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Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Sundhedsforskning i et klinisk miljø

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er
et forskningscenter med faglig ekspertise på
internationalt niveau inden for befolkningsbaseret
epidemiologi, klinisk epidemiologi, sundhedsfremme
og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og
biostatistik. CKFF er forankret i det behandlende
sundhedsvæsen, men vi fokuserer forskningsmæssigt
på sundhed i bredere forstand og arbejder for at
fremme sundhed – såvel fysisk, psykisk og socialt.
Vores overordnede ambition er således at bidrage til
en sundere og bedre behandlet befolkning.

Organisatorisk forankring
Center for Klinisk Forskning og
Forebyggelse (CKFF) er
organisatorisk placeret som en
afdeling på Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital (BFH) og er
dannet som et fælles regionalt
forskningscenter. CKFF tager afsæt i
en større international, national og
regional forskningsstrategisk
dagsorden, der udspringer af det
stigende pres på sundhedsvæsenet.

CKFF har en tværfaglig tilgang til sundhedsforskning.
Vores forskning spænder bredt fra grundforskning i
risikofaktorer for sygdom, forskning i patientforløb og
behandling af sygdom, til forskning i effektive sundhedsfremmende og forebyggende interventioner med
fokus på at øge folkesundheden. Samtidigt udfører vi anvendelsesorienteret, tværsektoriel og praksisnær
forskning. Særligt kendetegnende for CKFF er, at vi er forankret i det kliniske miljø på et hospital,
samtidigt med at vi forsker i forebyggelse med udgangspunkt i regioner og kommuner. Samspillet med
klinisk praksis, kommuner, regioner og offentlige myndigheder er vigtigt for at sikre kvalitet og relevans
af forskningen samt en hurtigere implementering af forskningsresultaterne.
Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner i forskningsprojekter, og vi tilbyder rådgivning til
eksterne forskere inden for vores ekspertiseområder. Vi ønsker at udvikle vores forskning i samarbejde
med praksis, således at relevansen sikres. Samtidigt er det en prioritering, at den genererede
forskningsbaserede viden formidles til relevante brugere på alle niveauer, herunder beslutningstagere i
det administrative og politiske system, sundhedsprofessionelle, forskere og befolkningen.
CKFF ønsker at stille centerets sundhedsdata til rådighed for sundhedsforskning. CKFF huser fx data fra
befolkningsbaserede undersøgelser af børn og voksne indsamlet over mange årtier og genererer løbende
nye data, som kombineres med data fra de nationale registre til brug for både den årsagssøgende
epidemiologi og monitorering af sundhed og sygdom.
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CKFF’s medarbejdere udviser stor diversitet, hvad angår uddannelser, faglige metoder og funktioner.
Vi tror på, at vi får det optimale ud af vores forskellige kompetencer ved at samarbejde på tværs af
fagligheder og sektioner. Vi ønsker at være et forskningscenter præget af åbenhed og tillid, hvor man
trygt kan diskutere såvel nye idéer som metodemæssige udfordringer, således at vi gennem dialog med
kolleger kan kvalificere vores arbejde.

Vores ambition
CKFF skal bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning
Det vil vi gøre gennem forskning af høj international kvalitet inden for:
•
•
•
•
•

Sygdomsforløb og sygdomsprognose samt årsager til sygdom
Monitorering af sundhed, sygdomme og risikofaktorer for sygdomme
Effekt og sikkerhed af behandling
Sundhedsfremmende interventioner
Sundhedsvæsenets struktur og organisation, herunder sammenhængende patientforløb

Endvidere vil vi bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning via:
•
•
•
•
•
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Uddannelse af sundhedsforskere
Formidling af forskningsbaseret viden ved bidrag til guidelines, rapporter, den offentlige debat
og det politiske arbejde
Repræsentation i faglige selskaber, råd og udvalg
Samarbejde med sundheds- og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer, herunder danske og
udenlandske universiteter samt offentlige-private partnerskaber
Samarbejde med, rådgivning af og forskningsstøtte til hospitaler, praktiserende læger,
kommuner, regioner, styrelser og ministerier

