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REFERAT   
 
Lederforum d. 21. august kl. 8.00 – 9.00 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Christian He-
demann Sørensen (JCHS), Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent)  
 
Afbud: Peter Hokland (PH), Jens Otto Lunde Jørgensen (JOJ), Niels Uldbjerg (NU) 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 14. august 2017 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Nyt fra IKM v/Kristjar Skajaa 

• Økonomien blev kort gennemgået. 
• LUR 14. august 2017 – Intet nyt  
• Fakultetsledelsesmøde 15. august 2017- KS gav et kort resumé af mødet 
• Styregruppemøde DNU 16. august 2017 – KS gav et kort resumé af mødet 
• Årligt statusmøde mellem IKM og Hammel Neurocenter – Det var en posi-

tiv oplevelse af besøge centret, som er i en positiv udvikling forsknings-
mæssigt m.m.  
 

3. Rektors besøgsrunde 
På sidste møde blev det aftalt, at instituttet skulle stile efter at omplacere rektors be-
søg fra d. 8. november til den 14. november, hvor der afholdes faglig dag for hele in-
stituttet. Rektor kunne imidlertid ikke den pågældende dato, hvorfor den 8. novem-
ber fortsat er gældende. Rektor besøger derfor Institut for Klinisk Medicin 8. novem-
ber kl. 12.30-14.00.  
 
Forskellige forslag blev drøftet på mødet. Det blev besluttet at planlægge et besøg på 
MOMA. LI undersøger nærmere med Mie Farsinsen fra MOMA.  

  
4. COST Review Panel Expert 
IKM har modtaget en opfordring til at identificere kandidater til COST Review Panel 
Expert, som skal være med til at bedømme nye COST-netværk. COST er tværnationale 
forskernetværk, der finansieres af EU. Når man er med i et COST-netværk, får man ad-
gang til kortere uddannelsesophold, træningsskoler og afholdelse af konferencer, se-
minarer.  
 
Lederforum drøftede forslag til kandidater. KS drøfter med Ole Steen omkring videre 
handling, da deltagelse i panelet er et tidskrævende arbejde, er det svært at finde 
kandidater fra instituttet.  
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5. Evt. og ansættelser 
Intet under evt. 

 
 
 
Næste lederforum 4. september 2017 kl. 8-10.00 med deltagelse af de akademiske koordina-
torer og Birgit Christensen fra Forskningsstøtteenheden.  
 
Evt. punkter kan indsendes til julieharriet@clin.au.dk allersenest torsdag inden mødet finder 
sted.  
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