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AARHUS 

UNIVERSITET, HEALTH 

INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN 

Lederforum den 24. maj 2016 kl. 14.00 – 15.00 
 
Mødedeltagere:  

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

Afbud:  
Jens Christian Hedemann Sørensen 

 

Referat  

1. Godkendelse af referat fra møder i Lederforum den 7. marts og den 4. april 
2016 
Ingen bemærkninger til referaterne. 
 
 

2. Orientering fra Institutledermøde den 26. april 2016 
Kristjar orienterede kort fra mødet. 
 
 

3. Orientering fra Fakultetsledelsesmøde den 10. maj 2016 
Der forventes yderligere tiltag ifm. Fremdriftsreformen. Generelt medfører 
det større fleksibilitet for studerende, idet eksamener ikke skal bestås i be-
stemt rækkefølge. På grund af semesterafviklingen vil det dog ikke få reel be-
tydning på medicin. 
Det afsluttede arbejde i de nedsatte ph.d.-arbejdsgrupper har resulteret i en 
handlingsplan. Med henblik på drøftelse af konsekvenserne af handlingspla-
nen inviteres Helene Nørrelund til møde i Lederforum. 
 
 

4. Hvorledes sikres ensartet prækvalifikation af forskningsansøgninger til re-
gionen? (Søren) 
Ansøgninger til regionens forskningsfond fremsendes via centrene. Med hen-
blik på at sikre ensartethed i vurderingen af ansøgningerne, vil Søren udar-
bejde oplæg til drøftelse på Lederforum den 13. juni. 
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5. PURE validatorer (Peter) 
Peter foreslår, at hver KKLP finder tre professorsekretærer med særlig inte-
resse i PURE og mener, at han i samarbejde med sin sekretær vil kunne iden-
tificere nogle af navnene.  Det blev vedtaget af nedbringe antallet af validato-
rer fra 65 til 15, som på en workshop vil blive instrueret af Annette Balle Sø-
rensen, Statsbiblioteket.  
Forud for denne proces afholdes møde med deltagelse af ledende lægesekre-
tærer og repræsentanter fra afdelingsledelserne fra de afdelinger på AUH, 
hvor validatorerne er ansat. 
 
 

6. Drøftelse af statusrapporter og bedømmelser 
Lukket punkt. 
 

 
7. Drøftelse af tilknytninger / ansættelser 

Lukket punkt. 
 
 

8. Eventuelt 
Temadag vedr. optimering af forskningsfinansiering: Det skal sikres, at de lo-
kale fundraisere møder op og deltager i diskussionen. Søren kontakter de 
udenlandske deltagere og melder titel på deres indlæg til Kristjar. Når eng-
lænderne har afsluttet deres præsentation og den efterfølgende diskussion, 
foreslås det, at de på stedet udarbejder feks. fem statements på baggrund af 
formiddagens forløb.  
Program for temadag færdiggøres og udsendes i indeværende uge.  
 

 
 
 
 
 

 
Næste møde i Lederforum:  Mandag den 13. juni 2016 kl. 7.30 – 9.00 efterfulgt 
af møde i Institutforum.  


