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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Genudpegning af koordinerende professorer og lektorer
30. april 2018 udløber størstedelen af de koordinerende professorers
udpegningsperioder. Derfor iværksættes en ny udpegningsrunde, således at
en ny femårig udpegningsperiode for de koordinerende professorer på disse
geografier starter 1. maj 2018. I løbet af foråret 2018 har Jesper afholdt
dialogmøder med alle koordinerende professorer og lektorer og herved
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afstemt, hvem af disse som ønsker genudpegning. På denne baggrund blev
processen for den nye udpegningsrunde diskuteret, og konklusionen blev, at
fremgangsmåden bliver som følger:
 IKM beder de pågældende koordinerende professorer, som
udløber 30. april 2018 om at indsende en mail til
IKM@sund.ku.dk med samtykke vedr. ønske om
genudpegning. I denne mail skal opdateret CV,
publikationsliste og undervisningsportfolio vedhæftes.
Ydermere skal godkendelse fra relevant
vicedirektør/centerdirektør vedhæftes i mailen.
 Institutleder i IKM indsender hernæst mail om indstilling
til dekanen mhp. udpegning
Fremgangsmåden er i overensstemmelse med forretningsgangen for
udpegningen af koordinerende professorer og lektorer. Det er en
forudsætning for indstilling til dekanen, at den pågældende indstilles efter
aftale med relevant sygehusledelse/centerledelse.
Jesper nævnte, at IKM for fremtiden ønsker at aligne alle de koordinerende
professorer og lektorers udpegningsperioder, så deres funktion udløber
samtidigt. Herudover nævnte han, at der for fremtiden vil være én
koordinerende professor for Herlev Hospital og Gentofte Hospital og Steno
Diabetes Center, og at funktionen som koordinerende professor på
Rigshospitalet – Finsenscentret på sigt vil bortfalde ved nedlæggelsen af
centret.
I forbindelse med den nye udpegningsrunde af koordinerende professorer og
lektorer blev funktionsbeskrivelsen for koordinerende professorer
diskuteret. De koordinerende professorer på Rigshospitalet har i 2017
formuleret et udkast til en revideret funktionsbeskrivelse, da der blandt de
koordinerende professorer og lektorer har været enighed om, at
funktionsbeskrivelsen godkendt i 2013 har været mangelfuld. På sidste
møde i oktober 2017 blev en arbejdsgruppe bestående af Bo FeldtRasmussen, Lone Skov og Torben Lykke Sørensen efterfølgende nedsat
mhp. revidering af dette udkast. Det reviderede udkast blev fremsendt til
IKM, og Jesper har herefter tilrettet dette. Denne seneste version blev
gennemgået på mødet, og det blev aftalt, at IKM tilretter udkastet til den
reviderede funktionsbeskrivelse ift. de kommentarer, som fremkom på
mødet. Hernæst sendes dokumentet i høring hos de koordinerende
professorer og lektorer med en kort frist, hvorefter IKM sender det i høring
hos hospitalsdirektionerne.
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3. Udpegning af ph.d.-koordinatorer
IKM og ph.d.-skolen er midt i en ny udpegningsrunde af ph.d.-koordinatorer
i IKM-regi. Det er blevet besluttet, at der for fremtiden skal være én ph.d.koordinator pr. følgende geografier:














Amager-Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Herlev-Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center
Nordsjællands Hospital
Næstved, Slagelse, Ringsted, Nykøbing F. og Psykiatrien
Region Sjælland
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet - Abdominalcentret
Rigshospitalet – Finsenscentret
Rigshospitalet – Hjertecentret
Rigshospitalet – HovedOrtoCentret
Rigshospitalet – Juliane Marie Centret
Rigshospitalet – Neurocentret
Sjællands Universitetshospital og Holbæk Sygehus

Funktionen som ph.d.-koordinator på Rigshospitalet – Finsenscentret vil på
sigt bortfalde ved nedlæggelsen af centret. Jesper orienterede om, at ph.d.skolen på nuværende tidspunkt har modtaget IKM's indstillinger mhp.
udpegning af ph.d.-koordinatorer.
4. Orientering om forskningsevaluering og strategi
Jesper gennemgik processen og de overordnede resultater fra den
forskningsevaluering, som instituttet netop har været igennem. De
koordinerende professorer og lektorer er tidligere blevet orienteret om
processen for forskningsevalueringen og modtog i efteråret 2017
evalueringsrapporten. Primo februar 2018 blev selvevalueringsrapporten,
evalueringspanelets rapport og executive summary ifm.
forskningsevalueringen fremsendt til dekanen. Hernæst har Akademisk Råd
modtaget materialet, hvorefter det endeligt skal fremsendes til rektor. Det
blev på mødet aftalt, at de koordinerende professorer og lektorer får tilsendt
evalueringspanelets rapport og executive summary til orientering.
Jesper præsenterede proces, tidsplan og målsætninger for IKM's
strategiarbejde 2018, som har afsæt i KUs nye strategi Talent og
samarbejde. Strategien hviler på fire fokusområder:
 Tiltrække, udvikle og fastholde videnskabeligt talent

 Ét samlet og fokuseret universitet
 Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
 Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis
Jesper orienterede om, på hvilke områder og ud fra hvilke målsætninger og
parametre, IKM vil arbejde med strategien. IKM opererer overordnet ud fra
nedenstående proces- og tidsramme:

5. Orientering om strategiske kliniske forskningslektorater
IKM har som målsætning at understøtte udviklingen af spirende kliniske
forskningsmiljøer. I denne forbindelse ønsker IKM at etablere en række
strategiske kliniske forskningslektorater. IKM forventer i løbet af efteråret
at opslå to stillinger, men håber, at de to regioner ønsker at bidrage med
yderligere.
6. Optimering af søgekomitéernes arbejde og tilbagemeldinger
Ved sidste møde for koordinerende professorer og lektorer blev det aftalt, at
IKM ville udsende en procesplan for søgekomitéarbejdet til de
koordinerende professorer og lektorer. Som opfølgning på dette gennemgik
Jesper den koordinerendes opgaver som formand for søgekomitéen.
Opgaverne omfatter følgende:
 Accept fra medlemmerne af søgekomité
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 Koordinering af søgekomitéernes arbejde med at finde
potentielle kandidater
 Kontakt til potentielle kandidater (pr. mail)
 Indsendelse af søgekomitéskema (deadline: dagen efter
ansøgningsfrist)
Til optimering af søgekomitéernes arbejde og tilbagemeldinger vil IKM
udarbejde en dokumentsamling (mailskabeloner) og drejebog (direkte link
til drejebogen).
7. Henvendelser fra udenlandske studerende
Til orientering skitserede Jesper Hastrup Svedsen retningslinjerne for
henvendelser fra udenlandske studerende:
 Det er valgfrit at modtage internationale enkeltstuderende
 Du skal selv sige nej tak til dem, som du ikke vil modtage
 Hvis du vil sige ja tak, skal opholdet arrangeres uden for
semesterperioderne
 Læs mere og find mailskabelon til at sige nej tak på denne
side om henvendelser fra internationale studerende om
selvarrangerede kliniske ophold
8. Rollen som koordinerende
Det blev diskuteret, om det for de koordinerende professorer, som også
varetager funktionen som ordførende professor fungerer at varetage begge
funktioner samtidigt. Det kom til udtryk blandt de pågældende
koordinerende, at funktionen som koordinerende professor umiddelbart
vejer tungest opgavemæssigt, men at de to funktioner er afgrænset, så der
opstår ikke forvirring i varetagelsen af dem begge på én gang.
I samme forbindelse blev kommunikationen mellem de koordinerende
professorer og lektorer og de ordførende professorer drøftet. Det er
forskelligt fra fagsøjle til fagsøjle, hvor meget information de koordinerende
professorer modtager fra de ordførende professorer, men der var enighed
om, at kommunikationen mellem de to funktioner kan blive bedre.
9. Bedømmelser
Jesper bad de koordinerende professorer og lektorer om at sprede følgende i
miljøerne:
 Bedømmere af kliniske lektorater skal huske at sikre sig, at
det i bedømmelsen står angivet, om ansøger er speciallæge
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og har de fornødne undervisnings- og
forskningskompetencer
 I ansøgningen til et professorat skal fyldestgørende
information vedr. ph.d.-vejlederskab fremgå, dvs. navn på
den ph.d.-studerende, tidspunkt for indskrivning/forsvar, er
forløbet afsluttet, rolle som vejleder (bl.a. om man har
været hovedvejleder)
10. Tilmelding til Introduktion til Universitetspædagogik
Jesper bad de koordinerende professorer og lektorer om at opfordre de IKMansatte på geografierne til at tilmelde sig kurset Introduktion til
Universitetspædagogik. Det vurderes, at de pædagogiske
undervisningskompetencer bliver endnu vigtigere for fremtiden. Det blev
understreget, at tilmeldingen for IKM-ansatte altid skal foregå via IKM, da
IKM dækker kursusgebyret.
I februar har IKM sendt tilmeldingsproceduren for kursusperioderne i
efteråret 2018 ud til alle IKM-ansatte. Tilmeldingsproceduren er overordnet:
 Send en mail til IKM@sund.ku.dk med ønske om specifik
kursusperiode i efteråret 2018 (kursusperioder fremgår af
mail til IKM-ansatte om tilmeldingsprocedure)
 IKM fremsender hernæst personlige – og fortrolige –
tilmeldingsoplysninger samt tilmeldingsvejledning for
IKM-ansatte til den pågældende
Grundet et afmeldingsgebyr svarende til kursusbeløbet skal afmelding af
kurset ske senest 3 uger inden kursusstart og direkte til kursusudbyderen.
11. Eventuelt
Ved spørgsmål om OK18 i KU-regi, henviser IKM til KUs FAQ på KUnet
om OK18 for hhv. medarbejdere og studerende.
Den 12. oktober 2018 er der kulturnat, og de koordinerende professorer og
lektorer blev i denne forbindelse bedt om allerede nu at indmelde forslag på
forskere, som i IKM-regi kan indgå i et arrangement på Panum.
Senere på måneden afholdes KFL-indstillingsmøde. Det blev drøftet, om
man kunne optimere karaktergivningen yderligere. Ved mødet planlægges,
at en bedømmer præsenterer en given ansøgning og afslutter med at
tilkendegive sin egen bedømmelse til hele forsamlingen (bedømmelse: 5-43-2-1½-1; hvor karakteren 1 er den bedste bedømmelse). Alle har på
forhånd overvejet en karakter for hver ansøgning (som kan blive ændret
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efter, at man har hørt fremlæggelsen). Herefter afgiver hver bedømmer sin
finale karakter på et scorecard, som udleveres ved mødet.
Offentliggørelse af evalueringspanelets rapport – alle dele af
forskningsevalueringen kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til IKM
(IKM's executive summery er dog endnu ikke frigivet). IKM ønsker ikke, at
disse dokumenter ligger på instituttets åbne hjemmeside.
Ph.d.-skoleprogrammer – Jesper orienterede om, at der er sket en ændring af
flere skoleprogrammer. Bl.a. er programmet 'Clinical research' blevet delt.
Det bedes bemærket, at de ph.d.-studerende frit kan vælge det program, som
de helst vil knyttes til, og de kan vælge kurser, som ligger i andre
skoleprogrammer end det program, som de selv hører til.
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