Forskningen har en særlig rolle på Rigshospitalet. Som landets største universitetshospital har
Rigshospitalet et særligt ansvar ikke alene for at behandle de nuværende patienter på bedst mulig vis, men
også for at skaffe ny viden der kan sikre, at fremtidens patienter til stadighed får glæde af de landvindinger,
der sker som følge af ny viden på det sundhedsvidenskabelige område.
Rigshospitalet samarbejder med Region Hovedstaden og Københavns Universitet om infrastruktur og fælles
tværgående forskningssatsninger. På det regionale niveau spiller Rigshospitalet en central rolle, fordi
Rigshospitalet er ansvarlige for mere end halvdelen af den forskning, der foregår i Region Hovedstaden.
Rigshospitalet har en overordnet vision om at være Danmarks internationale hospital og har opsat en
række mål for forskningen:
Alle specialer og fagområder på Rigshospitalet producerer og offentliggøre forskning af høj
international kvalitet.
Rigshospitalet har et internationalt miljø og en veludviklet forskningsinfrastruktur.
Rigshospitalet fastholder et internationalt højt niveau indenfor klinisk forskning og translationel
medicin.
Rigshospitalet er en af de drivende kræfter i den internationale forskningsverden.
Rigshospitalet skaber karrieremuligheder, der sikrer innovation i forskning.
Rigshospitalet har i 2016 iværksat en handlingsplan for at styrke forskningen på Rigshospitalet. Initiativerne
falder inden for tre områder:
Ledelse og organisation. Integration af forskning og klinik
Aktiviteter for synliggørelse af forskningen
Bedre rammer for den enkelte forsker på Rigshospitalet
Forventningen er, at handlingsplanen vil bidrage til, at forskningen er mere tydeligt tænkt sammen med
ledelse af klinikken, samt at tværgående satsninger, samarbejde på tværs og hospitalsprioriteringer af
forskningen bliver markant mere synlige internt og eksternt.
KOORDINERENDE PROFESSORER
Rigshospitalet har i samarbejde med KU/SUND udpeget en koordinerende professor i hvert af de 7 kliniske
centre.
De koordinerende professorer skal i samarbejde med centerledelsen fremme samarbejdet mellem
center- og klinikledelser og forskningsmiljøerne i centeret, for så vidt angår de universitære
opgaver herunder forskning og uddannelse.
Den koordinerende professor skal i samarbejde med centerledelsen bidrage til udvikling af og
opfølgning på centerets forskningsstrategi og samarbejde med KU.
De koordinerende professorer forbereder indstilling til etablering eller forlængelse af lærestols- og
eksternt finansierede professorater samt kliniske forskningslektorater i samarbejde med
centerledelsen.
De koordinerende professorer inviteres til centerledelsesmøder 6 gange om året med henblik på
dels drøftelse af hospitalets samarbejde med KU om de universitære opgaver, dels med henblik på
drøftelse af forskningsstrategiske emner og aktuelle udfordringer.

KLINIKUDPEGET PROFESSOR
Rigshospitalet ønsker at skabe bedre integration mellem forskning og klinik. Målet er at styrke forskning og

implementering af forskningsresultater ved, at forskningen er mere tydeligt tænkt ind i ledelse. Derfor er
der en ”klinikudpeget professor” i alle hospitalets klinikker.
Den klinikudpegede professor skal, med inddragelse af klinikkens øvrige forskningsaktive og sammen med
klinikledelsen, formulere forskningsmål og faglig udviklingsstrategi for klinikken, således at disse
harmonerer med regionens og hospitalets overordnede vision. Den klinikudpegede professor skal sikres
indflydelse på beslutninger vedrørende forskning og ansættelse af forskningsaktivt personale (dvs. lektorer,
afdelingslæger, overlæger, stipendiater mv.). Den klinikudpegede professor deltager i centerråds- og
klinikledelsesmøder efter behov.
Den klinikudpegede professor har sammen med klinikledelsen et særligt ansvar for:
At udgøre det akademiske bindeled mellem klinikkens forskningsmiljø og klinikledelsen
Klinikkens akademiske og faglige udvikling
Initiering og understøttelse af forskningsaktivitet
Implementering af forskningsresultater samt forskningsformidling
Formulering af klinikkens samlede forskningsstrategi
Inddragelse af klinikkens øvrige forskningsledere og Forskere
Deltagelse i ansættelse af personale til stillinger med helt eller delvis forskningsindhold
Med i bestyrelsen for klinikkens forskningspulje.
RIGSHOSPITALETS FORSKNINGSSTRATEGISKE RÅD
Det forskningsstrategiske råd er nedsat for at styrke Rigshospitalets samlede forskningsmæssige position.
Fokus er på det elitære, og rådet er forpligtet på hospitalsperspektivet og er nedsat for at åbne endnu flere
muligheder for, at Rigshospitalet som samlet hospital kan byde ind og prioritere større
forskningssatsninger, der går på tværs fx af hospitalets centre og specialer og/eller i samarbejde med andre
hospitaler, regioner og universiteter.
Rådet skal også styrke Rigshospitalets evne til at indplacere og samarbejde med større tværgående
forskningsprojekter – og dermed få fuld udnyttelse af forskningsmæssige fremskridt til gavn for patienterne
og den fortsatte udvikling.
Rådet arbejder uafhængigt af Rigshospitalets Forskningsudvalg, der disponerer Rigshospitalets
forskningspulje. Det forskningsstrategiske råd kan sætte nye aktiviteter i gang ved at stille forslag til
direktionens prioritering og/eller gennem finansiering eksternt – nationalt eller internationalt.
Rådets opgaver
Strategisk rådgivning af direktion og centerledelseskreds om hvordan Rigshospitalet og RegionH
samlet bliver stærkere på forskningsområdet – nationalt og internationalt.
Stille konkrete forslag til direktionen om større tværgående forskningsmæssige satsninger og
kommende muligheder nationalt og internationalt, så Rigshospitalet og RegionH kan komme på
banen i rette tid.
Rådgivning og bistand til direktion og centerledelser i spørgsmål angående den overordnede
handlingsplan for forskning i samarbejde med Forskningsudvalget.
Bidrage til strategiformulering for tilvejebringelse af eksterne forsknings- og udviklingsmidler til
Rigshospitalet. Dele viden om nye muligheder for projekter, ”Funding” og nye tendenser i det
fonds- og forskningsmæssige landskab - regionalt, nationalt og internationalt.
Vurdering af konkrete forslag og idéer fra hospitalet om større tværgående forskningssatsninger.
Alle ansatte kan stille forslag til rådets vurdering ud fra en nærmere beskrevet og ubureaukratisk
procedure. Forslagsstilleren inviteres til selv at fremlægge sit forslag på et rådsmøde.

Understøtte netværk og se muligheder på tværs af stærke forskningsmiljøer og stærke kliniske
miljøer på Rigshospitalet.
Medlemmer og sammensætning
Rådets medlemmer repræsenterer ikke eget speciale, egen faggruppe, eget center eller klinik, men har
fokus på hospitalsperspektivet med store tværgående satsninger og prioriteringer. Der skal være
opmærksomhed på hele spektret fra grundforskning til anvendt klinisk forskning.
Forum for Forskning og Innovation
Rigshospitalet forum for Forskning og Innovation er under etablering.
Læs mere her på sigt:
https://intranet.regionh.dk/rh/Sider/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://intranet.regionh.dk/rh/
organisation/moedefora-for-rigshospitalet/strategiske-indsatsomraader/Sider/default.aspx

