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18. februar 2014

Tværspuljen
Vejledning til ansøgere der ønsker støtte til projekter
Tværspuljens formål
At yde støtte til forskningsprojekter og udarbejdelsen af projektbeskrivelser, der har som mål systematisk
at undersøge og evaluere nye organisationsformer, sundhedsindsatser, forebyggelses-, behandlings- eller
rehabiliteringstilbud, der i Region Hovedstaden forbedrer kvaliteten af patientforløb på tværs af
kommuner, hospitaler/psykiatriske centre og almen praksis.
Hvilke projekter støttes?
Projektet skal falde indenfor Tværspuljens formål.
Der skal tages udgangspunkt i et praktisk problem i det tværsektorielle samarbejde imellem mindst
to af de tre sektorer; kommune, hospital og almen praksis (herunder sundhedsprofessionelle med
en regional overenskomst).
Der ydes kun støtte til projekter, der på systematisk vis genererer ny viden i en dansk kontekst.
Der foretrækkes projekter, der involverer ét eller flere hospitaler, flere kommuner og/eller flere
almene praksis.
Projekter der inden ansøgning er godkendt på ledelsesniveau i de sektorer der indgår.
Ph.d.-projekter støttes også, men det foretrækkes, hvis de er delvist kommunalt finansieret.
Tværspuljen støtter primært større projekter med et samlet årligt budget over 500.000 kr. og i
mindre grad projekter med et samlet årligt budget under 500.000 kr.

Hvad kan der søges støtte til?
Der ydes primært støtte til lønmidler i max. tre år.
Ansøgningsfrist
Der er hvert år ansøgningsfrist 1. maj og 1. november.
Ansøgningsprocedure
En projektansøgning skal indeholde følgende:
1. Et udfyldt ansøgningsskema
2. En projektbeskrivelse
3. CV for ansøgere og centrale medarbejdere på projektet
Dokumenterne sendes som vedhæftede filer til tfe@regionh.dk i en mail med teksten ”Ansøgning til
Tværspuljen – projekt”.
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Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved at rette henvendelse til TFE på mail tfe@regionh.dk.
Projektbeskrivelse
Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse på max. 12.000 tegn inklusive mellemrum (eksklusiv
referenceliste) på enten dansk eller engelsk. Projektbeskrivelsen skal indeholde:
Projekttitel.
Baggrund: En kort gennemgang af den litteratur og viden, der er på området. Der redegøres for
hvordan projektet adskiller sig fra lignende projekter. Projektets formål beskrives, og der redegøres
for hypoteser.
Projektindhold: Der skal redegøres for projektets idé, og hvordan projektet kan medvirke til at
optimere det tværsektorielle samarbejde til gavn for patienten/borgeren. Det skal fremgå, hvilken
målgruppe projektet vedrører, og hvilke afdelinger i hhv. kommune, hospital/psykiatrisk center og
almen praksis, der indgår.
Evaluering: En beskrivelse af hvilke data, der vil blive anvendt til at evaluere projektet, og hvordan
de vil blive indsamlet og evt. udvalgt. Desuden skal det fremgå, hvilke analyser man vil anvende, og
hvordan man vil formidle projektets resultater ved projektets afslutning.
Relevans: Projektbeskrivelsen skal indeholde en vurdering af den forventede betydning for
borgere/patienter samt fremtidigt tværsektorielt samarbejde.
Implementering: En kort redegørelse af potentialet for implementering efter projektets afslutning.
Organisering: Det skal fremgå, hvem projektgruppen består af, hvem der er ansvarlig for
projektledelse, evaluering, afrapportering, og hvilke forudsætninger de har for denne opgave.
Desuden skal det beskrives, hvordan parterne fra de forskellige sektorer er integreret i projektet.
Tidsplan: Der redegøres for projektets tidsplan, herunder milepæle.
CV
I alle ansøgninger skal der minimum være vedlagt CV (max. to sider) og evt. en kortfattet publikationsliste
for projektlederen. For projektgruppen skal der vedlægges et CV på maksimalt én side per person. CV skal
som minimum indeholde personlige data (navn, adresse mv.), uddannelse, nuværende og seneste
ansættelser.
Svar på ansøgning
Typisk vil ansøger få svar 8-12 uger efter ansøgningsfrist.
Tværsektoriel Forskningsenhed yder gratis sparring
I alle projekter, der helt eller delvis finansieres af Tværspuljen, skal TFE som minimum deltage i udvalgte
projektmøder for at sikre fremdrift og videnskabelig kvalitet, og kan - så vidt det ønskes - være med til at
sikre kvaliteten af dataindsamling, evaluering, analyse og formidling.
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