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REFERAT 
 
 
 
Lederforum d. 4 september 2017 kl. 8.00 - 10.00 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde 
Jørgensen (JOJ), Peter Hokland (PH), Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
De akademiske koordinatorer/ Jeppe Lange, Ingunn Riddervold, Lone Kjeld Petersen 
Afbud: Niels Uldbjerg (NU), Lene Bastrup Jørgensen, Annette Hagerup, Jens Christian He-
demann Sørensen 
 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 21. august 2017 
Referatet blev godkendt.  
 
2. Talentforløb v/ FP koordinator Anja P. Einholm  
Anja gav en orientering om opbygningen af det forskningsrettede talentforløb. Institut 
for Klinisk Medicin hæfter ikke økonomisk for dette forløb. Forløbet er opbygget af 
workshops, sommerskole og peer feedback sessions. Alle studieretninger på Health 
har mulighed for at søge ind. Lederforum opfordrer til, at forløbet bruges som et regu-
lært projekt, således effekten kan evalueres på et solidt grundlag. Præsentation fra 
Anja er vedhæftet dette referat.   
 
3. Ændret ph.d. stipendiemodel v/ FP leder Kamille Smidt Rasmussen 
Præsentation fra Kamille er vedhæftet dette referat. Kamille kunne også orientere 
om, at der er modtaget 99 ansøgninger til Ph.d på Health., hvoraf de 71 er til IKM’s 
program.  
 
 4. Nyt fra IKM v/Kristjar Skajaa 

• Økonomi- KS gav en kort orientering 
 
5. Forskningskommunikationsprisen 2018 
Forskningskommunikationsprisen er på 100.000 kroner, og fristen i ministeriet er den 
24. oktober 2017 kl. 12 (intern frist på Health: 26. september). Prisen gives til aner-
kendte forskere eller projektgruppe af anerkendte forskere (på mindst lektor- eller se-
niorniveau), der gør en særlig indsats for at kommunikere deres forskning til en bre-
dere offentlighed på en spændende og vedkommende måde og gerne ved brug af nye 
og innovative formidlingsformer eller kanaler.  
Prisen blev drøftet, og KS lagde op til, at KKLP afdækker egnede kandidater. KS sender 
opslaget ud til alle på instituttet.  
 
 
6. AUH reorganisering (lukket punkt) 

Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk allersenest torsdag inden mødet finder 
sted.  
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