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Lederforum den 31. august 2015 kl. 8.00 – 9.30 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

Afbud: Jens Christian Hedemann Sørensen 
 

 
 
 

 

Referat 

1. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond 
- drøftelse af forslag til AUH’s ansøgningsprocedure, herunder afklaring 
af, hvilken betydning LUR’s nye retningslinier skal have for AUH’s priori-
tering af ansøgninger til forskningsfonden. 
 
Efter indgående drøftelse blev det aftalt, at Kristjar på baggrund af de på 
mødet fremkomne kommentarer udarbejder udkast til mail til 
KKLP’ernes godkendelse. Mailen beskriver ansøgningsproceduren ifm. 
udarbejdelse af ansøgninger til RMs Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
fond og vil blive sendt til professorer og professorsekretærer med 
Kristjar og Claus Thomsen som afsendere. 
 
 

2.  Strategi og handlingsplan for ph.d. uddannelsen 
Kamille Smidt Rasmussen orienterede om nedsættelse af en styregruppe 
bestående af ph.d.-skolelederen, de tre FP-ledere og Lise Terkildsen. 
Hver emnegruppe sammensættes derudover af medlemmer fra alle råd-
givningsgrupper udpeget af styregruppen. Fra IKM deltager: 
Jens Christian: ”Afhandling og den færdige ph.d.’er: Kvalitet og kompe-
tencer” 
Jens Otto: ”Rekruttering og internalisering” 
Peter: ”Uddannelse og vejledning” 
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Søren: ”Samarbejde – internt og eksternt”  
De involverede KKLP’ere bedes hver udpege en suppleant. 
 
For at sikre repræsentation af holdningerne i Lederforum, vil emnet re-
gelmæssigt blive drøftet på kommende møder. 
 
 

3. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 22.06.15 
Drøftes på næste møde i Lederforum den 14.09.15. 
 
 

4. Drøftelse af input til Innovationsfondens bilaterale samarbejder 
Innovationsfonden vil se på sine bilaterale samarbejde og beder i den 
forbindelse om forslag fra universiteterne for fremtidige opslag. Fonden 
har derfor bedt universiteterne om input/ønsker fra fagmiljøerne. 
 
Udover de i bilaget nævnte lande (Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea) fore-
slås Sydafrika som bilaterale samarbejdspartner. Michael Hasenkam kon-
taktes mhp. prioriterede emneområder. 

 
 

5. Gensidig orientering 
 Fakultetsledelsesmøde: På seneste møde blev vigtigheden af optimering   
af kvantitet og kvalitet af ansøgninger om eksterne midler igen fremhæ-
vet. Lederforum foreslog, at der skabes bedre rammer for ansøgningerne,  
feks. flere laboratorier. KKLP bør sikre, at der ikke sendes ukvalificerede 
ansøgninger til DFF. 
Rektorbesøg: Kort orientering fra besøg den 28.08.15, herunder DNU og 
Forum og forfordelingen af de nationale midler til ”Én indgang”. 
Akademisk Råd: Peter gav en kort orientering vedr.  bedømmelsesudvalg, 
herunder fakultetets forpligtigelser om tilbagemelding til udvalgene. 
 
 

6. Eventuelt 
Intet til punktet 
 
 
 


