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Til: centerdirektørerne  

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsk-

nings- og specialistopgaver (ikke læger) 
 

Nedenstående procedure er besluttet af direktionen den 6. november 2012 efter drøftelse 

med centerdirektørerne. Proceduren gælder for stillinger, der opslås efter 7. november 

2012. 

 

Som led i Rigshospitalets stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specia-

listopgaver (ikke læger) er det besluttet, at der for visse stillinger skal foretages en selv-

stændig bedømmelse af ansøgeres faglige kvalifikationer, for så vidt angår forskning.   

 

 Forskerstillinger på niveau 2 (adjunktniveau) og derover: Der nedsættes et be-

dømmelsesudvalg, som foretager en formel faglig bedømmelse af de forsknings-

mæssige kvalifikationer.  

 ”Rene” specialiststillinger: Der nedsættes ikke et bedømmelsesudvalg, idet ansæt-

telsesudvalget foretager en faglig vurdering i forbindelse med ansættelsesproce-

duren. 

 ”Delte” stillinger med både forsknings- og specialistopgaver: Der nedsættes et 

bedømmelsesudvalg, som foretager en selvstændig faglig bedømmelse, for så vidt 

angår forskningsopgaverne i stillingen.    

 

Bedømmelsesudvalgets vurdering af ansøgerne udgør en selvstændig del af den samlede 

ansættelsesproces. Bedømmelsen foregår dermed forud for ansættelsesudvalgets efterføl-

gende samlede vurdering af ansøgerne.                                    

 

Faglig bedømmelse  

For stillingerne på adjunkt- og lektorniveau og derover er det i stillingsstrukturen fastlagt, 

at der som led i ansættelsesproceduren på Rigshospitalet skal foretages en faglig vurde-

ring af et selvstændigt nedsat fagligt bedømmelsesudvalg. For stillinger på niveau 4 (pro-

fessorer/laboratorieledere/driftledere) er det besluttet, at den faglige bedømmelse skal 

følge proceduren for overlæger/professorer med relevante tilpasninger. Med henblik på at 

opnå en ensartet procedure for faglig bedømmelse er det besluttet, at proceduren for over-

læger følges for alle stillinger over adjunktniveau. Jf. overlægeproceduren foretages fag-

lig bedømmelse ved opslag af stillinger over seks måneders varighed eller ved forlængel-

se af kortere ansættelser, således at den samlede ansættelsestid overstiger seks måneder.    
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Ansættelse i ”rene” forskerstillinger eller i stillinger med både forsknings- og specialist-

opgaver følger Rigshospitalets delegeringsrammer for ansættelser samt reglerne om of-

fentligt opslag. Udgangspunktet på Rigshospitalet er, at alle ledige stillinger, herunder 

forskerstillinger, skal opslås offentligt (evt. internationalt, hvor relevant). Man kan såle-

des kun rykke op i stillingsstrukturhierarkiet, hvis man opnår ansættelse i en opslået stil-

ling efter forudgående faglig bedømmelse i forhold til den konkrete stilling.  

 

 

Procedure for faglig bedømmelse på Rigshospitalet 
 

Stillinger på niveau 1 (under adjunktniveau - Videnskabelige assistenter/Ph.d-

stipendiater) 

For stillingerne under adjunktniveau foregår den faglige bedømmelse som en integreret 

del af ansættelsesproceduren. Der skal derfor ikke nedsættes et bedømmelsesudvalg. For 

Ph.d.-studerende foretages der en faglig bedømmelse som led i dette forløb.  

 

 

Stillinger på niveau 2 -4 (adjunkt-, lektor- og professorniveau) 

Region Hovedstadens vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger 

følges med følgende tilpasninger: 

 

Forud for den faglige bedømmelse 

Ansættelsesudvalget skal forud for den faglige bedømmelse beslutte sig for, hvorvidt man 

ønsker at udtage samtlige ansøgere, eller om man kun ønsker at udtage et udvalg af ansø-

gere til en efterfølgende faglig bedømmelse. Rigshospitalets praksis på overlægeområdet 

er, at alle ansøgere bedømmes. 

  

 

Bedømmelsesudvalgets sammensætning   

Centerdirektøren nedsætter efter indstilling fra klinikchefen et fagligt bedømmelsesud-

valg på tre medlemmer. Medlemmerne af bedømmelsesudvalget skal være sagkyndige 

inden for stillingens område på et niveau, der mindst svarer til lektorniveau.  

 

Adjunkt- og lektorniveau: Bedømmelsesudvalget sammensættes, så højst et af medlem-

merne kommer fra samme afdeling (forskningsgruppe) som den opslåede stilling. Der er 

ikke krav om ekstern repræsentation i bedømmelsesudvalget.  

 

Professorniveau : Bedømmelsesudvalget sammensættes, så højst et af medlemmerne 

kommer fra samme afdeling som den opslåede stilling, ligesom minimum et af medlem-

merne skal være eksterne (dvs. ikke ansat på RH) og gerne international repræsentation, 

hvis relevant. Ved ansættelse af forskere med (forsknings)ledelsesansvar skal bedømmel-

sesudvalget besidde de fornødne kompetencer til at kunne foretage en vurdering af ansø-

gernes (forsknings)ledelsesmæssige kvalifikationer. 
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Bedømmernes/bedømmelsesudvalgets opgave 

Bedømmelsesudvalget skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikati-

oner inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstruktu-

ren, stillingsbeskrivelsen og stillingsopslaget. Bedømmelsen skal resultere i en ikke-

prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes forskningsfaglige kvalifika-

tioner. Bedømmelsesudvalget har normalt tre uger til at udarbejde bedømmelsen.  

 

 

Bedømmelsens udformning 

Bedømmelsen skal være så tilpas detaljeret, udtømmende og nuanceret, at ansættelsesud-

valget får et tilfredsstillende bidrag til sin indstilling om ansættelse. For at sikre en vis 

ensartethed i bedømmelsernes udformning er der udarbejdet et standardiseret skema til 

brug for bedømmelsesudvalgets arbejde. (se bilag 1). Bedømmelsesudvalgets vurdering 

skal formuleres på en sådan måde, at det er egnet til fremsendelse til ansøgeren med hen-

blik på eventuelle bemærkninger (partshøring – jf. nedenfor under Habilitet, tavsheds-

pligt, partshøring m.v.). 

  

Hvis bedømmerne i enighed vurderer, at en ansøger helt åbenbart ikke er kvalificeret, kan 

det i bedømmelsen kort angives, hvilke krævede kvalifikationer, der ikke er opfyldt. Det 

kan f.eks. være manglende opfyldelse af de konkrete kvalifikationskrav, der er fastsat 

som minimumskrav i stillingsstrukturen for den aktuelle stillingskategori.  

 

Ansøgningens udformning m.v. 

Ansøger skal oplyses om, at der foretages en faglig bedømmelse, og at ansøgningen skal 

udformes, så det er muligt for bedømmelsesudvalget af foretage bedømmelsen ud fra det 

foreliggende grundlag. Ansøgningen struktureres svarende til punkterne A-G i bilag 1. 

 

Følgende formulering indsættes i stillingsopslag: ”Ved besættelse af stillingen foretages 

en selvstændig bedømmelse af ansøgernes forskningskvalifikationer. Ansøgere bedes gø-

re sig bekendt med Rigshospitalets retningslinjer for bedømmelse på 

www.rigshospitalet.dk/forskning samt udforme ansøgningen i henhold til de anførte 

krav”. 

 

Ansøgeren udfylder endvidere skema til ”selvdeklaration” (bilag 2). Skemaet vil lette be-

dømmelsesudvalgets arbejde med optælling og klassificering af ansøgernes publikationer.   

 

Habilitet, tavshedspligt, partshøring mv. 

Forvaltningslovens regler om habilitet, tavshedspligt, begrundelse og partshøring finder 

anvendelse. Ansøger skal oplyses om bedømmelsesudvalgets sammensætning og have 

mulighed for at kommentere den faglige bedømmelse, inden den fremsendes til ansættel-

sesudvalget. Der henvises til Region Hovedstadens procedure for overlægeansættelser.  

http://www.rigshospitalet.dk/forskning
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Bilag 1: Skema til anvendelse ved faglig bedømmelse af ansøgere 

til stillinger med forskningsopgaver.  
 

 

Udfyldes af bedømmelsesudvalget. Ansøgere skal ikke prioriteres 

 Kommentarer fra bedømmerne 

Ansøgers navn   

A. Grunduddannelse, akademiske 

eksaminer og grader (fag, tids-

punkt og sted) 

 

 

B. Kort beskrivelse af hidtidigt an-

sættelsesforløb/tidligere ansættel-

ser 

 

 

C. Erfaring/uddannelse inden for 

forskning, herunder forsknings-

indsatsens omfang, væsentligste 

resultater, omfang af publikatio-

ner og impact (anføres i særskilt 

skema) 

 

D. Erfaring/uddannelse inden for 

forskningssamarbejde, herunder 

nationalt/internationalt 

 

E. Erfaring/uddannelse inden for 

forskningsledelse/-administration 

 

F. Erfaring/uddannelse inden for 

undervisning/kommunika-

tion/formidling/vejled-ning 

 

G. Anden særlig uddannelse eller er-

faring med relevans for den aktu-

elle stilling jf. stillingsopslag og 

stillingsbeskrivelse 

 

Bedømmernes evt. supplerende anbefa-

linger vedrørende erhvervelse af kompe-

tencer efter ansættelse med henblik på va-

retagelse af særlige forskningsopgaver 

nævnt i stillingsbeskrivelsen for den på-

gældende stilling 

 

Vurderes ansøger som kvalificeret i hen-

hold til stillingsopslag og stillingsbeskri-

velse? 

 

Begrundelse for bedømmelse kvalificeret 

eller ikke kvalificeret 
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Bilag 2 

Selvdeklaration i forbindelse med ansøgning til stillinger med 

forskningsopgaver 
 

Udfyldes af ansøger og vedlægges ansøgningen 

Ansøgers navn: 

Grunduddannelse, akademiske eksaminer og grader (fag, tidspunkt og sted) 

 

PhD-afhandling, titel, år og universitet 

 

Doktordisputats, titel, år og universitet 

 

Publikationer 

 Førsteforfatter Sidsteforfatter Medforfatter 

Samlet antal publikationer i 

internationale videnskabeli-

ge tidskrifter med peer re-

view 

   

Heraf: 

Originale arbejder    

Reviews    

Editorials    

Letters/comments    

 

Samlet antal publikationer i 

danske videnskabelige 

tidskrifter med peer review 

   

Heraf:  

Originale arbejder    

Reviews    

Editorials    

Letters/comments    

Lærebøger 

Antal kapitler i lærebøger    

    

 

 

Redaktionelt arbejde: 

 Lærebøger (medredaktør af lærebøger, lærebogstitel):  

 videnskabelige tidskrifter (medlem af editorial board: Tidskrift, periode):  

 

Referentarbejde (antal tidskrifter): 

 

Antal inviterede videnskabelige foredrag 

 nationale 

 internationale 
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ISI Web of knowledge:  

Samlet antal publikationer:  

Samlet antal citationer:  

Gennemsnitligt antal citationer pr reference:  

H-index: 

 

 

Videnskabelige vejledningsopgaver: 

 Afsluttede Igangværende 

Prægraduat supervision: 

 

 Bachelor-opgaver   

 Kandidatopgaver   

 Forskningsår/scholar   

   

Postgraduat supervision: 

 

 Ph.d, hovedvejleder   

 Ph.d, projektvejleder   

 Disputats   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


