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REFERAT 
 
Lederforum d. 16. januar 2017 kl. 7.30-9.30 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde Jørgen-
sen (JOJ), Niels Uldbjerg (NU), Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JHP) (ref.) 
 
Afbud: Peter Hokland (PH), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS) 
 
 
 

 
 
 

Yderligere punkter:  
• Forslag til nyt medlem af HE’s advisory board 

I forlængelsen af fakultetsledelsens evaluering af mødet med Advisory 
Board har dekanatet besluttet, at Olle Larkö ikke længere skal være 
medlem af HE’s advisory board. Findes én eller flere gode forslag til er-
statning for Olle? 
Forslag: Paul Stewart i Leeds. Dekan. 
http://medhealth.leeds.ac.uk/profile/1012/overview  

• Forskningskonsultation den 9. februar i Odense 
 KS gav yderligere information på møde og efterlyste yderligere input i 

forhold til både foredragsholdere, deltagere etc. Instituttet kan stille 
med 10 mand. Forslag til deltagere: Hendrik Vilstrup, Gregers Wegener, 
Torben Ørntoft, Kamille Smidt Rasmussen, Jens Otto Lunde Jørgensen, 
Lars Henning Petersen, Søren Dinesen Østergaard. KS samler sammen 
efter mødet. 

 
1. Årlig forskningsregistrering v/ Vicedirektør John Westensee  

John Westensee deltog under mødet og gav en orientering omkring den årlige 
forskningsregistrering fra Danmarks Statistik ud fra medbragt skema. John We-
stensee vender tilbage til LI omkring det videre forløb.  
 

2. Lønforhandling 2017 v/Pia Lind Lunau  
Pia Lind Lunau gav en orientering på mødet ud fra tidligere fremsendte bilag.  
 

3.     Diverse opslag fra Forskningsstøtteenheden v/Birgit Christensen (BC) 
BC deltager fremadrettet 1 gang om måneden mhp. diverse opslag og orientering 
m.m. BC samler navne sammen til de forskellige programmer. De forskellige op-
slag blev drøftet på mødet.  

• ESFRI's roadmap i 2018- ingen handling. Der er ingen penge at hente.  
• NNF Challenge programme – deadline 15. februar – navne indsendes til 

Birgit Christensen  
• NNF Interdisciplinary Programme – Hans Erik Bøtker fik i 2016. Pro-

grammet er relevant for alle. Navne indsendes til BC 

http://medhealth.leeds.ac.uk/profile/1012/overview
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• Lundbechfondens tematiske opslag 2016 – Sendt til Neurologisk Afd. 
Søren Dinesen Østergaard, Lars Henning Petersen, Gregers Wegener 
mfl. Flere navne kan indsendes til BC. Deadline er 1. marts.  

• NNF Tandem-Programmet (udløbet – deadline 10. januar 2017) 
• AIAS COFUND – Navne kan sendes til BC 
• Innovationsfonden (medbragt på mødet) – Deadline 7. marts 2017. 

IKM sender opslaget ud til general info. Der er informationsmøde d. 27. 
januar.       

 
4.     Godkendelse og opfølgning på ref. fra møde i Lederforum den 12. dec.2016 
 Referat fra sidst blev godkendt. 

    
5.  Orientering fra Kristjar 

• Fakultetsledelsesmøde d. 20. december 2016 - Intet nyt at berette 
• Institutledermøde 10. januar 2016 – Intet nyt at berette  
• Økonomi – Intet nyt at berette 
• Diverse – Intet nyt at berette 

 
6.      Indstilling til priser  

• Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris – deadline 19. januar 2017  
• Dronningens rejselegat – deadline 19. januar 2017   
• AUFF’s Ph.d. pris – deadline 19. januar 2017  

         JP sender opfølgningsmail rundt (er gjort 16. januar). 
  

7.      Professorrapporter til godkendelse 
 

 
8.      Igangsættelse af ansættelser   

         
9.     Refusioner til studenterundervisning direkte og via central puljeordning v/ Niels 
      Uldbjerg 

      Punktet tages op på et kommende LUR møde.  
 

10.  Evt.  
Kort orientering: IKM opstarter evalueringen af de nye ansættelsespro-
cedurer fra 2016 Udsættes til næste Lederforum 
Sekretariatet påbegynder nu en evalueringsproces af de nye ansættel-
sesprocedurer, der blev indført i foråret 2016. Sekretariatet har fået 
deadline for evaluering til indsendelse til dekanatet 1. marts 2017. 
I den forbindelse ønsker sekretariatet at gennemføre to fokusgruppein-
terviews med hhv. relevant TAP-personale og relevant VIP-personale ift. 
erfaringer med de nye procedurer samt videnskabelige bedømmelser un-
der disse. 
 

Orientering fra JCHS Udsættes til næste Lederforum 
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JCHS har indskudt en bemærkning om, at Neurokirurgisk snart har en 
kursusbeskrivelse for et valgfag i ledelse for studerende klar. Dette har 
været et ønske fra både studerende, instituttet og regionen.  

 
 

 
 

 
 
 

 


