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Forum

Møde for koordinerende professorer og lektorer, IKM

Møde afholdt

29. marts 2017 kl. 15.30-17.30

Sted

Faculty Club, lokale 5 – 16.6.16

Referent

Natasja Ekström Larsen

Til stede
Lars Bo Nielsen, Jesper Hastrup Svendsen, Christian von Buchwald, Peter
Garred, Lone Skov, Lars Vedel Kessing, Flemming Bendtsen, Birger
Thorsteinsson, Michael Kjær, Sven Olaf Skouby, Anders Juul, Gunhild
Waldemar, Peter Bytzer, Thomas Andersen Schmidt
Ikke til stede
Bo Feldt-Rasmussen, Lena Specht, Thor Brygge, Jørgen Sander Koch, Erik
Simonsen
IKM – administration:
Eve Charlotte Frisenborg, Cecilie Skaarup, Natasja Ekström Larsen (ref.)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Undervisningsportfolio
Undervisningen på Københavns Universitet skal fremadrettet understøttes
via en såkaldt undervisningsportfolio, som skal udarbejdes af den enkelte
medarbejder og indgå i vedkommendes MUS. Målsætningen for tiltaget er
at styrke kvaliteten af undervisningen, ligesom man gerne ser, at forholdet
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mellem undervisningen og forskningen i højere grad er fordelt ligeligt. Til
grundlag for undervisningsportfolioen hører en pædagogisk
kompetenceprofil. I denne forbindelse orienterede Lars Bo Nielsen om,
hvordan det går med at styrke undervisningskvaliteten på instituttet, hvor vi
de seneste år har haft et pænt antal ansatte på kurset Introduktion til
Universitetspædagogik. På fakultetsniveau er studieleder på medicinstudiet,
Jørgen Kurtzhals, i gang med at udforme et skema til
undervisningsportfolioen, så det er anvendeligt på det kliniske område.
3. Dialogmøder for KFL og eksternt finansierede professorer
• Selvdeklarationsskema for KFL (Flemming Bendtsen)
Lars Bo Nielsen lagde op til en drøftelse af selvdeklarationsskemaet for de
kliniske forskningslektorer, som danner rammerne for de koordinerende
professorers dialogmøder med de kliniske forskningslektorer og eksternt
finansierede professorer. Dette på baggrund af en række forslag til
ændringer i selvdeklarationsskemaet fra Flemming Bendtsen. Et af
Flemming Bendtsens opmærksomhedspunkter var bl.a., at der i
selvdeklarationsskemaet optræder ordlyden ”forlængelse af klinisk
forskningslektorat”. Flemming Bendtsen og flere øvrige er af den opfattelse,
at ordlyden giver de kliniske forskningslektorer falske forhåbninger, idet der
reelt ikke er mulighed for forlængelse af et klinisk forskningslektorat. Når
der bliver opslået nye puljer af kliniske forskningslektorater, vil dem som
aktuelt har et klinisk forskningslektorat kunne søge på lige vilkår med alle
andre. Det blev diskuteret, hvad der lægges op til med dialogmøderne – og
hvad ordlyden i selvdeklarationsskemaet bør være. Der blev givet en række
bud på ændringer til overskrifter i skemaerne, og det blev i forlængelse af
disse besluttet, at institutadministrationen opdaterer selvdeklarationsskemaet
med de vedtagne ændringer og sender det ud til de koordinerende hurtigst
muligt. De koordinerende professorer, som har afholdt dialogmøder med
kliniske forskningslektorer og hvor sidstnævnte har fået indtryk af mulighed
for forlængelse bedes orientere de kliniske forskningslektorer om
ovenstående.
I forlængelse af dette punkt på dagsordenen blev punkt nr. 7 på dagsordenen
taget op: proces for besættelse af kliniske forskningslektorater i 2018. Det
blev det diskuteret, hvorvidt man skal udvide bestanden af kliniske
forskningslektorer i Region Hovedstaden fra 50 til omkring 65 – herunder
hvilken indvirkning dette vil have på antallet af publikationer og kvaliteten
af disse. Lars Bo Nielsen talte for en begrænsning af antallet af kliniske
forskningslektorater for at fastholde opfattelsen af, at det er attraktive
stillinger.

SIDE 2 AF 2

4. Forskningsevaluering
Jesper Hastrup Svendsen præsenterede som kommende konstitueret
institutleder den forskningsevaluering, som instituttet skal igennem i 2017
og 2018. Bestyrelsen på Københavns Universitet har vedtaget, at samtlige
institutter skal forskningsevalueres, og IKM har således lagt en plan for,
hvordan instituttet griber dette an:
 7. april 2017: deadline for materiale fra ordførende professorer.
 April – maj 2017: udarbejdelse af selvevalueringsrapport for
IKM.
 Maj 2017: høring af selvevalueringsrapport hos ordførende og
koordinerende professorer og lektorer.
 Ultimo juni 2017: godkendelse af selvevalueringsrapport i
KUH’s bestyrelse.
 Oktober/november 2017: site visit med deltagelse af de
ordførende professorer.
 1. februar 2018: deadline for aflevering af
selvevalueringsrapport for IKM til dekanatet.
Det blev besluttet, at regionerne inviteres til site visit med
evalueringspanelet. Der inviteres en repræsentant fra Region Hovedstaden
og Region Sjælland til at deltage i mødet med prodekan for forskning
Kristian Helin.
5. Det nye 5. semester på kandidatuddannelsen i medicin
Lars Bo Nielsen orienterede om det nye 5. semester på kandidatuddannelsen
i medicin. Prognosen for det 5. semester i efteråret 2017 er, at det vil være
en betragteligt mindre årgang end de efterfølgende årgange. Lars Bo Nielsen
pointerede, at for de studerende som vælger forskningssporet på 5. semester
er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal skrives aftaler mellem
vejleder og de studerende allerede i foråret 2017, og at det er de studerendes
ansvar at indgå disse.
6. Foreløbig opfølgning på GRUS
Lars Bo Nielsen mindede de koordinerende professorer og lektorer om
afholdelse af GRUS og vigtigheden heraf.
Deadlines for GRUS i 2017:
 Deadline for afholdelse af GRUS på hospitalerne: 30. juni 2017
 Deadline for indlevering af skemaer: 1. september 2017
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7. Proces for besættelse af kliniske forskningslektorater i 2018
Lars Bo Nielsen konkluderede, at dette punkt på dagsordenen blev
behandlet fyldestgørende under punkt 3 på dagsordenen.
8. Genudpegning af koordinerende professorer/lektorer om et år
Lars Bo Nielsen orienterede om, at der er genudpegning af de
koordinerende professorer og lektorer om et år.
I denne forbindelse blev funktionsbeskrivelsen for koordinerende
professorer drøftet, og der var bred enighed om, at den er mangelfuld. På
den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe med ansvar for at komme
med forslag til ændringer af funktionsbeskrivelsen bestående af Bo FeldtRasmussen, som er i gang med en tilsvarende proces på Rigshospitalet, samt
Lone Skov og Peter Bytzer.
Det kom desuden til udtryk, at flere af de koordinerende professorer har
problemer med udbetaling af det årlige annuum samt at få adgang til de 0,2
TAP årsværk, som fremgår af funktionsbeskrivelsen.
9. Evt.

SIDE 4 AF 4

