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AFRAPPORTERING FRA TIDLIGERE
GLOBAL EXCELLENCE VINDERE

Status over tidligere vinderes gavn af Global Excellence anerkendelsen

Baggrund
Global Excellence miljøerne er forpligtet til på årligt basis at afrapportere til administrationen vedr. deres aktiviteter det seneste år.
Nærværende bilag er en opsamling på den nylige afrapportering fra Global Excellence
vinderne for henholdsvis 2010 og 2011. Afrapporteringen er gældende for perioden
november 2011 til og med november 2012 og inkluderer svar fra i alt 14 Global Excellence miljøer - 1 miljø mangler fortsat at afrapportere.
Global Excellence miljøerne skal via et fastlagt skema afrapportere deres vigtigste resultater indenfor følgende punkter:






De vigtigste resultater indenfor f.eks. banebrydende forskning, behandling,
samarbejder, nye initiativer mv.
Hvad (dele af) bevillingen er brugt til, og hvad de har opnået med denne.
Hvordan de bruger anerkendelsen, og i hvilke sammenhænge den er nyttig.
Hvad der ligger af spændende udviklingsområder i den nærmeste fremtid.
Hvordan de bruger tildelingen af Global Excellence i deres interne og eksterne (nationale og internationale) kommunikationsindsats.

Overordnet konklusion
Administrationen evaluerer løbende Global Excellence programmet på baggrund af de
årlige afrapporteringer for at vurdere, om programmet fungerer efter hensigten, samt
for at få indsigt i, hvorledes prisvinderne har gavn af anerkendelsen og bevillingen.
Afrapporteringerne understøtter indtrykket af, at effekten af Global Excellence initiativet fungerer som tiltænkt, og at prisvinderne har stor gavn og glæde af titlen. Den
overordnede konklusion fra administrationens side er, at Global Excellence programmet kan anses som en succes, som har opnået meget opmærksomhed i Region Hovedstaden, og hvor titlen som Global Excellence vinder aktivt benyttes af prisvinderne.
Det vurderes, at Global Excellence programmet er værdsat i Region Hovedstaden og
har bidraget til regionens sundhedsforskning og behandlingsmiljøer.
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De vigtigste resultater indenfor banebrydende forskning, behandling, samarbejder,
nye initiativer etc.
Alle Global Excellence miljøerne har det seneste år opnået vigtige resultater indenfor
deres respektive forskningsfelt. Dette viser, at forskning kontinuerligt vægtes højt hos
alle miljøerne, og at målsætningen om, at Global Excellence tildeles miljøer, som udfører forskning på højt plan, fortsat opfyldes.
Otte af Global Excellence miljøerne har ligeledes det seneste år opnået vigtige resultater indenfor behandling af patienter. Og halvdelen af miljøerne har i det forløbne år
opbygget nye givtige samarbejder, både nationalt og internationalt.
”Klinikken har i 2012 haft adskillige publikationer, som har givet anledning til stor videnskabelig og mediemæssig interesse. Publikationen af vores nye markør HE4, medførte invitation til præsentation i flere nationale og internationale møder og har medført, at klinikken
blev udpeget til at styre et stort internationalt
HE4-projekt inkluderende 12 centre fra forskellige lande.”
”Opfundet, patenteret og indført ny PET skanningsmetode til patienter med neuroendokrine
tumorer. Metoden er overlegen i forhold til aktuelle rutinemetode. Metoden er allerede anvendt i over 200 patienter på Rigshospitalet og
erfaringer publiceret i ledende internationale
tidsskrifter.”

Hvad (dele af) bevillingen er brugt til, og hvad de har fået ud af dette:
Det er ikke et krav i afrapporteringen, at der gøres rede for, hvor meget af bevillingen,
der er blevet brugt for nuværende. De fleste af Global Excellence miljøerne har da heller ikke oplyst om dette. Det vides dog, at der er et enkelt miljø, som har brugt hele
deres bevilling, samt at to miljøer endnu ikke er begyndt at bruge af deres bevilling.
Hvad de forskellige miljøer vælger at benytte deres bevilling til, er meget enslydende.
Halvdelen af miljøerne benytter dele af bevillingen direkte i forbindelse med deres
forskningsaktiviteter eller i forbindelse med udvikling af nyt udstyr i relation til deres
forskning.
Derudover benytter næsten halvdelen af Global Excellence miljøerne bevillingen til
seminarier, symposier, konferencer, kurser el.lign. Enten arrangerer de disse selv
og/eller også sender de personale af sted for at blive videreuddannet og for at få nye
faglige input.
Lidt over en tredjedel af miljøerne bruger også en del af bevillingen på at ansætte nyt
personale og oprette nye ph.d. stipendier og professorater, som kan styrke afdelingens
forsknings og/eller behandlingsindsats. Ofte med en international tilgang, da flere af
disse nye personaler kommer fra udenlandske institutioner.
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Sidst men ikke mindst benytter ligeledes lidt over en tredjedel af miljøerne også penge
på at udbygge allerede eksisterende samarbejder og/eller på at opbygge helt nye samarbejder. Meget ofte er disse samarbejder af international karakter.
”Vi har haft professor Thomas Bieber fra
Bonn, som gæsteforlæser om atopisk eksem,
ved et møde for henvisende speciallæger og
samarbejdende afdelinger. Vi har som led i initiativet afholdt et 2 dages symposium/kursus.
Kurset har været udbudt til hud- og allergilæger i hele landet.”
”En stor del af bevillingen var budgetteret til
at dække udvikling af den Da Vinci baserede
kirurgi (robotkirurgi). Der har i 2011 været
udsendt syv nøglekirurger til diverse kurser,
kongresser, masterclasses og symposier i henholdsvis Sverige, Frankrig og USA. De samlede ”Robot” tiltag hvortil en del af bevillingen
er givet, har resulteret i en kirurgisk lægegruppe der nu behersker denne minimalt invasive kirurgi.”

Hvordan bruger de anerkendelsen, og i hvilke sammenhænge er den nyttig:
Langt de fleste af Global Excellence miljøerne oplever, at anerkendelsen har en meget
positiv effekt, når de ønsker at søge eksterne midler til forskning, behandling etc. Miljøerne angiver, at Global Excellence anerkendelsen i høj grad har gjort det nemmere at
ansøge og få tilkendt midler, og et par af miljøerne har endda nævnt ganske specifikke
projekter og initiativer, hvor anerkendelsen har været primær løftestang for den eksterne finansiering.
Global Excellence miljøerne benytter ofte anerkendelsen som et kvalitetsstempel for
deres arbejde, når de præsenterer sig udadtil. Både når de ansøger om eksterne midler,
og når de præsenterer sig på konferencer, seminarier, ved foredrag el.lign. Miljøerne
oplever, at de får god tilbagemelding på dette, og at det ligeledes giver et billede af, at
det pågældende miljø har støtte fra deres bagland.
Sidst men ikke mindst angiver et par af miljøerne også, at de har hængt deres Global
Excellence diplom tydeligt op på afdelingen eller på anden vis konkret tydeliggør anerkendelsen. Dette er med til at give et positivt og professionelt billede af den pågældende afdeling til patienter, pårørende og andre besøgende.
”Anerkendelsen bliver brugt ved ansøgninger f.eks. EU-programmer og nationale forskningsprogrammer. Anerkendelsen har f.eks. utvivlsomt hjulpet til, at vi fik tildelt yderligere støtte til trigeminusprojektet
fra en stor national fond.”
”Anerkendelsen bruges ofte i klinikkens daglige kommunikation med patienterne. Vi mener at anerkendelsen ”beroliger” patienterne, ved at vise dem, at de behandles på et center med højest mulige kompetence”
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Hvad ligger der af spændende udviklingsområder i den nære fremtid:
Alle Global Excellence miljøerne er meget klare i mælet, når de redegør for, hvilke
spændende udviklingsområder, der ligger i deres nærmeste fremtid. Dette giver et indtryk af, at miljøerne har en strategi og et tydeligt mål for øje i deres videre arbejde indenfor deres felt.
Mange af Global Excellence miljøerne vil de næste år fortsætte deres allerede igangværende arbejder og initiativer, og de står ofte overfor nye faser i de langvarige processer indenfor forskning, udvikling af teknologi etc.
Derudover ser flere af miljøerne også frem til at igangsætte nye forskningsprojekter og
undersøgelser, ofte med udgangspunkt i nye ansættelser, adgang til nye databaser og
andet nyindsamlet materiale.
Ligeledes har flere af miljøerne fået adgang til nyt udstyr eller teknologi, hvis mål er
at føre til bedre behandling for patienterne eller som letter muligheden for at lave ny
forskning og undersøgelser.
En del af miljøerne ser desuden frem til at påbegynde arbejdet med nye samarbejdspartnere, og nogle af miljøerne er i gang med at forberede arrangering af diverse seminarier, kongresser o. lign.
”Muligheden for at bruge programmerede stamceller i Alzheimerforskningen kommer ind i en spændende
fase i de kommende par år. Vi etablerer et neurogenetisk forskningslab. i 2013.”
”Afdelingen udvikler de kommende år mulighederne for selv at udføre avancerede genetiske undersøgelser. En ny Illumina MiSeq sekvensmaskine er indkøbt og en række projekter omhandlende genetiske
aspekter af afdelingens forskningsområder er planlagt.”

Hvordan bruger de tildelingen i deres interne og eksterne kommunikation:
Generelt set benytter langt de fleste af Global Excellence miljøerne sig af flere forskellige platforme i deres kommunikationsindsats.
Det er hovedsageligt i forbindelse med forskellige former for præsentationer, at miljøerne gør opmærksomme på Global Excellence. Dette sker enten mundtligt eller ved
brug af Global Excellence logo på PowerPoint-slides o.a. præsentationsmateriale.
Derudover benytter halvdelen af miljøerne sig af Global Excellence i deres kommunikationsindsats på anden vis og i andre sammenhænge, som ofte er unik for den pågældende afdeling. Dette kan være, at miljøet har fået udarbejdet e-mail signaturer eller
brevpapir med logo, at afdelingen af deres hospital har fået stillet et Global Excellence
mødelokale til rådighed, hvorpå der er tydeligt logo på døren el. a. Mulighederne har
vist sig at være mange.
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De mere almindelige og traditionelle kommunikationsplatforme såsom diverse tryksager, pjecer, brochurer og plakater bliver også meget brugt. Knapt halvdelen af Global
Excellence miljøerne har fået udarbejdet forskellige tryksager, hvor der bliver taget afsæt i anerkendelsen.
Det er dog stadig kun et mindretal af miljøerne, som kommunikerer Global Excellence
ud via digitale platforme såsom hjemmeside, nyhedsbreve m.m. Det er dog heller ikke
alle miljøerne, som har deres egen hjemmeside. Men for de miljøer, som har deres
egen hjemmeside, bliver Global Excellence logoet ofte placeret et tydeligt sted på
hjemmesiden, evt. med forklarende tekst om programmet.
Der er heller ikke så mange miljøer, som benytter sig af artikler, debatindlæg eller anden form for pressekontakt i deres Global Excellence kommunikation. De fleste miljøer er stadig meget tilbageholdende med dette. Der er dog enkelte miljøer, som er meget proaktive i forhold til pressen, og som er gode til at italesætte deres afdeling som
en Global Excellence vinder, når de optræder i artikler, debatindlæg m.v.
”Vi har opgraderet vores fremtræden i medierne
ganske betydeligt i løbet af 2012, og optræder nu
stort set ugentligt i landsdækkende medier, og
enkelte gange også i internationale medier (dagblade). Der er ingen tvivl om at tildelingen af
Global Excellence status har stor betydning for
vores synlighed i både offentligheden og blandt
forskere og andre eksperter.”
”Vi bruger tildelingen af Global Excellence i de
månedlige nyhedsbreve og årsrapporter, samt på
alle præsentationer ved nationale og internationale sammenkomster, som en vigtig kommunikationsindsats. Vi nævner også prisen, eller den er
allerede kendt, når enheden optræder i andre
mediesammenhænge, som sker meget jævnligt.”

Internationalt udsyn og proaktivitet:
Global Excellence miljøerne bliver i afrapporteringsskemaet ikke målt direkte på, hvor
internationale eller hvor proaktive de er i deres forskellige tiltag og initiativer. Følgende er derfor baseret på en subjektiv helhedsvurdering ud fra det samlede afrapporteringsskema.
Når det kommer til, hvor internationale de enkelte miljøer er i deres arbejde, tiltag og
initiativer, placerer de fleste af miljøerne sig i tre lige store grupper. Fire har et internationalt udsyn i meget høj grad, fire i høj grad og fire i nogen grad.
Et enkelt Global Excellence miljø har det i meget lav grad. Dette er et miljø, som har
haft nogle problemer det seneste år, da flere af afdelingens drivende kræfter har forladt
afdelingen. Der vil dog blive ansat en professor i afdelingen i løbet af 2013, hvis mål
bl.a. er at styrke miljøets fremtidige forskning og internationale samarbejder.
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Når det gælder, hvor proaktive de enkelte Global Excellence miljøer er i forhold til
nye tiltag og initiativer, er der kun et enkelt miljø, som er proaktiv i meget høj grad.
Dette er et miljø, som besidder meget stor iderigdom og fremsynethed i deres projekter, forskningsundersøgelser og formidlingsplatforme.
Men de fleste miljøer udviser dog stadig en høj grad af proaktivitet og er meget igangsættende, når det gælder nye initiativer, projekter og forskningsundersøgelser indenfor
deres arbejdsfelt. Miljøerne udviser en høj grad af virkelyst og fremdrift indenfor deres felt.
Fire af Global Excellence miljøerne er dog kun proaktive i nogen grad, og mere
iværksætteri fra deres side kunne være ønskeligt.
Et enkelt miljø er proaktiv i meget lav grad, hvilket hovedsageligt beror på at miljøet
har haft nogle problemer det seneste år, jf. tidligere.
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