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Referat 
 
Lederforum d. 10. april 2017 kl. 8.00-10.00 
 
Mødelokale 1, Incuba Skejby  
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Niels Uldbjerg (NU), Peter Hokland (PH), Jens Chri-
stian Hedemann Sørensen (JCHS), Linda Ibsen (LI), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS), 
Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 
Afbud: Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde Jørgensen (JOJ) 
 

 
 
 

 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 27. marts. 
marts 2017 
Referatet blev godkendt 
 
2.  Orientering fra Kristjar Skajaa 

• Fakultetsledelsesmøde d. 28. marts – KS orienterede kort.  
• Institutledermøde d. 28. marts – KS orienterede om status for MUS samta-

lerne samt drøftelsen om de fremtidige universitetsklinikker, hvor beslutnin-
gen blev, at der ikke skal oprettes nye universitetsklinikker medmindre 
forskningen er på et højt niveau.   

Økonomi – KS orienterede om økonomien og kunne bl.a. fortælle, at omkostninger til  
dyrefaciliteterne nu er på plads. IKM’s lønninger gennemgås endnu engang d.d. (10. 
april).  
 
3. Igangsættelse af ansættelser 
 
4. Godkendelse af professorrapporter 
  

5. Måltal v/NU 
Det blev tidligere drøftet på Lederforum, hvorvidt der sammen med behandlingsga-
rantier og andre måltal skulle aftales nogle akademiske måltal (formentlig antal publi-
kationer) med Hospitalsledelsen. Der blev dog aldrig taget en beslutning, hvorfor 
punktet vender tilbage. NU efterlyste måltal, der lyste grønt, gult og rødt, så det var 
gennemskueligt. Der var enighed om, at det var en god idé, men at det også vil være 
en langsigtet opgave. JCHS foreslog en form for måling på de akademiske kompeten-
cer i forhold til de 7 lægeroller. Han fortalte, at overlægerådet vil se nærmere på at få 
stablet sådan en måling på benene. KS tager emnet op med Claus Thomsen på et af 
deres fremtidige møder.  
 
6. Forskningsudvalg på Health 
I forlængelse af fakultetsledelsens beslutning den 28. februar 2017 om at etablere et 
nyt forskningsudvalg på Health, er der udarbejdet et udkast til kommissorium.  
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Af hensyn til planlægningen af det første møde i forskningsudvalget, der forventes at 
blive afholdt i begyndelsen af maj, bedes institutlederne indmelde navne på institut-
ternes repræsentanter til ha@au.dk senest den 12. april 2017.  
 
Som det fremgår af udkastet til kommissoriet, foreslås det, at udvalgssekretariatet 
bemandes med repræsentanter fra fakultetssekretariatet og institutterne (dog maks. 
1 person i alt fra institutterne). Det er blandt andet for at sikre, at der på det admini-
strative niveau pågår et tæt samarbejde om den administrative understøttelse af ud-
valgets arbejde.  
 
Institutlederne bedes derfor også sende navn på medarbejder fra instituttet til ud-
valgssekretariatet, fx en leder/medarbejder/fundraiser i institutsekretariatet, center 
eller lign. til ha@au.dk senest den 12. april 2017.  
 
På det første møde i forskningsudvalget vil den endelige plan og de første arbejdsud-
kast blive præsenteret og drøftet. 
 
Det blev besluttet, at Professor Jørgen Frøkjær og Professor Nanna Brix Finnerup del-
tager deltager pva. IKM. (De er begge adviseret i skrivende stund og meldt ind til 
ha@au.dk)  
 

   7. Priser – Lederforum bedes drøfte og tage stilling til flg.: 
7.1. Hermed indkaldelse af forslag til prisopgaver for det kommende akademiske år.  
For inspiration kan man se listen over prisopgaver på AU for 
2017: http://studerende.au.dk/#news-8228. 
 
Ved fremsendelse af forslag skal der samtidig ske en indstilling om afleveringsfrist for 
hver prisopgave, jf. § 3, stk. 1 i "Regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universi-
tet".  
 
Fristen for fremsendelse af prisopgaver er mandag d. 24. april 2017 til mh@au.dk 
(Merete Haugaard, Rådgiver) 
 
Proces: Akademisk råd behandler alle fremsendte forslag, hvorefter dekanen træffe 
afgørelse om, hvilke og hvor mange opgaver der udskrives inden for fakultetet. Rek-
toratet orienteres herom senest 9. maj og i forlængelse heraf offentliggør rektoratet 
listen over prisopgaver på AU for 2018. 
 
Lederforum drøftede punktet.   
 
7.2. Carlsbergfondets forskningspriser 2017 
Nu indkaldes forslag til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser 2017.  
Der er frist for indstilling torsdag den 20. april 2017. Et link til ansøgningsformularen 
findes både i det vedhæftede opslag og på Videnskabernes Selskabs hjemmeside. 
 
KS vil kontakte Torben Ørntoft og Jens Overgaard for at høre, om dette kunne være af 
interesse for dem.  
 
8. Patienten som partner i dansk sundhedsforskning – 18. april 2017 v/KS 
Dagsorden for mødet mellem Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (Institut-
leder Kristjar Skajaa og professor Kirsten Lomborg) og vidensdelingsprojektet ”Pati-

http://studerende.au.dk/#news-8228
http://www.au.dk/om/organisation/index/6/63/2005-au8/
http://www.au.dk/om/organisation/index/6/63/2005-au8/
mailto:mh@au.dk
http://www.royalacademy.dk/da
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enten som partner i dansk sundhedsforskning”, SDU og ViBIS (ved Professor Mogens 
Hørder og konsulent Marianne Sandvei)  
Den 18. april kl. 12.00-13.00. Sted: SKS, Mødelokale 1A  
1) Kort præsentation af formål med vidensdelingsprojektet ”Patienten som partner i 
dansk sundsforskning” (Mogens, 10 min)  

2) Hvor er Institut for Klinisk Medicin i forhold til brugerinddragelse i forskning?  

a. Overvejelser, konkrete initiativer, planer (Kristjar)  

b. Evt. information om initiativer ved centre og enheder ved Institut for Klinisk Medi-
cin (Kristjar & Kirsten)  
 
3) Eksempler på forskningsprojekter, der har inddraget patienter i forskning (Kristjar 
& Kirsten)  
 
4) Kan ”partnerskabet” stille støtte funktioner til rådighed for Institut for Klinisk Me-
dicin (rådgivning, workshops/seminarer, information/hjemmeside)?  
 
5) Aftale om evt. videre samarbejde mellem Institut for Klinisk Medicin og vidensde-
lingsprojektet  

 
Dagsorden blev drøftet på mødet. KS vil tage kontakt til Lene Seibæk og Tine Wang 
Vedelø for deltagelse på mødet d. 18. april. (De har begge accepteret mødeindkaldel-
sen d.d.) 
 
 
9. Indsatsområder v/PH og KS 
Der er udtrykt et ønske fra Kristjar om at afholde en temadag d. 13. juni mhp. at gen-
nemgå indsatsområderne fra Governance. JCHS kan først deltage fra kl. 14.00 denne 
dag, og JOJ kan først deltage fra kl. 13. Der blev enighed om, at starte ud fra kl. 14.00. 
Mødelokale og sted kommer senere i indkaldelsen.  
 
10. Kontorer til Ph.d. studerende v/KS 

             KS gav en kort orientering. KS orienterer Claus Thomsen. 
 
11. Besøg af dekan Lars Bo Nielsen 19. juni kl. 12-15 v/KS og LI 
Der ønskes en drøftelse samt beslutning omkring deltagerkreds på mødet.  
Lederforum har alle reserveret kalenderen den dag 
 
12. Fast punkt fremadrettet – Forskeruddannelsen v/Kamille Smidt Rasmussen og 
Helene Nørrelund 
Kamille og Helene deltog på mødet og gav en kort orientering om nyt fra Ph.d. skolen 
samt erhvervsretning indenfor Ph.d. området. Mht. erhvervsretningen blev det orien-
teret, at der er 68 % succesrate ved søgning via innovationsfonden til en erhvervs- 
Ph.d., så der opfordres til at søge mere massivt end hidtil. IKM samarbejder med ST 
for at undersøge, hvordan fremgangsmåden vil være.  
Kamille orienterede om status for ”Midt Term”, som også tidligere har været oppe på 
Lederforum.  

 
 Evt. Intet at berette. 
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Næste lederforum 24. april 2017 - (Inkl. akademiske koordinatorer og Birgit Christensen FSE) 
 
Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk  
  

mailto:julieharriet@clin.au.dk

