Vejledning til brug ved ansøgning om midler fra Region Sjællands og
Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående
forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr.
de specialiserede funktioner.
Region Syddanmark og Region Sjælland har den 25. august 2010 indgået en aftale om udvidet
samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen skal styrke behandlingstilbuddene i de to regioner, men
skal også medvirke til en styrkelse af forskningen.
Et styrket samarbejde om forskning mellem Region Sjælland og Region Syddanmark stimuleres
ved etablering af en fælles regional forskningspulje, som alene støtter forskningsprojekter, hvor der
mindst indgår en part fra hver region.
Som en forudsætning skal en fælles forskningspulje understøtte samarbejdsaftalen, og skal derfor
have et særligt fokus i opbygning af forskning i de specialiserede behandlingsfunktioner i Region
Sjælland. Derfor skal den fælles forskningspulje primært støtte forskningsprojekter, der
ansøges/udgår fra sygehuse i Region Sjælland og med OUH som primære samarbejdspart.
Den fælles forskningspulje skal medvirke til kompetenceudvikling og -deling og stimulere
dannelsen af nye tværregionale forskningsnetværk især for at styrke de specialiserede funktioner.
Dette skal blandt andet ske igennem fælles korterevarende forskningsprojekter, udveksling af
forskere/klinikere samt i gennem længerevarende forløb som ph.d. og post.doc.-studier, der går på
tværs af regionerne. Der gives primært støtte til forskningsprojekter og stillinger, der foregår i et
samarbejde mellem Odense Universitetshospital og et eller flere sygehuse i Region Sjælland.
For så vidt angår ph.d.-studier, kan Syddansk Universitet inddrages i en medfinansiering og efter
den velfungerende 1/3 finansieringsmodel, hvor den fælles forskningspulje kan bidrage med et
årsværk, SDU ansøges om et årsværk og det tredje findes via eksterne puljer.
Faggrupper, ansættelse og geografi
Puljen kan søges af alle sundhedsfaggrupper, der er kvalificeret til at udføre forskningsprojekter, og
som er ansat i den somatiske del af sundhedsvæsen i Region Sjælland eller Region Syddanmark.
Andre ansatte f.eks. ved Syddansk Universitet, Københavns Universitet eller RUC kan også komme
i betragtning, hvis projektet opfylder kravet om forskningssamarbejde og relevans og krav i øvrigt.
Ansatte udenfor geografien af Region Sjælland og Region Syddanmark kan ellers ikke opnå støtte.
Fordelingskriterier
For at et projekt kan opnå støtte fra puljen skal der være tale om en protokol af høj kvalitet, der
indebærer forskningssamarbejde om forskningsprojekter indenfor sundhedsforskning i den
somatiske del af sundhedsvæsenet, og samarbejdet skal have et særligt fokus i forskning, der
involverer de specialiserede funktioner. I øvrigt indgår følgende hensyn i prioriteringen af
ansøgningerne:
Tværregionalt samarbejde om sundhedsforskning
• Puljen støtter primært forskningsprojekter der ansøges/udgår fra et eller flere sygehuse i
Region Sjælland og med OUH som samarbejdspart, men andre tværgående samarbejdsrelationer mellem sygehusene på tværs af de to regioner kan også komme i betragtning.
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•
•
•

Samarbejdet mellem parterne skal være et reelt forskningssamarbejde, hvor alle parter
udfører forskningsopgaver for projektet og i en sådan grad, at der er grundlag for at udgive
fælles videnskabelige publikationer.
Forskningssamarbejdet kan udføres ved udveksling/indstationering af klinikere/forskere i
forskningsmiljøer på sygehusene i kortere forløb eller i længere forløb som f.eks. ph.d.- eller
post. doc.
Samarbejdet kan suppleres med anden sektor som kommune og praksissektoren og/eller
inddrage universiteter eller andre i regionerne beliggende uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Forsøgenes kvalitet og relevans
Ved fordeling af midler fra forskningspuljen lægges der vægt på:
o Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet (originalitet, innovative værdi og teoretiske og
metodiske styrke samt projektdeltagernes erfaring og kompetencer).
o Projektets perspektiver for forskningssamarbejder på tværs af Region Sjælland og Region
Syddanmark herunder forskningsprojektets relevans i forhold til samarbejdsaftalens
indhold og formål.
o At projektet er velbeskrevet.
o At projektets formål og hypotese fremgår klart, og at projektets design kan svare på de
stillede spørgsmål inden for den berammede tid.
o At ansøgerne er kvalificerede til at udføre de i ansøgningen beskrevne projekter.
Bedømmelse og prioritering af ansøgninger
Region Sjælland og Region Syddanmark udpeger hver 3 repræsentanter til et fælles fagligt bedømmelsesudvalg. Ansøgningerne bliver fagligt vurderet af bedømmelsesudvalget, der kan inddrage
eksterne bedømmelser efter behov.
Bedømmelsesudvalget afgiver indstilling om prioriteringen af ansøgningerne til sundhedsdirektionerne i Region Sjælland og Region Syddanmark, som i fællesskab tager beslutning om støtte af
projekter.
Hvad kan midlerne anvendes til?
Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en medfinansiering af et konkret projekt. Ansøgere
kan ikke forvente at modtage hele det ansøgte beløb.
Der gives støtte til forskningsprojekter indenfor følgende kategorier:
o Større fælles strategiske projekter inden for en ramme på 3 år.
o Ph.d.- og post. doc.-studier
o Opstartsprojekter.
Puljemidlerne kan søges til følgende budgetposter:
o Aflønning af personale (videnskabeligt og teknisk administrativt personale)
o Finansiering af 1/3 af Ph.d.-studier eller forskningsstipendier som er tilknyttet et større
tværregionalt forskningsprojekt
o Finansiering af forskningsinfrastruktur (forskningsinfrastruktur omfatter her apparatur,
udstyr, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte og rådgivning indenfor f.eks.
men ikke kun databaser, registre, biblioteksfunktioner, IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
o Betalt orlov til forskere.
o Transport af forskere mellem de to regioner.

Puljen udgør i 2012 2 mio.kr. Medio 2012 var det ikke afgjort, om puljen videreføres i 2013.
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Fonden yder kun støtte til ansøgninger på mindst 50.000 kr.
Ansøgningsfrist i 2012 udmeldes af de to regioner i forening.
Ansøgningsprocedure
Ved ansøgning benyttes særligt ansøgningsskema.
Ansøgning og behandling af ansøgningen sker elektronisk - ansøgning inkl. samtlige bilag
fremsendes elektronisk som én enkelt pdf-fil med ansøgningsskemaet forrest.
Forud for ansøgningen forelægges ansøgningen afdelingsledelsen på hver af de deltagende
forskeres arbejdspladser. Meddelelse af bevilling forudsætter, at afdelingsledelserne godkender
ansøgningen.
Ansøger fremsender den godkendte ansøgning som én enkelt fil til e-mail-adressen
kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk.
Hvad skal ansøgningen omfatte?
Det udfyldte ansøgningsskema skal være forrest i ansøgningen.
Fuldstændig projektbeskrivelse (protokol). Ved vurderingen lægges der stor vægt på, at projektet
metodologisk og statistisk er veltilrettelagt.
Der skal foreligge et detaljeret budget for det ansøgte beløb og for hele projektet.
Kopi af de nødvendige godkendelser fra den regionale videnskabsetisk komité (RVK Sjælland),
Datatilsynet og/eller Lægemiddelstyrelsen. Ansøgninger uden relevante godkendelser kan ikke
forventes behandlet.
Kopi af interne og eksterne aftaler om projektets gennemførelse samt eventuelle udtalelser og
anbefalinger, inkl. godkendelse fra sygehusledelsen af at projektet gennemføres på sygehuset. Som
hovedregel vil udtalelser og anbefalinger udefra blive tillagt meget begrænset vægt sammenlignet
med kvaliteten af projektbeskrivelsen.
Om udfyldelse af ansøgningsskemaet
Ansøger og samarbejdspartner(e): Med ”ansættelsessted” menes der afdeling og sygehus.
Projektets titel og projektets forventede tidshorisont: Fremgår umiddelbart.
Budget og ansøgt beløb samt specifikation af det ansøgte beløb: I skemaet gengives kun de
kategorier, der fremgår af skemaet. Man skal umiddelbart kunne genfinde fordelingen på
budgetposter i det mere detaljerede budgetbilag.
Anden tildelt støtte: Alle eksternt tildelte midler anføres med angivelse af kilde, bevillingsdato og
beløb.
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Godkendelse indhentet: Hvis godkendelser fra Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet og/eller
Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg) er en forudsætning for at gennemføre projektet, skal de
være indhentet, før ansøgningen afleveres til sygehusledelsen, og en indscannet kopi skal indgå i
ansøgningen.
Kort resumé af projektet i en form egnet til offentliggørelse (lægmandsresumé)(max 1 A4-side):
Resuméet spiller en central rolle ved vurderingen af ansøgningen og skal være umiddelbart
forståeligt uden brug af vanskelige fagudtryk og skal være velegnet til offentliggørelse.
Plan for afrapportering og publicering: Angiv hvordan resultaterne på forhånd planlægges
afrapporteret (f.eks. tidsskrifter, konferencer, afdelingsmøder mv.) og hvor. Det foreslås at angive
konkrete titler på tidsskrifter og tilbagevendende konferencer og at vælge medier, som det er
realistisk at afrapportere resultaterne i.
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