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Lederforum den 22. juni 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Jens Christian Hedemann Sørensen 
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 
 
Lars Elgaard, Lotte Fisker, Anne Westh, Jannie Lindberg (pkt. 2) 
 

 

Referat 

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 08.06.15 
På det ekstraordinære forskningsrådsmøde den 30. juni 2015 skal det af-
klares, hvorledes kontakten til private firmaer intensiveres. Forslag om 
udpegning af principielle kontaktpersoner, især med fokus på kontakt til 
Karolinska.  
 
Tidsplan for processen skal udarbejdes, og det skal afklares, hvorledes 
hospitalsledelsen vil indgå i samarbejdet. 
 
Det skal ligeledes afklares, om der kan bevilliges ½ person til initiativet 
fra forskningspuljen.  
 
 

2.  Evaluering af forskningsformidling, herunder 
 Fælles brandingstrategi 
 Samarbejde med kontaktpersonerne/kommunikationsafdelingerne 
 Formidling af forskningsnyheder fremover 
 
Forankret i Ledelsesforum for Universitet-Regionsamarbejdet (LUR) er 
udarbejdet en fælles systematisk kommunikationsstrategi mellem AU og 
AUH. 
 
Efter gennemførelse af AUH’s nye centerstruktur er det aftalt, at formid-
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lingen af nyheder indenfor forskning ift. Hjertesygdomme varetages af 
Lars Elgaard, Børn og Kvinder varetages af Jannie med inddragelse af Vi-
beke Hjortdal fsv. angår hjertesygdomme. Formidlingen er således ikke 
stringent centeropdelt. 
 
Med fokus på at sikre systematisk udbredelse af de gode historier blev 
det aftalt, at Lars Elgaard udarbejder forslag til, hvorledes dette kan 
etableres. Det blev aftalt, at repræsentanter for kommunikationsafdelin-
gerne på både AU- og AUH deltager i kommende centerledelsesmøder. 
Lotte og Jens Hanoi Flensted varetager psykiatrien . Aftalen revurderes 
om et år. 
 
IKM har en forpligtigelse til at informere om aktivitet på forskningsområ-
det. Fokus er ændret, idet borgerne i højere grad efterspørger viden om,  
hvilke problemer den aktuelle forskning kan afhjælpe. Samtidig giver de 
sociale medier forbedrede muligheder for at lave forskningsformidling. 
  
Lotte Fisker henledte opmærksomheden på, at der er forskel på AU’s og 
AUH’s tilgang til brug af Facebook og Twitter, idet AU’s Facebook er mål-
rettet de studerende. 
 
 

3. Principiel drøftelse af rekruttering af professorer, herunder 
handleplan for flere kvinder i forskning  
 
Der er behov for kvalificerede diskussioner af kandidater. Det er vigtigt, 
at der strammes op på den nuværende procedure for at sikre, at den ik-
ke bliver for intern. 
 
Det blev besluttet, at alle henvendelser vedr. drøftelse af professora-
ter/VIP-stillinger drøftes i Lederforum mhp. om oprettelse af stillingen er 
indeholdt i IKM’s strategi. 
 
Vigtigt af at indrage ligestillingsproblematikken i overvejelserne. Der var 
enighed om, at der bør gøres en indsats for at udpege kvinder til stillin-
gerne, og følgende forslag fremkom: 
 
Øremærke bestemte stillinger til kvindelige forskere 

Øget opmærksomhed på at spotte kvindelige talenter 

Brug af Tenure Track 

Frikøb på feks. 20% i hoveduddannelsesstillinger 

Nedsættelse af ERFA-grupper for kvindelige forskere ved IKM 
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KKLP vil være opmærksom på problemet ved kommende nedsættelser af 
bedømmelsesudvalg. 
 
 

4. Drøftelse af kandidater til ERC Grant 
Fakultetet modtog kun ét forslag fra institutterne vedr. ERC Grant, og da 
der stadig er en del penge til rekruttering af kommende ERC-ansøgere, er 
det besluttet at åbne for løbende tilmelding (dog med frist senest den 5. 
august 2015). Feltet udvides, så det ikke kun drejer sig om kandidater til 
Starting Grant (ph.d.-alder på 2-7 år) men også kandidater til Consolida-
tor Grant (ph.d.-alder 8 – 12 år). 
Der ønskes derfor udpeget yngre ind- og udenlandske topforskere, som 
vi gerne vil invitere til Aarhus. 
 
Mail fra dekan sekretariatet genfremsendes til KKLP mhp. oplysning om 
grant’s beløbsstørrelse. 

 
 

5. Gensidig orientering 
 Intet til punktet. 
 
 

6. Eventuelt 
Intet til punktet 
 
 
 


