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1. Udpeges af institutlederen efter indstilling fra fagsøjlens IKM-

ansatte. Gruppen af ordførende udpeges hvert tredje år. Der kan ske 

genudpegning.  

 

2. Er medlem af IKM’s forsamling af ordførende professorer. 

Forsamlingens opgaver er bl.a. at sikre et fælles grundlag for lektor- 

og professorbedømmelser og diskutere IKM’s profil og strategi.  

 

3. Støtter aktivt udvikling af akademisk identitet og forskningsbaseret 

medspil i den faglige udvikling på hospitalerne, samt forskning på 

tværs af geografier og med præklinik. 

 

4. Foretager faglig vurdering af forslag om oprettelse af professorater 

inden for fagsøjlen. Sparrer med Institutlederen i forbindelse med 

nedsættelse af søgekomité og bedømmelsesudvalg til professor- og 

lektorstillinger. Deltager i professor- og lektoransættelsessamtaler. 

Deltager som medlem af forlængelsesudvalg i forbindelse med faglig 

vurdering ved stillingtagen til forlængelse af eksternt finansierede 

tidsbegrænsede professorater. Fremmer dialogen mellem fagets 

akademiske stab og institutlederen omkring fagets udvikling 

 

5. Sparrer med institutlederen ift. faglige tilbagemeldinger til SUND – 

fx ved indstilling til priser, identifikation af grupper/personer til 

tværfaglige ansøgninger, høringssager, etc.  

 

6. Spiller en aktiv rolle i udviklingen af fagområdets undervisning. 

Inddrages i forbindelse med væsentlige ændringer af studieordning 

og kursusindhold. Bidrager til en kontinuerlig dialog om den 



 

 

SIDE 2 AF 2 forskningsbaserede undervisning mellem kursusansvarlige, 

koordinerende professorer/lektorer og fagets øvrige professorer.  

 

7. Bistår ved udpegning af opgavestillere og eksaminatorer fra fagsøjlen 

til fx skriftlige eksaminer og OSCE. Sikrer kvalitetscheck af opgaver 

til disse eksaminer.  

 

8. Spiller sammen med IKM en aktiv rolle i den samlede vurdering af 

behovet for nødvendige ansatte undervisere inden for fagsøjlen og 

deres geografiske fordeling. Formand for ansættelsesudvalget ved 

besættelse af lektorater i fagsøjlen (øvrige medlemmer er den 

kursusansvarlige for det relevante område og den koordinerende 

professor/lektor for det geografiske område). 

 

9. Arrangerer et årligt møde for alle i fagsøjlen – hvor fagsøjlens 

forskning og undervisningsopgaver diskuteres. Mødets program 

aftales med fagsøjlens professorer og kursusansvarlige. Mødet er 

typisk et dagsmøde og udgifter til afholdelse og forplejning dækkes 

af IKM i henhold til de gældende retningslinjer: 

https://ikm.ku.dk/ansat/raadogudvalg/ordfoerende_professorer/temad

age-i-fagsoejlerne/ 

 

10. Viderebringer faglig relevant information til alle ansatte i fagsøjlen. 

 

11. Enkelte ordførende professorer indgår som medlemmer af IKM-rådet. 

 

Profil: Typisk lærestolsprofessor – men eksternt finansierede professorer 

kan også varetage funktionen, hvis dette er mest hensigtsmæssigt for 

fagsøjlen. Såfremt fagsøjlen ikke har en professor udpeges en klinisk 

forskningslektor eller klinisk lektor til at varetage funktionen. 
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