1212
12.maj 2016 jnr. 16/14204

Etablering af universitetsklinikker på regionale
sygehuse i Region Syddanmark.
Baggrund
På opfordring af det regionale strategiske forskningsråd drøftede sygehusledelserne den 11. august
2015 perspektiverne for at navngive de regionale sygehuse, så de i højere grad signalerer
tilknytning/samarbejde med Syddansk Universitet. Sygehusledelserne konkluderede, at der i første
omgang skal arbejdes for etablering af universitetsklinikker, som skal være kliniske forskningsmiljøer
af en vis klasse og med minimum et klinisk professorat.
I det regionale strategiske forskningsråd er sagen drøftet af flere omgange. Der er i rådet bred
tilslutning til, at betingelser for universitetsklinikker kan opfyldes ved en overbygning på de sæt krav,
der allerede gælder for fokuserede forskningsgrupper på sygehusene. Desuden må navngivningen
ikke skabe tvivl om, at OUH/NytOUH er regionens eneste Universitetshospital.
Navngivningen er endvidere drøftet i Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syd med dekan for Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU og direktør i Region Syddanmark, og med Institutlederne
fra henholdsvis Klinisk Institut KI og Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU.
På baggrund af drøftelserne er der i et samarbejde med SDU udarbejdet et sæt af kriterier, hvorpå
regionale universitetsklinikker kan udpeges, og således at der er garanti for høj kvalitet i forskningen
og relevans for klinikken.
Navngivningen er godkendt af Direktionen for Region Syddanmark.
Perspektiver ved etablering universitetsklinikker
Der forudses mange positive effekter ved udvikling og etablering af universitetsklinikker ved de
regionale sygehuse. Et sygehus med en eller flere universitetsklinikker viser af navn og gavn høj
kvalitet så vidt angår forskning og klinik, og vil derfor stå stærkt i konkurrencen om eksterne
forskningsmidler. Desuden er forskningsmiljøer med et tæt universitetssamarbejde meget attraktive i
forhold til fastholdelse og rekruttering af forskere og klinikere. Endvidere har et sygehus med
universitetsklinikker sandsynligvis en større chance for at tiltrække nationale og internationale
partnerskaber og samarbejde med virksomheder. Endelig vil universitetskliniker stimulere til ny og
endnu mere forskning på sygehusene.
Det regionale strategiske forskningsråd vurderer, at der er et stort potentiale for etablering af
universitetsklinikker i Region Syddanmark. Der er således mindst 10 forskningsmiljøer på de regionale
sygehuse, som har potentiale til at blive en universitetsklinik, hvilket svarer til de eksisterende
fokuserede forskningsgrupper, og flere står endda på spring.
Navne og skiltning
Det regionale strategiske forskningsråd har efter oplæg fra institutlederne på KI og IRS drøftet om der
skal være skiltning i forhold til universitetsklinikker. Det er tænkt, at skiltningen af universitetsklinikker
primært drejer sig om markering i forhold til fondsansøgninger (brevpapirniveau), og ikke som udbredt
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skiltning på sygehusene. Der skal dog mellem sygehusene finde fælles koncept for, hvordan og
udbredt skiltningen kan tillades. Skiltning på klinikniveau er dog en opladt mulighed.
Rådet finder at skiltningen skal indeholde logo både fra SDU og Region Syddanmark, og udtrykket
ellers er enkelt og klart med højst to linjer – en linje med sygehuset navn og en med navnet på
universitetsklinikken. Herunder ses eksempler på en opsætning af logoer og navngivning. Der
arbejdes videre med selve logoopsætningen i regi af de respektive kommunikationsafdelinger i Region
Syddanmark og på SDU.

Hvad er en universitetsklinik? – definition og krav
Der er som sagt tale om udpegning af forskningsmiljøer, der kombinerer forskning og klinik på et højt
niveau. En universitetsklinik er derfor et klinisk forskningsmiljø med en formel samarbejdstilknytning til
et universitet og som udøver:
• forskning af høj forskningsfaglig kvalitet såvel som med
• klar relevans for udvikling af et eller flere kliniske områder og således
• understøtter det faglige niveau, uddannelse og evidensbasering i en eller flere kliniske
funktioner/specialer.
Med afsæt i de eksisterende krav for godkendelse af fokuserede forskningsgrupper opsættes følgende
krav for universitetsklinikker:
1. Forskningsmiljøet/gruppen er beliggende på et af sygehusene i Region Syddanmark og
organiseret under institut for Regional Sundhedsforskning, SDU
2. Forskningsmiljøet/gruppen er etableret på baggrund af forskningsaktiviteter af høj kvalitet som
går min. 3 år tilbage dvs. der er en portefølje af forskningsprojekter, forskningsansættelser,
uddannelsesaktiviteter og publikationer, som understøtter det faglige niveau og
evidensbasering af en eller flere kliniske funktioner.
3. Rammevilkårene skal være af en sådan karakter, at der er en økonomisk basisfinansiering af
minimum 3 forskningsårsværk og sikret en kapacitet(ressourcer) i forskningsgruppen
fremadrettet i en 5 årig periode
4. Der er ansat en klinisk professor i forskningsmiljøet
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5. Der er et formelt forskningssamarbejde med internationale eller/og nationale partnere
6. Der foreligger en forskning og -udviklingsplan, der beskriver et vækstscenarie, og hvordan
dette realiseres i et 5 år perspektiv. Planen beskriver blandt andet baseline for publikationer
og min. ansættelse af 1 ny ph.d. eller 1 ny postdoc i gennemsnit per år i 5 år.
Proces for udpegning og forlængelse
Udpegningen som universitetsklinik beror på en uvildig forskningsfaglig vurdering af en ansøgning fra
pågældende sygehus indeholdende beskrivelser af ovenstående krav. Institutlederen for henholdsvis
Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU udarbejder en indstilling efter
indhentning af en vurdering af ansøgningen fra en passende ekstern part i DK eller udlandet.
Indstillingen tilgår Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syd til endelig beslutning om udpegning.
Universitetsklinikkerne følges i regi af Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syd på baggrund af
årsrapporter og en slutevaluering.
Det gælder også, at en udpegning opretholdes i 5 år, og kan fornys efter ansøgning. En vurdering om
forlængelse sker på baggrund af gældende krav og med afsæt i resultatet af slutevalueringen.
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