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REFERAT  
 
Lederforum d. 26. juni kl. 8.00 - 10.00 
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Niels Uldbjerg (NU, Jens Christian Hedemann Sø-
rensen (JCHS), Linda Ibsen (LI), Julie Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 
Afbud: Peter Hokland (PH), Jens Otto Lunde Jørgensen (JOJ), Per Hove Thomsen (PHT) 
 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde 19. juni 2017 
Referatet blev godkendt.  

 
2. Nyt fra IKM v/Kristjar Skajaa 

• Lederforum fremadrettet – Skal møderne forkortes pga. den nu regel-
mæssige mødefrekvens? Der var enighed om at bevare de 2 timer fremad-
rettet. Møderne vil da kunne forkortes fra gang til gang.  

• Fakultetsledelsesmøde 20. juni 2017 – KS gav en kort orientering fra mø-
det, hvor bl.a. mødernes fremtidige form blev drøftet.  

• Styregruppemøde DNU 22. juni 2017 – KS gav en kort orientering om bl.a. 
Forum, som nu er faldet på plads. KS orienterer alle på IKM via hans kom-
mende nyhedsbrev inden sommerferien. 

• Fakultetsledelsesmøde 28. august 2017 kl. 13-16. KS er på Grønland – 
hvem af KKLP kan deltage? JOJL substituerer.  
 

3. Forskeruddannelsen v/Kamille Smidt Rasmussen  
Kamille deltog på mødet og gav en status på antal ansøgninger til forskningsåret. 
64 Forskningsårsansøgninger i alt:  
3/3 til Biomedicin, 6/9 til Folkesundhed, 31/52 til ClinFO. 
 
99 Ph.d. ansøgninger i alt,  
71 fra ClinFO hvoraf 2 er ugyldige. 
 
26 rykkere sendt afsted til forbehandlere fra ClinFO. 
  
4. Elektronisk signatur v/Jakob Hjort  
Jakob deltog på mødet og gav en demonstration af den elektroniske signatur. Lederfo-
rum gav deres opbakning til det videre arbejde. Vedhæftet denne dagsorden findes en 
pdf version af demonstrationen.  
 
5. Åbent hus på DNU søndag d. 3. september 2017 
Arrangementet blev drøftet, og det blev besluttet, at IKM naturligvis også skal deltage 
evt. i form af stande, hvor nogle af forskningsfaciliteterne kan vises frem. Der var enig-
hed om, at situationen skal vendes med kommunikationsafdelingen på AUH, samt at 
vores egen kommunikationsmedarbejder Nanna Jespersgaard også bør involveres. Det 
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blev besluttet til at spørge mere ind til rammerne for arrangementet og vende yderli-
gere på temadagen d. 3. juli. JP informerer Nanna og forhører omkring rammerne for 
dagen. Dernæst vil AU kommunikation blive kontaktet for yderligere sparring.  
 
6. Æresdoktorgraden 2018 
Aarhus Universitet indkalder forslag til: Æresdoktorgraden 2018. Opslaget blev drøf-
tet. JCHS tager kontakt til Leif Østergaard for at høre, om han har kendskab til nogle 
potentielle kandidater. Derudover var der enighed om at høre Jørgen Frøkiær, Torben 
Ørntoft, MOMA , Hans Erik Bøtker, Henrik Toft Sørensen og Jens Overgaard. JP tager 
kontakt til disse.  
 
7. GCP-enheden 
Lederforum indstillede Helene Nørrelund til styregruppen.  
 
8. Orientering om oplæg til dagsorden og forberedelsespunkter til Temadag den 3. 
juli. 

• Instituttets praksis ift. fondsansøgninger 
• Åbent hus DNU 3. september 2017 
• Strategi og handleplaner opdateres 
• Professorplan 

 
Næste lederforum vil være temadagen d. 3. juli 2017 
Venlig hilsen  
 
Institutleder Kristjar Skajaa 


