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Sygehus/hospital er i nedenstående benævnt sygehus.
Den koordinerende professor er bindeled mellem IKM, SUND, KU og
sygehusledelsen/centerledelsen og rådgiver IKM og
sygehusledelsen/centerledelsen om forskningen på sygehuset/centret og
samarbejder med disse om forskningsmål, om integrering af klinik og forskning på
sygehuset/i centret og om undervisningen.
Den koordinerende professor har i samarbejde med institutlederen i IKM og
sygehusledelsen/centerledelsen ansvar for:
 at medvirke til at definere sygehusets/centrets forskningsstrategi, som
respekterer regionens og sygehusets overordnede mål og derved styrke
udviklingen af SUND og IKM's forskningsområder på geografien
 at rådgive om og understøtte IKM's og sygehusets/centrets faglige og
undervisnings- og forskningsmæssige udvikling samt formidle væsentlige
aspekter af sygehusets/centrets drift til forskerne på geografien og dermed blive
kommunikationskanal mellem IKM, sygehusledelsen/centerledelsen og
geografiens IKM-ansatte
 at arbejde for professorer eller andre seniorforskeres deltagelse i
ansættelsesudvalg/samtaleudvalg til stillinger som ledende
overlæger/klinikchefer, forskningschefer og direktører/vicedirektører ved
sygehuset/centret
 at rådgive om og understøtte ph.d.-koordinatorens indsats
 at medvirke til at sikre gode rammer for den prægraduate undervisning og til at
sikre opfølgning på de studerendes evaluering
 at samarbejde med institutleder og relevante ordførende professorer om
kapacitetsopgørelser og styring af IKM's undervisningsressourcer
 at bidrage til etablering eller forlængelse af lærestols- og eksternt finansierede
professorater samt kliniske forskningslektorater i samarbejde med
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sygehusledelsen/centerledelsen og at deltage i søgekomitéarbejdet med
varetagelse af formandsfunktionen
at bidrage til at formidle sygehusets/centrets forskningsindsats udadtil i
samarbejde med forskningsrådet og sygehusledelsen/centerledelsen
at skabe samhørighed for IKM's ansatte på sygehuset/i centret ved f.eks. at
medvirke til afholdelse af Faculty Clubs, og for i den forbindelse også at
inddrage kliniske lektorer og professorer på sygehuset/i centret, som har
universitetstilknytning til et andet institut eller andet universitet
at afholde GRUS med sygehusets/centrets kliniske professorer og kliniske
forskningslektorer (og kliniske lektorer på geografier, hvor det er relevant)
at koordinere afholdelsen af dialogmøder med de enkelte professorer og
kliniske forskningslektorer i samarbejde med
sygehusledelsen/centerdirektør/evt. lægelig direktør og institutleder
at arbejde for, at sygehusets/centrets IKM-ansatte profilerer sig selv som ansatte
ved både sygehuset/centret og KU med anvendelse af dobbelt affiliering, bl.a.
ved publikationer og optræden i medier (co-branding: www.ikm.ku.dk/ansat/cobranding)

Den koordinerende professor deltager i relevante mødefora i både IKM og i
sygehuset/centret, f.eks. møder for gruppen af koordinerende professorer,
sygehusets forskningsråd, regelmæssige koordineringsmøder med
sygehusledelse/institutleder, centerledelsesmøder, centerråd (hvortil de
koordinerende professorer på Rigshospitalet bør have en fast tilknytning) og
mødefora for sygehusets/centrets øvrige professorer.
Vilkår:
Den koordinerende professor udpeges af dekanen ved SUND i gensidig forståelse
med sygehusledelsen og efter indstilling fra institutlederen i IKM. Dette sker ved,
at dekanen sender en udpegningsaftale til den pågældende. Ved sin underskrift på
aftalen forpligter den koordinerende sig til at varetage det ansvar og de opgaver,
som fremgår af den til enhver tid gældende funktionsbeskrivelse, på de vilkår, som
er nævnt herunder.
Udpegningen gælder for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse.
Til den koordinerende professor er knyttet 0,2 TAP årsværk, som finansieres af
sygehuset. Den koordinerende professor modtager et årligt annuum på 50.000 kr.
til forskningskompensation. Beløbet er ligeledes finansieret af sygehuset.
Den koordinerende professors opgave udføres i den del af professorens arbejdstid,
som henføres til hans/hendes universitære opgaver.
Samarbejdsvanskeligheder mellem den koordinerende professor og
sygehusledelsen/centerdirektøren kan forelægges institutlederen i IKM og
sygehusdirektøren.
Godkendt af KUH’s bestyrelse på møde den 8. juni 2018
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