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REFERAT  
 
Lederforum d. 14. november 2016 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Peter Hokland (PH), Per Hove Thomsen (PHT), Jens 
Otto Lunde Jørgensen (JOLJ), Niels Uldbjerg(NU), Linda Ibsen(LI), Julie Harriet Pedersen(JP) (re-
ferent) 
Afbud: Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS) 
 
 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 31. oktober 2016 
Dagsorden og referat fra sidst blev godkendt.  
 
2. Præsentation af Julie Harriet Pedersen  
 
3. Orientering fra Kristjar 
• Institutledermødet d. 8. november 2016 – udsat til næste møde 
• Fakultetsledelsesmøde d. 8. november 2016 – udsat til næste møde 
• Økonomi – udsat til næste møde 
 
4. Drøftelse af oplæg fra Birgit Christensen, Forskningsstøtteenheden 
KS gennemgik bilaget fra Birgit Christensen. Der var enighed om at IKM ledelsesmæssigt 
skal være med til at prioritere Forskningsstøtteenhedens indsatser, og at der er brug for 
et afhjælpningssystem ift. rådgivning og optimering af ansøgninger. Der var enighed om 
at kigge lidt mere på lærestolsprofessorerne som en slags mentorer. Det kunne være en 
mulighed at sætte en deadline for gennemlæsning, så den pågældende lærestolsprofes-
sor har mulighed for i ordentlig tid at give råd og vejledning. Ordningen skal ses som et 
tilbud til ansøgeren.  
 
Der var enighed om at planlægge et eftermiddagsmøde med lærestolsprofessorerne ef-
ter temadagen den 7. februar, hvor ovenstående vil blive drøftet på ny. JP vil da reserve-
re lærestolsprofessorenes kalendere. 
 
5. Drøftelse af udspil vedr. hovedområder for forskning i StenoDiabetesCenterAarhus 
(SDCA) 
Punktet blev drøftet, og der var enighed om at give en tilbagemelding til Dekanatet, 
hvori står skrevet, at der er fuld tillid til den proces, der pågår.  
 
6. Statusrapport og bedømmelse   
Lukket punkt. 
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7. Igangsættelse af ansættelser 
Lukket punkt. 
 
8. Status for opslag med frikøb af yngre kvindelige forskere v/Peter Hokland 
KS orienterede på ny omkring puljen, der kan etableres i samarbejde med AUH, således at 
puljen anvendes til frikøb af yngre forskere herunder i særlig grad yngre, kvindelige forskere. 
KS er pt. stadig i dialog med Claus Thomsen omkring processen, og det ventes, at KS diskute-
rer problemstillingen ved næste møde med Claus Thomsen (25/11). PH ønskede en frem-
skyndelse af processen omkring opslag. 
 
Økonomi v/Niels Uldbjerg 
NU orientererede på mødet omkring nedenstående overhead for Afd. Y.  
http://clin.au.dk/forskning/forskningsomraader/laegelige-specialer/gynaekologi-og-
obstetrik/afdy/medicalstudents/lektorerpaaregionshospitalerne/  
 
Lidt nede på ovenstående link fremgår det, at overhead for Afd. Y er 115.000 kr. De admini-
streres på ukendt vis af AUH. 
KS orienterede om, at man som oftest kan tage kontakt til Servicecentret AUH, hvis man op-
lever problemer med fx en lampe i loftet, der er gået i stykker m.m., men da NU mfl. ofte har 
oplevet en del problemer omkring, hvem der skal betale for hvad, vil KS holde et møde med 
Gunhild Birkemose fra Økonomi og centerchef fra Servicecentret Thomas Oxlund Munkholm. 
KS vil også vende problemstillingen med Gert Sørensen.   
 
Forskningssygeplejerske v/ Niels Uldbjerg 
Lukket punkt.   
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