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Referat 
 
Lederforum d. 30. januar 2017 kl. 8.00-10.00 
 
Mødelokale 1, Incuba Skejby  
 
Deltagere: Kristjar Skajaa (KS) (mødeleder), Per Hove Thomsen (PHT), Jens Otto Lunde Jørgen-
sen (JOJ), Niels Uldbjerg (NU), Linda Ibsen (LI), Peter Hokland (PH), Jens Christian Hedemann Sø-
rensen (JCHS), Annette Hagerup (AH), Ingunn Riddervold (IR), Lene Bastrup Jørgensen (LBJ), Julie 
Harriet Pedersen (JP) (referent) 
 

      
 
 
 
 

         

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 16. januar 2017 
Referatet blev godkendt. 
 
2. IKM opstarter evalueringen af de nye ansættelsesprocedurer fra 2016 v/Christian 
Ravn Olesen (IKM) 
Christian Ravn Olesen deltog på mødet og gav en orientering omkring, hvorledes se-
kretariatet nu påbegynder en evalueringsproces af de nye ansættelsesprocedurer, der 
blev indført i foråret 2016. Sekretariatet har fået deadline for evaluering til indsendel-
se til dekanatet 1. marts 2017.  I den forbindelse ønsker sekretariatet at gennemfø-
re to fokusgruppeinterviews med hhv. relevant TAP-personale og relevant VIP-
personale ift. erfaringer med de nye procedurer samt videnskabelige bedømmel-
ser under disse. Christian deltager på Lederforum d. 27. marts mhp. at præsentere 
resultatet heraf.  
 
3.  Priser 

• Sclerose-prisen RoseLivPrisen (200.000 kroner). Uddeles en gang årligt 
”til en forsker, der har gennemført anerkendt og  betydningsfuld forsk-
ning i sclerose.”I forlængelse af opslaget ønsker dekanen, at Health 
indstiller 1-2 kandidater til årets pris.  
Forslag sendes til Henry Andreasen (ha@au.dk) senest den 31. januar. 
Dekanen og prodekanen for forskning vil derefter udpege Healths for-
slag, hvorefter fakultetssekretariatet tage kontakt til vedkommende 
mhp. at få udarbejdet indstillinger (1-2 sider begrundelse + CV og pub-
likationsliste). Kommissorium for 
gen: http://www.roseliv.dk/images/Kommissorium_-
_RoseLivPrisen_2017.pdf 
JCHS foreslog Henning Andersen. Der var enighed om, at afdelingerne 
selv sørger for at sende indstillinger afsted.  
 

4. Diverse opslag fra Forskningsstøtteenheden v/Birgit Christensen 
• Status – Innovationsfondens informationsmøde 27. januar. JCHS og NU 

deltog. JCHS gav en orientering omkring hans opfattelse af mødet. BC 
lagde særlig vægt på Sundhed og Klinisk forskning i forhold til IKM. Der 
blev peget på PH, Uffe Birk Jensen, Cody Brünger. PH drøfter det videre 
forløb med Søren? BC forklarede, at der kommer et åbent opslag i juni 
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måned, som ikke er emnespecifikt men som IKM skal være opmærk-
som på.  

• Det Frie Forskningsråd – DFF-Sapere Aude 2: Forslag: Lars Henning Pe-
tersen, Trine Mogensen, Søren Dinesen Østergaard, Martin Thomsen, 
Jakob Dinesen, Kasper Foldager, Jakob Fogh Bentzon, Charlotte Brandt 
Sørensen. Ansøgningsfrist 29. marts. BC samlede navnene sammen.  

• Veluxfonden- (kræft). PH vender yderligere med BC.  
 

5. Orientering fra Kristjar 
• Fakultetsledelsesmøde d. 17. januar 2017 – Ikke så meget nyt at berette, 

men KS orienterede dog om Charlottes Ringsteds ønske om, at medicinud-
dannelsen skal justeres.  

• Institutledermøde (Har ikke været noget siden sidste Lederforum) 
• Økonomi – Intet nyt at berette. 

 
 6. Budgetopfølgning – arbejdsgruppen for det valgfrie ledelseskur- 
sus/medicinstudiet v/JCHS (se vedhæftet – Budgetskabelon) 

JCHS gav en orientering omkring forløbet, der er første skridt på vejen til at uddanne 
lægelige ledere i samarbejde med regionen. Der var enighed om, at det var et inte-
ressant kursus og et godt initiativ. Det blev besluttet, at Emil Jensen fra IKM under-
søger nærmere vedr. den økonomiske ramme fra IKM svt. en STÅ indtægt på 25 
stud / år foreløbigt.  
  

7. Universitetsledelsen månedsmøder – 16. maj 2017 på HE, IKM 
KS orienterede om besøget på mødet. 1,5 time af mødet er tilegnet instituttet. KS fo-
reslog en gennemgang af Governance, nye undervisningsformer samt den eksperi-
mentelle dyreforskning. Der var enighed om, at dette var en god idé. Det blev beslut-
tet, at KS deltager solo på mødet.  
 

           8. Oplæg til Institutforum 24. april 2017 v/PHT 
1. Lidt om psykiatrisk forskning (børne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og TNU)  
v. hhv. PHT, OM og GW (3 x 10 min.) 
 
2. Perspektiver, klinisk og forskningsmæssigt, i forbindelse med flytning til Skejby  
v. hhv. Charlotte Ulrikka Rask og Ole Mors (2 x 10 min.) 
 

  3. Udfordringer for den psykiatriske forskning og klinik og tiltag til fremme af øget re-
kruttering v. hhv. Per Hove Thomsen og Ole Mors (i alt ca. 15 min.) 
 
4. Oplæg v. Skarpe Hjerner og Varme Hjerter samt PSM (20 min.) 
Forslaget blev godkendt. JP udsender dagsorden primo april og indkalder GW, Char-
lotte Ulrika Rask og Ole Mors. 
 
Evt.  
Opfølgning på MUS.  
KS opfordrede Lederforum til at indsende en status på, hvordan samtalerne med lek-
torerne er forløbet – blot ganske kort. Oplysninger er til brug for Charlotte Ringsted.  


