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Lederforum den 8. februar 2016 kl. 8.00 – 9.30 
 
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 25.01.16 
Referat godkendt.  
 

2. Opfølgning: Nye ansættelsesprocedurer ved AU 
De nye ansættelsesprocedurer træder i kraft 1. marts 2016. De medfører 
blandt andet, at de faglige miljøer skal inddrages endnu mere i forbindelse 
med især ansættelser i videnskabelige karrierestillinger. Medinddragelsen vil 
ofte starte med en drøftelse i Lederforum, og det ønskes derfor drøftet, hvor-
ledes dette fremadrettet skal gøres i praksis. 
 
Der er udarbejdet en ansættelsesproces for Institut for Klinisk Medicin. Den-
ne har været til godkendelse ved dekanen, som er kommet med et par æn-
dringsforslag, hvorfor den altså ikke er endelig endnu. 
 
Maria Bøndergaard Røjkjær og Pia Lind Lunau deltog under punktet og note-
rede de på mødet fremkomne forslag, som blandt omfattede: 
Forslag til opslag af stillinger: Det fremlagte forslag vedlagt CV skal forbe-
handles på møde i Lederforum. Herefter anmodes om yderligere dokumenta-
tion fra det faglige miljø, herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg. 
Sammensætningen af dette forelægges efterfølgende Lederforum. 
 
Udvælgelse blandt kvalificerede ansøgere: Kristjar kontakter som hidtil lære-
stolsprofessoren. Dette bør præciseres i processen, så det fremgår, at lære-
stolsprofessoren er ansvarlig for at orientere sit bagland. 
 
Generelt skal der være tydelighed i beslutningsprocessen. 
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3. Uformel vurdering af hvorvidt en ansøger er professorkvalificeret 
Emnet medtages på næste møde. 
 

 
4. Drøftelse af processen om placering af børnehjertekirurgi 

Intet til referat. 
 
 

5. Drøftelse af registreringer i PURE 
På baggrund af aktuel henvendelse fra Peter skal instituttet sikre, at registra-
tor og validator på afdelinger/centre ikke er samme person. 
 
Peter kontakter medarbejder ved Statsbiblioteket for at få inspiration til, 
hvorledes opgaven med at centralisere valideringen kan håndteres. 
 

 
6. Godkendelse af statusrapporter 

Lukket punkt. 
 

 
7. Gensidig orientering 

Søren foreslog en drøftelse af professorers retsstilling med deltagelse af rele-
vante personer. 
Jens Otto orienterede om det nye diabetescenter, som skal tænkes ind i Fo-
rum. 
 

 
8. Opfølgning på governance struktur 

Intet til referatet. 
 

 
 
Næste møde i Lederforum: Mandag den 22. februar 2016.  


