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Global Excellence 2016 – Genudnævnelse af vindere fra 2012 

Bilag 1: Ansøgere og vurdering   

 

 

Ansøgere og bedømmelsesudvalgets vurdering: 

Bedømmelsesudvalget har vurderet, at alle fire indkomne ansøgninger fra Global Excellence vindere fra 

2012 er værdige til at blive genudnævnt, da de alle repræsenterer et meget højt niveau inden for omfang og 

kvalitet af forskning og udvikling, uddannelse, undersøgelse og behandling, innovation og formidling. 

Miljøerne har som forudsat udviklet sig positivt siden tildeling af prisen i 2012, og de gør alle aktivt brug af 

deres Global Excellence status, som bidrager til at udvikle deres internationale niveau og samarbejder. 

 

Genansøgning 1 Enhed for Kirurgisk Patofysiologi 
Hovedansvarlig Professor Henrik Kehlet 

Institution Rigshospitalet 

 

Anbefaling Qualified for reappointment 

Samlet vurdering 4,1 

 

Bedømmelse Omfang og kvalitet i forskning og udvikling: 4,6 

   Omfang og kvalitet i uddannelse: 2,7 

   Omfang og kvalitet i undersøgelse og behandling: 4,5 

   Omfang og kvalitet i innovation: 4,7 

   Omfang og kvalitet i formidling: 4,1 

    

Genansøgning 2 Hæmatologisk Klinik 
Hovedansvarlig Professor Lars Kjeldsen 

Institution Rigshospitalet  

 

Anbefaling Qualified for reappointment 

Samlet vurdering 4,6 

 

Bedømmelse Omfang og kvalitet i forskning og udvikling: 4,9 

   Omfang og kvalitet i uddannelse: 4,3 

   Omfang og kvalitet i undersøgelse og behandling: 5 

   Omfang og kvalitet i innovation: 4,5 

   Omfang og kvalitet i formidling: 4,3 

 

Genansøgning 3 Onkologisk Klinik 
Hovedansvarlig Professor Hans von der Maase 

Institution Rigshospitalet  

 

Anbefaling Qualified for reappointment 

Samlet vurdering 4,6 

 

Bedømmelse Omfang og kvalitet i forskning og udvikling: 4,8 

   Omfang og kvalitet i uddannelse: 4,5 
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   Omfang og kvalitet i undersøgelse og behandling: 5 

   Omfang og kvalitet i innovation: 4,7 

   Omfang og kvalitet i formidling: 4,1 

 

Genansøgning 4 Psykiatrisk Forskningsenhed og OPUS 
Hovedansvarlig Professor Merete Nordentoft 

Institution Region Hovedstadens Psykiatri 

 

Anbefaling Qualified for reappointment 

Samlet vurdering 4,5    

 

Bedømmelse Omfang og kvalitet i forskning og udvikling: 4,5 

   Omfang og kvalitet i uddannelse: 4,5 

   Omfang og kvalitet i undersøgelse og behandling: 4,6 

   Omfang og kvalitet i innovation: 4,2 

   Omfang og kvalitet i formidling: 4,7 

 


