
Kriterier for at komme i betragtning som en CAG 

De overordnede kriterier for en CAG-ansøgning er dokumenteret excellent forskning inden for det givne 

område og et klart mål for den kliniske impact. 

 

En CAG skal have et strategisk sigte og et fagligt fokus, der går på tværs af miljøer på både universiteter og 

regionenernes hospitaler og gerne inddrager flere miljøer i hver organisation. 

 

Hver CAG har et formandskab bestående af en CAG-formand og en CAG-næstformand. Det er et kriterie, at 

de to personer i formandskabet skal have forskellige hovedansættelser (hhv. regional og universitær). Alle 

fire partnerorganisationer skal indgå i hver CAG som repræsenteret blandt enten CAG-formandskabet eller 

key-members, med mindre der undtagelsesvis fraviges herfra gennem godkendt dispensation fra 

formandskabet for Executive Board forud for fremsendelse af ansøgning. 

 

Ud over de overordnede kriterier vil der i forbindelse med det enkelte call være en række mere specifikke 

kriterier der skal opfyldes. 

 

Målet 

• Fremme uddannelse og excellent forskning. Det kan i forskellige CAGs ske inden for alle discipliner 

på det sundhedsvidenskabelige område og relevante teknisk videnskabelige område 

• Skabe værdi for forskning, patienter/borgere og samfund 

• Løfte en stærk fælles ambition der tåler international revision 

• Sikre et klart klinisk outcome 

Organisering 

• Proven excellence eller potentiale herfor 

• Konkret aktivitetsplan for konsolidering af CAG’en, herunder udbredelse af viden, uddannelse og 

kompetenceudvikling, outreach og innovation 

• Klar og realistisk beskrivelse af governancestrukturen i relation til CAG’en internt og i relation til 

både universitet/-er og hospitaler 

• Stærkt internationalt netværk 

Gennemførbarhed 

• Konkret og realistisk aktivitetsplan for hvad CAG’en vil opnå de første år inden for forskning, klinik 

og uddannelse 

• Konkrete forslag til innovative uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag inden for CAG’ens 

område 

• Konkret finansieringsplan for tiltrækning af den nødvendige finansiering af aktiviteter i CAG’en 

• Specifikation af egne mål og succeskriterier inden for de første 2 år 



Endvidere indgår det i vurderingen af den enkelte ansøgning, om området har behov for det 

organisatoriske løft, som ligger i udpegningen til CAG. Således vil et modent og fagligt stærkt miljø ikke 

nødvendigvis blive udpeget som CAG, hvis den fælles CAG-organisering og det faglige indhold ikke tilfører 

et markant fagligt løft af området til gavn for patienterne, borgerne og samfundet. 


