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Mødedato: 9. december 2019 
Mødested: Forskeruddannelsen, Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 
Mødeemne: Møde i ph.d.-udvalget 
 
Deltagere:  
 
VIP: 
Anne-Mette Hvas, professor, Inst. for Klinisk Medicin (formand)  
Cai Grau, Inst. for Klinisk Medicin,  
Ole Ingemann Hansen, vice-statsobducent, Inst. for Retsmedicin,  
Lise-Lotte Kirkevang, lektor, Inst. for Odontologi og Oral Sundhed.  
 
Ph.d.-studerende/observatører:  
Kasper Glerup Lauridsen, ClinFo 
Khoa Manh Dinh, ClinFo 
Cecilie Siggaard Jørgensen, ClinFo 
 
Andre mødedeltagere:  
Helene Nørrelund, ph.d.-skoleleder,  
Damian Hertoft Goldberg, funktionschef, Forskeruddannelsen,  
Henrik Scriver, specialkonsulent, Forskeruddannelsen (referent) 
Kamille Smidt Rasmussen, FP-leder, ClinFo 
Thomas Vorup-Jensen, FP-leder, Biomedicin. 
 
Der var afbud fra følgende: Mette Nyegaard, Kristian Vissing, Anders Nykjær, An-
dreas Halgreen Eiset, Alice Knudsen og Torben Sigsgaard, FP-leder, Folkesundhed 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste ph.d.-udvalgsmøde  

Referatet fra mødet blev godkendt 
 

3. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder 

Det blev oplyst, at ph.d.-foreningen har holdt generalforsamling og valgt Cecilie 
Siggaard Jørgensen og Khoa Manh Dinh som hhv. formand og næstformand. 
 
Cecilie Siggaard Jørgensen oplyste endvidere, at den nye bestyrelse vil bestræbe 
sig på at aktivere en større del af medlemsskaren og derfor vil forsøge sig med 
nogle udadvendte tiltag bl.a. i forbindelse med Ph.d.-dagen. Desuden planlægges 
det at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne ca. 1 gang om måneden og holde 
indbyde til nogle fyraftensmøder med fagligt indhold + pizza og øl. 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(b4362b49-6deb-4c2c-9027-48dc6cdbd5e6).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4fc3a2a4-248b-4ff2-9010-8abdd61a35b8).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(be8e9b78-cd9c-42f5-a702-2614a5fa848a).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4a990316-5250-4ea2-a693-cc5eaa15fd82).html
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Anne-Mette Hvas opfordrede til at overveje at benytte kommunikationsplatforme 
med mere direkte kommunikation. F.eks. at en repræsentant for ph.d.-foreningen 
præsenterer foreningens arbejde i forbindelse med start på kurser o.lign. Hun og 
andre tilstedeværende gav tilsagn om at give plads til dette i de sammenhænge el-
ler til en kursuslederslide fra ph.d.-foreningen, hvor de kunne give adgang til det, 
f.eks. på det obligatoriske Responsible Conduct-kursus, der finder sted 4 gange i 
foråret 2020 (i alt 7 gange årligt). 
 
Kamille Smidt Rasmussen opfordrede til at kontakte kursuslederne om dette og 
Cecilie Siggaard Jørgensen gav tilsagn om, at foreningen ville søge at udnytte de 
foreslåede platforme så effektivt som muligt. 
 
Hun oplyste desuden, at foreningen sammen med andre ph.d.-foreninger er med-
arrangør af en konference i et af søauditorierne ultimo januar 2020 om bl.a. 
stress med udgangspunkt i APV. 
 
Kasper Glerup Lauridsen orienterede om foreningens bestræbelser på, at overtage 
konceptet Letbanesymposierne. I den anledning vil man inddrage FP-lederne og 
tage kontakt til Selskabet for Medicinsk Studenterforskning for at hjælpe til at 
sikre det faglige indhold. Thomas Vorup-Jensen gav tilsagn om hjælp til at finde 
emner til symposierne og ressourcepersoner til emnerne. Han fandt. at det er vig-
tigt at bevare det hidtidige koncept med 4-5 foredragsholdere og repræsentation 
fra både klinikken og grundforskningen. 
 
Helene Nørrelund orienterede om kort Annual Recruitement Day: Forløbet have 
stort set været som sidst med et meget stort antal ansøgere (mere end 200), som 
det havde kostet en del administrative ressourcer at få reduceret til ca. halvdelen. 
Det endelige antal deltagere på selve dagen var 29. Anstrengelserne havde resul-
teret i tildeling af i alt 15 stipendier (og et genopslag), hvoriblandt 5 nationer var 
repræsenteret. Hun gav udtryk for tilfredshed med den indholdsmæssige side af 
forløbet, men da et af formålene med forløbet er at internationalisere rekrutterin-
gen og tilskynde miljøerne til at udnytte deres internationale netværk i forløbet, 
mente hun nok, der kunne være anledning til at genoverveje det bl.a. med henblik 
på at vurdere om ressourceforbruget også matcher formålet. Et andet formål – 
transparens – må derimod siges at være opnået. Forløbet skal nu underkastes en 
nærmere evaluering. 
 
I 2020 vil der blive sat fokus på kursusudbuddet på HE. Helene Nørrelund - oply-
ste at HE gennem nogle år har haft et -stigende - stigende udbud af ph.d.-kurser, 
men parallelt hermed også et øget antal aflyste kurser. Antallet af ph.d.-stude-
rende er faldet en smule, men der er også på institutterne en øget opmærksomhed 
på, at kursusøkonomien skal hænge sammen. Man overvejer derfor, om nogle 
kurser skal udbydes sjældnere, men mulighederne for at gøre noget sådant er dog 
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begrænset af, at ph.d.-uddannelsen jo skal gennemføres over 3 år. Bedre annon-
cering (nationalt og i NorDoc netværket) og tættere samarbejde med andre uni-
versiteter om kurser er også en mulig vej at gå. 
 
På den anden side har det i miljøerne også været kutyme, at forsøge sig med ud-
bud af nye kurser for at imødekomme nye faglige ønsker og udviklinger. Dette har 
også givet anledning til aflysninger. 
 
Ph.d.-udvalgets medlemmer udtrykte forståelse for, at man fra ph.d.-skolens si-
den forsøger at holde hus med de administrative og økonomiske ressourcer, men 
også understøtter faglige ønsker om at prøve ting af. 

 
Der blev på mødet givet udtryk for tilfredshed med, at der blandt ph.d.-stude-
rende er en stigende bevidsthed om, at man kan få dækket sit behov for kurser 
andre steder en på den ”hjemlige” ph.d.-skole. På den anden side gjorde flere dog 
også opmærksomme på, at der er behov for en mere effektiv koordinering og et 
mere intensivt tværinstitutionelt samarbejde om kursusudbuddet for at kunne 
udnytte ressourcerne bedre. Det drejer sig i den sammenhæng både om at vælge 
tilrettelæggelsesformer, der øger mulighederne for ekstern deltagelse, og at sam-
arbejde mere intensivt om programlægning og udbud af fælles kurser. NorDoc-
netværket bør eksempelvis kunne bruges til disse formål. 
 

 
4. Orientering fra de enkelte underudvalg 

a. Kursusudvalget 
Der var som bilag udsendt en status fra Kursusudvalget, som bl.a. omtaler fæ-
nomenet ledige pladser på kurserne. Der henvises til dette og til ph.d.-skolele-
derens orientering ovenfor. 
 

b. Underudvalget for merit og dispensationer 
Det blev oplyst at underudvalget støtter de afgørelser som tages i administrati-
onen. 
 

c. Underudvalget for interne retningslinjer 
Det blev supplerende oplyst, at de spørgsmål i midtvejsevalueringen, som un-
derudvalget har taget initiativ til at revidere efter ph.d.-udvalgets seneste 
møde, er udsendt til godkendelse blandt medlemmerne af underudvalget. De 
formuleringer, der er udsendt som bilag til dette møde i ph.d.-udvalget er såle-
des ikke på indeværende tidspunkt godkendt. 

 
5. Ph.d.-foreningen ønsker flg. drøftet 
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a. Da en ny platform muligvis er under udvikling/i proces, ønskes det drøftet, 
hvad formålet med en PhD Planner er og hvad den skal kunne. Hvad vil AU 
med den? Hvad gavner det den ph.d.-studerende 
Damian Hertoft Goldberg oplyste, at der er en proces i gang om dette spørgs-
mål, og der ikke er nogen afklaring på indeværende tidspunkt. Forenklet sagt 
er problemstillingen, om der skal satses på ét system (f.eks. en PhD Planner i 
KU-versionen) eller flere systemer til varetagelse af specifikke opgaver, og der 
foregår i øjeblikket en proces, hvor man indledningsvis forsøger at afklare, 
hvilke opgaver der er behov for at få løst. På direkte spørgsmål oplyste han, at 
et projektstyringsredskab ikke er inkluderet i de løsninger, man forsøger at 
stille på benene. Hertil må brugerne finde andre redskaber, f.eks. IPTO. 
 
Han understregede, at det man søger, naturligvis er løsninger, som er lette at 
betjene for brugerne, uden at de skal gøre sig unødige overvejelser over, hvad 
og hvordan det materiale/de data, der leveres gennem systemet, bruges (til) 
efterfølgende. 
 
Blandt nogle brugere findes der en opfattelse af, at ingen bruger de indtastede 
data til noget (fornuftigt). Dette dementerede Kamille Smidt Rasmussen, som 
oplyste, at de enkelte ph.d.-forløb i høj grad følges gennem Planner, som bl.a. 
giver grundlag for at identificere problemer i et forløb, og dermed sikrer mu-
ligheder for ph.d.-skolen/programmet for at gribe ind med henblik på at rette 
op på problemerne. 
 
Damian Hertoft Goldberg anså – efter spørgsmål herom – det for helt usand-
synligt, at alle universiteter kunne nå overens om at bruge én fælles platform. 
 

b. Ph.d.-foreningen ønsker at informere udvalget om den nye fane på hjemmesi-
den (http://phd.health.au.dk/doingaphd/preventing-and-managing-
stress/) omhandlende stress.  
 
Cecilie Siggaard Jørgensen orienterede kort om arbejdet med at etablere en ny 
fane om stress-håndtering (formentlig) til anbringelse på ph.d.-skolens hjem-
meside. Fanen er udviklet i samarbejde med HR-afdelingens ”stress-eksper-
ter” og er udformet sådan, at den separat henvender sig til ph.d.-studerende 
og vejledere. Udviklingsarbejdet pågår stadig. 
 

6. Orientering om Fakultetsledelsens vedtagelse af ny stipendie-

model 
Helene Nørrelund orienterede på baggrund af det udsendte bilag (dekanens email 
herom til institutterne) nærmere om baggrunden for og indholdet i den stipendie-
model, som fakultetsledelsen har truffet beslutning om.  

 

http://phd.health.au.dk/doingaphd/preventing-and-managing-stress/
http://phd.health.au.dk/doingaphd/preventing-and-managing-stress/
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Hensigten er, at en betydelig del af stipendiemidlerne bringes tættere på de fag-
lige miljøer, men at man fastholder muligheden for central tildeling af fulde sti-
pendier (20 pr. år). Hun oplyste, at de midler, som fremtidigt tildeles institut-
terne gennem 3-årige rammebevillinger fordeles efter en nøgle, som tager ud-
gangspunkt i det antal ph.d.-studerende på instituttet, der 5 år bagud indskrives 
på ph.d.-uddannelsen. Der vil efter forhandlinger mellem dekanen og institutle-
derne blive fastsat et årligt måltal gældende for hvert enkelt institut for antal ind-
skrevne. Opnåelse af måltallet vil udgøre en del af grundlaget for fastlæggelse af 
rammebevillingens størrelse. 
 
Denne ændrede tilgang til midler vil også betyde, at der åbnes mulighed for lø-
bende indskrivning henover året i de tilfælde, hvor f.eks. min. 50% af finansierin-
gen er opnået til en navngiven ph.d.-studerende.  
 
Det vil stadig være ph.d.-skolen, der foretager vurderingen af om grundlaget for 
indskrivning er tilstede, men vurderinger foretaget af de ansøgere, som ikke fik 
tildelt fulde stipendier, vil kunne bruges i forbindelse med afgørelser om tildeling 
af instituttets egne stipendiemidler. 
 
Thomas Vorup-Jensen stillede sig positivt til stipendiemodellen, og han, mente at 
de enkelte institutter sikkert vil indrette sig forskelligt. Han fandt det også positiv, 
at der bliver åbnet for løbende indskrivninger. Kamille Smidt Rasmussen mente, 
at institutterne må forberede gennemarbejdede udspil for deres procedurer med 
henblik på at der opnås transparens i rekrutteringen. 

 
7. Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig i de fag-

lige miljøer i forhold til ph.d.-skolen? 

Cecilie Siggaard Jørgensen oplyste som medlem af Forskningsrådet på Institut for 
Klinisk Medicin, at der derigennem forberedes tiltag til at sikre, at sætte unge læ-
ger i gang med at forske. Dette vil på sigt kunne medføre nyindskrivninger på 
ph.d.-uddannelsen af flere unge læger. Kamille Smidt Rasmussen fandt dette po-
sitivt men gjorde opmærksom på, at hovedhindringen for indskrivning næppe er 
et fortravlet uddannelsesforløb for lægerne men finansieringsmulighederne. 
 
Thomas Vorup-Jensen fremførte, at flytningen til Skou-bygningen på mange må-
der har givet forskningsmiljøet på BioMed et løft, f.eks. gennem bedre kontakt på 
tværs og afvikling af mange seminarer (også med topforskere). Desuden kunne 
han oplyse, at projektet fra Handlingsplan 2015-20 vedr. etablering af grundvi-
denskabelige foredrag i de kliniske miljøer efter mange forberedelser nu er kom-
met i gang. Der er lagt vægt på at matche foredragene fagligt med de enkelte mil-
jøer, og placere dem i de eksisterede mødestrukturer. 
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Han opfordrede i forlængelse heraf til en øget bevidsthed om muligheden for at 
finde (med)vejledere til ”kliniske projekter” uden for klinikken og til at tilskynde 
til at de forskningsnetværk, der er under oprettelse i videst muligt omfang inde-
holder såvel ph.d.- som erhvervskomponenter. 
 
Følgende repræsentanter for de ph.d.-studerende er valgt til ph.d.-udvalget for 
den kommende periode: 
Khoa Manh Dinh 
Andreas Halgreen Eiset 
Emil Nielsen Holck 
Cecilie Siggaard Jørgensen 
Cecilie Blenstrup Patsche 
Zheer Hussain 
 

8. Fastsættelse af mødeplan for det kommende år 

Det blev godkendt at møde planen for 2020 bliver som flg.: 
03.02.2020  kl. 14.30  (kort) Konstituerende møde 
24.02.2020  kl. 15.00  Ordinært udvalgsmøde 
27.05.2020  kl. 15.00  Ordinært udvalgsmøde 
12.10.2020  kl. 15.00  Ordinært udvalgsmøde 
07.12.2020  kl. 15.00  Ordinært udvalgsmøde 
 
Møderne indkaldes snarest hos medlemmerne af det nye ph.d.-udvalg. 
 

9. Evt. 

Damian Hertoft Goldberg oplyste, at der planlægges en sammenlægning af Forskerud-
dannelsen og ph.d.-administrationen på ST (Han har ved siden af jobbet som funkti-
onschef for Forskeruddannelsen i det sidste års tid også været konstitueret leder af 
sidstnævnte). Et forslag herom er i øjeblikket til behandling i de respektive fora på HE 
og ST og hos universitetets ledelse. Der forventes en endelig afgørelse 18. december. 
 
Forberedelserne af dette udspringer bl.a. af beslutningen om deling af ST i 2 fakulteter 
pr. 1. januar og der med oprettelse af 2 nye ph.d.-skoler. Den planlage enhed vil på den 
måde skulle servicere 3 ph.d.-skoler og der med 3 ph.d.-skoleledere, 3 ph.d.-udvalg 
m.v. Men der vil være dele af sagsbehandlingen som ikke er afhængigt af den stude-
rendes/vejlederens faglige tilknytning, og det er opfattelsen, at disse dele vil kunne ad-
ministreres i fællesskab. 
 
I øvrigt er det hensigten, at brugerne ikke skal kunne mærke ændringen. Det forventes 
dog at den nye enhed også forenes fysisk i løbet af 1ste halvår af 2020. 
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