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Formål 

For at opnå kvalitet i forskningen på Rigshospitalet er det nødvendigt, at der til stadig-

hed er mulighed for at rekruttere og fastholde de mest kompetente videnskabelige med-

arbejdere. Som led i arbejdet med formulering og implementering af Rigshospitalets 

strategi på forskningsområdet, herunder styrkelse af den tværfaglige forskning, er det af-

talt at anskueliggøre karrierevejene for ikke lægeligt uddannede medarbejdere med 

forskningsopgaver. 

 

For gruppen af ikke lægeligt uddannede medarbejdere, som udfører videnskabeligt ar-

bejde, har der ikke hidtil foreligget en formaliseret stillingsstruktur, som der ville gøre, 

hvis de var ansat ved et universitet eller en tilsvarende forskningsinstitution.  

 

For at skabe større klarhed i forhold til hvilke karrieremuligheder og karriereveje, der 

reelt eksisterer, og for at understøtte forskningskulturen på alle niveauer på Rigshospita-

let, beskrives hermed den vedtagne stillingsstruktur for akademikere og andre, der ikke 

er lægeligt uddannede. Formålet er at tydeliggøre karrierevejene sådan, at en forskerkar-

riere på Rigshospitalet gøres mere synlig og attraktiv og i videst muligt omfang sam-

menlignelig med karrierevejene på universiteter og andre forskningsinstitutioner. 

 

Der er således søgt størst mulig parallelitet mellem hospitalsområdet og universitetsom-

rådet med henblik på at understøtte kontakten til attraktive samarbejdspartnere og tyde-

liggøre den faglige profil, sådan at f.eks. eksterne lektorater og vejlederfunktioner kom-

mer til at virke karrierefremmende.  

 

Strukturen viser de grundlæggende karriereveje som to søjler med eventuel progression 

op til niveauerne for stillinger med ledelsesansvar. Stillingerne er ofte delte stillinger, 

der rummer både forskning og specialistfunktioner svarende til de lægelige forskeres 

kliniske arbejde eller de universitetsansatte forskeres undervisningsforpligtelse. De to 

typer af opgaver kan indgå i vekslende indbyrdes størrelsesforhold i stillingerne. 
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Forudsætninger  

En grundlæggende forudsætning for forslaget er bibeholdelse af de hidtidige lønniveau-

er, som er resultatet af den praksis, der er udviklet i de enkelte centre gennem forhand-

linger mellem parterne inden for de overenskomstmæssige rammer. Stillingsstrukturen 

betyder ikke en ændring af denne praksis. Der er heller ikke tale om nogen form for au-

tomatik i forhold til oprettelse af flere faste stillinger. Karrierevejene er vejledende, der 

er således ikke automatisk oprykning i stillingsstrukturen. Der er heller ikke tale om, at 

stillingsstrukturen har indflydelse på den overenskomstmæssige indplacering. 

 

Hvem omfatter strukturen? 

Stillingsstrukturen omfatter to hovedgrupper: 

 En række ikke lægeligt uddannede akademikere, f.eks. fysikere, kemikere, bio-

kemikere, humanbiologer, molekylærbiologer, psykologer og magistre, som er 

beskæftiget med forsknings- og/eller specialistopgaver  

 Forskere med baggrund i de mellemlange videregående uddannelser inden for 

sundhedsområdet med universitære overbygningsuddannelser. 

  

Faglig bedømmelse 

Ved besættelse af stillinger på niveau 1 foregår den faglige bedømmelse i sammenhæng 

med selve ansættelsesproceduren. 

 

Ved besættelse af forskerstillinger på niveau 2 og derover skal der foretages en formel 

faglig bedømmelse ved et selvstændigt fagligt bedømmelsesudvalg, som udelukkende 

bedømmer de forskningsmæssige kvalifikationer (kvalificeret – ikke-kvalificeret). Dette 

gælder også for delte stillinger, for så vidt angår forskningsdelen. Professorater følger 

Rigshospitalets ansættelsesprocedure for overlæger, klinikchefer og professorer.  

 

Stillinger på niveau 1  

(under adjunktniveau i universiteternes struktur) 

 

Ph.d.-stipendiat: Ph.d.-stipendiatansættelsen er en 3-årig tidsbegrænset forskeruddan-

nelsesstilling, der afsluttes med bedømmelse og forsvar af en ph.d.-afhandling. Den fag-

lige bedømmelse ved ansættelse og afslutning af uddannelsen foretages af det universi-

tetet, som den ph.d.-studerende indskrives ved. 

 

Videnskabelig assistent: Stillingen som videnskabelig assistent er tidsbegrænset (indtil 3 

år) med forsknings- og sektorspecifikke opgaver. Faglig bedømmelse foretages i sam-

menhæng med ansættelsesproceduren. 

 

Stillinger på niveau 2  

(adjunktniveau i universiteternes struktur) 

 

Postdoc: Er en tidsbegrænset videnskabelig stilling med overvejende forskningsopga-

ver. Ansættelse som postdoc forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ansættelsen 

kan ikke alene kvalificere til ansættelse som seniorforsker, men kan ved ansættelse som 

forsker give merit inden for et relevant område. 
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Forsker: Stillingen er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forskningsopga-

ver. Kvalifikationskravet er ph.d. grad. Ved besættelse af stillinger på forskerniveau 

sammensættes et selvstændigt fagligt bedømmelsesudvalg. Alle ansøgninger udformes, 

så det er muligt for bedømmelsesudvalget at foretage en kvalificeret bedømmelse. Til-

bagemelding til ansøgerne skal indeholde en udvidet begrundelse, som munder ud i en 

afgørelse af, om den pågældende er fagligt kvalificeret til den konkrete stilling. De 

nærmere retningslinjer for bedømmelsen fastsættes i samarbejde med Forskningsudval-

get. Den leder, som har den endelige ansættelseskompetence, sørger for nedsættelse af et 

ansættelsesudvalg med henblik på at gennemføre den endelige ansættelsesprocedure 

blandt de kandidater, der er bedømt fagligt kvalificerede.  

 

Specialist: Stillingen er tidsbegrænset eller tidsubegrænset med kvalifikationskravet 

ph.d. niveau eller sektorspecifikke kvalifikationer. Det er en videreuddannelsesstilling 

med sektorspecifikke arbejdsopgaver. Den faglige bedømmelse foretages af ansættel-

sesudvalget i forbindelse med selve ansættelsesproceduren.  

 

Hvis der er tale om delt stilling med både forsknings- og specialistopgaver, skal der fo-

retages selvstændig faglig bedømmelse for så vidt angår forskningsopgaverne i stillin-

gen. 

 

Stillinger på niveau 3  

(lektorniveau i universiteternes struktur) 

 

Seniorforsker: Stillingen er tidsubegrænset og kravet er særlige kvalifikationer på for-

skerniveau. Ved besættelse af stillinger på seniorforskerniveau sammensættes et selv-

stændigt fagligt bedømmelsesudvalg. Alle ansøgninger udformes så det er muligt for 

bedømmelsesudvalget at foretage en kvalificeret bedømmelse. Tilbagemelding til ansø-

gerne skal indeholde en udvidet begrundelse, som munder ud i en afgørelse af, om den 

pågældende er fagligt kvalificeret til den konkrete stilling. De nærmere retningslinjer for 

bedømmelsen fastsættes i samarbejde med Forskningsudvalget. Den leder, som har den 

endelige ansættelseskompetence, sørger for nedsættelse af et ansættelsesudvalg med 

henblik på at gennemføre den endelige ansættelsesprocedure blandt de kandidater, der er 

bedømt fagligt kvalificerede.  

 

Seniorspecialist: Stillingerne besættes normalt uden tidsbegrænsning og er ofte slutstil-

ling. Det er stillinger med sektorspecifikke arbejdsopgaver. Faglig bedømmelse foreta-

ges af ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelsesproceduren.  

 

Hvis der er tale om delt stilling med både forsknings- og specialistopgaver, skal der fo-

retages selvstændig faglig bedømmelse for så vidt angår forskningsopgaverne i stillin-

gen. 
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Stillinger på niveau 4  

Ad forskervejen vil der på dette niveau være tale om professorat, enten som varig stil-

ling eller som tidsbegrænset professorat med særlige opgaver (MSO). Rigshospitalets 

ansættelsesprocedure for overlæger, klinikchefer og professorer følges. Professorater 

etableres/genopslås enten via professorplanen eller som eksternt finansieret professorat.  

 

Ad specialistvejen vil f.eks. laboratorieleder/driftsleder være yderligere avancements-

mulighed med arbejdsopgaver som niveau 3, men med særligt fagligt eller driftsmæssigt 

ansvar og tilsvarende særlige faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Rigshospitalets 

ansættelsesprocedure for overlæger, klinikchefer og professorer følges, dog med de re-

levante tilpasninger. De nærmere tilpasninger fastsættes i samarbejde med Forsknings-

udvalget. 

 

 

 

 

Grafisk fremstilling 

Nedenstående figur viser strukturens to karriereveje, forskerkarrieren og specialistkarri-

eren. Stillingsstrukturen omfatter fem niveauer.  De vertikale pile udtrykker ikke auto-

matik, men muligheder. De horisontale pile udtrykker den almindelige praksis for delte 

stillinger. 

 

 

1) Stillinger under forsker- eller specialistniveau

   

   

   

   

   

   

   

  

    

 

2) Stillinger på forsker- eller specialistniveau 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Forsker eller postdoc 

Kvalifikationskrav: Ph.d. eller tilsvaren-

de 

Tidsbegrænset ansættelse 

 

Specialist 

Kvalifikationskrav: Ph.d. eller sektorspeci-

fikke kvalifikationer 

Tidsbegrænset/tidsubegrænset ansættelse 

Ph.d.-stipendiat 

Kvalifikationskrav: Kandidat  

       

Tidsbegrænset ansættelse i 3 år 

Videnskabelig assistent 

Kvalifikationskrav: Kandidat  

 

Tidsbegrænset ansættelse i indtil 3 år 
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3) Stillinger på seniorforsker eller specialistniveau

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               

        4) Stillinger på ledelsesniveau 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Seniorforsker 

Kvalifikationskrav: Forskningsmæssige 

kvalifikationer på forskerniveau 

Tidsubegrænset ansættelse 

Seniorspecialist 

Kvalifikationskrav: sektorspecifikke kvalifi-

kationer 

Tidsubegrænset ansættelse 

Professor 

 

MSO (5-årig ansættelse) eller 

Tidsubegrænset ansættelse 

    

Laboratorieleder/Driftsleder (ex.) 

Kvalifikationskrav: sektorspecifikke og le-

delsesmæssige kvalifikationer 

   Tidsubegrænset ansættelse 


