Strategisk indsats Fælles om styrket forskning
FORMÅL
Den koncernstrategiske indsats for forskning skal understøtte Region Hovedstadens forskningsstrategiske
ambition om, at excellent forskning i stærkt samspil med klinik og uddannelse skal sikre sunde(re) borgere
og patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Med
regionens forskningsstrategi og den tilhørende handlingsplan, som forventes politisk godkendt april/maj
2018, er der for alvorlig sat fokus på regionen som forskningsinstitution.
Overordnet set skal den koncernstrategiske indsats bidrage til Region Hovedstadens fortsatte omstilling og
udvikling til en mere strategisk bevidst forskningsinstitution med klare forskningsstrategiske mål, en
velfungerende forskningsgovernance og bedre forskerstøttefunktioner og infrastrukturer -, således at
Regionen kan løfte større forskningsmæssige udfordringer fremadrettet. En strategisk indsats om styrket
forskning vil i sidste ende giver et udbytte i form af bedre patientbehandling, bedre økonomi i
sundhedsvæsenet og et styrket samarbejde med centrale aktører både i og udenfor regionen.
MÅL
KSIen er en videreførelse og udvikling af 2017 KSI for forskning og innovation. Målet er at videreudvikle
Region Hovedstaden som strategisk bevidst forskningsinstitution, og som en vigtig og anerkendt aktør inden
for sundhedsforskning. Mere konkrete betyde det, at:










De forskningsstrategiske indsatser i forskningsstrategien forankres og foldes ud i tæt dialog med
relevante interessenter
Sikre implementering og ejerskab til den nye forskningsgovernance
Understøtte den positive udvikling i CHSP og konsolidere samarbejdet yderligere
Styrke forskningsstøttefunktionerne
Styrke indsatsen indenfor forskeruddannelse
Styrke det politiske ejerskab til forskningsdagsordenen
Styrke den forskningsunderstøttende infrastruktur
Sikre en smidig og let adgang til brug af sundhedsdata
Branding af Region Hovedstaden som en vigtig forskningsinstitution

HVORDAN INDFRIES STRATEGIEN
Strategien indfries ved at gennemføre et projekt med følgende hovedleverancer:







Leverance: Implementering af handlingsplan 2018 for forskning
Leverance: Etablering af nye CAG’s samt inddragelse af DTU og Region Sjælland i CHSP
Leverance: Styrkelse af forskningsstøttefunktioner
Leverance: Implementering af nye forskeruddannelsestilbud
Leverance: Brandingstrategi for synliggørelse af Region Hovedstaden som en anerkendt
forskningsinstitution
Leverance: Analyse af behov for forskningsunderstøttende infrastrukturer

TIDSHORISONT
Strategiens samlede løbetid er: 2018-2020.
Implementering og strategisk videreførelse: 2018 – 2019.
Drift: 2019 ->

