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Lederforum den 2. marts 2015 kl. 8.30 – 10.00 
 
 
Mødested: Kristjar Skajaa’s kontor, Incuba, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 
8200 Aarhus N, Bygn. 2            

 

Referat 

 
1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 02.02.15 

Ingen bemærkninger. 
 
 

2. Betaling af publikationer i tidsskrifter 
Drøftelse af instituttets eventuelle bidrag til betaling af publikationer. 
Lederforum besluttede, at det er op til afdelingerne at vurdere, om artik-
ler skal publiceres i tidsskrifter mod betaling. Det er ligeledes afdelingen, 
som skal afholde den evt. udgift.  

 
 

3. Gensidig orientering 

 Statusrapport og bedømmelse fra professorer 
 

Rapporterne og bedømmelserne blev godkendt med bemærkning om, at 
at enkelt ikke havde angivet undervisning. Det blev besluttet, at der til 
brug ved udarbejdelse af statusrapporter skal fremstilles en disposition, 
så vigtigheden af at beskrive undervisningen fremgår (Tina). 
Ved 4-års samtalen skal det ligeledes understreges, at der ikke kan påbe-
gyndes nye ph.d.-vejlederforløb i løbet af professoratets sidste år. Sættes 
på dagsordenen til 4-års samtalen. 
 

 Hjertecentret: Kristjar gav en kort orientering om høringsrunden. Hvis 
planerne om overflytning af afdelinger fra Hjertecentret til de øvrige 
centre, vil Vibeke udtræde af Lederforum den 30. april. 
Jens Christian foreslog, at de berørte KKLP’ere afholder forventnings-
samtaler med de nytilkomne lærestolsprofessorer. 
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 Akademisk Råd: Tina undersøger, om der er mulighed for at udtræde 
af AR inden nyvalg. 

 Tekstlighed: Peter orienterede om Statsbibliotekets program, som kan 
identificere plagiater i indleverede afhandlinger. Programmet er ud-
arbejdet mhp. at finde plagiering af andre. Der var i Lederforum enig-
hed om, at  

 der ikke er tale om plagiering, når forfattere beskriver egne mate-
rialer og metoder 

 værktøjet bør stilles til rådighed, så alle kender systemet og der-
med selv kan forebygge plagiering 

 Peter anmodes om at reagere på de formulerede retningslinier 

 RM-udvalg vedr. besparelser: Søren foreslog, at lærestolsprofessorer-
ne inddrages i de udvalg, som er nedsat i regionen mhp. at finde be-
sparelser. I modsætning til repræsentanter for afdelingsledelserne va-
retager lærestolsprofessorerne også regionshospitalernes faglige inte-
resser. 

 Regionens Forskningsfond: Kristjar orienterede om, at fondsmidlerne 
er ude i fri konkurrence, og at prioriterings- og vurderingsudvalgene 
er slået sammen. Desuden er den faglige sammensætning ændret og 
består nu af institutlederne ved Klinisk Institut fra Aarhus, Odense og 
København, professorer ved AU samt en professor, som er tilknyttet 
ét af regionshospitalerne. Kristjar vurderer udvalgets faglige sammen-
sætning inden udpegning af den regionale professorrepræsentant. 

 Institutforum: Formandsfunktionen ved Institutforum kan varetages 
af andre end institutlederen. Tina undersøger, om formanden kan 
vælges blandt alle medlemmer i Institutforum. 

 
 

Næste møde i Lederforum: Mandag den 13. april kl. 8.00 – 9.00 (forud for mødet 
i Institutforum) 
 
 


