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Institut for Klinisk Medicin (IKM) er Københavns Universitets største institut (set ud fra antal ansatte)
med over 700 kliniske ansatte – heraf ca. 200 kliniske professorer og 500 lektorer. Derudover har
IKM ca. 700 kliniske ph.d.-studerende tilknyttet. Instituttet blev etableret i 2012, som resultat af en
fusion af fem tidligere kliniske institutter. IKM opererer i tæt samarbejde med Østdanmarks to regioner og regionernes hospitaler.

Forskning

Instituttet bidrager med klinisk undervisning, forskning og vidensformidling inden for det kliniske område. IKM udbyder forskningsbaseret undervisning målrettet kandidatniveauet på medicinuddannelsen, og en række af SUNDs øvrige uddannelser. Den kliniske undervisning og forskning finder sted
på hospitaler i hele Østdanmark.

Uddannelser

IKM’s organisering understøtter, at hovedparten af instituttets undervisning og forskning udføres i de
kliniske miljøer, og tager højde for instituttets store spredning – både når det gælder geografi og i forhold til den faglige bredde, som instituttets 34 lægevidenskabelige fagsøjler omfatter.



IKM dækker et bredt klinisk forskningsfelt via de 34 lægevidenskabelige fagsøjler.



Medicin



Sundhedsfaglig kandidatuddannelse



Sundhed og Informatik



Humanbiologi



Immunologi og Inflammation



Master i Hovedpine

Nøgletal (2018)
Publikationer (2017):

Strategiske mål 2018-2023

Peer reviewed

2.666

Personale (årsværk):






Gode rammer for undervisning
Karriereveje og talentpleje
Spirende forskningsmiljøer
Struktur og organisation

Handleplaner 2019

Professorer

83

Lektorer

-

Adjunkter

-

Øvrige VIP

46

TAP’er

7

Økonomi (2018)
Omsætning (mio. kr.)

Forskning

Bedre karriereveje og talentudvikling i en klinisk kontekst

Styrke interdisciplinær forskning, internationalisering og innovation og understøtte udviklingen af spirende (kliniske) forskningsmiljøer

Påvirke myndigheder mht. adgang til data og tilladelser og øge kvalitet af forskningsdata
på tværs af KU og regioner
Uddannelse

Bedre rammer for forskningsbaseret uddannelse

Bedre introduktion af vores studerende i forskning

Udvikle og optimere nye undervisningsmetoder, herunder bedre integration af undervisning på basalfagene og kliniske fag
Samarbejde, samfundsengagement og outreach

Fortsat understøtte samarbejde og samfundsengagement, som er en naturlig del af det
kliniske og forskningsmæssige virke for IKM’s forskere

Indgå partnerskabsaftaler om forskning og uddannelse med nationale og nordiske institutter for klinisk medicin
Medarbejdere, administration og rammer

Gode arbejdsforhold, og tydeliggørelse af det delte ansættelsesforhold (KU og hospital)

Etablering af IKM-rådet

Institutleder
Klinisk Professor Jesper Hastrup Svendsen
Telefon: 2620 0993
Mail: jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk
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