Det overordnede AU-strategikort – INSTITUT FOR RETSMEDICIN
Vision

AU skal tilhøre eliten af universiteter og
bidrage til udvikling af national og global velfærd

Mission

Gennem forskning samt forskningsbaseret uddannelse,
formidling og rådgivning at udvikle viden, velfærd og kultur

Interessenter

Aftagere, virksomheder, organisationer, alumner, studerende, offentligheden, forskningskollegaer og forskningsrekvirenter forventer:

Indsatsområder

Fremragende forskning
•

•

•

Stimulere til nybrud gennem
excellent forskning og
interdisciplinært samarbejde
Øge synligheden og lederskabet i
den nationale og internationale
forskning
Styrke forskningsmiljøet

Strategiske forudsætninger

Fokuseret talentudvikling
•
•
•

Styrke kvaliteten i
forskeruddannelsen
Rekruttere de største talenter fra
ind- og udland
Sikre tydelige og
sammenhængende
forskerkarriereveje

•
•

•

Inspirerende rådgivning og
videnudveksling
Levere uafhængige forskningsbaserede
rådgivning og viden
Styrke innovation og effektiv
videnudveksling i et fleksibelt samspil
med omverdenen
Opnå indflydelse på civilsamfundet,
politiske beslutninger og kultur

•
•

•

Uddannelser af højeste
kvalitet
Udbyde uddannelser, der tiltrækker de
bedste studerende fra ind- og udland
Udnytte universitetets faglige bredde til
at udvikle uddannelser, der afspejler
fremtidens behov
Skabe uddannelser og studiemiljø af høj
kvalitet baseret på innovative
læringsmiljøer

En økonomisk bæredygtig og medarbejdervenlig organisation
Professionel ledelse Tiltrække og udvikle medarbejderne Fysiske faciliteter og infrastruktur af høj kvalitet
Administrativ høj service Gennemgående kvalitetssikring og processtyring Stærk profilering Strategisk resursestyring
Medarbejder- og studenterinddragelse
Inspirerende arbejdsmiljø
Helhedstænkning
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FORSKNING

Strategiske
målsætninger
på institutniveau

Info

Mål

Initiativer/projekter på institutniveau

Etablere og udvikle (1-3):

Stimulere til
nybrud gennem
excellent
forskning og
interdisciplinært
samarbejde

Bidrage til og stimulere
til nybrud inden for
forebyggelse af for
tidlige dødsfald,
sygdomme og
kriminalitet

1) Bioanalytisk Enhed








Bioanalytisk kemi (Service enhed/ forskningssamarbejde)
Retstoksikologi
Metabolomics
Kemiske profiler
Kemisk biologi
Molekylær retspatologi

2) Billeddiagnostisk Enhed









Billeddiagnostisk forskningsgruppe
Virtuel autopsy
Trafikulykker
Retsodontologi
Hårdtvævslaboratorium
Stereologi/ histomorfometri
Retsantropologi og arkæologi



Konsolideret samarbejde/ videncenter i mellem RI, CBO og CfV

3) Videncenter om Overgreb RI/CBO/CfV
Målbare succeskriterier:

Etablering af enheder indbefatter nødvendigt indkøb af udstyr, allokering/ansættelse af (videnskabeligt) personale,
deltagelse på centrale kongresser og konferencer mv. (se også myndighedsbetjening 2). Via projekter også et øget
70 artikler i fagrelevante tidsskrifter (ansvarlig:
fokus på fondsfinansiering/ antal ansøgninger i organisationen bl.a. via samarbejde med Forskningsstøtteenheden
projektledere )
(overvågning af fonde og ekspertise i ansøgninger). Enhederne og videncentrene skal også sikre at vi opretholder og
udvikle, i takt med omgivelsernes krav, vores myndighedsbetjeningskompetencer indenfor fagområderne. Desuden
Medskrivere på 2 artikler i internationale
toptidsskrifter inden 2018 (ansvarlig: projektledere) bliver deres opgaver indirekte at sikre at forskningsrelaterede indsatser publiceres, herunder at etablere en ”artikelpipeline”, der løbende opdateres og udvikles, at Identificere mulige nationale og internationale samarbejdspartnere
ifm. publicering af artikler og endelig øge professionaliseringen af rekrutteringsprocesserne af ph.d.’er, eksempelvis
Fondsfinansiering på 15 mio DKK (ansvarlig:
ved målrettede opslag på relevante institutter nationalt og internationalt og bruge undervisningssituationer
projektledere )
proaktivt.
Øge synligheden
og lederskabet i
national og
international
forskning

Minimum 12 ph.d.’ere tilknyttet Retsmedicinsk
Institut i strategiperioden (ansvarlig: projektledere)
Instituttet understøtter
forskningen, der er med
til at bedre kvaliteten af
de offentlige registre

Gennemføre AU del af Survive
Fastholde og udføre (nationale)
overvågningsprojekter
Lede mindst 3 samtidige tværorganisatoriske
og/eller interdisciplinære forskningsprojekter i
strategiperioden (ansvarlig: se bl.a. overfor )
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Medvirke og bidrage aktivt til afvikling af Survive projektet



Forsætte som projektleder og – koordinator for Gadeplansprojektet, Ecstasy og Early Warning projektet og
toldprojekt. Desuden arbejde med epidemiologiske projekter af retsmedicinsk relevans eks. Seijas projekt.

TALENTUDVIKLING

Strategiske målsætninger
på institutniveau

Info

Mål

Initiativer/projekter på institutniveau

Styrke kvaliteten i
forskeruddannelsen
Rekruttere de største
talenter fra ind- og
udland

Styrke fagligheden og
kvaliteten af ph.d.uddannelsen på Institut for
Retsmedicin

Sikre tydelige og
sammenhængende
forskerkarriereveje

Afdække hvad der tiltrækker, styrker, fastholder og udvikler
Gennemføre analyse af ph.d.-forholdene på Institut for Retsmedicin – implementere
ph.d.’erne samt sikrer smidige overgange fra pre- til post-ph.d. og evt. forbedringsforslag (fysiske rammer, vejledning, efterfølgende
forholdene for udenlandske ophold inden 2014 (ansvarlig: )
ansættelsesmuligheder, udenlandsophold etc.)

Udvikle de optimale rammer for ph.d-forløbet (ansvarlig: )
Etablere en evaluering af vejlederindsatsen (vejlederne) inden 2014
Styrke den tværfaglige ”journal club”

Strategikort for Institut for Retsmedicin - HEALTH

UDDANNELSE

Strategiske målsætninger
på institutniveau

Info

Mål
Sikre høj standard for den prægraduate undervisning inden
2016 (ansvarlig: )

Initiativer/projekter på institutniveau
Imødekomme den nye kandidatdel på lægeuddannelsen og optimere de
studerendes retsmedicinsk kompetencer som basislære.
Deltage i udviklingen af undervisningsmateriale, herunder e-læring,
eksamensformer og lærebøger.
Undersøge mulighederne for at undervise på kandidatuddannelserne samt
internationale uddannelser og workshops
Bidrage til ph.d.-programmet for retsmedicin på Københavns Universitet

Udnytte universitetets
faglige bredde til at
udvikle uddannelser, der
afspejler fremtidens
behov
Skabe uddannelser og
studiemiljø af høj
kvalitet baseret på
innovative
læringsmiljøer

Styrke den postgraduate forskningsbaserede uddannelse
af speciallæger inden 2016 (ansvarlig: )
Styrke vores indsats, hvor
vi deltager i uddannelsen af
studerende og postgraduate faggrupper samt
videreudvikle uddannelsen
af samarbejdspartnerne

Evaluere niveauet af den eksisterende uddannelse af speciallæger
Udvikle kvaliteten af uddannelsen af speciallæger

Bidrage til uddannelsen af andre relevante faggrupper inden Tilbyde vores deltagelse som eksterne undervisere på relevante uddannelser
2016 (ansvarlig: )
(politiets bacheloruddannelse / forensic sciences)

Styrke den interne faglighed, kvalitet og videndeling inden
2015 (ansvarlig: )

Tilbyde endags intern kompetenceudvikling (faglig) årligt til alle medarbejdere
(VIP og TAP)
Afsøge mulighederne for en certificering af retskemikerne
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MYNDIGHEDSBETJENING /
VIDENUDVEKSLING

Strategiske
målsætninger
på institutniveau

Info

Mål

Identificere nøgletal for ”det gode
samarbejde” med rekvirenter
Inden 2014 + lønende(ansvarlig: )

Initiativer/projekter på institutniveau

Hvad er de ideelle nøgletal for vores rekvirenter (politikredse), herunder:
 Kvalitetsmål (tilfredshed blandt samarbejdspartnere, antal fejl etc.)
 Kvantitetsmål (antal sager pr. kreds, sagsbehandlingstid, sagstyper etc.)
 Udvikling og gennemførelse af (tilfredsheds-)evalueringer i relation til ovenstående mål (inden 2016)
Analyseopgave i relation til de seneste 5 års leverancer til politikredsene
 Hvad rekvirerer de?
 Hvordan rekvirerer de?
 Hvornår rekvirerer de?

Levere uafhængig
forskningsbaseret
rådgivning og viden
Styrke innovation og
effektiv videnudveksling i et
fleksibelt samspil
med omverdenen

Optimering af rekvirentkontakten
Inden 2017 (ansvarlig: )

Fremme, ensarte
og effektivisere
rekvirentkontakten

Opnå indflydelse på
civilsamfundet,
politiske beslutninger og kultur
Optimering af arbejdsgange:
Øge kvaliteten, frigive ressourcer og
reducere svartid ved at optimere og
udvikle arbejdsgangene
Inden 2016 (ansvarlig: )

Følgende projekter bør forfølges:
 Evaluering af nuværende rekvisitionsmodel for at vurdere muligheden for forenkling
 Øge opmærksomheden på og kendskabet til ansvarsområder og kontaktansvarlige på Institut for
Retsmedicin, herunder at etablere ”servicemailadresser”.
 Etablere oversigt over centrale kontaktpersoner hos politiet
 Arbejde med at udvikle en elektronisk rekvisitionsformular, der sikrer korrekt udfyldelse
 Tænke hjemmesiden mere aktivt ind i optimeringen af rekvirentkontakten
 Uddannelse af og formidling til politikredsene for at effektivisere og ensarte
 Arrangere og afholde uddannelsesdage og/eller deltage i informationsmøder i de enkelte politikredse med
henblik på at sikre ensartet kvalitets- og kvantitetsniveau (udfyldelse af rekvisitioner, info på hjemmeside,
ydelser etc.)
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Indkøb, implementering og uddannelse af medarbejdere (alle relevante) og superbrugere (3 stk.) af LIMS
(senest 2014)
Indkøb, implementering og uddannelse af medarbejdere (alle relevante) og superbrugere (3 stk.) af
kvalitetsstyringssystemet (senest 2015)
Indkøb af udstyr og udvikling af analysemetoder, således at 80% af bagatelgrænsesagerne er svaret inden
for 10 arbejdsdage og 80% af kvantitative analysesager er svaret inden for 20 arbejdsdage
Undersøge mulighederne for adgang til register over f.eks. medicinmisbrug og laboratoriesvar
Afslutte de igangsatte analyser af arbejdsgangene på retspatologisk afdeling med henblik på effektivisering
og ressourcefrigivelse, herunder et særligt fokus på udarbejdelsen af erklæringer
Digitalisering af diktering

MYNDIGHEDSBETJENING /
VIDENUDVEKSLING

Strategiske
målsætninger
på institutniveau

Info

Mål

Udvide de retsmedicinske opgaver
både i dybden og i bredden
Inden 2018 (ansvarlig: )
Levere uafhængig
forskningsbaseret
rådgivning og viden
Styrke innovation og
effektiv
videnudveksling i et
fleksibelt samspil med
omverdenen

Udvide og udvikle
samarbejdet med
nuværende og
nye myndigheder
og partnere

Opnå indflydelse på
civilsamfundet,
politiske beslutninger
og kultur

Ekstern kommunikation:
Styrke formidlingen af
retsmedicinsk viden til AU og det
omgivende samfund.
Løbende frem mod 2018 (ansvarlig:)

Initiativer/projekter på institutniveau

Undersøge mulighederne for at tilbyde:
 Hospitalsobduktioner
 Tilbyde retslægelige ligsyn i øget omfang
 Undersøgelser af ofre for vold og sædelighedsforbrydelser for alle instanser
 Retskemiske analyser for andre end politiet (eksempelvis kørende festivalgæster, biokemisk afdeling etc.)
 Traume audit, foster audit mv.
 Kørsel af døde
 Øge deltagelse i forebyggelse af trafiksikkerhed
 Samtaler med pårørende
 Åben klinik for voldsofre
 Styrket klinisk toksikologi og retsmedicin

Udarbejde en presse- og formidlingspolitik/-etik (inkl. brug af sociale medier)
Anvende fakultetets kommunikationsmedarbejdere mere proaktivt for at sikre formidlingen af de interessante historier,
kvalificeret journalistisk bearbejdning samt påvirkning af relevante interesseorganisationer i samfundet

Udarbejde pjecer, informationsmateriale og andet kommunikationsmateriale uafhængigt af de opsatte
publiceringsmål
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