlerne til at styrke det langsigtede mål om et center med kompetencer inden for reproduktiv medicinsk forskning, 
der arbejder over landegrænser. ReproHigh oplyser at de har igangsat aktiviteter til at styrke samarbejdet, etableret 
yderligere internationale kontakter og søgt om langsigtet finansiering. De har også investeret penge i ekspertviden 
inden for det bio- og sundhedsvidenskabelige område, internationale konferencer og informationsmateriale til 
præsentation af samarbejdet. 
  
I ReproHigh´s kontakt til politikere og andre aktører i begge regioner, anvender de Oresund Award til at bibeholde 
fokus på deres forskning og de bagvedliggende grunde til infertilitet. Ligeledes arbejder de med at styrke 
samarbejdet mellem industrien, universiteterne og hospitalerne for at forblive konkurrencedygtige og attraktive, men 
også for at opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og dermed bedre behandling af patienterne. 
  
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering at ReproHigh anvender Oresund Award bevillingen på 1,6 mio. kr. efter 
hensigten, da bevillingen går til videre udvikling og internationalisering af de vindende forsknings- og 
behandlingsmiljøers samarbejde. 
  
Status på Oresund Award – in Health 2014 
I 2014 gik Oresund Award – in Health til samarbejdet SOHO (Sundets Onkologiske og Hæmatologiske 
Organisation) inden for det børne-onkologiske område. 
  
Det er meddelt SOHO samarbejdet, at de primo 2016 skal indsende afrapportering til administrationen, som 
efterfølgende vil forelægge denne for erhvervs- og vækstudvalget. 
  
Status på Oresund Award – in Health 2015  
Administrationen modtog tre ansøgninger til Oresund Award - in Health 2015. Bedømmelsesudvalget vurderede de 
indkomne ansøgninger, og fandt at ansøgningerne ikke levede op til kriterierne for Oresund Award, hvorfor der ikke 
kan findes en vinder af Oresund Award 2015. Bedømmelsesudvalget besluttede derfor enstemmigt, at der ikke 
blandt årets ansøgninger kan findes en vinder til Oresund Award – in Health 2015. 
  
Videre proces - Nedlæggelse af Oresund Award – in Health 



Administrationen har på baggrund af ansøgerfeltet i årene 2013 til 2015 erfaret, at antallet af ansøgninger til 
Oresund Award - in Health er faldende. I 2015 modtog administrationen kun tre ansøgninger, hvoraf der ikke kunne 
findes en vinder, som redegjort for ovenfor. Det er derfor administrationens anbefaling, at Oresund Award - in Health 
nedlægges. Administrationen har været i dialog med Region Skåne, som er enig i nedlæggelsen. Begge regioner er 
gensidigt enige om fremadrettet at fortsætte det tætte samarbejde med fokus på kvalitet på tværs af sundet i regi af 
Greater Copenhagen, se bilag 1 for notat om yderligere samarbejder. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

De ikke forbrugte midler i 2015, ca. 940.000 kr., og fra 2016, 1 mio. kr. årligt, konverteres administrativt fra 
sundhedsområdets driftsbudget til lønbudgettet, konkret til oprustning af juridisk bistand inden for 
forskningskontraktområdet. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 og regionsrådet den 17. november 2015. 
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