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Høring vedr. Region Syddanmarks nye Strategi for Sundhedsforskning 
 
Region Syddanmark sender hermed udkast til Strategi for Sundhedsforskning i høring. 
 
Indledning 
Forskning er afgørende for fortsat udvikling i sundhedsvæsenet. Målrettet satsning på forskning i fore-
byggelse, behandling, pleje og rehabilitering skaber grundlag for bedre, mere effektive og mere 
skånsomme metoder, organisering og behandling – til gavn for borgere og patienter. Derfor er sund-
hedsforskning et satsningsområde i Region Syddanmark. Regionsrådet har siden 2007 sat retning for 
sundhedsforskningen gennem de foregående strategier og politikker og tilført betydelige midler til om-
rådet. Med denne strategi ønsker Region Syddanmark at fortsætte og styrke den positive udvikling på 
området ved at sætte nye ambitiøse mål for sundhedsforskning i hele regionen. 
 
Baggrund 
Strategi for Sundhedsforskning er resultatet af en bred proces med inddragelse af patienter, borgere, 
politikere, fagfolk og samarbejdsparter på tværs af sektorer, og den lægger således sporene for 
sundhedsforskningen i de næste 4-5 år. Denne strategi for sundhedsforskning er den tredje i Region 
Syddanmark og afløser Politik for sundhedsforskning fra 2011. 
 
Praktisk 
Høringsmaterialet består af: 

 Udkast til Strategi for Sundhedsforskning 

 Høringsliste 
 
Region Syddanmark anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest d. 27. september 2018 
kl. 12.00. Høringssvar bedes fremsendt pr. e-mail til forskning.sund@rsyd.dk 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende høringen og høringsmaterialet kan rettes til Martin Hønge Olsen på 
e-mail forskning.sund@rsyd.dk. 
 
Af hensyn til behandling af høringssvarene anmoder Region Syddanmark om, at der er angivet en 
kontaktperson for besvarelsen, der kan rettes henvendelse til, hvis der er behov for uddybning af de 
skriftlige kommentarer. 
 
Venlig hilsen 

 
Kurt Espersen 
Koncerndirektør 
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Liste over høringsparter vedrørende Strategi for Sundhedsforskning i Region Syd-
danmark 
 

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) 
 

dsam@dsam.dk  

Det præhospitale område i Region Syddanmark 
 

dpo@rsyd.dk  

Kommunerne i Region Syddanmark  
 

Via Fælleskommunale Sundhedssekretariat 
celu@haderslev.dk 

Odense Universitetshospital 
 

ouh.dir@rsyd.dk  

PLO i Region Syddanmark 
 

plo-syddanmark@dadl.dk  

Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark Via Råds- og Direktionssekretariatet 

Psykiatrisygehuset 
 

psykiatrisygehuset@rsyd.dk   

Specialerådene i Region Syddanmark 
 

Via sekretariatet for specialerådene 

Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark Via Råds- og Direktionssekretariatet 

Syddansk Universitet, SUND 
 

fac@health.sdu.dk  

Sygehus Lillebælt 
 

sygehus.lillebaelt@rsyd.dk  

Sydvestjysk Sygehus 
 

svs@rsyd.dk  

Sygehus Sønderjylland 
 

shs.kontakt@rsyd.dk  

University College Lillebælt 
 

ucl@ucl.dk 

University College SYD 
 

ucsyd@ucsyd.dk  
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