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Møde den: 29. september 2016 kl. 13.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118  

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Char-

lotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther Nielsen, Kim Overvad, 

Annelli Sandbæk, Torben Sigsgaard 

 

 

NOTAT 

1) Til opfølgning: Opsamling (Klavs Madsen) 

 Revision af studieordningen kan ikke som antaget nås til 1. september 

2017 

 Teams på kurserne på folkesundhedsuddannelsen 

 Mulig kandidat til området sundhedsfremme 

 ECTS-runde med sektionsledere (Niels) 

 Møde med TTO i forlængelse af oplæg fra datamanager  

 Medarbejderudviklingssamtaler MUS (Annette) 

 Fondsansøgninger 

 Tilbagemeldning fra advisory board - vedlagt 

 Tilbagemelding på erhvervsambassadør posten 
2) Til orientering/drøftelse: Stillingsbesættelser (Klavs Madsen) 

Stilling indenfor området sundhedsfremme klar til opslag 
Stilling indenfor området Almen Medicin klar til opslag 
Der er aktuelt ledige stillinger ved: 

- Epidemiologi  
- Miljø, Arbejde og Sundhed 
- Sygepleje 
- Idræt 

Der er indkommet en ansøgning fra Biostatistik på baggrund af snarlig fra-
træden af medarbejder. 
Der ønskes en drøftelse af planer vedrørende besættelse af ovenstående 
stillinger.  

3) Til drøftelse: Rekrutteringsstrategi (Klavs Madsen) 
Indledende drøftelser til udarbejdelse af rekrutteringsstrategi på insti-
tuttet. 

4) Til drøftelse. Indsatsområde: Intern organisering (Klavs Madsen) 
Den daglige ledelse har holdt et indledende møde med HR, som forven-
tes at skulle facilitere en proces.  
Hvad skal formålet med processen være? Og hvad forventer vi at få ud 
af processen? 
Der ønskes kommentarer bordet rundt og en fælles diskussion. 
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5) Vigtige datoer  
- Universitetsledelsesbesøg den 15. november (sektionsledere og stu-

dieledere er inviteret – Instituttet skal komme med oplæg) 
- Institutlederbesøg på sektionsmøder i september/oktober (Institut-

leder kontakter sektionsledere – varighed 1 time ) 
- Forskningsseminar 1. og 2. december på Vingsted 

6) Orientering (Klavs Madsen) 
- Afvikling af Active Institute 
- Fakultetsledelsesmøde den 27. september 

7)    Eventuelt 
  

Ad 1. Til opfølgning: Opsamling (Klavs Madsen) 

Revision af studieordningen på folkesundhedsuddannelsen 

Revision af studieordningen kan ikke som antaget nås til 1. september 2017.  

Niels Trolle Andersen gennemgik konsekvenserne i forhold til en udsættelse med 

dobbelt undervisning. 

Det blev foreslået at se på mulighederne for at lave profilering og dialog omkring 

indhold. Profilen er kendetegnet ved at være metodestærk på flere områder og 

tværdisciplinær.  Den baseres på viden om sundhed, sygdom, sundhedsfremme og 

forebyggelse, indsatser og forandringer i offentlig, private og civile organisationer. 

Det epidemiologiske fagområde på uddannelsen anses dog ikke for at være stærkt 

med kun 5 ECTS på bachelordelen. Der er overvejet spor på kandidatdelen, der kan 

tegne profilen.  

Det besluttedes at invitere til dialog med gruppen, der reviderer studieordningen 

således, at institutledelsesgruppens ideer integreres i arbejdet med ny studieord-

ning på både bachelor og kandidatdelen, som forventes at kunne foregå sidelø-

bende. 

Der er som udgangspunkt nu tid til at implementere ideer og præge revisionen. 

Samt sikre, at der er opbaknng og resourcer til de kurser, som uddannelsen skal 

indeholde.  

Teams på kurserne på folkesundhedsuddannelsen 

Der er tre fag med aktuelle udfordringer – Introduktion, Sundhed og Sygdom og  

Kvalitativ Metode. Kurserne er ikke rigtigt blevet forankret. De nuværende kursus-

ledere samles med henblik på nedsættelse af teams. Klavs Madsen initierer arbej-

det.  

Henvendelse fra interesseret kandiat til området sundhedstjeneste (sundheds-

fremme) 

Der er kommet en henvendelse om tilknytning fra interessant kandidat. Vedkom-

mende kender Folkesundhedsuddannelsen og er kvalificeret til at søge opslaget, 

som i øjeblikket klargøres. Vedkommende er som udgangspunkt kvalificeret på 

professor niveau.  

  ECTS-runde med sektionsledere (Niels) 

I oversigten er medtaget faste kurser og valgfag. Studieledelse og studierelaterede 

opgaver indgår ikke i opgørelsen. Hvordan registreres og ECTS-sættes disse aktivi-
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teter.  Det blev foreslået at flytte disse administrative opgaver over på andre per-

soner/personalegrupper, men der er tale om fagligt arbejde, der ikke kan uddele-

geres til administrationen.  

Dokumentet giver overblik over undervisningsopgaverne, og det er der brug for. 

Der må udarbejdes andre dokumenter over de relaterede opgaver. Der er mange 

relaterede opgaver, som ikke lige passer ind i skemaet, men hvordan kan disse syn-

liggøres.   

Konklusion på diskusion om relaterede opgaver: Den daglige ledelse tænker over 

hvordan de øvrige undervisnignsrelaterede opgaver kan dokumenteres og kommer 

med et oplæg. 

Møde med TTO i forlængelse af oplæg fra datamanager 

Den daglige ledelse har holdt møde med TTO – Forretningsideer skal have foran-

kring i forskningen.  

Medarbejderudviklingssamtaler MUS (Annette) 

APV-følgegruppen henstiller til, at alle musholdere spørger ind til temaerne (stres, 

god daglige ledelse og god omgangstone), som der rundsendes spørgsmål til. End-

videre rundsendes et opsamlingsskema. MUS runden opstartes af institutlederen 

den 15. oktober.  

De enkelte musholdere kan få oversigter over bevillinger og publikationer etc. hvis 

det ønskes.  

Fondsansøgninger/ekstern finansiering 

Indsats området: Ekstern finansiering har været på dagsordenen i forsknignsudval-

get, som havde enkelte kommentarer, der indarbejdes i udkastet. Der er tale om 

en kulturændring i forhold til at skulle anvende den hjælp, som faktisk er til rådig-

hed, f.eks. statistisk hjælp, vejledning fra forskningsstøtteenheden, kurser etc. 

Medarbejdersiden på PH giver et rimeligligt overblik.  

Forskningsansøgningerne skal styrkes, der skal være flere og de skal være mere 

kvalificerede.  

I forbindelse med indsatsen er der nedsat en stryregruppe, som skal skabe ram-

men og udstikke retningslinjer. Endvidere skal der arbejdes strategisk og i de poli-

tiske netværk.  

Der er pt. ved at blive arrangeret et møde med Helsefonden,   

Velux fonden, og der tages kontakt til Riisfort Aarhus. 

Velux fonden har indkaldt interessetilkendegivelser. Der er indkommet fem ansø-

ginger, som forskningsudvalget i første omgang har prioriteret. Når Klavs har haft 

sit møde med Henrik Tronier opfordres ansøgerne (hvis det giver mening i forhold 

til fonden) til at genskrive interesse tilkendegivelsen efter en fælles skabelon.   

Tilbagemeldning fra advory board – vedlagt 

Der var fokus på identitetsskabelse og fokusering. Fremadrettet vil advisory kom-

me hvert andet år.  

Tilbagemelding på erhvervsambassadør posten 

Der er pt. ikke indkommet tilbagemeldinger på denne post, så det overvejes hvem, 

der eventuelt kunne spørges. Forslag sendes til den daglige ledelse.  
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Ad 2) Til orientering/drøftelse: Stillingsbesættelser (Klavs Madsen) 
Stilling indenfor området sundhedsfremme opslås som professorat 
Stilling indenfor området Almen Medicin  opslås med med mindre justering i 
lektoropslaget.  
Der er aktuelt ledige stillinger (1/2 og hele) ved: 
- Epidemiologi  
- Miljø, Arbejde og Sundhed 
- Sygepleje 
- Idræt 
Disse opslås efter nærmere dialog med sektionslederne.   
Der er indkommet en ansøgning om en adjunktstilling fra Biostatistik på baggrund 
af snarlig fratræden af medarbejder. Denne opslås samtidig med en eksternt fi-
nansieret adjunktstilling og sker efter dialog, som de øvrige stillinger.  
Det er vigtigt, at det er de rigtige kandidater, der ansættes.   
 

Ad 3) Til drøftelse: Rekrutteringsstrategi (Klavs Madsen) 
Indledende drøftelser til udarbejdelse af rekrutteringsstrategi på instituttet. 
Der ønskes en aktiv rekrutteringsstrategi. Hvordan kan vi gøre det?  
Der bør være et kontinueriligt ressource råderum til adjunkturer. Dette sikres 
på baggrund af fratrædelser/naturlig afgang. 
 
Ad 4) Til drøftelse: Indsatsområde: Intern organisering (Klavs Madsen) 
Den daglige ledelse har holdt et indledende møde med HR, som forventes at 
skulle facilitere en proces omkring formål og proces.  
Der refereres ikke fra drøftelsen.  
 
Ad 5) Vigtige datoer  

Universitetsledelsesbesøg den 15. november (sektionsledere og studieledere 
er inviteret – Instituttet skal komme med oplæg – Den daglige ledelse vender 
tilbage) 
Institutlederbesøg på sektionsmøder i oktober/november (Institutleder kon-
takter sektionsledere – varighed 1 time ) 
Forskningsseminar 1. og 2. december på Vingsted – der er ved at blive tilrette-
lagt et program. 
 
Ad 6) Orientering (Klavs Madsen) 
Afvikling af Active Institute afsluttes helt med udgangen af decmber 2016. 
Klavs orienterede kort fra Fakultetsledelsesmøde den 27. september :  
- Der bliver ikke årlige Trivselsundersøgelser på Health 
- Medicin uddannelsen skal revideres 
- Ansættelsesprocedurer –den indledende evaluering blev tilrettelagt på mø 
det.  
Der har været møde med Silkeborg Kommune om potentielle samarbejder. 
Mødet var et opfølgningsmøde fra sidste efterår. Der var to projekter på tale 
vedrørende Flygtning og obligatoriske sundhedsattester og Flytninge og Frivil-
lingshedsområdet.  Der blev aftalt at holde et møde med de involverede parter 
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fra Silkeborg kommune før jul.  
 
Ad 7) Eventuelt 
Den tværgående forskningsgruppe Fysisk Aktvitet og Sundhed har den 29. se-
betmber (samme dag formiddag) en tema dag med en række foredragsholde-
re. Arrangementet var godt besøgt med god stemning. 
 

 

Opsamling til Nyhedsbrev fra dagens punkter: 

Tjek af organiseringen. Formål og proces drøftes på møde den 10. november i 

institutedelsesgruppen.  


