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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital arbejder målrettet på, at
fremme forskning og gøre forskning til en integreret del af den
daglige klinik. Forskning skal nemlig være med til at sikre, at vi
også i fremtiden giver patienterne den bedste behandling. I dette
hæfte beskriver vi fokusområderne for forskning på Bispebjerg
og Frederiksberg Hospital i 2019-2024
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PRIORITERING AF FORSKNING
PÅ HOSPITALET

Direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har et stort fokus på forskning, og den
ene vicedirektør har forskning og uddannelse som et særligt område. Vicedirektøren og evt.
andre fra direktionen deltager løbende sammen med formanden for forskningsudvalget og
den ordførende professor i site-visits på BFH’s afdelinger for på den måde at holde tæt kontakt til forskningsmiljøerne.
Alle hospitalets afdelinger har nu en forskningsansvarlig, typisk en overlæge eller en professor, som sammen med afdelingsledelsen har ansvaret for strategi og struktur i afdelingens
forskning. Ønsket er, at der i alle afdelinger bliver etableret en stærk forskningsstruktur. Forskning, udvikling og uddannelse i dagligdagen skal være med til at tegne hver enkelt afdeling og
er vigtige elementer i høj klinisk behandlingskvalitet og fastholdelse af dygtige medarbejdere.
Visionerne i denne plan er afstemt med Region Hovedstadens forskningsstrategi.

BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALS FORSKNINGSMÆSSIGE NØGLETAL (2017):
Årlig videnskabelig produktion:
776 peer-reviewede artikler og 23 ph.d. afhandlinger
Forskningsrelaterede stillinger:
32 professorer, 5 kliniske forskningslektorer, 90 ph.d.-studerende.
Herudover omkring 50 fuldtidsforskere (post docs, seniorforskere
etc.) og 60 TAP (bioanalytikere, sygeplejersker etc.) som er fuldtidsbeskæftigede med forskning
Forskningsfinansiering:
120 mio. kr. i eksterne midler, 50 mio. kr. i interne midler – heraf 5
mio. kr., der kan søges fra hospitalspuljen.
Den gennemsnitlige pris for en forskningspublikation er omkring
400.000 kr., når der medregnes interne lønudgifter, som ligger
udover direkte forskningsfinansierede stillinger. Der er dog store
variationer, afhængigt af forskningstype og omfang
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Forskning på afdelingerne kan konkret fremmes ved at afdelingsledelserne opfordrer til, at så
mange som muligt deltager i forskning, at forskning bliver indtænkt direkte i klinikken, og at
enkeltpersoner eller grupper får mulighed for at løse mindre forskningsopgaver i det daglige
arbejde. Forskningsudvalget og direktionen opfordrer samtlige afdelinger til at beskrive, hvordan de patientgrupper, der undersøges og behandles på afdelingen, indgår i relevante forskningsprojekter samt at afdelingerne udarbejder en strategi for dette. Det er et langsigtet
mål, at 10-25% af patienterne kan indgå i forskningsprojekter, og at de bliver tilbudt at indgå.



Lungemedicinsk Forskningsenhed har modtaget en stor bevilling
til BREATHE projektet, som identificerer sygdomsmekanismer
og nye biomarkører med det formål at forbedre behandlingen
af astma og KOL. Alle nyhenviste patienter med astma eller KOL
tilbydes at indgå.



Da Palliativ Medicinsk Afdeling startede i 1997, blev der etableret
en database, hvor flest muligt af patienterne bliver fulgt. Denne er
nu udviklet til den nationale Dansk Palliativ Database, der danner
grundlag for en række ph.d.-projekter i afdelingens forskningsenhed.



I Parker Instituttets artroseambulatorium opfordres alle nyhenviste patienter til at deltage i den prospektive kohorte, som er
basis for mange af instituttets projekter.

Fra at være et interessebaseret mødested for relativt få forskere, er forskningsudvalget
nu blevet et formelt forum for alle forskningsansvarlige, professorer og forskningslektorer
ved BFH. Udvalget rådgiver (via Forum for ledelse, forskning og uddannelse) direktionen i
forskningsspørgsmål og har via forskningsudvalgets forretningsudvalg direkte kontakt med
direktionen om aktuelle emner. Forskningsudvalget står for temadage for forskere og afdelingsledelser om forskningsspørgsmål og for hospitalets store forskningsdag: Lassendagen
(til ære for professor Niels A. Lassen, afholdt på hans fødselsdag 7. december eller så tæt på
som muligt). Forskningsudvalget foretager vurdering af ansøgningerne til hospitalets forskningsmidler og indstiller til direktionen, hvordan midlerne kan fordeles. Det er ønsket for den
kommende strategiperiode, at forskningsudvalget styrker kontakten til alle forskningsmiljøer
på sygehuset og er katalysator for, at alle afdelinger i større eller mindre grad involveres i tværgående samarbejder.
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Fysio- og ergoterapiafdelingen har en stor samarbejdsflade med
andre afdelinger. Eksempelvis har professor Marius Henriksen
(Fysio- og ergoterapiafdelingens forskningsenhed) i samarbejde
med professor Vibeke Backer (Lungemedicinsk forskningsenhed)
etableret et studie om træning af patienter med astma, for den vej
igennem at afklare, om patienterne kan reducere deres medicinindtag.



Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling understøtter en
bred vifte af forskning og udvikling på mange af hospitalets afdelinger og med eksterne samarbejdspartnere. Afdelingens særlige
forskningsområder er neuro-nuklearmedicin, kardiovaskulær
nuklearmedicin, medicinsk fysik og vævsmetabolisme.

Med to markante nybygninger vil BFH signalere, at forskning, uddannelse og undervisning
prioriteres højt. Den nye tre-etagers forsknings- og logistik-bygning tæt ved parkeringshuset
og det kommende akuthospital huser ”Center for Translationel Forskning”, dvs. forskning
fra laboratorie til klinik og omvendt. BFH er et akuthospital, og hovedtemaet for det nye
forskningscenter er ”den akutte patient”. Det er målet for de kommende år, at der etableres
tværgående forskningssamarbejde mellem de kliniske, teoretiske og laboratoriemæssige
afdelinger, så processen fra ide til implementering i den daglige klinik er kort. Det er ønsket,
at centeret medvirker i forskeruddannelse og introduktion til forskningen. Endvidere er en
ny undervisnings- og uddannelsesbygning i projektform, og det er tanken, at den i starten af
20erne skal afløse de mange forskellige undervisningsfaciliteter på sygehuset og sikre ensartede forhold af høj kvalitet for undervisning, uddannelse, symposier mm.
BFH har allerede stærke internationale forskningsmiljøer indenfor basalbiologi, epidemiologi
samt diagnostik og behandling i mange specialer, og det er den overordnede strategi at udbygge disse miljøer samtidig med, at spirende forskningsmiljøer med potentiale understøttes
i deres opbygning.

7

FORSKNINGSSTRATEGI 2019-2024

8

FORSKNINGSSTRATEGI 2019-2024

2

SAMMENHÆNGENDE
KARRIEREFORLØB OG
FORSKNINGSFINANSIERING
I 2013 satte BFH et overordnet mål om at motivere og fastholde talentfulde forskere, såvel
før og under uddannelsen samt efter opnåelse af den akademiske grad, og det er stadig et
ønske.
Studerende kan søge om stipendium i 6-12 måneder på hospitalet med frikøb til forskning,
og hospitalet er aktive mht. at rekruttere medicinstuderende til forskning i deres valgfrie 5.
semester på kandidatstudiet. Der er endvidere åbnet mulighed for at honorere studerende,
som er mere end almindeligt forskningstilknyttede, sideløbende med den almindelige læseaktivitet under studiet.
Ved at uddele introduktionsstipendier på 3 måneder, stimulerer hospitalet til at igangsætte
forskerforløb hos yngre læger. Desuden gives der mulighed for støtte til færdiggørelse af akademiske afhandlinger (op til 3 mdr., typisk doktorgrader) og til delvis frikøb ved supervision.
Som fastholdelsesmiddel opslås der hvert år en 50% finansieret 3-årig post-doc stilling og
en 50% finansieret dele-stilling til klinisk arbejdende læger, begge 3-årige. Der gives således
ca. 1 mio. kr. til dækning af 50% post doc i 3 år (3 stillinger) og 1.2 mio. kr. til dækning af 50%
delestilling (3 stillinger).
Der er oprettet en pulje ”Frie forskningsmidler” til understøttelse af forskning ved hospitalet,
og portioner á typisk 100-200.000 kr. uddeles årligt til enkeltprojekter. Den samlede sum til
frie midler er ca. 2 mio. kr. årligt.
Samlet udbydes der godt 5 mio. kr. årligt til forskningsaktiviteter centralt på BFH, og disse
midler kan søges af forskningsmiljøerne. Talrige succesfulde initiativer har modtaget støtte fra
denne pulje. De enkelte afdelinger, og hospitalet som helhed, yder (oftest via afdelingsbudgetterne) indirekte tilskud til forskning på ca. 50 mio. kr. årligt.
Forskningsaktive læger har mulighed for efter aftale med deres afdeling at søge et klinisk
forskningslektorat, som består af en 5-årig dele-stilling (med 50% forskningstid finansieret af
afdelingen) og et forskningslektorat ved Københavns Universitet.
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Delestilling til Thure Krarup fra Endokrinologisk Afdeling I i 3
år. Det har medført, at der er blevet etableret et forskningslaboratorium på afdelingen inden for diabetes og kost, flere ph.d.-studerende og talrige publikationer, samt en solid ekstern støtte fra
fonde (ca. 6 mio. kr. over 3 år). Det er en udvikling, der har været
afgørende for udvidelsen af forskningsaktiviteterne på afdelingen med besættelse af et professorat (Sten Haugaard) og ekstern
tilknytning af en professor (Arne Astrup) mhp. forskning i ernæringsforhold og en initiering af forskning med udgangspunkt i
BFH køkken og Endokrinologisk Afdeling I.



Post doc stilling fra hospitalets pulje til støtte af interne projekter (2014/15) til Monika Bayer, Institut for idrætsmedicin,
har muliggjort gennemførelse af et større klinisk studie med
translatoriske komponenter omkring rehabilitering efter muskel
fibersprængning hos atleter. Resultaterne af studiet er publiceret
i New England Journal of Medicine.



Post doc stilling (2017) fra hospitalets pulje til overlæge Phillip Hansen, Radiologisk Afdeling, har understøttet en stigende
forskningsaktivitet efter etablering af et professorat i afdelingen
(Mikael Boesen) med dannelse af en tværgående aktiv forskergruppe i relation til udforskning af muskuloskeletale tilstande.
Radiologisk afdeling har desuden ydet driftsmidler til fuldtids
forsknings-radiograf Janus Damm Nybing og til, at to overlæger
kan forske i 50% af arbejdstiden.



Frie midler har været med til at finansiere deltids tilknytning af
professor Flemming Dela til Geriatrisk Afdeling mhp. initiering
af forskning ved afdelingen. Sammen med et ph.d. støttet forskningsprojekt og et 5-årigt forsknings-professorat i geriatri i 2018
(Charlotte Suetta) er afdelingens forskning i stor stigning med et
markant øget antal publikationer.
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I 2015 blev stud.med. Erling Oma engageret som forskningsassistent på Abdominalcenter K ved hjælp af et 10 måneders skolar
stipendiat fra BFH’s forskningsmidler. Dette resulterede i tre
artikler publiceret i internationale tidsskrifter. Efter færdiggørelse
af medicinstudiet og den kliniske basisuddannelse er Erling Oma
nu tilbage i afdelingen som ph.d.-studerende og forventer at indlevere sin ph.d.-afhandling om brok og graviditet i 2019.



Lise G. Bjerregaard er postdoc i Sektion for Klinisk Epidemiologi
på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Hun har modtaget post doc-midler fra BFH til studie af, hvorvidt hurtig vægtstigning hos spædbørn øger risikoen for koronar hjertesygdom i
voksenalderen, og hvorvidt en række faktorer hos moder og barn
har betydning.



Et klinisk forskningslektorat ved BFH har gjort det muligt for
Lars Erik Kristensen, Parker Instituttet, at fokusere på værdibaseret styring af patientbehandlingen. På kardiologisk afdeling har
Olav Wendelboe Nielsen og Ahmad Sajadieh kliniske forskningslektorater, og Jens Jakob Thune har fået tildelt et 5-årigt lektorat.

Målet i strategiplan 2013-18 var, at antallet af professorer blev øget med 25% og den videnskabelige publikationsmængde med 20%. Begge dele er sket til fulde, idet antallet af professorer er øget fra 22 til 32, antallet af kliniske forskningslektorater er øget fra 2 til 5 og antallet
af videnskabelige artikler er steget fra 600 (2013) til 776 (2017) (29%). Samlet set har tilvejebringelsen af nye økonomiske midler (ca. 5 mio. kr. årligt) til forskningen været særdeles succesfuld. Fremadrettet er målet at øge såvel omfanget som kvaliteten af forskningen ved BFH.
Forskningsfinansieringen var i 2013 på ca. 150 mio. kr., fordelt med 45 mio. kr. som intern
finansiering og 105 mio. kr. som ekstern finansiering, og i 2017 var de tilsvarende tal henholdsvis 50 mio. kr. og 120 mio. kr., dvs. en samlet stigning i finansiering på 13%.
Overhead er indført med en fælles national takst for forskning rekvireret af eksterne partnere.
Sammen med nye krav til bl.a. datasikkerhed har de seneste år givet ekstra udfordringer til
forskerne, og overhead reducerer de samlede midler til brug i forskningen. Det er et mål, at
arbejdet med disse nye krav i praksis gøres så let som muligt og understøttes centralt, og at
eksterne forskningsmidler udnyttes maksimalt til forskningen.
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I strategiperioden 2019-24 er det målet, at den økonomiske forskningsstøtte fastholdes og
forøges i omfang. De enkelte afdelinger bør øge deres bidrag til forskningsaktiviteter. Der skal
arbejdes på en tættere kobling imellem stillinger i basal biomedicin og klinik gennem støtte til
delte stillinger, funktionstillæg og skræddersyede uddannelsesforløb.



Akutmodtagelsen har i 2018 ansat en forskningsansvarlig overlæge
med 40% forskningstid med henblik på at styrke den akutmedicinske forskning. Det er i tråd med ønsket om at fremme forskningen i ”den akutte patient”. I ”Center for Translationel Forskning”
i den nye forskningsbygning etableres en række klynger i form af
samarbejde på tværs af afdelinger omkring ”den akutte patient”,
og der tilvejebringes logistiske redskaber, som understøtter inklusion af patienter i den akutte fase.
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SÆRLIGE FORSKNINGSLØFT

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har over 80.000 akutte patientkontakter årligt. Derfor
var akutområdet i hospitalets forskningsstrategiplan for 2013-2018 et kerneområde for styrkelse af forskningsaktiviteten. Denne ambition har ført til, at Center for Translationel Forskning
(CTF) (på engelsk Copenhagen Center for Translational Research) blev etableret i slutningen
af 2018. Centeret er beliggende i den nye LabLog bygning, som er nabo til det kommende
akuthus. Det er målet, at centeret bliver meget mere end blot en forskningslaboratorie-facilitet. Hovedvægten lægges på forskning på tværs af hospitalets afdelinger (translationel
forskning), og det er ønsket, at alle afdelinger involveres i det nye center. Det vil muliggøre
indsamling af materiale til etablering af en akut Bispebjerg kohorte (ABC), som bliver en vigtig
komponent i at sikre den øgede forskningsindsats på akutområdet.
Mange patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har kroniske sygdomme og multimorbiditet. Af samme grund har hospitalets forskningsstrategi særlig fokus på forebyggelse,
behandling og rehabilitering via styrkelse af den kliniske forskning i sygdomsforløb og behandlingskompleksitet i samarbejde med almen praksis og kommunerne. Desuden forskes i
epidemiologien ved multisygdom.
En anden tværgående satsning på hospitalet er den kliniske forskningsstøtte, der ydes af
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). CKFF er etableret i 2018 og er en fusion
af hospitalets Afdeling for Klinisk Epidemiologi og regionens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (befolkningsundersøgelserne i Glostrup). Centerets kliniske forskningsstøtte
sikrer, at ekspertisen indenfor klinisk forskningsmetode, datahåndtering og statistik kommer
de kliniske afdelinger på BFH til gavn. Centeret udbyder kurser i klinisk forskningsmetode til
studerende og unge forskere ved hospitalet. Det fungerer som åbent miljø for ph.d.-studerende, som kan have forskningsophold i centeret under databearbejdningsfasen, ligesom centeret tilbyder de kliniske afdelinger samarbejde indenfor studieplanlægning, dataindsamling,
anvendelse af registerdata, statistiske analyser og metodebeskrivelse til artikler.
Samlet set står BFH allerede forskningsmæssigt stærkt indenfor en række specialer og er
førende internationalt indenfor flere områder. I de kommende år er der særligt fokus på løft af
den akutmedicinske forskning via bl.a. CTF, samt af samspillet mellem kliniske og parakliniske
afdelinger.
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INTERNATIONALT FORSKNINGSSAMARBEJDE

Formålet med at styrke BFH’s internationale profil er at udvikle og implementere ny frontlinjeforskning og sikre patienternes adgang til den nyeste viden og de nyeste undersøgelses- og
behandlingsteknikker.
Strategien er at motivere og styrke talenter og forskningsmiljøer til at samarbejde med stærke internationale forskningsinstitutioner.
BFH har betydelige og veletablerede internationale forskningssamarbejder. Mange ph.d.-forløb gennemføres med internationale medvejledere og med forskningsophold i udlandet,
ligesom BFH har flere internationalt tilknyttede adjungerede professorer og gæsteforskere.



Emily Wenande er læge og ph.d.-studerende på Dermato-Venerologisk Afdeling. I forbindelse med sit ph.d.-projekt har hun været
på et ni måneders forskningsophold på Wellman Center for
Photomedicine, Harvard Medical School. Hun har arbejdet med
en in-vivo dyremodel og publiceret lovende resultater for en ny
topikal behandling med laser og kombinations-kemoterapi. Teknikken tilbydes nu i kliniske forsøg på Dermatologisk Afdeling til
patienter med hudcancer.



Anæstesiafdelingen på BFH er national koordinator for flere internationale perioperative forsøg i Danmark. Anæstesiafdelingen
har et tæt samarbejde med Population Health Research Institute
(PHRI) i Canada, som er verdensførende indenfor kardiovaskulær og perioperativ forskning med gennemførte randomiserede
forsøg på mere end 1 mio. patienter



Professor Karl Kadler er adjungeret professor ved BFH. Han
kommer fra Manchester University, hvor han forsker i bindevæv
(specielt sener). Udover at han deltager i internationalt samarbejde mellem Bispebjerg og Manchester, kommer han jævnligt til
BFH, hvor han underviser på ph.d. kursus og giver symposier.
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Clara Helene Glazer fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
har som led i sit ph.d.-studium om infertilitet og komorbiditet
gennemført et 3 måneders forskningsophold ved Stanford University, hvor hun, udover at arbejde med sin forskning i et nyt
og inspirerende miljø, har etableret kontakt til verdens førende
forskere på dette felt og formidlet forskerbesøg fra Stanford i
København.

International vidensudveksling foregår desuden på prægraduat niveau med internationale
medicinske studenter i kliniske ophold, og på alle niveauer ved internationale kongresser og
symposier.



Damian Herz lavede sin ph.d. på BFH og Hvidovre Hospital
omkring Parkinsons sygdom og fik efterfølgende en postdoc
stilling på Oxford Universitet ved den førende kapacitet indenfor ”deep brain stimulation (DBS)”, som anvendes til behandling
af bevægeforstyrrelser. Her lærte han de nyeste metoder inden
for behandling med DBS, hvilket nu kommer danske patienter
til gavn.

Det er målet i de kommende år at inspirere til samarbejde med udenlandske hospitaler,
universiteter og forskere. BFH ønsker at tiltrække dygtige forskningstalenter og klinikere, og
forbedre mulighederne for at tilknytte gæsteforskere og adjungerede professorer. Ønsket er
at stimulere til deltagelse i større internationale forskningsprojekter, tiltrække internationale
lægemiddelforsøg og deltage i større internationale forskningsansøgninger (fx EU-midler).



To omfattende EU-projekter inden for Horizon2020 programmet varetages af Parker Instituttet som koordinator. Det drejer
sig om ELECTOR, et projekt med udvikling af hjemmebaseret
monitorering af patienter med leddegigt (koordinator professor Henning Bliddal), og om NoHoW (koordinator professor
Berit L Heitmann), hvor over 1600 patienter følges med vægttabs-vedligeholdelsesprogrammer i 3 lande.

Optimering af de fysiske rammer for undervisning giver desuden øgede muligheder for, at BFH
kan være vært for internationale symposier og arrangementer.
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SYNLIGGØRELSE, FORMIDLING
OG IMPLEMENTERING AF
FORSKNING
Formidling og implementering er en naturlig del af forskningen i relation til offentligheden,
patienterne, pårørende, hospitalets personale og akademiske miljøer i ind- og udland.
Der foregår allerede en aktiv synliggørelse af forskningen på BFH. Udvalgte forskningstemaer
præsenteres flere gange årligt på Insite og på hospitalets hjemmeside gennem ”Viden+”. Målgruppen er såvel borgere som personale, så formidlingen har ”lægmandskarakter”. Kommunikationsafdelingen lægger løbende mange nyheder om forskning på BFH’s hjemmeside, hvor
der også er videoer om udvalgte forskningstemaer og kliniske behandlinger. På BFH’s store
forskningsdag, Lassendagen, præsenteres mere end 100 projekter hvert år, og der er priser til
de bedste foredrag og postere. BFH tilbyder også forskerne kurser i formidling.
Det er målet fortsat at formidle forskningsresultater på et højt og troværdigt niveau og justere
formidlingen, så den er tidssvarende i relation til den rivende udvikling inden for området.
Aktuelle forskningsmiljøer i hospitalet skal synliggøres, ligesom forskningsmiljøer, der opnår
klinisk anvendelige resultater eller tiltrækker store bevillinger, skal omtales. Yngre forskere, der
er førsteforfatter på peer-reviewede artikler fra BFH med høj impact, tildeles på Lassendagen
hospitalets High Impact Award.



Klinisk Farmakologisk Afdeling har vundet foredragskonkurrencen på Lassen-dagen i alt 5 gange med følgende foredrag: I 2009
“Trimethoprim Use prior to Pregnancy and the Risk of Congenital
Malformation: A Register-Based Nationwide Cohort Study” (Jon
Trærup Andersen), i 2010 ”Association of beta-adrenergic receptor polymorphisms and mortality in carvedilol-treated chronic
heart-failure patients” (Morten Petersen), i 2011 “SSRI use during
pregnancy and risk of stillbirth and neonatal mortality” (Espen
Jimenez Solem), i 2015 “Amoxicillin Exposure during first trimester
and The Risk of Congenital Malformations - A Register Based Nationwide Cohort Study” (Charlotte Larsen) og i 2016 Ramus Huan
Olsen “Roxithromycin in Early Pregnancy and the Risk of Major
Congenital Malformation: A Register Based Nationwide Cohort
Study”.
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SAMMENFATNING

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står stærkt hvad angår forskningsaktivitet og forskerrekruttering. Flere grupper er i den internationale topklasse og har betydeligt internationalt
samarbejde. Over de senere år er det lykkedes at føre en aktiv professor- og forskningslektor
politik, så flere nye forskergrupper er opstået, ligesom det gennem tæt kontakt til de kliniske
afdelinger er lykkedes at få initieret forskningsaktivitet ved alle afdelinger. Der er skabt en
forskningsfinansieringspulje, hvorfra der kan søges interne midler til stillinger og forskningsudgifter, og der er etableret en bygning, som kommer til at huse nye forskningsaktiviteter på
tværs af hospitalets afdelinger.
Med ”forskningsstrategi 2019-24” er ønsket at pege på tiltag, som kan øge omfanget og
kvaliteten af forskningen på BFH, samtidigt med, at den igangværende forskning bliver støttet
bedst muligt. Der er fokus på translationel forskning, hvor forskningsresultaterne kommer
patienterne til gode og på den store gruppe af akutte patienter, der kommer på BFH.
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