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Til stede: Kristjar Skajaa, Peter Hokland, Søren Laurberg, Jens Otto Lunde Jørgensen, 

Per Hove Thomsen, Jens Christian Hedemann Sørensen, Linda Ibsen, Maria Bønder-

gaard Røjkjær (ref.) 

 

Referat 

 

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 31.08.15 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Ligestillingsproblematikken og øget indsats for at udpege kvinder til 

stillingerne 

 

På møde i Lederforum d. 22. juni 2015) var der enighed om, at der bør gøres en 

indsats for at udpege flere kvinder til professorater/VIP-stillinger. 

 

Der var enighed i gruppen om, at der skal gøres en indsats for at få udpeget dyg-

tige kvinder til forskerstillingerne. Det blev i den forbindelse aftalt, at hver KKLP 

udpeger en kvindelig forsker, som deltager på et møde i Lederforum i løbet af ef-

teråret, hvor de skal give deres input til, hvad de som kvindelige forskere ser som 

vigtige forudsætninger for, at de har lyst til at forsætte en videnskabelig karriere-

vej, og hvordan IKM bedst understøtter dette. Det aftales nærmere på et senere 

møde, hvornår forskerne skal inviteres til. 

 

3. Diskussion af status for samtaler med: 1) senioremedarbejdere, 2) 

tidsbegrænsede professorater 

 

I forhold til seniorsamtaler blev det oplyst, at alle over 65 år skal tilbydes en så-

dan samtale. Der er i den forbindelse brug for en oversigt over, hvem disse sam-

taler skal afholdes med. IKM sørger for at trække en liste over personer over 65 

år på hvert center og fremsender til hver KKLP. Der følges op på et kommende 

møde i Lederforum. 

 

De nye vejledninger for ansættelsesprocedurer på Health forventes snarest at 

blive vedtaget. Dette indebærer blandt andet, at der ikke nødvendigvis skal ske 

en ny bedømmelse af tidsbegrænsede professorater, når de skal forlænges. Det 
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blev aftalt, at der fortsat skal indhentes årlige statusrapporter fra de professorer, 

der er tidsbegrænsede ansat, således at det faglige niveau følges. Der afholdes 

også fortsat 4-års møder i forbindelse med professoraternes udløb, da der skal 

findes finansiering, såfremt der skal ske forlængelse. I forhold til samarbejdsaf-

talerne blev det aftalt, at der skal laves et skrift/tillæg gældende for alle aftalerne, 

der beskriver, hvordan den nye procedure er ved udløb af professorater. 

 

4. Opslagsrunde: Kliniske og eksterne lektorer 

 

I forbindelse med opslagsrunden for de kliniske og eksterne lektorer, er flere an-

søgere indenfor specialet radiologi blevet bedømt ikke-kvalificerede til et klinisk 

lektorat, selvom de tidligere har besiddet et sådant. 

Det blev aftalt, at Kristjar holder et møde med de pågældende med henblik på at 

forberede dem på et eksternt lektorat i stedet. 

 

5. Uformel vurdering af hvorvidt en ansøger er professorkvalificeret  

 
Kandidatens CV blev vurderet, og der var enighed om, at kandidaten endnu ikke 

er professorkvalificeret begrundet i manglende vejledning og publikationer. IKM 

informerer kandidaten om dette. 

 

6. Gensidig orientering 

 

- Inspirationsdag med Det Obelske Familiefond, 1. oktober 2015 

o Kristjar er blevet inviteret til inspirationsdagen, men har ikke 

mulighed for at deltage. Inden det besluttes, hvorvidt IKM sen-

der en repræsentant blev det aftalt, at Kristjar tager kontakt til 

afsenderen af invitationen for at afklare, hvorvidt der gives 

midler fra fonden til AU. 

 

- Statusrapporter og bedømmelser vedrørende 

 

Ingen bemærkninger til rapporterne 

 

7. Eventuelt 

 

Dialogmødet med dekanen blev kort evalueret. 

 

Der blev for nylig udsendt en pressemeddelelse vedrørende forum-bygningen: 

http://www.dnu.rm.dk/presse/nyheder/2015/mere-tid-til-planlagning-af-

forumbyggeri/, som kort blev drøftet. 
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