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Referat   
 
Lederforum d. 19. juni kl. 8.00 - 10.00 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde Jørgen-
sen (JOJ), Peter Hokland (PH), Niels Uldbjerg (NU), Jens Christian Hedemann Sørensen (JCHS), 
Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) De akademiske koordinatorer/ Jeppe 
Lange, Ingunn Riddervold, Lone Kjeld Petersen og Birgit Christensen (BC) (Forskningsstøtteenhe-
den) 
 
Afbud: Lene Bastrup Jørgensen, Annette Hagerup 
 

 
 
 

 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 12. juni 2017 
Referatet blev godkendt.  
 
2. Nyt fra IKM v/Kristjar Skajaa 
KS/JCHS gav en kort orientering omkring status på DNC huset, og muligheden for at 
beholde en del af dette, når hospitalet flytter ud til Skejby.  
 
3. Anbefalinger fra regeringens vækstteam for life science - herunder klinisk forsk-
ning v/Helene Nørrelund og Jens Otto Lunde Jørgensen 
Helene deltog på mødet og gav en orientering ud fra det til mødet vedhæftede bilag. 
Orienteringen blev taget til efterretning. Der var enighed om, at genoptage punktet 
på et senere lederforum.  
 
4. Dokument: Patientdata til brug i studerendes studierelaterede opgaver-regional 
instruks v/Niels Uldbjerg 
NU orienterede ud fra det til mødet vedhæftede bilag. Orienteringen blev taget til ef-
terretning.  
  
5. xx 
 
6. Forskeruddannelsen v/Kamille Smidt Rasmussen 
Punktet udgik. 
 
7. Løn til bedømmere og formænd ved Ph.d. forsvar v/Niels Uldbjerg 
Der var enighed om, at, at afdelingerne skal give frihed med løn til bedømmere og 
formænd ved Ph.d. forsvar.  
 
 
 
 
8. H2020 – Hvorledes udbredes kendskabet på IKM? v/Birgit Christensen  
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EU udsender løbende foreløbige arbejdsprogrammer for 2018-2020 inden for bl.a. søj-
lerne Societal Challenge og LEIT. Endelige programmer forventes at foreligge i 4. kvar-
tal 2017.  
I Lederforum har det tidligere været diskuteret, hvorledes kendskabet til de kom-
mende finansieringsmuligheder udbredes bedst muligt blandt forskerne på IKM. Se-
nest emnet blev diskuteret var på mødet d. 24. april, hvor der var en diskussion af 
ulemper og fordele ved den brede orientering kontra den mere fokuserede indsats. 
 
Der var enighed om, at det er en god idé at tage en dialog på centerniveau mhp. at 
finde matchende topics på tværs af miljøerne i det enkelte center. For psykiatrien vil 
det gælde, at emnet kan tages op i professorforum. Det blev besluttet, at hvert center 
selv overvejer, hvilke nøglepersoner der kan være relevante for et møde med Forsk-
ningsstøtteenheden. Regionshospitalerne vil gerne deltage i denne proces. Det blev 
besluttet, at indgangsvinklen for Forskingsstøtteenheden vil være at kontakte KKLP og 
de akademiske koordinatorer for at aftale et at aftale lokale/centervise møder. 
 
 

 
 
 
Næste lederforum 26. juni 2017 kl. 8-10.00   
 
Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk allersenest onsdag kl. 12.00 inden mø-
det finder sted.  
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