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Lederforum den 13. april 2015 kl. 8.00 – 9.00 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 

Vibeke Hjortdal 

Peter Hokland 

Per Hove Thomsen 

Jens Otto Lunde Jørgensen 

Søren Laurberg 

Jens Christian Hedemann Sørensen 

Tina Bach Aaen 

Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 

 
 

Referat  

 
1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 02.03.15 

Ingen bemærkninger. 
 

2. Overlægefrikøb/professorat finansieret af fonde 
Drøftelse af fondsfinansieret frikøb af overlæger. Det ønskes afklaret, om 
frikøbet kan anvendes til professorater, samt om sponsor kan kræve, at 
der ikke er knyttet undervisningsforpligtigelse til disse professorater. 
 
Det er problematisk, at eksternt finansierede professorater ikke kan på-
lægges undervisning.  Efter drøftelse blev det besluttet, at instituttet an-
lægger en pragmatisk tilgang. Det er dog vigtigt, at der er helt klare linier 
ift. fondene. 
 
 

3. Professorat i anæstesi 
Else Tønnesen fratræder, og der skal udarbejdes et opslag iht. aftale med 
Claus Thomsen.  
 

4. Drøftelse af proces ifm. udpegning af medlem til Akademisk Råd  
Institutforum vil blive bedt om at udpege nyt medlem til Akademisk Råd, 
idet et medlem ønsker at udtræde af rådet inden udløb af valgperiode.  
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5. Gensidig orientering 

 Statusrapport og bedømmelse vedr.  
 
Rapporter og bedømmelser blev godkendt. Det blev aftalt at udarbej-
de en løsning for de professorater, som udløber efter 5 år. Af hensyn 
til vejlederfunktioner mm. skal professorerne sikres en fortsat tilknyt-
ning til AU, feks. et C-lektorat. 
Det skal ligeledes sikres, at IKM orienterer relevant afdelingsledelse 
om ophør af professoratet. Dette kan ske ifm.  4-års samtalen. 
 

6. Evt. 

 Journalopslag: Orientering om håndtering af anmodninger om 
ulovlige registeropslag.  

 Orientering om Arbejdsskade i Hoved-neuro. Indmelding til Ar-
bejdstilsynet og opfølgning iht. procedurer. 

 Ansøgninger til Strategisk Forskningsråd: Kristjar opfordrede til 
øget opmærksomhed på ansøgninger til forskningsrådet. 

 

 

 

 
 

 
 


