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Lederforum den 7. marts  2016 kl. 8.00 – 9.00 
 
Mødedeltagere:  

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

  

Referat  

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 22.02.16 
Referat godkendt.  
 

2. Drøftelse af proces ved ansættelse af kliniske lektorer 
Efter de nye ansættelsesvejledninger har Institut for Klinisk Medicin som be-
kendt udarbejdet en lokal ansættelsesproces. Heri er beskrevet, at alle karri-
erestillinger først skal godkendes i Lederforum. Kliniske lektorer betegnes og-
så som en karrierestilling, og i udgangspunktet bør de altså også godkendes 
af Lederforum, før ansættelsesprocessen sættes i gang. Som bekendt vil an-
sættelse af kliniske lektorer dog altid ske i samarbejde med de lokale faglige 
miljøer og er stort set altid begrundede i, at der mangler undervisere på afde-
lingen. For ikke at fylde møderne i Lederforum med godkendelse af kliniske 
lektorater, ønskes det drøftet, om beføjelsen til at igangsætte ansættelses-
processen for kliniske lektorater skal uddelegeres til det faglige miljø i samar-
bejde med institutlederen.  
 
KKLP’erne understregede vigtigheden af, at de faglige miljøer inddrages og 
godkendte forslaget om uddelegering til de faglige miljøer i samarbejde med 
institutlederen.  
 
 

3. Drøftelse af endeligt udkast til strategi for IKM 2016 – 2019 
Intet til referat. 
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4. Godkendelse af statusrapporter 
Lukket punkt 
 

 
5. Opfølgning: Registreringer i PURE 

Der var enighed om, at opgaven med validering påhviler bibliotekarerne. 
Kristjar afklarer antallet af IKM-publikationer. Peter udarbejder sagsfremstil-
ling til møde i Lederforum, hvor Annette Balle Sørensen, Statsbiblioteket del-
tager.  
 
 

6. Gensidig orientering 
Jens Otto orienterede om kommende ansøgningsrunder i AUFF NOVA og 
AUFF Starting Grant, hvor blandt andet krav til støttebreve skærpes. 
 
 

7. Evt. 
Ingen bemærkninger 
 

 
 

Næste møde i Lederforum: Mandag den 21. marts  2016.  


