
 

 

 
OPSLAG 

 

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning – 
Strategiske projekter 2016 

 
Med afsæt i Region Hovedstadens politiske målsætninger uddeles i 2016 i alt 22,5 mio. kr. 

fordelt på tre delopslag. Regionen ønsker at understøtte forskning af høj kvalitet, der på 

bedste vis medvirker til at løse de langsigtede udfordringer, som sundhedsvæsenet står over 

for. 

 
Delpulje 1: Særlige strategiske satsninger 

 

I 2012 blev fondsuddelingen udvidet med en delpulje, der er rettet mod at fremme større 

forskningssatsninger inden for særligt udpegede forskningstemaer, som fastsættes fra år til 

år.  

 

Formålet med puljen er at støtte særlige strategiske forskningsområder, som kan medvirke 

til at løse de langsigtede problemer, som sundhedsvæsenet står overfor. Og dermed er der 

tilsvarende et stort fokus på at sikre implementering af forskningsresultater til gavn for 

patienter, medarbejdere og regionen som helhed.  

 

Temaet for 2016 er 

 

 Sundhedsforskning med brug af synkrotronlys 
I løbet af 2016 åbner synkrotronanlægget MAX IV, som sammen med 

neutronkilden ESS vil udgøre to af verdens mest avancerede forskningsfaciliteter. 

Anlæggene bygges i Lund i Sverige.  

Det synkrotronlys (en meget stærk form for røntgenlys), der anvendes på MAX IV, 

har et meget stort potentiale for sundhedsforskningen. Med puljen er det regionens 

ønske at understøtte og fremme 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. 

 

Til rådighed for uddelingen i 2016 er op til 4,5 mio. kr., som fordeles til 1-2 

kvalificerede projekter.  

 

Forskningsområdet er under opbygning. For at sikre kvalitet og gennemførlighed af 

projekterne skal ansøger derfor indhente en udtalelse om projektet fra: 

 Rajmund Mokso 
Project leader, MedMax 

 

MAX IV Laboratory 

Lund University 

P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 

Mobile.: +46-(0)72-551 7497 

rajmund.mokso@maxiv.lu.se 

 

www.maxlab.lu.se 

 

Udtalelsen skal vedhæftes ansøgningen via det elektroniske ansøgningssystem, så husk at 

afsætte tid til denne del af processen inden ansøgningsfristen. 

mailto:rajmund.mokso@maxiv.lu.se
http://www.maxlab.lu.se/
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Der kan maksimalt søges om en bevilling på 4,5 mio. kr. pr. projekt. 

Uddelingen skal i muligt omfang skabe grundlag for tiltrækning af yderligere midler, der 

kan geare bevillingen markant, for eksempel via ansøgninger til offentlige og private fonde 

eller satsninger rettet mod NIH (National Institutes of Health), EU-rammeprogrammer o.l.  

 

 

Kriterier for at søge 

Forskningsprojektet -  

 udspringer af forskningsmiljøer forankret i Region Hovedstaden.  

 er et nyt projekt (projektstart tidligst 1. januar 2016 og senest 31. december 2016), der 

udgør en del af en forskningsmæssig satsning/et forskningsprogram på området.  

Se note 1. 

 Har et højt udviklingspotentiale og højt fagligt niveau.  

 har implementering af forskningsresultat tænkt ind som en del af projektet. Se note 2.  

 har en ansøger ( = projektleder), der som minimum er på lektorniveau eller tilsvarende.  

 har en projektlængde på minimum ½ år og maksimalt 3 år.  

 har et behov for en bevilling fra Region Hovedstadens Forskningsfond til 

Sundhedsforskning på minimum ½ mio. kr. og maksimalt 4,5 mio. kr. 

 er gerne et udtryk for tværfagligt samarbejde mellem flere enheder indenfor det enkelte 

hospital og/eller mellem flere af regionens virksomheder samt universitetet. 

 er vedhæftet en anbefaling fra den relevante afdelingsledelse (for almen praksis 

praksissektorens forskningsråd) for at sikre, at fondens midler bevilges i tråd med det 

enkelte hospitals og afdelings strategi for forskning. 

 

Note 1:  

Kriterierne indebærer, at der kan søges til postdoc, dele-stillinger og frikøb til 

forskningsprojekter, mens der ikke kan søges isoleret til apparaturanskaffelser mv. Der vil 

ikke blive ydet støtte til enkeltstående isolerede forskningsprojekter, herunder til 

enkeltstående ph.d.-projekter. 

 

Der kan søges til et projekt, som er en videreudbygning af et igangværende større projekt, 

men ikke til færdiggørelse af et allerede igangsat projekt.  

 

Note 2:  

Jævnfør ansøgningsskemaet skal der foreligge en beskrivelse af eller plan for, hvordan man 

konkret tænker implementering ind i projektet ved et positivt forskningsresultat. 

Overvejelserne om implementering afhænger af projektets karakter – for grundforskning fx 

hvordan tænkes resultatet ind i klinisk forskning og for klinisk forskning fx hvordan tænkes 

det indført i klinisk praksis.  

 

 

Bedømmelseskriterier  
Følgende bedømmelseskriterier vil indgå i den samlede bedømmelse:  

 Projektets faglige kvalitet, herunder originalitet og gennemførlighed samt overvejelser 
vedr. implementering. 

 Ansøgers forskningsfaglige niveau. Se note 3.  

 Forskergruppens forskningsfaglige niveau.  

 Tværfaglighed og samarbejde i og uden for regionens sektorer og grænser. 

 Medfinansiering, herunder fx hvordan den enkelte institution bidrager med ressourcer, 

og om der er knyttet eksterne midler til projektet.  
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Note 3:  

Det forskningsfaglige niveau bedømmes blandt andet ud fra ansøgers publikationer set i 

forhold til forskningsanciennitet og stilling. Husk derfor at holde publikationslisten i 

regionens forskningsregistreringssystem opdateret, så alle publikationer er med. 

Registrering foretages i Pure på http://forskning.regionh.dk/  

 

Udover ovenstående er det en betingelse for at søge og få bevilling, at projektet er forankret 

i Region Hovedstadens institutioner (hospital, tværgående virksomhed, handicapområdet 

eller praksissektoren). 

 

 

Sådan søger man 

Fondsuddelingen opslås fredag den 15. april 2016 kl. 12.00 

 

Link til det elektroniske ansøgningssystem findes på regionens hjemmeside: 

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation/Finansiering/Soeg-regionens-

midler/Sider/Forskningsprojekter.aspx 

 

Bemærk  

Der findes en ansøgningspulje i det elektroniske ansøgningssystem specielt knyttet til hver 

enkelt af årets delopslag.  

 

Det udfyldte elektroniske ansøgningsskema - vedhæftet de nødvendige bilag, se ovenfor – 

skal være sendt via ansøgningssystemet inden mandag den 13. juni 2016 kl. 12.00. 

 

Eventuelle særlige bilag kan indsendes i 25 eksemplarer til Enhed for Forskning og 

Innovation til modtagelse indenfor samme tidsfrist. 

 

Enhed for Forskning og Innovation 

Center for Regional Udvikling 

Region Hovedstaden 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

 

Bedømmelse af ansøgninger 

Bedømmelse af ansøgningerne og indstilling til bevilling sker ved et bedømmelsesudvalg 

bestående af udvalgte aktive forskere og koncerndirektør Svend Hartling, der er formand 

for bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget er bredt sammensat, og de 

forskningsaktive medlemmer er primært indstillet af de lokale forskningsråd ved regionens 

hospitaler og i praksissektoren. Professionsbachelorgruppen er repræsenteret med minimum 

4 repræsentanter i bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget kan vælge at supplere sig 

på enkelte forskningsområder. 

 

Ved bedømmelsen af de enkelte ansøgninger vil almindelige forvaltningsretlige principper 

om habilitet blive iagttaget.  

 

Bedømmelsesudvalget udarbejder på grundlag af bedømmelserne en anbefaling til 

Koncerndirektionen, der endeligt afgør uddelingen af fondens midler.  

 

http://forskning.regionh.dk/
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation/Finansiering/Soeg-regionens-midler/Sider/Forskningsprojekter.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation/Finansiering/Soeg-regionens-midler/Sider/Forskningsprojekter.aspx
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Enhed for Forskning og Innovation bistår med sekretariatsbetjening og deltager i 

bedømmelsesudvalgets møder. 

 

 

Yderligere oplysning om bevillinger 

Fondsbevillingerne vil blive uddelt i 2016 – hvor hele bevillingen vil overføres til 

projekterne ved en budgetoverførsel med 4. økonomirapport. Bevillinger til flerårige 

projekter vil således blive udmøntet samlet til projektet i 2016, hvor den modtagende 

instans derpå selv sikrer overførsler i de kommende år. 

 


