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1. Godkendelse af udmøntning af midlerne til forskningsprojekter/forskerstillinger 

 

Formandskabet indstiller, 

• At Prioriteringsudvalgets forslag til udmøntning af midlerne til forskningsprojek-
ter/forskerstillinger godkendes. 

• At det ekstraordinært godkendes, at projektet 'Hospital choice in times of restruc-
turing of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of 
uncomplicated pregnancies' tildeles restmidler i Forskningsfonden ved årets ud-
gang (forventeligt 400.000 kr.). 

 

Sagsfremstilling 

 
  

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond modtog 61 ansøgninger til 

puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger, der samlet ansøgte om 62.427.391 kr. 

 

Det oprindelige budget for puljen til forskningsprojekter/forskerstillinger var 17.6 mio, 

men på grund af mindreforbrug på andre poster under forskningsfonden er der nu ca. 

18.8 mio. til rådighed i puljen. 

  
Fordelingen af ansøgninger og beløb mellem hospitalsenheder var som følger: 

  

Hospitalsenhed Antal ansøgninger Samlet ansøgt beløb 

Regionshospitalet Horsens 8 7.494.561 

Aarhus Universitetshospital 13 17.096.707 

Hospitalsenhed Vest 12 11.571.294 

Hospitalsenhed Midt 8 6.214.258 

Regionshospitalet Randers 4 5.008.174 

Center for Folkesundhed og 

Kvalitetsudvikling 

6 6.194.825 

Præhospitalet 4 3.970.715 



 

 

LUR - Ledelsesforum for Universitet-
Regionssamarbejdet 

5. december 2013 

 

2 

Psykiatrien 6 4.382.929 

Total 61 62.427.391 

  
 

Ansøgningerne er blevet bedømt af henholdsvis Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg 

og Prioriteringsudvalget. 

Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg vurderer ansøgningernes videnskabelige kvali-

tet. På baggrund af forskningens relevans, gennemførbarhed og videnskabelige kvalitet 

indstiller Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg til Prioriteringsudvalget, hvilke ansøg-

ninger der er egnet til støtte fra forskningsfonden. 

 

Prioriteringsudvalget skal herefter gennemgå ansøgningerne og udfærdige et samlet for-

slag til udmøntning af midlerne. Udvalgets forslag til udmøntning af midlerne skal ske på 

baggrund af hospitalernes egen prioritering af deres respektive ansøgninger, og indstil-

lingen fra Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg. Derudover skal forslaget tage højde 

for, at fordelingen af midler skal følge nedenstående vejledende fordelingsnøgle: 

• Aarhus Universitetshospital: 40% 

• Hospitalsenheden Vest: 15% 

• Hospitalsenhed Midt: 15% 

• Regionhospitalet Horsens: 7,5% 

• Regionshospitalet Randers: 7,5% 

• Præhospitalet: 2,5% 

• Folkesundhedsområdet: 2,5% 

• Psykiatrien: 10% 

  

Prioriteringsudvalgets forslag til fordeling af midlerne fremgår af vedlagte skema, idet 
forslaget dog fra formandens side er suppleret med en fordeling af ekstra ca. 500.000 
kr. De ekstra midler er overskydende midler fra tildelingen af kortevarende stipendier og 
seniorstipendier, idet hele puljen til dette formål ikke blev disponeret af Stipendieudval-
get. de 500.000 kr. er fordelt efter ovenstående nøgle som tillæg til allerede prioriterede 
projekter, dog for Aarhus Universitetshospitals vedkommende til et nyt projekt.  
 
Prioriteringsudvalget fandt derudover, at projektet 'Hospital choice in times of restructu-
ring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of un-
complicated pregnancies' var meget interessant og originalt. Det fremgår som prioritet 4 
ud af 6 fra Center for Kvalitetsudvikling og Folkesundhed.  
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Prioriteringsudvalget foreslår, at projektet tildeles restmidler i Forskningsfonden ved 
årets udgang (forventeligt 400.000 kr.). 
  
LUR bedes godkende forslaget til udmøntning af midler. 
 

Beslutning 

 
Mødet blev aflyst, men indstillingen blev godkendt skriftligt af LUR.  
  

Sundhedsplanlægning har efterfølgende lavet en endelig opgørelse af de overskydende 
midler fra uddelingen af stipendier. I dagsordenspunktet var det angivet, at Priorite-
ringsudvalgets forslag til fordeling af midler er suppleret med en fordeling af ekstra ca. 
500.000 kr. - den endelige opgørelse har vist, at der ikke var 500.000 kr., men 250.000 
kr. ekstra til rådighed. Bevillingsskemaet er derfor tilrettet herefter, således at de ekstra 
midler er nedskaleret efter fordelingsnøglen. Der har ikke været bemærkninger fra LUR 
til denne præcisering. 

  

1-31-72-6-13 

2. Orientering om tildeling af korterevarende stipendier og seniorstipendier 

 

Formandskabet indstiller, 

• At orienteringen om tildeling af korterevarende stipendier og seniorstipendier ta-
ges til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 
Stipendieudvalget har afholdt møde d. 22. november 2013 for at beslutte tildeling af 

korterevarende stipendier og seniorstipendier. 

 

Forskningsfonden har modtaget  

1. 25 ansøgninger om korterevarende stipendie, der samlet ansøger om 2.199.373 

kr.  

2. 5 ansøgninger om seniorstipendie, der samlet set ansøger om 441.146 kr.  

 

Samlet set ansøges om 2.640.519 kr.  
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Fem ansøgninger om korterevarende stipendie og én ansøgning om seniorstipendie er 

afvist administrativt på grund af formaliafejl. 

 

Beslutning om tildeling af korterevarende stipendier og seniorstipendier fremgår af ved-

lagte skemaer. LUR bedes tage orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 
Mødet blev aflyst, men orienteringen er skriftligt blevet taget til efterretning af LUR. 
  
 
 


