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AARHUS 
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Lederforum den 5. januar 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 

Vibeke Hjortdal 

Peter Hokland 

Jens Otto Lunde Jørgensen 

Søren Laurberg 

Tina Bach Aaen 

Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 

Fraværende: 

Jens Christian Sørensen 

Per Hove Thomsen  

 

Referat 

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 08.12.2014  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Status og fremtidige projekter for INNO-X Healthcare 
Martin Vesterby gav en orientering om ovenstående. Det blev desuden un-
derstreget, at lobbyarbejde er vigtig for INNO-X’s fortsatte eksistens, f.eks. 
ift. rekruttering af nyt uddannelseshold. Deltagelsen fra AUH har hidtil været 
ringe, hvorfor KKLP opfordres til at finde personer med stærke forsknings-
mæssige profiler, som vil kunne optages på et kommende kursus. 
 
Det blev aftalt, at Martin udarbejder konkret prospekt, som kan anvendes til 
rekruttering.  
 

3. Chairmen til ph.d.-dagen 
Det blev aftalt, at Kristjar ifm. ph.d.-dagen i 2016 mailer til KKLP med besked 
om, at de hver især skal mønstre X antal chairmen. Lektorer og professorer 
kan rekrutteres. 
 

4. Forskningskonti på AUH: Hvorledes fortolkes de nye regler vedr. indkøb af 
computer? 
Med baggrund i eksempler blev det bekræftet, at computere, som er finan-
sieret af forskningsmidler til et navngivet projekt, skal tilbageleveres, og 
harddisken skal destrueres, når projektet er afsluttet. Håndhæves af KKLP. 
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5. Gensidig orientering 
Statusrapporter og bedømmelser vedr. 
Rapporter og bedømmelser blev godkendt. 
 
Orientering om proces ifm. besættelse af professorat i lungemedicin: Vibeke 
varetager opgaven. 
Kristjar bekræftede, at der ifm. oprettelse af professorat vil blive nedlagt et 
antal lektorater på samme afdeling. 
Centerledelsen på Hoved-Neurocentret har anmodet om oprettelse af et læ-
restolsprofessorat i klinisk neurofysiologi. Drøftes på et kommende Lederfo-
rum. 
Der afholdes separat møde med deltagelse af Kristjar, KKLP og Claus Thom-
sen vedr. professorat i radiologi. 
Indstillinger til ph.d.-cup’en afklares via mail. 
 
 

Næste møde i Lederforum: Mandag den 2. februar 2015 


