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Referat   
Lederforum d. 12. december 2016 kl. 8-9.30 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Peter Hokland (PH), Per Hove Thomsen (PHT), Jens 
Otto Lunde Jørgensen (JOLJ), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS), Niels Uldbjerg (NU), 
Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 28. november 
2016 
Referat og dagsorden blev godkendt. 

 
2. Orientering fra Kristjar 

• Institutledermødet d. 6. december 2016 – orientering fra KS om bl.a. Hjerne-
samlingen – og hvorvidt denne skal bevares. Derudover fremhævede KS si-
tuationen med KEA, hvor regionen ville frafalde det årlige tilskud på 8 mio. 
kr. Der er stadig overvejelser i gang vedr. dette.  

• Fakultetsledelsesmøde d. 6. december 2016  
• Prodekan Lise Wogensen skitserede baggrunden for arbejdet med 

forskningsrettet talentforløb, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe.  
• Forslagene til Must-Win-battles for 2017 blev også drøftet på mødet. 

Forskning: Professionalisere ansøgningsprocessen og øge ansøgnings-
kvaliteten for at tiltrække flere eksterne forskningsmidler. Uddannelse: 
Åbning af sundhedsvidenskabelige uddannelser mod industrien.   

• Introduction to teaching and learning v/Mads Ronald Dahl. Et e-
læringskursus udviklet til AU undervisere. Kurset ventes klar til imple-
mentering start 2017.  

• Meritering af uddannelsesopgaver. Charlotte Ringsted orienterede om 
arbejdet, og fakultetsledelsen besluttede, at der udarbejdes en politik 
for meriteringen af uddannelsesopgaven på Health.  

• Økonomi (Opfølgning fra sidst) Herunder: ”Forbrug af eksterne midler ultimo 
oktober 2016”. Kort orientering fra KS 

• Møde med Gunhild Birkmose og Thomas Munkholm d. 8. december om 
”Overhead til økonomien”. Kort orientering fra KS, der vil sende en mail ud 
med kontaktpersonoplysninger fra Serviceafdelingen ved tekniske problemer 
i klinikken. (I skrivende stund er dette gjort) 
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3. AU midler til ildsjæle – Kort opfølgning fra sidst 

Deadline for indsendelse var d. 8. december.  
 

4. Anmodning om uddeling af en række priser  
Punktet og de forskellige priser og deadlines blev kort drøftet. Der var enighed 
om at tænke lidt mere over oplagte kandidater og få sendt forslag afsted.  

 
5. PURE validatorer v/Linda 

Linda gav en kort orientering omkring ønsket om at reducere validatorerne. PH vil 
undersøge, hvordan status er i hans center.  

 
6. Statusrapport og bedømmelse  
7. Igangsættelse af ansættelser  

    
     8.   Ny dato for temadag 

 Da LI skal på konference i Boston, ønskede ledergruppen at finde en ny dato for-
temadagen. Det viste sig desværre ikke at være muligt at finde en ny dato, så der 
var enighed om at fastholde den 7. februar.   

 
     9.   Evt.  

• Der ønskes en afklaring omkring, hvorvidt professorer kan undervise på 
deres klinikdage. KS gav en orientering af procedurerne og forklarede 
bl.a. at professorerne ikke kan undervise på deres klinikdage.  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 

 


