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Lederforum den 2. februar 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 

Vibeke Hjortdal 

Per Hove Thomsen 

Jens Otto Lunde Jørgensen 

Søren Laurberg 

Tina Bach Aaen 

Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 

Fraværende: 

Jens Christian Hedemann Sørensen 

Peter Hokland 

 

 

 

 

Referat 
 

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 05.01.2015  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Opslagsrunde for kliniske og eksterne lektorer 
Maria Bøndergaard Røjkjær og Emil Jensen deltog under punktet og gav en 
orientering om processen. De nuværende ansættelser udløber den 
31.01.2016. Der udarbejdes en oversigt over lektorer, som ikke kun kan for-
længes, men som iht. lovgivningen skal fastansættes.  
Bedømmelsesudvalg: På grund af habilitetsproblemer blev det aftalt, at lære-
stolsprofessorerne bytter speciale, mens selve udvalget tilhører specialet. 
Titlen ”ekstern lektor” er misvisende, idet disse ikke er lektorbedømt. 
Lærestolsprofessorer vil blive inviteret til møde vedr. ”opslagsrunde for klini-
ske og eksterne lektorer” den 12. marts 2015 kl. 16.00 – 17.00. 
 

3. Ansættelsesprocedurer på Health 
Maria Bøndergaard Røjkjær deltog under punktet, hvor udkastet til vejled-
ninger blev drøftet.  
I forhold til habilitetsproblemer blev det foreslået, at folk selv må dokumen-
tere, at de er habile. Ved sampublicering eller igangværende samarbejde skal 
man redegøre for, hvorfor man ikke er inhabil. Vibeke Hjortdal sender ek-
sempel på norsk fremgangsmåde til Maria. 
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Lederforum anbefaler af diskretionshensyn, at ansøgninger til karrierestillin-
ger ikke distribueres til Akademisk Råd. 
Jens Otto vil igen gennemgå de fremsendte bilag og melde tilbage til Maria. 
 

4. Ansættelse af akademisk koordinator ved RH, Randers 
Kristjar er forhindret i at deltage i samtalen, hvorfor Vibeke repræsenterer in-
stituttet i samtalen, som finder sted den 26.02.15, kl. 13.30. 
 

5. Gensidig orientering 
Statusrapport og bedømmelse fremsendt af professor 

 
Rapport og bedømmelse blev godkendt. 
 
HLK-eksamen: Kristjar gav en kort orientering. 
 
Økonomi: Problem med manglende STÅ-midler. Derudover har budgettet ik-
ke kunnet overholdes pga. uforudsete driftsomkostninger 
 
Udpegning af AML til LAMU: Der skal udnævnes to lederrepræsentanter: Pe-
ter Hokland har accepteret og Tina sender forespørgsel til Jens Christian Sø-
rensen 
 

6. Lukket punkt. 
 

7. Principiel diskussion om forskningsansvar 
På baggrund af en konkret sag vil der blive afholdt møde med deltagelse af 
Kristjar, Claus og pågældende ledende overlæge.  
 

 
 
Næste møde i Lederforum: Mandag den 16. februar 2015 kl. 8.00 – 12.00. Mø-
det er et integreret Leder- og Institutforummøde, dog deltager medlemmerne 
af Institutforum først fra kl. 9.00. Mødet holdes i mødelok. 1B, AUH Skejby 


