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AARHUS 
UNIVERSITET, HEALTH 
INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN 

Lederforum den 5. september kl. 8.00 – 9.30 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Jens Christian Sørensen 
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 
 
Referat 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 
22.08.2016 
 

2. Orientering fra Kristjar 
• Uddelegering af mødeledelse af Institutforum: 

Det blev aftalt, at punkter til dagsorden til Institutforum skal frem-
sættes og drøftes på møde i Lederforum.  

• Økonomi: Rammeudmelding fra økonomiafdelingen for ser fornuftig 
ud. Som forventet ender instituttet i 2016 med underskud. 

• Fakultetsledelsesmøde den 30.08.16, herunder samarbejdsaftale 
med RM: På baggrund af udmeldingen om at forskningsdata og 
forskningsansvar på de regionale hospitaler ligger hos regionen, skal 
der udarbejdes en overliggende databehandleraftale. Aftalen skal 
definere, hvad der er regionsforskning og hvad der er universitets-
forskning. Det bør sikre, at KKLP qua ansættelse som overlæge i regi-
onen har det overordnede ansvar. Problematikken og drøftelsen ta-
ges op på møde i Forskningsrådet den 6. september.  

 
3. Drøftelse af forslag til dagsorden for rektors besøg på IKM 

Forslaget blev godkendt og sendes til rektoratet og samtlige lærestols-
professorer. 
 

4. Drøftelse af måltal for flere kvinder i forskning samt opslag på IKM 
Måltal for instituttet indsættes i skema under mødet. 
Instituttet skal levere konkrete måltal til fakultetet for kvinder i forskning. 
På baggrund af de på mødet fremsatte forslag indsætter Linda tallene, 
hvorefter skemaet sendes til godkendelse hos KKLP.  
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Drøftelse af Peters forslag vedr. flere kvinder i forskning. Det understre-
ges, at det både for mænd og kvinder er vanskeligt at afsætte tid til 
forskning samtidig med fuldtidsstilling i klinikken. Der ses dog et større 
frafald i forskning blandt kvinder, som har afsluttet ph.d.-forløb, og på 
den baggrund vælger instituttet at fokusere på støtte til kvindelige for-
skere. Forventet pris svt. ca. 10% frikøb er kr. 100.000,- over tre år, som 
finansieres af instituttets strategiske midler fra 2017. Forslag om fælles 
finansiering med AUH drøftes med Claus Thomsen. 
 
Det besluttedes, at Peter og Linda finpudser forslag, som efterfølgende 
sendes til de kvindelige forskere, der på et tidligere møde i Lederforum 
har præsenteret deres udfordringer.  
 

5. Statusrapport og bedømmelse (bilag) 
Lukket punkt. 
 

6. Igangsættelse af ansættelser 
Lukket punkt. 
 

7. Drøftelse af karriereplan 
Lukket punkt. 

 
8. Drøftelse af ansøgning til RM’s Forskningsfond 

Lukket punkt. 
 

9. Eventuelt 
Delestillinger bevilliget af Det Frie Forskningsråd: Jens Otto orienterede 
om 50% frikøb af overlæger, som dog forudsætter, at de 25% finansieres 
af afdelingerne efter aftale med Danske Regioner. Aftalen med DFF og DR 
forsøges fremskaffet via Jørgen Frøkiær. Skal afklares inden den 28.09.16. 

 
Næste møde i Lederforum: Mandag den 03.10.16 kl. 8.00 – 9.30 med 
deltagelse af de akademiske koordinatorer 

 


