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NCN indledte mødet med at byde velkommen til Mogens Nielsen - ny prodekan for 
forskning på ST.  Mogens Nielsen kommer fra Institut for Datalogi og er en meget 
garvet forsker. Mogens har tidligere også stået i spidsen for ph.d.-skolen på det tidli-
gere Naturvidenskabelige Fakultet. 
 
Mogens Nielsen har en stærk forsknings- og ledelsesmæssig profil og et godt netværk 
i ind- og udland. NCN understregede, at med Mogens’ kompetencer vil ST står stærkt 
på forskningsområdet. 

 
Ad. 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på den rullende to-do liste 

Et af punkterne på to-do listen: ”Benchmarking og Bibliometri” behandles på mødet. 
 
Der blev spurgt til status i forhold til ”Særlig overgangsordning for ansatte”. MFL op-
lyste, at den er i proces, og at HR-ST er i gang med at gennemgå listen. 

 
b. Opfølgning på AU Ledelsesseminar 
NCN orienterede om, at opsamlingen fra ledelsesseminariet er udsendt med 
nyhedsbrevet. De overordnede overskrifter blev følgende: 
 Forskning: Rekruttering af forskertalenter og topforskere, forskernet-

værk og forskningssamarbejde og eksterne bevillinger.  
 Uddannelse: Institutionsakkreditering, digitale læringsmiljøer, inter-

nationalisering og interdisciplinære uddannelser.  
 Talentudvikling: Strategiske partnerskaber, ph.d., evaluering og ta-

lentforløb.  
 Videnudveksling: Intensivere erhvervssamarbejdet, myndighedsbe-

tjening og efter- og videreuddannelse.  

Til hver overskrift blev der på seminaret defineret indsatsområder. Det videre forløb 
er, at dekanerne nu følger op på arbejdet med handleplaner og prioritering af aktivi-
teterne med medarbejderne på hovedområderne og i båndene. Det betyder, at vi på 
ST skal arbejde videre med implementeringen af institutternes strategier og den sam-
lede fakultetsstrategi. 

NCN redegjorde for, at det er planen, at strategiarbejdet skal ind i en årlig rutine med 
prioritering af kerneaktiviteter, udarbejdelse af handleplaner mv. med opfølgning i 
universitetsledelsen og orientering af bestyrelsen i løbet af efteråret.   

Inden jul skal de første implementeringsplaner foreligge. Både ST’s, som fakultet, og 
institutternes prioriteringer  i 2014 skal gerne være i overensstemmelse med priorite-
ringerne fra seminaret på Sandbjerg. Med udgangspunkt i de udsendte slides fra le-
delsesseminariet, samt instituttets- og centerets respektive strategiplaner, bad NCN 
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alle institut- og centerledere om at fastlægge konkrete mål og handleplaner for 2014. 
NCN pointerede, at dette kan kobles med arbejdet omkring fastlæggelse af Key Per-
formance Indicators, der dog er mere generelt end blot 2014 handleplaner. 

Tidsplanen er, at indspil til mål og handleplaner fra institutterne og centrene skal 
indsendes senest den 1. november 2013. NCN gjorde opmærksom på, at dekansekre-
tariatet fortsat afventer skabelon fra AU Stab og strategi på, hvordan indmelding skal 
ske, men han opfordrede alle til allerede nu at sætte processen i gang. 

Det blev besluttet, at dekanen sender et brev til institutterne og centrene ved-
lagt skabelon, så snart den foreligger. 

 

c. Refleksioner fra institut-tour 
NCN orienterede om, at Institut-touren næsten er afsluttet. NCN har besøgt stort set 
alle tjenestesteder og de få, der mangler, får besøg i den kommende uge. NCN under-
stregede, at han har været meget glad for at møde medarbejderne og ledelsesgrup-
perne – samt ikke mindst at se de tjenestesteder, han ikke har besøgt tidligere.  
 
Generelt har stemningen været meget positiv, og NCN har været glad for fremmødet. 
Indtil videre har ca. 900 medarbejdere deltaget – så NCN forventer, at deltagerantal-
let kommer over tusind, når de sidste besøg er afsluttet. 
 
Der har været en god og åben debat på de fleste møder. Der har været følgende gen-
nemgående emner, som vi skal arbejde med: 
 Mange af medarbejderne har efterspurgt parametre, der kan vise, at vi udvik-

ler os og opnår vores mål. Det er positivt og ligger i forlængelse af arbejdet 
med at opstille KPI’er for institutterne.  

 Flytninger og flytteplaner er et issue. Emnet har været rejst de fleste steder, 
men naturligvis fra forskellige vinkler og med forskelligt mål. Det understre-
ger behovet for, at vi holder et højt pres på at få udarbejdet en masterplan 
hurtigst muligt. 

 Inddækning af faste omkostninger. Der er generel bekymring og behov for 
vejledning om dette vigtige emne. 
 

NCN forventer, at en runde med institutbesøg bliver en tilbagevendende begivenhed 
– fx årligt eller ved særlige behov. NCN har desuden bedt om, at der allerede nu ar-
rangeres to ekstra møder – et for det administrative center ved ST og et møde på en-
gelsk for vores internationale medarbejdere. 

 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referat fra Institutledermødet den 29. august på Sandbjerg blev godkendt. Det blev 
aftalt, at HR-ST orienterer institutterne om, hvad ordningen omkring Universitetsle-
delsens bevilling af midler til fremme af flere kvinder i forskningen mere præcist går 
ud på. 
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Dagsordenen blev godkendt.  

 
Ad. 3. Økonomi 

NCN orienterede om, at udmelding om budget 2014 er forsinket på grund af budget-
forhandlinger i Universitetsledelsen. 
 
Der blev uddelt bilag med beskrivelse af registreringsværktøjet IDA (IndDæknings-
Arket), som er klar til brug fra den 19. september 2013. NCN oplyste, at der udover 
dette også arbejdes på en mere generel procedure til ansøgningsøkonomi inddatering, 
som er dækkende for hele fakultetet, men at det tager længere tid, da det kræver en 
IT indsats. 
 
NCN varslede, at der på næste Institutledermøde vil være et økonomipunkt omkring 
ikke budgetlagte udgifter i forbindelse med ikke fastansat personale. Institut- og cen-
terlederne skal være opmærksomme på at sikre, at alle ansatte medarbejdere holder 
ferie i stedet for at ferie udbetales og at afholdt ferie registreres i AURA. 

 
Ad. 4. Benchmarking og bibliometri 

NCN bød velkommen til Mette Kirkegård (MK), Videnskabelig Koordinator på Insti-
tut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG). MK præsenterede resultaterne af det ar-
bejde med bibliometri og benchmarking, som MBG har gennemført og orienterede 
om processen. 
 
Slides er udsendt. Konklusionen af arbejdet på MBG er, at en vellykket benchmarking 
forudsætter: Tydelige mål, validerede publikationslister, klart definerede enheder og 
velvillige benchmarkingpartnere. 
 
MK pointerede, at data til brug for benchmarking i dag ikke kan trækkes direkte fra 
PURE, da der er mange problemer med registreringerne i PURE, og at det derfor ikke 
giver retvisende og valide data. På MBG blev alle VIP derfor bedt om at melde deres 
publikationsliste ind. Web of Science er ligeledes behæftet med mange fejl.  
 
NCN afrundede diskussionen ved at understrege vigtigheden af, at vi måler os mod 
andre institutioner, men det er også meget væsentligt, at vi kan måle os selv. Derfor 
har han sat gang i processen om fastlæggelse af Key Performance Indicators (KPI) og 
bedt institutterne om at indmelde 10 parametre, som det enkelte institut ønsker at 
blive målt på, og som er vigtige for instituttet. NCN understregede, at det er vigtigt, at 
medarbejderne inddrages i processen med at få defineret de 10 parametre. 

 
Ad. 5. Ligestillingsarbejdet på AU 

NCN indledte med at byde velkommen til Udvalget for mangfoldighed ved AU. Ud-
valget har planlagt en besøgsrunde på alle hovedområderne i 2013, og ST udgør sid-
ste besøg. 
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Fra udvalget deltog: Louise Gade, Irene Pollach, Rikke Olsen, Ulrik Vosgerau og Lise 
Aaen. Derudover deltog leder af AU Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Anne 
Lindholm Benck og HR-chef på ST Dorthe M. Andersen. 
 
Louise Gade (LG) præsenterede kort udvalget og dets arbejde, hvorefter der blev åb-
net for diskussion. 
 
Der var enighed om, at det er vigtigt at fastholde de bedste talenter, og at det kræver 
en indsats. Tendensen er, at jo højere man kommer op i stillingshierarkiet des færre 
kvinder er der. Det er problematisk, da vi taber en stor talentmasse.  
 
LG redegjorde for, at Dansk Center for Forskningsanalyse i Fravalgsundersøgelsen 
bl.a. peger på følgende årsager til frafaldet blandt kvinder: Manglende karrierevejled-
ning, usikkerhed i ansættelsen, manglende hjælp til netværksdannelse, manglende 
hjælp i forbindelse med ansøgning af bevillinger, manglende work life balance, tonen 
i miljøerne. 
 
Følgende forslag til initiativer til fastholdelse af kvinder på ST blev drøftet: 
 Etablering af mentorordning. Det er afgørende, at mentor ikke har ledelses-

ansvar for mentee. 
 Ph.d. vejledere og forskningsledere skal klædes på til at tage karriere afkla-

rende samtaler, og de skal være med til at skabe en feed back kultur. Dette 
kan bl.a. ske ved deltagelse i kurser for ledere/vejledere i, hvordan men gen-
nemføre en god MUS/vejledningssamtale eller udarbejdelse af ”MUS-guide”  

 At afdække reglerne for i hvilket omfang AU kan yde hjælp i forbindelse med 
udenlandsophold. 

 Reglerne om barselsrefusion er problematiske. 
 Arbejde frem mod en ændring af kulturen.  

 

MFL pegede på, at ST har sat forskellige initiativer i gang, som vi dog pt. endnu ikke 
kan se resultaterne af.  ST mangler fx at se effekterne af de igangsatte initiativer om-
kring MUS-konceptet, kriterier for varige ansættelser og fastlæggelse af Key Perfor-
mance Indicators. 
 
NCN afrundede diskussionen med at pointere, at ST nu afventer et udspil fra Mang-
foldighedsudvalget på baggrund af deres besøgsrunde på hovedområderne. 

 
Ad. 6. Healthcare Improvement  

NCN bød velkommen til Prodekan Michael Hasenkam, chefrådgiver Anders Roed og 
rådgiver Kirsten Brusgård, alle fra HE. 
 
Michael Hasenkam holdt et kort oplæg om de foreløbige tanker omkring etablering af 
Center for Healthcare Improvement (CHI). Slides er efterfølgende udsendt. 
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Baggrunden er, at Universitetsledelsen den 18. december 2012 tiltrådte projektinitie-
ringsdokument vedrørende CHI. Siden er der arbejdet med analyser, der skal danne 
grundlag for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til Universitetsledelsen. 
CHI skal arbejde med forskningsbaseret rådgivning om sundhed med særligt fokus 
på at fremme: 
 den faglige og brugeroplevede kvalitet i de enkelte sundhedsydelser 
 omkostningseffektiviteten i sundhedsvæsenet 
 sundhedstilstanden i befolkningen 
 

Indstilling vedrørende etablering af CHI skal til drøftelse i Universitetsledelsen den  
7. oktober 2013, hvorfor alle hovedområder er blevet bedt om at drøfte, hvilke per-
spektiver de ser i etableringen af CHI.  

 
Der var enighed om, at ST kan se et potentiale og derfor kan tilslutte sig etablering af 
CHI, dog blev det understreget, at: 
 det er væsentligt, at der laves en ”markedsundersøgelse” mhp. at sikre, at der 

er det fornødne kundegrundlag / at der er et behov blandt potentielle aftagere  
 potentielle aftagere er villige til at betale for ydelserne 

 
Institutterne/centrene tilkendegav, at de under disse forudsætninger er interesserede 
i at indgå i et samspil med et kommende nyt center, og at de tværgående emner giver 
gode muligheder for at arbejde på tværs af AU.  
   
Ad. 7. Ny stillingsstruktur 
HR-chef Dorthe M. Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. 
 
På Institutledermødet den 13. august 2013 blev der orienteret om ændringer af stil-
lingsstrukturen.  
 
Med ændringen af stillingsstrukturen for universiteterne i DK er der skabt et øget fo-
kus på synlige karriereveje for de videnskabelige stillinger. Derfor er det relevant at 
drøfte, hvad de typiske karriereveje bør være på ST, også så det bliver mere synligt, 
hvad der forventes af de videnskabelige medarbejdere.  
 
I det udsendte bilag er der lagt op til konkrete drøftelsespunkter med henblik på fast-
læggelse af en fælles ST politik for karriereveje for videnskabeligt personale. Over-
gange fra ph.d. til post doc, fra post doc til adjunkt/forsker, fra adjunkt/forsker til 
lektor/seniorforsker og fra lektor/seniorforsker til professor skal drøftet. 
 
Drøftelserne blev ikke færdige og NCN konkludere, at punktet vil blive behandlet på 
næste Institutledermøde. 
 
NCN pointerede, at der er en akut problemstilling i forhold til, at personer, der pt. 
ansøger om karrierestipendier til udførelse af ”second post doc” ved AU, kan rammes 
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af 4 års reglen pga. tidligere udlandsophold med ansættelse ved AU. HR-ST undersø-
ger, hvordan problemet kan løses. NCN bad institutlederne om at opfordre potentiel-
le kandidater til at søge, upåagtet denne problemstilling. 
 
Ad. 8. Nyt fra prodekanerne 
Tom Vindbæk Madsen orienterede om, at AU er indstillet til at blive institutionsak-
krediteret i 2015 (i overensstemmelse med AU’s ønske). Uddannelsesbåndet har be-
sluttet en proces for det videre arbejde frem mod indsendelse af ansøgning om insti-
tutionsakkreditering, og arbejdet på ST er sat i gang.  

 
Fra ST skal følgende uddannelser akkrediteres i 2014 (frist 1. april): 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i datalogi (ST) 
 Kandidatuddannelsen i optik og elektronik (genakkreditering) (ST) 
 Kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø (genakkreditering) (ST) 
 

Mogens Nielsen orienterede om udpegning af faggruppemedlemmer til den bibliome-
triske forskningsindikator. Det blev aftalt, at dekansekretariatet straks sørger for ud-
sendelse af en mail til institutter og centre med præcisering af frist for indmeldelse af 
medlemmer, samt beskrivelse af processen. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.                  


