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1.
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Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16. maj 2018
Referatet blev godkendt.

2.

Meddelelser fra Institutleder
-

Uddelegering af ansættelsessamtaler

Der er gået besked ud til forskningslederene om at alle ansættelser under hundrede
procent lektor og professorer uddelegeres til forskningslederne fra d. 1.2.2019. Håbet
er, at det kan være med til at understøtte forskningsledernes legitimitet og udvide forskningsledernes ledelsesrum.
Anders gjorde i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af at understøtte andre
faggruppers ansættelse, at instituttet fortsat skubber på og legitimerer alternative karriereveje.
Kirsten nævnte endvidere at instituttet kommer til at slå en tredje viceinstitutlederstilling
op. Kravet til at søge stillingen er at kandidaten er lektor. Vedkommende vil blive frikøbt
én dag om ugen fra det kliniske arbejde.
Opslaget vil komme ud med News.
-

Proces omkr. forskningsledelse

Kirsten orienterede om at forskningslederkredsen er i gang med et udviklingsarbejde og
at kredsen i den forbindelse har afholdt et seminar bl.a. med fokus på følgende emner:
Optimering af beslutningsprocesser, rammer for forskningsledelse, form/indhold på
forskningsledermøderne, kommissorie for forskningsledelse og strategiudvikling.
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Institutrådet blev opfordret til at deltage på næste forskningsledermøde: d. 26.11.2018
kl. 15.00-17.00 i lokale 19.01 WP 19, stuen.
Søren gjorde opmærksom på at den foreliggende funktionsbeskrivelse for forskningsledere, måske er blevet glemt lidt og ikke bliver brugt. En fornyet version kunne være et
evt. punkt på et strategiseminar.
-

Arbejdsmiljø og APV/trivselsmåling

Klinisk Instituts svarprocent endte på 54%, hvilket er en smule højre end sidste gang.
Rapporterne offentliggøres d. 19.11. Vi informerer OUH’s AMO, hvor der er fysiske problemstillinger, og arbejder selv videre med den psykiske del.
Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet en guide vedr. arbejde i storrumskontorer, den vil
blive sendt ud til alle forskningsledere og lagt på nettet, når den er helt på plads.
KI’s årlige arbejdsmiljødag, forventes afholdt i starten af oktober. Arbejdsmiljøgruppen
er i fuld gang med at finde en oplægsholder. Alle på KI er velkomne.
Julemødet med psykologisk institut er aflyst, da der ikke har været luft til at få det på
plads. Vi prøver igen til næste år.
3.

Orientering om Institutrådsmøder i 2019 v/Vibeke

De fire møder er nu booket i alles kalender.
4.

Nye medlemmer af Institutrådet – Malene og Stine stopper

Malene, Stine og Maria stopper, og dvs. vi skal holde ekstraordinært valg. Vibeke undersøger procedurerne centralt. Alle spørger i baglandet om der er kandidater, og vi
søger kandidater i News.
Louise gjorde opmærksom på fordelen ved at sidde i både institutråd og forskningsudvalget.
5.

Evt.

Michael fortalte den gode historie om et vellykket professortiltrædelsesseminar, hvor
der var arbejdet for et stort fremmøde og hvor dagen blev benyttet til at fremvise posters i caféen.
Kirsten gjorde i den forbindelse reklame for at alle adjungerede professortiltrædelser
fremover samles til to årlige events, ét i foråret og ét i efteråret. Håbet er, at det kan
skabe mere dynamik og snak på tværs på dagen.
Kirsten opfordrede alle til at melde ind med forslag til deltagere i bedømmelseskomitéen til vores årlige staff seminar i maj 2019. Sidste år havde vi adjungerede professorer fra hud- og børneafdelingen i ph.d. bedømmelsesudvalget.
Seminaret afholdes d. 9. maj 2019 kl. 14.00-17.00.
Kirsten orienterede om de nye kandidatspecialer, hvor de studerende kommer til at
vælge spor på 5. semester. Der vil nok komme en begrænsning på, hvor mange der vil
blive kanaliseret ud i de klinisk forløb. Vi skriver ud i News, og prøver at tiltrække i god
tid. Vibeke undersøger med Thomas Henriksen, hvad der allerede er skrevet ud.
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6.

Punkter på næste møde (februar)
-

Ågot Møller vedr. audiologi
Jesper Wittorff fremlæggelse af instituttets økonomi
De nye kandidatuddannelser og erfaringer fra modulerne v/Ulla Friis
Refleksion over den nye fælles forskningsstrategi
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