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Lederforum den 22. april 2015 kl. 14.00 – 15.30 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Vibeke Hjortdal 
Peter Hokland 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Jens Christian Hedemann Sørensen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 
Afbud:  
 Per Hove Thomsen 
 Tina Bach Aaen 
 

 

Referat  

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 13.04.15 
Ingen bemærkninger. 
 
 

2. VisitAarhus’ støtte til videnskabelige møder og konferencer 
VisitAarhus samarbejder med Aarhus Universitet, Event og Kommu-
nikationsstøtte om at yde støtte til videnskabelige møder og konfe-
rencer. Der er i samarbejde udarbejdet en spørgeskemaundersøgel-
se, der giver et billede af de muligheder og barrierer AU’s forskere 
ser, når de overvejer at holde konferencer i Aarhus. Undersøgelsens 
resultater vil blive præsenteret på mødet. Desuden præsenteres den 
gratis bistand VisitAarhus stiller til rådighed for AU’s forskere. Endelig 
lægges op til en dialog om, hvorvidt VisitAarhus kan hjælpe forskerne 
yderligere, og om der er behov for at udbrede kendskabet til denne 
bistand. 
 
Under punkter deltog fra VisitAarhus: Allan Tambo Christiansen, er-
hvervsturismechef, Kristian Rødbro, projektleder og fra AU Anders 
Frølund, chef for events og kommunikationsstøtte. 
 
Kristian Rødbro oplyste, at VisitAarhus har oplevet en stigning i antal-
let af internationale møder og konferencer, og at man vinder flere 
udbud i konkurrence med andre europæiske byer. Prisniveauet kan 
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man  ikke konkurrere med, men andre vigtige parametre fremhæves, 
som feks. tryghed og troværdighed.  
 
Aarhus er ifølge det oplyste i Top100 over konferencebyer, men af-
standen til lufthavnen anses for problematisk. Mødedeltagerne 
fremhævede dog, at de også i udlandet oplever samme eller længere 
transporttid mellem lufthavn og lokation for kongressen. De vurde-
rede, at det er vigtigere, at afstand mellem kongressted og hotel er 
kort. I 2017 vil der være 2.500 værelser i gåafstand fra Musikhuset og 
Kongreshuset. 
 
Jens Otto opfordrede VisitAarhus til at dokumentere, at transport-
problemet til og fra lufthavnen ikke er stort.  
 
Anders Frølund fremlagde eksempler på det udbuds- og konferen-
cemateriale, som AU tilbyder at udarbejde for de faglige selskaber. I 
samarbejde med VisitAarhus er der endvidere mulighed for at for-
handle indkøbsaftaler eller tilbyde ekstra ydelser. 
 
Mødedeltagerne indvilligede i at bidrage til promovering af Aarhus 
som kongresby ifm. VisitAarhus’ fremstilling af pjecer olign. 
 
Det blev foreslået at linke til VisitAarhus på AU’s hjemmeside. 
 

 
3. Forslag til udpegning af særlig rådgiver for ansvarlig forsknings-

praksis på Health 
Instituttet er blevet anmodet om via det akademiske råd at udpege 
en særlig rådgiver for ansvarlig forskningspraksis på Health og indstil-
le to medlemmer til det nye udvalg for ansvarlig forskningspraksis, 
som erstatter det nuværende Praksisudvalg. 
 
Det skal undersøges, om medarbejder i ledelsesstrengen må sidde i 
udvalget. Kristjar kontakter Lise Wognsen.  
 
 

4. Orientering om arbejdsmiljøudvalg i centrene 
Søren oplyste, at der nu er valgt to arbejdsmiljørepræsentanter fra 
Abdominalcentret, og at der er udarbejdet en plan for organisatio-
nen, som de kommende to år primært vil arbejde med det fysiske 
arbejdsmiljø og herefter sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 
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Orientering om specifik sag, som Kristjar vil drøfte med Niels Uld-
bjerg.  
 

5. Gensidig orientering 

 Statusrapport og bedømmelse blev drøftet uden kommentarer. 
 

 
 

6. Evt. 
Kristjar oplyste, at organisationen af Region Midtjyllands Forsk-
ningsfond er ændret, og der nu er et bedømmelsesudvalg, som be-
står af: 
Kirsten Kyvik, institutleder Klinisk Institut, SDU 
Lars Bo Nielsen, institutleder Klinisk Institut, KU 
Professor Erling Bjerregaard, RH Holstebro 
Professor Kirsten Lomborg, AUH 
Professor Vibeke Hjortdal, AUH 
Søren K. Kjærgaard, Institut for Folkemedicin, AU 
Kristjar Skajaa, institutleder, IKM 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


