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Politiske anbefalinger til forskningssamarbejde i Region 
Hovedstaden 
 

 Region Hovedstaden bør i højere grad støtte og prioritere forskning, som ska-

ber værdi for patienterne, men som ikke nødvendigvis har kommerciel inte-

resse og dermed mulighed for ekstern finansiering.  

o Administrationens svar: Der vil i løbet af 2017 blive implementeret en 

ny governancestruktur for forskning i Region H, herunder arbejdes 

der med en struktur, der kan sikre en fælles regional forskningspriori-

tering, der i høj grad vil imødekomme denne anbefaling om fælles ko-

ordination af forskningsindsatsen gennem udarbejdelse fælles regio-

nal og lokale forskningshandlingsplaner. Dermed vil det være muligt 

at sikre en mere strategiske prioritering ift. forskningsområder, som 

ikke har en kommerciel interesse og/eller derved har begrænset mu-

lighed for tiltrækning af eksterne midler. 

 

 Der skal fortsat være fuld gennemsigtighed i forhold til, hvordan Region Ho-

vedstadens forskning finansieres.  

o Administrationens svar: Regionen udarbejder årligt en rapport, som vi-

ser, hvor mange midler de enkelte afdelinger tiltrækker fra eksterne 

kilder. Dertil udgives der i år for første gang en rapport, der samlet 

viser regionens forskningsaktiviteter, herunder vil fordelingen på kil-

der for ekstern finansiering fremgå. 

 

 Region Hovedstaden bør fortsætte arbejdet med at styrke internationalt forsk-

ningssamarbejde og støtte forskning, som understøtter regional vækst - i tråd 

med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.  

o Administrationens svar: med den nye organisering i CRU bringes de 

administrative forskningsunderstøttende og vækstunderstøttende funk-

tioner tættere sammen, hvilket forventeligt vil styrke koblingen mellem 

forskning og vækstdagsordenen. Dertil vil de mange nævnte tiltag, der 

er nævnt i sagsfremstillingen, forventeligt styrke regionens position 



 

   Side 2  

 

og mulighed for at styrke de internationale samarbejdsrelationer, 

herunder særligt et styrket samarbejde med KU og DTU. 

 

 Der skal fortsat være fokus på at sikre og udvikle de nødvendige kontrolin-

stanser, som sikrer uvildighed i Region Hovedstadens forskning.  

o Ift. at sikre forskningens uvildighed og relevans for patientbehandlin-

gen findes der en række kontrolinstanser om end flere centrale kon-

trolinstanser foregår på nationalt niveau: 

 Nationalt: Registerforskning godkendes af Sundhedsdatasty-

relsen, hvorfor de har ansvar for at påse, at alle forhold er i 

orden. 

 Nationalt: Forskning i journaler godkendes af Styrelsen for 

Patientsikkerhedsstyrelsen, hvorfor de har ansvar for at påse, 

at alle forhold er i orden. 

 Nationalt/regionalt: Et sundhedsvidenskabeligt forsknings-

projekt skal anmeldes til en regional videnskabsetisk komité 

eller, hvis der er tale om komplekse sager, Den Nationale Vi-

denskabsetiske Komité. 

 Lokal: Kvalitetsforskning foregår på hospitalerne, og her er 

det de lokale ledelser, der sikrer at alle forhold er i orden – 

men denne type forskning har meget sjældent kommerciel in-

teresse og derfor meget få, hvis ikke in-

gen, virksomhedssamarbejder. 

 


