19241 · RegionH Design · design@regionh.dk

Region Hovedstaden

FORMÅLET MED FORSKNINGSSTRUKTUREN
Region Hovedstadens vision er, at regionen skal
være den grønne og innovative metropol med høj
vækst og livskvalitet. Dertil skal hovedstadsregionen have et sammenhængende sundhedsvæsen
på internationalt topniveau. Forskning er et centralt
element for at kunne levere visionen.
En af de fire bærende målsætninger i Region Hoved
staden er ekspansive vidensmiljøer. Region Hovedstaden har flere internationalt stærke vidensmiljøer
og rummer samtidigt et af verdens bedste sundhedsvæsener med kort vej fra forskning til ny behandling og patenter. Ved at satse på udvikling af det

samlede vidensmiljø i hovedstadsregionen styrker vi
den fælles indsats for den langsigtede udvikling af
vækst og livskvalitet.
Den fælles forskningsstruktur skal rumme og fremme udvikling af forskning, der imødekommer behovene i de enkelte afdelinger og specialer. Målet er
samtidigt at koordinere forskning på tværs, så udvikling og optimering af det samlede sundhedsvæsen
understøttes. Endelig skal den fælles struktur for
forskning sikre samspil med Københavns Universitet,
andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, bl.a.
via Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

KONTAKTINFORMATION
• Finansiering
Kontakt os på email: cru-finansiering@regionh.dk
Eller læs mere om finansieringsrådgivning
• Juridisk bistand til kontrakter
Kontakt os på email: stb-kontrakter@regionh.dk
Eller læs mere om juridisk bistand

• Business Development
Læs mere om Tech Trans Kontoret på KU
• Forskning i Region Hovedstaden
Læs mere om Forskning og Innovation i
regionen

• En Indgang
Læs mere om En Indgang til kliniske afprøvninger og tests

FÆLLES FORSKNINGSSTRUKTUR OG -STRATEGI
I REGION HOVEDSTADEN
Den fælles forskningsstruktur skal styrke den strategiske
forskningsledelse, sikre den bedste sundhedsforskning og
understøtte tæt samspil mellem klinik, forskning og uddannelse til gavn for patienterne og for sundhedsvæsenet.

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2,
3400 Hillerød
Telefon: 38 66 50 00
E-mail: regionh@regionh.dk
www.regionh.dk

Denne folder giver et overblik over de forskellige beslut
ningsorganer, opgavefordelinger og processer i den fælles
regionale forskningsstruktur.

FÆLLES FORSKNINGSSTRUKTUR OG -STRATEGI I REGION HOVEDSTADEN

OVERORDNET
HOSPITALSNIVEAU

AFDELINGSNIVEAU

GOVERNANCE
AFDELINGSLEDELSE/FORSKNINGSANSVARLIG
I tæt samspil med klinik, forskning og uddannelse sikres:
• Prioritering af og overblik over afdelingens forskningsportefølje
• Udmøntning og koordinering med forskningsgrupper i og uden for
eget hospital og sektor

Center-/
Afdelingsledelse

Forskningsansvarlig

HOSPITALSDIREKTION
• Sætter rammer for lokal governance
• Prioriterer ressourcer og økonomi
FORSKNINGSANSVARLIG DIREKTØR
• Udmønter og koordinerer med afdelingsledelse, forskere og uddannelsesinstitutioner

Lokalt forskningsråd
(LFS)

Hospitalsdirektion/
Forskningsansvarlig direktør

AFDELINGSLEDELSE/FORSKNINGSANSVARLIG
I tæt samspil med klinik, forskning og uddannelse
udarbejdes:
• Lokale strategikort
• Årlige handlingsplaner med lokale driftsmål på 
afdelingsniveau

HOSPITALSDIREKTION
• Beslutter og sætter rammer for lokale forskningsstrategier og handlingsplaner med lokale driftsmål på hospitalsniveau
• Udpeger forskningsansvarlig direktør
LOKALT FORSKNINGSRÅD
• Udarbejder forslag til lokal strategi og handlingsplaner

LOKALT FORSKNINGSRÅD
• Faglig rådgivende i forhold til virksomhed/hospitals forsknings
indsats
• Spiller ind med initiativer til drøftelse i RHSF

FORUM FOR FORSKNING, INNOVATION OG REGIONAL
UDVIKLING (FIRU 2.0)*
• Sikrer prioritering og implementering af større forskningssatsninger
• Sikrer udvikling, implementering og intern koordinering af forskerstøttefunktioner
• Sikrer samarbejde med Københavns Universitet bl.a. via CHSP og IKM
• Sikrer samarbejde med relevante aktører bl.a. større videninstitutioner og erhvervsliv

FÆLLES NIVEAU

STRATEGI

Forum for Forskning, Innovation
og Regional Udvikling (FIRU 2.0)

Region Hovedstadens Strategiske
Forskningsråd (RHSF)

REGION HOVEDSTADENS STRATEGISKE FORSKNINGSRÅD
(RHSF)
• Stiller forslag til nye fælles regionale initiativer
• Sikrer faglig rådgivning til udvikling af den fælles regionale forskning
• Sikrer input til udvikling af CHSP og andre tætte samarbejder
• Sikrer input til udvikling af forskerstøttefunktioner
• Afholder forskerkonferencer

KONCERNDIREKTIONEN / KONCERNLEDELSEN
• Beslutter og sætter rammer for forskningsledelse

Koncernledelsen / Koncerndirektionen
Forskningsansvarlige direktør

REGIONSRÅDET
*FIRU Forskningsopgaver

FIRU 2.0
• Indstiller Region Hovedstadens fælles forskningsstrategi
og handlingsplaner
• Evaluerer strategi og handlingsplaner
• Sikrer intern koordinering og implementeringer
• Sikrer sammenhæng med ReVUS andre strategier
RHSF
• Udarbejder strategi og handlingsplaner
• Udvikler fælles regionale forsknings-initiativer
• Bidrager til evaluering
• Bidrager til sikring af link til lokale indsatser

KONCERNDIREKTIONEN
/ KONCERNLEDELSEN
• Beslutter og sætter rammer for den fælles strategi
• Sikrer forskningsstrategiske indsatser og prioriteringer 
bl.a. med eksterne samarbejdspartnere

