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REFERAT   
 
Lederforum d. 14. august kl. 8.00 - 10.00 
 
Mødelokale 1, Incuba. 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde 
Jørgensen (JOJ), Peter Hokland (PH), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS), Linda Ib-
sen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) De akademiske koordinatorer/ Annette Ha-
gerup, Jeppe Lange, Ingunn Riddervold, Lene Bastrup Jørgensen  
Afbud: Niels Uldbjerg (NU), Lone Kjeld Petersen  

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 26. juni 2017 
Referatet blev godkendt 
 
2.  Præsentation af FP koordinator Anja P. Einholm  
Anja deltog på mødet og gav en præsentation af sig selv, sit arbejdsområde med de 
forskningsårsstuderende, talentsporet og samarbejdet med FP leder (Forskeruddan-
nelsesprogram)Kamille Smidt Rasmussen.  
 
3. Nyt fra IKM v/Kristjar Skajaa 

• Økonomi – KS gav en kort orientering 
 

4. Åbent hus DNU 3. september 2017 
Det vedhæftede informationsnotatet blev drøftet. Der var enighed om, at IKM er ved 
at have en bred vifte af præsentationsudbydere til dagen, og JP vil nu samle de sidste 
detaljer sammen og sende til arrangørerne, så der kan blive lavet et program for da-
gen. 
 
5. Rektors besøgsrunde 
Rektor besøger Institut for Klinisk Medicin 8. november kl. 12.30-14.00. Mødet afvik-
les med en kort introduktion fra rektor efterfulgt af dialog mellem rektor og medar-
bejderne om emner, som medarbejderne ønsker at drøfte med rektor. Besøget blev 
drøftet, og der var enighed om at sigte efter en anden dato, som kunne passe ind med 
den fælles faglige dag for instituttet, som finder sted den 14. november. (I skrivende 
stund kunne dette tidspunkt imidlertid ikke imødekommes af rektor, og derfor vender 
punktet tilbage på næste Lederforum).  
 
6. Jens Christian Skou Prisen 2018 
Fakultetet introducerede sidste år en pris til yngre forskere: Jens Chr. Skou Prisen på 
100.000 kr. Der arbejdes stadig med konceptet for prisuddelingen, og det endelige op-
slag bliver derfor sendt ud senere i august. Fristen for indsendelse af forslag er 1. sep-
tember og sendes til Henry Andreasen (ha@au.dk).  
Kriterierne er de samme som sidste år. De er: 
 

• Institutlederne kan indstille maks. to kandidater pr. indstillingsrunde 
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• Kandidaterne skal være ansat som postdoc, adjunkt eller lektor ved Health 
• Kandidaternes ph.d.-alder må maks. være 10 år (barselsorlov fraregnes) 
• Kandidaterne ”skal være helt ekstraordinær og talentfuld inden for sit forsk-

ningsfelt, udvise en helt særlig kreativitet og produktivitet samt have helt 
særlige evner” 

 
Desuden ses det gerne, at kandidaterne er en del af et internationalt forskningsmiljø 
med dygtige samarbejdspartnere. 
 
I kan læse mere om prisen her: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-pris-
paa-health-skal-haedre-forskertalenter/  
 
Det blev besluttet, at indstille Casper Foldager og Christoffer Laustsen. JP sender ind 
til Henry Andreasen. 
 
7.  Status professorplan 
Status på professorplanen blev drøftet, og det blev aftalt at alle indsamler deres del af 
planen til LI senest d. 22. august. KS udfylder delen vedr. regionshospitalerne.  
 
8. Evt. og ansættelser 
Intet til evt.  

 
 
 
Næste lederforum 21. august 2017 kl. 8-10.00  
 
Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk allersenest torsdag inden mødet finder 
sted.  
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