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ILF leverer interdisciplinær lægemiddelrelateret forskning, undervisning og innovation af høj
international kvalitet. ILF’s engagerede medarbejdere arbejder i et dynamisk, inspirerende miljø og i
et stærkt fagligt fællesskab.
ILF opleves som en attraktiv international arbejdsplads med understøttende infrastruktur, der skaber muligheder for at realisere instituttets fulde potentiale. ILF indgår i aktivt og synligt samspil med
og til gavn for det omgivende samfund, herunder danske og internationale forskningsinstitutioner og
virksomheder, hospitalsafdelinger samt medicinal- og biotekindustrien.
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Forskning


Lægemiddeldesign og –anvendelse
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Medicinalkemi
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Farmakologi

o

Farmakoterapi

Uddannelser


Farmaci



Medicinalkemi



Industrial Drug Development

Nøgletal (2018)
Excellent interdisciplinær lægemiddelrelateret forskning
Uddannelse til fremtidens farmaceutiske arbejdsmarked
Et stærkt innovativt miljø på ILF
Et sammenhængende og effektivt ILF

Publikationer (2017):
Peer reviewed

228

Personale (årsværk):

Handleplaner 2019
Forskning
 Skabe grundlag for opbygningen af excellente og kreative forskningsmiljøer med fokus på
interdisciplinære samarbejder
 Skabe grundlag for en bredere anvendelse af eksisterende faciliteter og teknologier
 Udvikle en transparent model og implementere en procedure for tydelige VIP karriereforløb
med veldefinerede kriterier og mål

Professorer

20

Lektorer

30

Adjunkter

2

Øvrige VIP

120

TAP’er

59

Økonomi (2018)
Omsætning (mio. kr.)

Uddannelse
 Behovsafdække indretning af tidssvarende og understøttende undervisningslokaler,
 Udvikle, implementere og evaluere virkemidler for at facilitere engagement og
selvstændighed hos de studerende
 Øge fokus på kursernes sammenhæng samt faglig progression
Samarbejde, samfundsengagement og outreach
 Etablere et ”Innovation Core Team”, der skal understøtte og facilitere innovationsaktiviteter
 Udarbejde en model for hvordan innovation kan indgå i den samlede opgaveportefølje for
VIP og dermed være meriterende for karriereudvikling
 Skabe grundlag for at øge antallet af innovationsrelaterede ansøgninger
Medarbejdere, administration og rammer
 Skabe organisatorisk grundlag for et fremtidigt stærkt ILF med et strategisk fokus mod
vores fælles ambition
 Skabe grundlag for strategisk ledelse på alle niveauer på ILF
 Skabe grundlag for strategisk og systematisk kompetenceudvikling af TAP
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