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Referat   
 
Lederforum d. 13. marts 2017 kl. 8.00-10.00 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde Jørgen-
sen (JOJ), Niels Uldbjerg (NU), Peter Hokland (PH), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS), 
Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 
Afbud: Linda Ibsen (LI) 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 27. februar 
2017 
Referatet blev godkendt.  
 
2. Kontorkabale v/ Filippo D’Andrea 
Filippo D’Andrea deltog på mødet og gav en status på fordelingen af de 4 centre på 
AUH samt det antal m2, der er til rådighed for de enkelte faggrupper. Der er en liste 
med den overordnede fordeling af pladser på vej til gennemsyn. Der var enighed om, 
at punktet skal være en fast del af dagsorden til Lederforum fremadrettet. Der blev 
spurgt ind til status på arkivet, og Filippo kunne fortælle, at IKM lander lige under syv 
hylde kilometer. Garderobesituationen for de studerende blev også drøftet, og NU 
kunne tilføje, at der ingen skabe er til de mandlige studerende på hans afdeling. Filip-
po vil undersøge nærmere med Projektafdelingen. 
Orienteringen blev taget til efterretning.   
 
3. Priser 

• Kræftens Bekæmpelse indkalder forslag til ”Juniorforskerpris 2017” 
(unge under 40 år), der er inddelt i to priser: Den ene indenfor området 
basal kræftforskning (biologisk og epidemiologisk). Den anden indenfor 
området klinisk kræftforskning. 
Prisen er på 75.000 kroner, og krav/kriterier fremgår af 
den: http://www.cancer.dk/forskning/nyheder/juniorforskerpris/  
Deadline hos KB er den 27. marts 2017. 
PH har indsendt en kandidat. JOJ undersøger nærmere for KEA. 
 

4. Orientering fra Kristjar Skajaa 
• Fakultetsledelsesmøde – dagsorden til mødet 14. marts blev drøftet på mø-

det, da IKM skal stå på mål for nogle af punkterne. KS orienterede om punk-
tet omhandlende forskningsrettede talentforløb på instituttet, som efterføl-
gende blev drøftet i gruppen. 

• Institutledermøde – KS gav en orientering fra foregående møde.  
• Økonomi – KS gav en orientering på den økonomiske situation for IKM.  

 

http://www.cancer.dk/forskning/nyheder/juniorforskerpris/
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På sidste Lederforum blev det drøftet, hvorvidt IKM kan viderefakturere en 
udgift til videnskabelige bedømmelser til AUH, såfremt en bedømmelse er 
ønsket og betalt af AUH selv. Det siger Økonomi nu ja til. 
 
Der er ved Instituttet vedvarende flere, der skal gennemgå en videnskabelig 
bedømmelse. Særligt ved indførelsen af de nye ansættelsesprocedurer i 
marts 2016, er antallet af videnskabelige bedømmelser øget og dette har 
medført tilsvarende øgede omkostninger til disse bedømmelser for institut-
tet. Udgifterne til en videnskabelig bedømmelse har hidtil alene været af-
holdt af Institut for Klinisk Medicin.  
 
Udgifterne for instituttet til en videnskabelig bedømmelse er cirka: 
Professor-niveau: 14.400 kr. (Her er tillægsudgifter på 2.900 kr. pr. ekstra 
ansøger, der også skal bedømmes). 
Lektor-niveau:  7.700 kr. (Her er tillægsudgifter på 2.000 kr. pr. ekstra ansø-
ger, der også skal bedømmes). 
Adjunkt/postdoc-niveau: 3.350 kr. (Her er tillægsudgifter på 480 kr. pr. eks-
tra ansøger, der også skal bedømmes). 
 
Med det antal af bedømmelser der årligt er ved Instituttet, er der derfor tale 
om en ikke ubetydelig udgift.  
 
Økonomien blev drøftet, og det blev besluttet, at i de tilfælde hvor Institut-
tet henter alle udgifter til en ansættelse ved en ekstern part via faktura, fx 
ved en hospitalsafdeling, da faktureres den eksterne part ligeledes for om-
kostningerne af de(n) videnskabelige bedømmelse(r). Instituttet vil fortsat 
afholde udgifterne for videnskabelige bedømmelser hvor instituttet medfi-
nansierer ansættelsen, eller hvis midlerne til finansiering af ansættelsen er 
på AU-konto. Der var enighed om, at punktet skulle drøftes med dekanen, 
inden ovenstående iværksættes.  

 
5. PURE validering v/Peter Hokland og Pernille Brink Csösz 
Pernille Brink Csösz (IKM) deltog under punktet og gav sammen med PH en status og 
opdatering. PH forklarede, at de tekniske systemer ikke er brugervenlige, så det tager 
en del tid at sætte sig ind i arbejdsproceduren. NU forklarede, at han selv validerer og 
max bruger 1 minut pr. artikel, da han kender de fleste forfattere. Han vil meget gerne 
præsentere systemet på næste Lederforum for at give et bedre billede af, hvordan 
han arbejder i systemet. JOJ undersøger med sine sekretærer, hvordan de har taget 
imod systemet. Karin Ørbæk og Birgitte Josefine Henriksen bliver sammen med An-
nette Balle Sørensen fra Statsbiblioteket inviteret med på næste Lederforum, hvor der 
vil blive afsat en halv time til yderligere drøftelse af Pure 
 
6. xx 
 
7. Igangsættelse af ansættelser   
 
8. Godkendelse af professorrapporter 
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9. Drøftelse af tekst og skabelon til pulje til forskning for yngre læger 
Forslaget blev godkendt, men det skal efterfølgende drøftes i Forskningsrådet for en 
endelig beslutning.  
 
10. Kvalitetsforbedring af ansøgninger, herunder ReAP v/ Peter Hokland 

 Hvor langt er vi i processen? 
 Udsættes til næste Lederforum 
 
 11. Evt.  
 Intet at berette 
  
 
Næste lederforum 27. marts 2017 inkl. de akademiske koordinatorer 
  


