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Kommissorium for Forskningsrådet ved Steno Diabetes 

Center Sjælland, SDCS 
 

Formål 

Forskningsrådet har til formål at styrke forskning i Steno Diabetes Center 

Sjælland (SDCS), sikre god koordinering af forskningsområderne i SDCS, og 

understøtte at SDCS og samarbejdspartnere arbejder hen mod at bedrive forskning 

af høj international standard. 

Forskningsrådet rådgiver bestyrelsen for SDCS i spørgsmål om prioritering af 

SDCS’ indsats på det forskningsmæssige område.  

 

Opgaver 

Forskningsrådet har særligt til opgave at: 

 Deltage i udarbejdelse, implementering og evaluering af forskningsstrategi 

for SDCS 

 Identificere relevante forsknings- og satsningsområder samt fastlægge 

generelle principper for tildeling af økonomisk støtte til 

forskningsprojekter finansieret af SDCS 

 Koordinere tværgående forskningsopgaver internt samt indgå i samarbejde 

med lokale, regionale og nationale forskningsmiljøer  

 Medvirke til at 

 Forskning indgår som en integreret del af relevante 

sygehusafdelinger, almen praksis, kommuner og andre institutioner 

tilknyttet SDCS 

 Forskning og klinisk udvikling og praksis er tæt koblet 

 Forskningsresultater implementeres systematisk i relevante 

sammenhænge 
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Rådets sammensætning 

Forskningsrådet består af 15-20 medlemmer. 

Formand (ikke valgbar):  

 Forskningschef for SDCS (aktuelt centerdirektøren) 

 

Øvrige medlemmer: 

To personer med diabetes 

 

Forskere 

 To professorer 

 En lægefaglig senior forsker 

 En senior forsker / post.doc med baggrund i en mellemlang videregående 

uddannelse (MVU) 

 To ph.d. studerende 

 

Klinikere 

 En SDCS centerchef 

 En ledende overlæge fra en medicinsk afdeling i Region Sjælland 

 En leder med MVU baggrund fra relevant sygehusafdeling i Region 

Sjælland  

 

Regionale ledere 

 Formanden for det regionale forskningsråd  

 Forsknings- og Innovationschefen i Region Sjælland 

 En sygehusledelses repræsentant  

  

 

Eksterne samarbejdspartnere 

 En forskningsleder fra Absalon 

 En repræsentant for almen praksis 

 En repræsentant for kommunerne 

 

 

Forskningsrådet skal have repræsentanter fra psykiatrien og regionens fire 

akutsygehuse fordelt på diabetes-relevante specialer. Desuden skal 

forskningsrådet repræsentere en faglig bredde i form af lægefaglige samt MVU 

kompetencer, sundhedstjenesteforskning, forebyggelsesforskning og kvalitative 
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såvel som kvantitative interesseområder. Der skal sikres repræsentation fra både 

primær og sekundær sundhedstjeneste forskning. 
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Valgproces 

Kandidater til forskningsrådet kan indstilles af regionens sygehusledelser, 

afdelingsledelser inden for diabetes-relevante specialer, forskere i Region 

Sjælland og SDCS ledelsen.  

Der rekrutteres personer med diabetes til at indgå i forskningsrådet gennem 

annoncering af frivilligt arbejde og via den regionale Diabetesforening.  

Forskningsrådet nedsættes af SDCS ledelsen og godkendes i SDCS bestyrelsen. 

Forskningsrådets medlemmer sidder som udgangspunkt i en 3-årig periode. 

 

Ad-hoc udvalg 

Forskningsrådet kan nedsætte og opløse ad-hoc udvalg. Sådanne udvalg kan efter 

forskningsrådets beslutning også involvere medlemmer, som ikke sidder i 

forskningsrådet.   

 

Forskningssekretariatet 

Forskningsrådet understøttes af den regionale enhed i SDCS med følgende 

opgaver: 

 Dagsordner og referater 

 Udarbejdelse af indstillinger til bestyrelsen 

 Administration af forskningsmidlerne 

 Forskningsafrapportering (PURE, ResearchFish, årsrapport) 

 Ad-hoc forskningsrelaterede emner 

 

Patientinvolvering 

De to patientrepræsentanter indgår på lige fod med de andre medlemmer i 

Forskningsrådet. 

Under opstart af arbejdet i Forskningsrådet tilbydes patientrepræsentanterne støtte 

til at sætte sig ind i opgaven, forståelse for forskningens governance og en 

forventningsafstemning. Herefter afholdes før hvert Forskningsrådsmøde et 

formøde med formanden, hvor de enkelte sager kan diskuteres og eventuelle 

tvivlsspørgsmål besvares. 
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Forretningsorden 

Der afholdes møder efter behov og som minimum fire gange om året. Formanden 

indkalder til møderne og udarbejder dagsorden. Emner til dagsordenen skal være 

forskningssekretariatet i hænde senest to uger før mødeafholdelse. Dagsorden og 

mødeindkaldelse udsendes senest en uge før mødeafholdelse. Referat udsendes 

senest 14 dage efter mødeafholdelse.  Medlemmerne har en periode på en uge 

efter referatets udsendelse til rettelser og bemærkninger. Herefter betragtes 

referatet som godkendt. Møderne ledes af formanden.  

 

Beslutningskompetence 

Bestyrelsen for SDCS har uddelegeret beslutningskompetence til forskningsrådet i 

forhold til uddeling af forskningsmidlerne. Til bedømmelse af ansøgninger til 

puljemidler etableres et ad hoc-bevillingsudvalg bestående af forskningschefen 

samt 5-6 forskere med bred repræsentation fra Region Sjællands sygehuse, samt 

repræsentation fra såvel lægefaglig- som MVU professioner (ad-hoc udvalg). 

Dette udvalg vurderer og fordeler midlerne. Bevillingsudvalget er 

beslutningsdygtigt såfremt forskningschefen er tilstede og der er indgivet skriftlig 

eller mundtlig bedømmelse af ansøgninger fra mindst fire bedømmere. 

Forskningsrådet og bestyrelsen orienteres efterfølgende. 

Den uddelegerede beslutningskompetence holdes indenfor forskningsstrategien og 

de økonomiske rammer som bestyrelsen for SDCS har udstedt.  

Forskningsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer 

er til stede. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

Formanden kan i visse tilfælde træffe beslutninger udenom forskningsrådet, fx 

ved sager af forretningsmæssig karakter. 

Forinden beslutninger af væsentlig betydning skal træffes, tilstræbes det, at alle 

rådets medlemmer har haft lejlighed til at deltage i sagens behandling og til at 

give deres mening til kende, eventuelt skriftligt eller telefonisk.  

Forvaltningslovens bestemmelser vedrørende habilitet og tavshedspligt finder 

anvendelse for forskningsrådets arbejde.  


