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Referat  
 
Lederforum d. 27. 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),), Linda Ibsen (LI), De akademiske koordinato-
rer/ Annette Hagerup, Jeppe Lange, Ingunn Riddervold, Lene Bastrup Jørgensen, Lone Kjeld Pe-
tersen, Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 
Afbud: Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS) 
 
Under pkt. 2 deltog: Karin Ørbæk Kristensen (Medicinsk Forskningslaboratorium), Birgitte Jo-
sefine Henriksen (MEA), Anette Balle Sørensen (Statsbibioteket), Jan Alsner (Eksperimentel Kli-
nisk Onkologi) og Pernille Brink Csösz (IKM) 
 
Under pkt. 8 deltog: Birgit Christensen (Forskningsstøtteenheden), Nanna Jespersgaard (IKM 
Kommunikation) 
 
Under pkt. 9 deltog: Rikke Edsjö (Central Denmark EU Office), Karen Mattisson (Forskningsstøt-
teenheden – strategi), Birgit Christensen (Forskningsstøtteenheden), Nanna Jespersgaard (IKM 
Kommunikation) 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 13. marts 2017 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Pure v/Peter Hokland, Niels Uldbjerg, Karin Ørbæk Kristensen (Medicinsk Forsk-
ningslaboratorium), Birgitte Josefine Henriksen (MEA), Anette Balle Sørensen 
(Statsbiblioteket), Jan Alsner (Eksperimentel Klinisk Onkologi) og Pernille Brink 
Csösz (IKM) 
Punktet blev drøftet, og NU gav en demonstration af, hvordan han oplever at validere 
i PURE. Han understregede, at professorerne vil kunne validere meget hurtigere end 
sekretærerne, da professorerne allerede kender mange af de forfattere, der er i sy-
stemet. Han bruger max 4 minutter pr. artikel. Jan Alsner tilføjede, at der er meget 
ventetid i systemet. NU tilføjede, at det er motivationen, der skal være drivkraften. 
Det er vigtigt, at folk kan se, at det nytter noget at taste ind. Det blev besluttet at 
fastholde tidligere beslutning om organisering og prøve dette af inden evt. nye æn-
dringer. Sekretariatet følger op på de centervise processer og vil fortsat arbejde på at 
klæde de udpegede validatorer bedst muligt på. Det blev endvidere besluttet at gen-
optage punktet på et senere Lederforum til videre drøftelse.  
 
3.  Orientering fra Kristjar Skajaa 

• Fakultetsledelsesmøde d. 14. marts – KS orienterede kort ud fra eftersendte 
bilag  

• Økonomi – Udgik pga. tidspres. Følger på næste Lederforum. 
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4. Kvalitetsforbedring af ansøgninger v/ Peter Hokland 
Det har tidligere været et problem, at ansøgninger til fonde etc. var af blandet kvali-
tet, hvorfor det er blevet pålagt instituttet fra Fakultetets side at fremme tiltag for at 
forbedre kvaliteten. PH gennemgik sit til dagsorden vedhæftede forslag til kvalitets-
forbedring af ansøgninger. Der var enighed om, at forslaget var brugbart, men at der 
skal foretages lidt justeringer. Der var enighed om, at Forskningsstøtteenheden godt 
kan håndtere fejl i formalia, men at selve indholdet skal gennemgås af en professor 
med viden på området. Der var enighed om, at ReAP sættes på pause indtil, det 
kommer på Fakultetsledelsesmøde igen. Punktet genoptages på følgende Lederforum.  
 
5. Igangsættelse af ansættelser  
 
6. Godkendelse af professorrapporter 
 
7. 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.  
Udgik pga. tidspres – følger på næste lederforum 
 
8. Opslag fra Birgit Christensen m.m. 
1. Kræftens Bekæmpelse inden for forskning i senfølger.  
Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere tre nationale senfølgeenheder, der i samar-
bejde med klinikere i hele landet kan indsamle viden, udvikle nye metoder og medvir-
ke til, at disse metoder implementeres i sundhedsvæsenet i hele landet.  
Deadline for interessetilkendegivelse d. 2.maj 2017. 
Se vedhæftede bilag.  
Punktet udgik pga. tidspres. Det vil blive sendt ud særskilt til Lederforum til viderefor-
midling. (Dette er gjort 27/3 af JP) 
 
9. Studietur Bruxelles v/ Rikke Edsjö (Central Denmark EU Office) 
Rikke Edsjö gav en præsentation på mødet. Denne er vedhæftet dette referat. Der var 
enighed om at sætte et møde op i efteråret. Sammen med BC blev der drøftet rele-
vante faglige emner, som kunne være relevante at tage afsæt i ift. udformningen af et 
program for en studietur til efteråret. Der var enighed om at genoptage punktet på et 
senere Lederforum.  
 

   
 
Næste lederforum 10. april 2017 
 
Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk  
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