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Møde: torsdag den 13. juni kl. 15.00-17.00 
Vennelyst Boulevard 9, mødelokale 1611-1.21B på fakultetsgangen 
Møde i Akademisk Råd, Health 
 
Deltagere: Jens Christian Hedemann Sørensen (formand), Allan Flyvbjerg, 
Kamille Smidt Rasmussen, Anne Møller-Larsen, Ask Vest Christiansen, Kim 
Overvad, Christian Lindholst, Morten Charles, Jørgen Andresen, Birgitte Lütt-
ge, Julie Damgaard Sandahl, Nina Bjerre Andersen, Bente Nyvad, Søren K. 
Kjærgaard, Anders Roed, Kirsten Brusgård 
 
Fraværende: Majken Sand, Peter Hokland, Erik Ernst, Andreas Stavropoulos, 
Henrik Hansen, Jørgen Frøkiær 

NOTER 

 
1. Orientering: Strategiproces efter høring 

Formanden opsummerede indholdet i høringssvaret fra Akade-
misk Råd, der var resultatet af processen på det seneste møde. 
 
Dekanen orienterede om den videre proces og henviste til hjem-
mesiden, hvor den samlede strategi og høringssvarene kan ses: 
http://health.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artike
l/health-er-i-maal-med-strategiprocessen/ 
 
To afgørende trin i den videre proces er seminar den 3. juli med 
fakultetsledelsen og institutsekretariatslederne, hvor temaet er 
strategiimplementering, og møde i Advisory Board i september, 
hvor de inviteres til at drøfte strategien. 
 
Dekanen takkede for input fra Akademisk Råd. 

  
2. Orientering: Formandens deltagelse i bestyrelsesmøde 

Formanden deltog i møde med AU’s bestyrelse den 25. april 
sammen med formændene for de øvrige Akademiske Råd. Besty-
relsen gav udtryk for, at de ser de Akademisk Råd som en vigtig 
ledelsesmæssig sparringspartner. 
 
Der er møde i formandskredsen igen umiddelbart efter sommer-
ferien. 

 
3. Drøftelse: Nationalt center for forskningsbaseret sund-

hedsrådgivning 
Akademisk Råd blev inviteret til at give input tidligt i processen 
frem mod etablering af et nationalt center for forskningsbaseret 
sundhedsrådgivning. 

http://health.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/health-er-i-maal-med-strategiprocessen/
http://health.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/health-er-i-maal-med-strategiprocessen/
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Anders Roed og Søren K. Kjærgaard gav oplæg om de foreløbige 
tanker, hvorefter rådet drøftede forskellige muligheder og udfor-
dringer i relation til centeret. 
 
Opsummeringen af drøftelserne var 
 Det er afgørende, at centeret får faglige drivere, uanset i hvil-

ket omfang centeret bliver murstensløst 
 Det er væsentligt at være opmærksom på ressourcetrækket, 
 Integriteten skal sikres 
 Det er vigtigt at kunne løse opgaver på de præmisser, der er 

på markedet: kunden skal have et svar 
 Videnudveksling og forskning skal gensidig få udbytte af cen-

terets aktiviteter 
 
Der blev desuden givet udtryk for, at Akademisk Råd gerne vil 
inddrages i processen igen på et senere tidspunkt. 

 
4. Drøftelse: Temaer til de kommende møder 

Rådets medlemmer drøftede to og to forslag til temaer til kom-
mende møder. I overskrifter kom følgende forslag: 
 Rekruttering til teoretiske institutter 
 Fagligt ansvar 
 Betydning af det nye biomedicinske byggeri 
 Kerneaktiviteterne 
 Strategiimplementering 
 Økonomi, budgetmodel 
 Tværfaglighed 
 Internationalisering 
 Uddannelseskvalitet 
 Branding 
 Karriereveje 
 Hjemmesidestrategi 
 Ny studieordning på medicin 
 
Umiddelbart er strategi oplagt som emne til næste møde. 
 
Formand og dekan vil se på alle forslag til temaer og komme med 
et forslag til temaer til de kommende møder på næste møde. Det 
er vigtigt, at timingen af temaerne er god, så de tages op på et 
tidspunkt i processen, hvor Akademisk Råd har indflydelse. 

 
5. Orientering: eDagsorden 
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Kirsten Brusgård orienterede om, at eDagsorden er platform for 
rådets møder fremadrettet. Health er sammen med BSS pilottest 
for det digitale dagsordenssystem. 

 
6. Kommunikation 

Kommunikation fra mødet fokuseres på 
 Drøftelserne vedrørende et nationalt center for forskningsba-

seret sundhedsrådgivning 
 Temaer til kommende møder 
 
Dekanstaben undersøger mulighederne for en mere synlig kom-
munikation. 
 

7. Eventuelt 
Morten Charles færdiggør sin Ph.D. et halvt år før tid og må som 
følge af den opnåede grad forlade sin post i Akademisk Råd. Nyt 
medlem er Tine Gregersen. 
 
Næste møde er den 26. september kl. 15.00-17.00. 
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