
Amager og Hvidovre Hospital 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Hvordan går det med forskningen på 
Amager og Hvidovre Hospital  
 
 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 1 



AHH peer-reviewed publikationer i PURE 
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

På dagsordenen  
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• Hvordan sikrer vi prioritering af forskning? 

• Hvordan allokerer vi ressourcer til 

forskning? 

• Hvordan sørger vi for, at hele hospitalet 

får gavn af vores indsats? Og at 

forskningen kommer patienterne til gode? 



Hvem forsker på AHH? 

Ove Andersen 



5 Ove Andersen 



Antal peer-reviewed publikationer på 
afdelingsniveau for 2017 
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Antal peer-reveiwed publikationer på 
afsnitsniveau for 2017 
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Ove Andersen 



9 Ove Andersen 

Region H forskningsaktivitet i 2016 

 

4200 videnskabelige publikationer 

50 afdelinger (mod 49 i 2015) med over 200 point = et højt 

forskningsniveau.  

20 afdelinger (mod 18 i 2015) med over 400 point = meget højt 

pointniveau.  

4 afdelinger (mod 3 i 2015) med over 1000 point = ekstraordinært 

højt forskningsniveau.  

 

Udvikling skyldes til dels udvikling i Journal Impact Factor fx en 

publikation i New England Journal of Medicine er steget fra 59,56 

point i 2015 til at give 72,1 point i 2016.  

 

OBS: en del af de internt forbrugte ressourcer til forskning både for 

2016 og tidligere opgøres på grundlag af forskernes samlede 

arbejdstid, der ofte udgør mere end 37 timer pr. uge – idet flere 

dedikerede forskere lægger en del af deres forskningsaktiviteter i 

”fritiden”.  
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Ove Andersen 



11 

 

Ove Andersen 



Pointfordeling - Forskningsevaluering 2017  

12 

 

Ove Andersen 



Forskningsevaluering 2017  
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Ove Andersen 

Pointfordeling - Forskningsevaluering 2017  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Re-vitalisering af forskningsstrategien i 
”Det handler om livet” 
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Hvad er næste skridt? 

• Ledelse og koordinering  

• Implementering og nyttiggørelse af forskningsresultater   

• Mere forskning i akutmodtagelsen og i de akutte forløb  

• Delestillinger mellem forskning og klinik – og på tværs af 

institutioner   

• Afprøvning af nye sundhedsteknologier og arbejdsgange 

• Interdisciplinære forskningsmiljøer  

•  Multisygdom og kronisk sygdom 

 

 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Driftsmålsstyring på Klinisk Forskningscenter   
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Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Det samlede driftsmål er ikke kun et øget antal publikationer,  
men også en øget implementering 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 16 

Klinisk 

anvendelighed  

Tid  

Antal 

publikationer  

Implementering 

= Impact  

 



Tættere kobling af klinik og forskning 

Clinical Academic Groups: 

 

• Precision diagnostics in cardiology 

 

• Translational hematology 

 

• Allergy 

”CHSP er vokset ud af ønsket om at fremme integrationen 

af forskningsmiljøer, klinisk praksis og uddannelse inden for 

sundhed og medicin til gavn for patienter og samfund.”     

                               (chsp.dk/om-chsp/) 



Clinical Academic Groups (CAG´s) 
- kernen i CHSP 

Hvad er en CAG? 

•Et stærkt, fagligt orienteret netværk på tværs af universitet 

og hospitaler 

•Løftestang for samarbejdet på tværs 

 

CAG’en 

modtager 

en 2-årig 

bevilling 

svarende til 

1,0 mio. kr. 

samt et 

ph.d. 

stipendium 

Hvorfor attraktivt at være en del af en CAG? 

•Mulighed for at realisere en faglig ambition 

•Adgang til organisatorisk, administrativ, 

ledelsesmæssig og økonomisk støtte 

•Del af en større fælles strategisk satsning 

indenfor sundhedsinnovation 



Clinical Academic Groups 

”Translational 

hematology”  

v/ Kristian Helin 

og Kirsten 

Grønbæk 
 

“Allergy”  

v/ Jeanne Duus 

Johansen og 

Carsten Geisler 

“Physical 

activity and 

sports in clinical 

medicine”  

v/ Michael Kjær 

og Flemming 

Dela 

“Precision 

Diagnostics in 

Cardiology”  

v/ Henning 

Bundgaard og 

Søren Brunak 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Amager og Hvidovre Hospital 

Indsatsområder for styrkelse af forskning og innovation 
 i Det Handler om Liv 

20 

• Forskning til gavn for de mange: 

Folkesygdomme, multisygdom og kronisk sygdom, lighed i sundhed ved 

øget fokus på sårbare patientgrupper og risikoopsporing 

• Akutte patientforløb i centrum: 

Patientforløb på tværs af overgange, akutmedicin som speciale, tidlig 

diagnosticering, screeningsmetoder og præcisionsmedicin ved 

indlæggelsen 

• Forskning tæt på klinikken: 

Delestillinger, murstensløse og tværprofessionelle forskningsmiljøer, 

patientoplevet kvalitet, klinisk relevant og implementerbar  forskning 

 

 

 


