
 

Vejledning til udfyldelse af ansøgning til Udviklings- og forskningspuljen 
 
 

Formål 
Fra Udviklings- og forskningspuljen kan der som titlen anviser, både søges midler til udviklingsprojekter og 
forskningsprojekter. Med udviklingsprojekter menes f.eks. projekter, der baserer sig på systematisk 
anvendelse af forskningsresultater, erfaringer og kundskaber for at frembringe nye produkter, erfaringer, 
nye processer eller væsentlig forbedring af allerede eksisterende. Med forskningsprojekter menes 
projekter, hvor der på basis af anerkendte metoder udvikles ny viden, eller opstiller og anvender allerede 
kendt viden i nye sammenhænge. For at komme i betragtning til støtte er det et krav, at projektet skaber 
udvikling og ny generel viden på sygehusene og ikke kun på et enkelt sygehus. Det er ligeledes et krav, at 
projekterne ikke må søge støtte til driftsmæssige forhold. Der kan søges midler til overhead. 
 

Projektansøgningerne vil blive bedømt i forhold til: 

• relevans i forhold til det overordnede formål/resultatmål og i forhold til nedenstående kriterier.  

• metodemæssig kvalitet ud fra et nærmere defineret redskab. Det vil sige, om det har en kvalitet, så 
det kan gennemføres og få effekt. Kriterier for bedømmelse af den ”metodemæssige kvalitet” 
udvikles af ekspertudvalget.  

 

Hvad kan der ydes tilskud til? 

Udviklings- og forskningspuljen kan anvendes til: 

• Ekstern konsulentbistand 

• Udvikling og forskning (løn/stillinger) – herunder ansættelse af forskningsassistenter, ph.d.-
studerende og post doc ér. 

• Overførsel af viden til og fra institutioner 

• Samarbejde med uddannelses- og/eller forskningsinstitutioner 

• Udvikling af ny praksis/dokumentation 

• Vikardækning 
 

Det kan eksempelvis være: 

• Lønomkostninger for en begrænset periode 

• Honorar til konsulentbistand 

• Transportudgifter 



• Udgifter til materiale 
 

Forudsætninger 

For at komme i betragtning til støtte er det et krav, at projektet skaber ny generel viden på tværs 

af sygehusene og ikke kun på et enkelt sygehus. 

Projekterne må ikke søge støtte til driftsmæssige forhold. 

Hvem kan søge? 
Medarbejdere og ledere i regionerne inden for Sundhedskartellets områder kan i fællesskab søge tilskud til 
udviklings- og forskningsprojekter. 
 

Tema 
Udviklings- og forskningspuljen støtter i forbindelse med OK18 projekter inden for temaerne:  
 

• Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske 
udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv 
organisering af indsatsen 

 

• Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og 
sundhedsprofessionelle. 
 

Personer med multisygdom  
Flere og flere danskere lider af kroniske sygdomme. Mange patienter har ikke kun én kronisk sygdom, men 
to eller flere kroniske sygdomme samtidigt, også kaldet multisygdom.   
 
Medicinske og kroniske syge patienters kontakt med sundhedsvæsenet og deres behov for diagnostisk 
udredning, pleje, behandling, rehabilitering samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er typisk 
meget sammensat og langvarig, strækker sig over flere specialer, afdelinger og fagligheder, og kræver 
derfor tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det kræver således en særlig kompetent indsats fra 
sygehusenes sundhedsprofessionelle. Der er brug for yderligere evidensbaseret og kvalitetssikret 
sundhedsfaglig viden om, hvordan man kan forbedre diagnostikken, behandlingen, plejen og den 
rehabiliterende indsats overfor patienter med multiple kroniske sygdomme.   
 
Sygehusene tager allerede en række initiativer for at vejlede de multisyge patienter til at leve et liv med 
kronisk sygdom og hjælpe dem i overgangene mellem forskellige specialer og mellem sektorerne. Fremover 
kommer flere indsatser for multisyge til at foregå langt mere patientnært. Det betyder bl.a., der er brug for 
viden om, hvordan kvaliteten af de patientnære indsatser sikres, samt hvordan patienten og dennes 
pårørende involveres i størst muligt omfang og med det bedst mulige sundhedsmæssige udkomme.   
 
Relationer og relationsopbygning 
Når et menneske er sygt eller bekymret for at være sygt, eller gennemgår trancederende processer af 
betydning for krop og sundhed (i generationer), aktiveres dets sårbarhed. Sårbarhed er et grundvilkår i 
livet, men står i et spændingsforhold til tidens krav om autonomi. Patienter vil på den ene side accepteres 
som selvstændige individer og på den anden side har de et behov for at blive ”set” af de 
sundhedsprofessionelle som hele mennesker med individuelle behov.   
 



Undersøgelser og forskning peger på, at en kontinuerlig indsats og relation har positiv betydning for 
sygdomsforløbet og effekten af indsatsen. Det gælder formentlig for en lang række sygdomsbehandlinger 
og sundhedsindsatser, herunder også for patienter med kroniske sygdomme. Samtidig bliver mennesker og 
patienter i langt højere grad selvdiagnosticerede og selvmonitorerende via brug af internet og 
sundhedsapps, ligesom behandlings- og rehabiliteringsmæssig brug af telemedicinske løsninger og 
patientnær diagnostik er, og i de kommende år, vil blive mere udbredt. 
Det er vigtigt for patienterne, at de sundhedsprofessionelle tager dem alvorligt, og samtidig anerkender 
deres viden om egen sundhedstilstand. Der er derfor behov for, i dansk sammenhæng, at skabe øget viden 
om, hvilken betydning og effekt for sundhedstilstanden det har, at der er god kvalitet i relationen mellem 
patient og den sundhedsprofessionelle.  
 
De stadig kortere indlæggelser og stigende antal ambulante behandlinger/undersøgelser kræver samtidig, 
at der udvikles på måden, der arbejdes med relationsopbygning, således at denne fremmes bedst muligt.  
 

Delkriterier 
Inden for temaerne vil ansøgninger, der særligt har fokus på et eller flere af nedennævnte områder under 
hhv. udviklings- og forskningsprojekter blive prioriteret:  
 

Udviklingsprojekter 

• projekter, som implementerer ny og eksisterende viden herunder udvikling og implementering af 
kliniske retningslinjer,  

• projekter, som udvikler og implementerer nye praksis forstået som nye opgaver, ny 
arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation, nye 
dokumentationsformer m.m.,  

• projekter, som udvikler og dokumenterer fagprofessionel kompetenceudvikling,  

• projekter, som udføres af flere forskellige faggrupper og/eller på tværs af afdelinger, afsnit mv. 
 

Forskningsprojekter 

• projekter, som udvikler ny viden og nye metoder og dokumentation for effekt i forhold til 
områderne undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering,  

• projekter, som udvikling ny viden og nye metoder i forhold til organisering af daglig klinisk praksis,  

• projekter, som udføres af flere forskellige faggrupper og/eller på tværs af afdelinger, afsnit mv. 
 

Projektets omfang 
For at underbygge ønsket om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i 
regionerne, og dermed øge den organisatoriske viden om tværfaglige og forløbsorienterede arbejdsgange, 
er det vigtigt, at projekterne har et vist omfang. Projekter skal derfor minimum ansøge om 300.000 kr. incl. 
moms.  
 
Projekterne, der bliver udvalgt af styregruppen, påregnes at få tilsagn om støtte i løbet af december 2019.  

Midlerne til projekterne udbetales ved projektstart, og det forventes at projekterne igangsættes hurtigst 
muligt. 
 
Det forventes, at der aflægges delregnskab på opfordring fra styregruppen i Udviklings- og forskningspuljen 
samt endeligt regnskab ved projektafslutning.  



 

Formidling og offentliggørelse 
I bedømmelsen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på overvejelser om og initiativer til videndeling og 
organisatorisk læring på tværs af afdelinger. Yderligere forventes det, at projekter søger at videreformidle 
viden i relevante fagblade, hjemmesider m.v.  
 
Det kan eksempelvis gøres via: 

• Annoncer eller artikler i elektroniske nyhedsbreve og medlemsblade fra de faglige organisationer 

• Henvendelse til hospitalernes forskningsenheder 

• Afholdelse af orienteringsmøder, konferencer mv.  

• Annonce eller artikel på www.lederweb.dk 

• Videreformidling om projektet via chefgrupper, netværk, kontaktgrupper, TR m.fl. 

• Annoncer på regionernes intranet og i regionernes nyhedsbreve til medarbejdere og ledere 
 
Det er et krav til projekterne, at der udarbejdes en faglig artikel/opsummering med henblik på 
offentliggørelse, og som Udviklings- og Forskningspuljen gøres bekendt med. 
 
 


