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Lederforum den 3. oktober 2016, kl. 8:00-10:00 
Mødelokale 1, Incuba Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N.  
 
Til stede: Kristjar Skajaa (mødeleder), Peter Hokland, Per Hove Thomsen, Jens Otto Lunde Jørgensen, 
Jens Christian Hedemann Sørensen, Niels Uldbjerg, Lene Bastrup Jørgensen, Ingunn Riddervold, An-
nette Haagerup, Berit Andersen, Inge Agerholm, Birgit Christensen og Nanna Jespersgaard (pkt. 2), 
Linda Ibsen, Pernille Brink Csösz (referent) 

Referat 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 5. sep-
tember 2016 
Referatet blev godkendt – ingen opfølgningspunkter. 
Kristjar bød velkommen til de akademiske koordinatorer som var med på Le-
derforum for første gang, de deltager fremadrettet hver 4. gang. 
 

2. Diskussion: Ekstern forskningsfinansiering v/specialkonsulent Birgit Chri-
stensen, Forskningsstøtteenheden(FSE)  
På baggrund af Kristjars oplæg med opsummering af Birgits notat blev det 
drøftet hvordan instituttet får mest muligt ud af FSE. Det aftaltes af Birgit, 
Kristjar og kommunikationspartner Nanna Jespersgaard laver et oplæg til op-
timering af FSE’s ressourcer i forhold til instituttets ansøgninger. Oplægget 
drøftes på et kommende møde i Lederforum. 
Nanna Jespersgaard tilbyder journalistisk hjælp i forbindelse med ansøgnin-
ger: kj@au.dk / 93 50 85 24. 
 

3. Orientering fra Kristjar 
• Institutledermødet den 6. og 27. september 2016 

Planlægning af bygningen af Forum er ved at være på plads. AUFF bidra-
ger med ca. 100 mio. svarende til 4000 m2 – men det betyder at dem der 
flytter ind i Forum skal betale husleje. Der etableres en fælles smådyrs-
stald under jorden. Der bygges også en fælles biobank som er klargjort til 
fryserrobot. Sekretariatet, GCP-enheden og Michael Pedersen flytter ind i 
Forum. Diabetescenteret bygges i forbindelse med Forum, med egen 
indgang. 
 

• Fakultetsledelsesmøde den 27. september 2016 
Re ap er skudt i gang – alle ansøgninger skal registreres, på instituttet 
gælder det ansøgninger på over 500.000 kr., måske bliver den sænket. 
 
Der arbejdes for at få præciseret aftalen mellem AU og RM i forhold til 
forskningsansvaret – ligesom der er en overordnet databehandleraftale 
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for RedCap på vej. 
 
Det diskuteredes at revidere medicinuddannelsen, så den bliver mere er-
hvervsrettet. Det blev desuden bemærket at antallet af studerende på 
klinikophold har nået sit maksimum, afdelingen har nået sit bristepunkt. 
 
Forskningsåret blev også drøftet, da det er en stor udgift for instituttet; 
både i forhold til mistede STÅ-indtægter og bøder for, for sent gennem-
førsel af medicinuddannelsen. 
 

• Økonomi 
Budgettet frem til 2020 er netop godkendt. 
 

4. Drøftelse af efterårets MUS-proces 
Kristjar mindede om at der skal afholdes MUS i løbet af efteråret og at alle 
medarbejdere skal tilbydes MUS. Kristjar opfordrede til at der er fokus på un-
dervisningskompetencer. Som led i akkrediteringsprocessen skal instituttet 
lave en samlet tilbagemelding på hvordan vi videreuddan-
ner/kompetenceudvikler vores medarbejdere der undervisere. Der vil blive 
rundsendt mere materiale omkring tilbagemelding i forhold til dette.  
 

5. Dagsorden til institutforum i efteråret 
Peter Hokland meldte sig som tilrettelægger af institutforum mødet, som ryk-
kes fra d. 31. oktober til d. 7. november.  
 

6. Igangsættelse af ansættelser 
Lukket punkt. 
 

7. Professorrapporter til godkendelse 
Lukket punkt. 
 

8. Eventuelt 
Annette Haagerup fortalte at Center for Forskning og Uddannelse har skiftet 
navn til NIDO Danmark: http://www.nido.rm.dk/  
 
Linda Ibsen mindede om at der skal findes to nye medlemmer for 2 år, til de 
videnskabsetiske komiteer i Region Midt. Det aftaltes at Linda sender en mail 
med flere oplysninger og en deadline for indmelding til Jens Otte Lunde Jør-
gensen og Annette Haagerup, da de meldte sig til at finde kandidater til po-
sten. 
 
 

 
Næste møde i Lederforum er d. 17. oktober kl. 8:00-9:30. 

http://www.nido.rm.dk/

