
Orienteringsmøde



Formålet med Folkesundhed i Midten:

Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles 
kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser 
og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt
fagligt niveau.

Opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at
tiltrække nationale forsknings- og udviklingsmidler i 
samarbejde med faglige miljøer.

Udvikle et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet.



Organisering 

Bestyrelsen (Sundhedsstyregruppen)
Træffer endelig beslutning vedrørende ansøgninger.

Prioriteringsudvalget 
Udarbejder indstilling til Bestyrelsen vedrørende ansøgningerne.

Det videnskabelige bedømmelsesudvalg 
Foretager en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne, inden 
de behandles af Prioriteringsudvalget.

Formandskabet
Træffer afgørelser ved løbende spørgsmål

(Sammensætning af udvalgene mv. findes på www.fim.rm.dk og 
findes også i årsrapporterne for Folkesundhed i Midten) 



Økonomisk konstruktion

Folkesundhed i Midten finansieres i fællesskab mellem 
Region Midtjylland og kommunerne.

Den fælles økonomi er opbygget af et fast årligt bidrag på 
1 krone pr. borger både fra kommunerne og fra regionen.

Samlet årligt bidrag ca. 2,5 mio. kr.

80 pct. af budgettet udgør projektansøgningspuljen
inkl. støtte til udformning af projektbeskrivelse.

20 pct. af budgettet udgør beredskabspuljen.



Projektansøgningspuljen

Der ydes støtte til følgende:

1. Forskningsprojekter, som er praksisnære og 
anvendelsesorienterede. Der ydes fortrinsvis støtte til 

forskningsprojekter, som gennemføres af postdoc-forskere. Der ydes 

støtte i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. ansøgning.

2. Udarbejdelse af ph.d.-protokol. Der kan maksimalt ydes støtte

med 100.000 kr. pr. ansøgning.

Ved vurderingen lægges vægt på:

Forskningsprojektets relevans for kommunerne og regionen.
Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet.
Forskningsprojektets gennemførbarhed.



Indsats- og temaområder 2017

Indsats- og temaområderne for Folkesundhed i Midten følger 
Sundhedsaftalens visioner for et fælles sundhedsvæsen. 

Indsats- og temaområderne er i 2017:

• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser.
• Sundhedsløsninger tæt på borgerne.
• Mere lighed i sundhed.



Støtte til udformning af projektbeskrivelse

Udarbejdelse og kvalificering af projektbeskrivelse.
Specifik hjælp til tekniske dele af ansøgningen.

Der kan bevilges op til 10 konsulenttimer (maks. i alt 15.000 kr.).
Beslutning vedrørende støtte træffes af Formandskabet . Støtten 
finansieres af projektansøgningspuljen.    

Beredskabspuljen
Udgør 20 pct. af Folkesundhed i Midtens årlige budget og 
disponeres af Bestyrelsen til særlige projekter og initiativer inden 
for Folkesundhed i Midtens opdrag. Puljen til beredskab skal sikre 
muligheden for at handle hurtigt, hvis situationen kræver dette.



Opslag
Frist for indsendelse af 
ansøgning 28. september

Møde i Det Videnskabelige 
Bedømmelsesudvalg

Møde i Prioriteringsudvalget

Godkendelse i 
Sundhedsstyregruppen Uddeling af midler

Årshjul
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Ansøgt og bevilget beløb

Ansøgt beløb Bevilget beløb 2016:  Det bevilgede beløb er inkl. 

400.000 kr. til udvikling af 4 

forskningsprojekter
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Antal modtagne og imødekomne ansøgninger

Antal ansøgninger der er modtaget Antal ansøgninger der er imødekommet

2016: Antallet af imødekomne ansøgninger 

er inkl. 4  bevillinger udvikling af 

forskningsprojekter.



Særlige forhold i 2016

• Kun 7 ud af 28 ansøgninger blev i første omgang bedømt som 
støtteværdige af Det videnskabelige bedømmelsesudvalg.

• Formålet med Folkesundhed i Midten er bl.a. at opbygge forskning 
indenfor det kommunale-regionale opgavefelt, hvor der ikke er en 
længerevarende tradition for forskning.

• Formandskabet besluttede derfor, at alle forskningsprojekter, hvor 
der var tilknyttet et godkendt ph.d.-projekt, blev betragtet som 
støtteværdige.

• Formandskabet anmodede desuden Det videnskabelige 
bedømmelsesudvalg om at vurdere, om nogle at de afviste 
ansøgninger kunne udvikles vha. en bevilling på 100.000 kr.



Gode råd til ansøgere 

• Læs opslaget grundigt.

• Afgræns problemstillingen fremfor at brede den ud.

• Brug så vidt muligt én videnskabelig tilgang.

• Brug muligheden for hjælp (10 timers konsulentbistand).

• Få andre erfarne forskere til at se ansøgningen igennem.

• Gå i gang i god tid før den 28. september (man kan løbende 
arbejde på ansøgningen i ansøgningssystemet efond).

• Tjek at alle de krævede bilag er med i ansøgningen.



Se mere på:

www.fim.rm.dk


