
Orienteringssag: Uddeling af Global Excellence prisen 2015 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet besluttede i august 2009 at etablere udviklingsprogrammet ”Global Excellence – i Sundhed” for at 
anerkende og synliggøre førende forsknings- og behandlingsmiljøer. Derved understøtter prisen den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) på området for sund vækst samt visionen for Greater Copenhagen. 
  
Global Excellence prisoverrækkelsen blev afholdt den 26. august 2015 og årets to vindere blev offentliggjort. Prisen 
blev overrakt af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og formand for sundhedsudvalget Karin Friis Bach. 
Global Excellence gives for en periode af fem år med mulighed for forlængelse. Ved prisuddelingen i 2015 blev fem 
2011-vindere og to 2010-vindere genudnævnt som Global Excellence forsknings- og behandlingsmiljøet. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget tager orienteringen om Global Excellence 2015 prisoverrækkelse til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Global Excellence vindere 2015 
Regionsrådet etablerede i 2009 udviklingsprogrammet "Global Excellence - i Sundhed" for at anerkende førende 
forsknings- og behandlingsmiljøer. Global Excellence prisen er blevet uddelt de seneste seks år. 
  
Ved ansøgningfristens udløb den 13. april 2015 til årets Global Excellence pris havde administrationen modtaget 13 
ansøgninger. De indkomne ansøgninger blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg bestående af både nationale 
og internationale professorer inden for sundhedsforskning. På baggrund af en indstilling fra udvalget tog 
regionsrådet den 16. juni 2015 endelig beslutning om tildeling af Global Excellence prisen for 2015. 
  
I år gik prisen til: 

l Center for Medicinsk Parasitologi (CMP) fra Københavns Universitet og Rigshospitalet 

l Copenhagen Center for Arthritis Research (COPECARE) fra Rigshospitalet – Glostrup (Bilag 1). 

Fælles for dette års to vindere er, at de både evner at udvikle ny forskningsviden på højt internationalt niveau 
samtidig med, at den nye viden bliver omsat til nye banebrydende teknologier og sundhedsydelser, som kommer 
patienterne og sundhedsvæsenet til gavn, både nationalt og globalt. Med dette års uddeling har i alt 26 faglige 
forsknings- og behandlingsmiljøer nu fået udmærkelsen (Bilag 2). 
  
Genudnævnelse af tidligere Global Excellence vindere  
Global Excellence prisen gives for en tidsbegrænset periode af fem år med mulighed for forlængelse yderligere fem 
år. I år kunne vinderne af Global Excellence 2011 derfor søge om genudnævnelse og en ny bevilling på 250.000 kr. 
  
Ansøgningerne om genudnævnelse til Global Excellence har kørt parallelt med den almindelige ansøgningsproces, 
og er blevet vurderet af samme bedømmelsesudvalg og ud fra samme parametre som ved nyudnævnelse. I 
bedømmelsen er den oprindelige ansøgning samt årlige afrapporteringer indgået. De forsknings- og 
behandlingsmiljøer, der var interesserede i en genudnævnelse, skulle via deres ansøgning kunne dokumentere, at 
de objektivt ligger på et meget højt internationalt niveau samt at der er sket en positiv videreudvikling og hvad Global 
Excellence prisen har betydet for deres forskning og synliggørelse. Bedømmelsesudvalget besluttede at indstille alle 
fem kandidater til genudnævnelse. 
  
To af vinderne fra 2010 havde søgt om genudnævnelse i 2014, men deres ansøgning var blevet udskudt til dette års 



runde, da de ikke i tilstrækkelig grad dokumenterede den positive udvikling af deres forsknings- og 
behandlingsmiljø. Omvendt gav ansøgningerne heller ikke grundlag for at konkludere, at de to forsknings- og 
behandlingsmiljøer ikke havde kvalitet til Global Excellence. Administrationen modtog en ansøgning om 
genudnævnelse fra begge faglige miljøer, og bedømmelsesudvalget besluttede at indstille de to kandidater til 
genudnævnelse.  
  
Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 bedømmelsesudvalgets anbefalinger vedr. genudnævnelse (Bilag 1). 
  
Videre forløb for Global Excellence prisen 
Regionsrådet har på mødet den 16. juni 2015 godkendt administrationens indstilling om at igangsætte et 
servicetjek, der har til hensigt at sikre, at Global Excellence prisen også fremadrettet skaber værdi og indfrier 
formålet med prisen. Dette servicetjek betyder, at der ikke vil være prisuddeling i 2016, og at rammen for 
prisuddeling 2017 justeres på baggrund af servicetjekket. Forsknings- og behandlingsmiljøerne fra 2012 kan 
anvende Global Excellence logoet i 2016 og kan genansøge i 2017. Dermed kan hele det administrative arbejde 
pauseres i 2016, så Region Hovedstadens fokus kan rettes mod sundhedsplatformen og hospitalsfusionerne. 
  
Servicetjekket, herunder rammerne og værdiskabelsen for Global Excellence, igangsættes i 2016 med 
udgangspunkt i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling samt tilbagemeldingerne fra 
bedømmelsesudvalgets medlemmer. Flere af medlemmerne har deltaget i bedømmelsesudvalgene flere gange og 
har haft input til ansøgningsforhold og kriterier. Servicetjekket har til hensigt at sikre, at Global Excellence initiativet 
fortsat har den rette form, herunder: 

1. at sikre at arbejdet understøtter regionens politiske målsætninger og strategien Fokus og Forenkling bedst 
muligt, 

2. at afdække om regionen med fordel kan styrke koblingen mellem universitetsforskning og klinisk forskning, og 

3. at sikre at prisen spiller tilstrækkeligt ind i forhold til væksttemaet Sund Vækst i regionens kommende 
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), herunder til at skabe vækst og arbejdspladser i hele Greater 
Copenhagen. 
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