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Bilag til Meddelelse til Erhvervs – og Vækstudvalget  

”Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning – udmøntning 

2016 samt rammer for 2017”  

 

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning – Puljer i 2016 og i 

2017 

 

2016-opslagene: 

Delpulje 1 var knyttet til særlige strategiske satsninger, hvor formålet er at fremme 

udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets ud-

fordringer. Temaet for 2016 var ”Sundhedsforskning med brug af synkrotronlys”. I 

2016 åbnede synkrotronanlægget MAX IV, som sammen med neutronkilden ESS vil 

udgøre to af verdens mest avancerede forskningsfaciliteter. Det synkrotronlys (en me-

get stærk form for røntgenlys), der anvendes på MAX IV, har et meget stort potentiale 

for sundhedsforskningen. Med puljen var det regionens ønske at understøtte og frem-

me kendskabet og brugen af anlægget, så forskere på regionens hospitaler kan tilføje 

nye dimensioner til forskningen – og dermed udvikle nye og innovative behandlinger 

til gavn for patienterne. 

  

Delpulje 2 tilgodeså forskningsprojekter, hvor forskningslederen har en baggrund som 

professionsbachelor. 

Formålet med puljen var at styrke forskningen blandt professionsbachelorer i regio-

nen, og understøtte udviklingen af forskningsmiljøer indenfor spirende forskningsom-

råder. 

  

Delpulje 3 var en pulje, hvor der kunne søges frie midler til en bred vifte af forsk-

ningsprojekter forankret i regionen. 

 

2017-opslagene: 

Fonden opdeles igen i tre puljer, men hvor puljerne har ændret fokus i forhold til tidli-

gere år. For pulje 1 og pulje 2 er der en årlig ansøgningsrunde, hvor ansøgningerne 

bedømmes af et bedømmelsesudvalg. For pulje 3 vil der være løbende ansøgningsmu-

lighed, hvor tildeling af bevilling sker administrativt. 

  

 

 



 

   Side 2  

 

Pulje 1: Store projekter indenfor sundhedsforskning 

Til uddeling minimum 12 mio. kr. Puljen er til store projekter, der er strategiske 

forskningssatsninger i Region Hovedstaden. Det vil således også være muligt for Cli-

nical Academic Groups (CAGs) samt spirende CAGs at søge puljen. Projekterne skal 

have effekt for så mange patienter som muligt, gøre en væsentlig forskel for patienter-

ne og have en betydelig positiv effekt på Region Hovedstadens sundhedsbudget. 

  

Pulje 2: Spirende forskningsfelter 

Til uddeling maksimum 4,5 mio. kr. Puljen er til projekter indenfor spirende forsk-

ningsfelter, hvor der ikke allerede eksisterer større veletablerede forskningsgrupper. 

Intensionen med puljen er at udvikle allerede spirende forskningsfelter, hvor der er et 

erkendt potentiale for, at forskningsfeltet med bevillingen kan løfte og sikre den øn-

skede impact. Også for denne pulje skal projekterne have effekt for så mange patienter 

som muligt, gøre en væsentlig forskel for patienterne og have en positiv effekt på Re-

gion Hovedstadens sundhedsbudget. 

  

Pulje 3: Incitamentspulje - Øget antal strategiske ansøgninger  

Puljen er en incitamentspulje med formålet at øge antallet af indsendte ansøgninger til 

prestigefyldte grants fra EU og NIH. Det kan ske ved at muliggøre frikøb af klinike-

re med henblik på, at de som koordinator, kan skrive større ansøgninger. Forskerne 

sikres en mulighed for at indkalde til møder og for at rejse til etablering af stærke in-

ternationale konsortier i forbindelse med indsendelse af ansøgningerne. Indsendes en 

ansøgning ikke, bortfalder bevillingen. Puljen er på maksimum 2 mio. kr. 

 


