
 

 

 

 
Institut for Klinisk Medicin  
Aarhus Universitet 
Brendstrupgårdsvej 100 
8200 Aarhus N 

Tlf.: 7845 9001 
 
E-mail: institut@ki.au.dk 
http://clin.au.dk 

 

Marianne Rudebeck Budde 
 
 
Dato: 8. december.2015 

 
 
Tlf.: 7845 9001 
E-mail: Budde@clin.au.dk 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 

 
 
Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET, HEALTH 

INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN 

Lederforum den 7. december 2015 kl. 8.00 – 9.30 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Henry Andreasen (under pkt. 1) 
Annette Haagerup 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Ole Steen Nielsen (under pkt. 1) 
Jens Christian Hedemann Sørensen  
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 
 

Afbud: Søren Laurberg 
 

  

Referat  

1. Anbefalinger for at få flere eksterne forskningsmidler 
Ole Steen Nielsen og Henry Andreasen deltog for at høre Lederforums forslag 
til, hvorledes man skaber størst mulig ledelsesmæssigt opmærksomhed i ar-
bejdet med ekstern forskningsfinansiering. 
 
Følgende forslag fremkom: 

 Løsningen skal findes hos de forskere, som allerede nu modtager midler 
fra de store fonde 

 Netværksdannelse af forskningsgrupper, som præsterer på topniveau 
mhp. fælles kontakt til fonde 

 Kontakt til ”mellemgruppen / vækstlaget” for at identificere deres behov 
for assistance til at komme videre  

 Mentorer: Kontaktpersoner, som allerede har modtaget midler, sættes 
sammen med forskere 

 

Instituttet skal supportere netværksdannelse, men kan ikke skabe netværk. 
Ole Steen omtalte mulighed for økonomisk støtte fra dekanatet. 
 
Det blev aftalt, at Ole Steen Nielsen og Henry Andreasen fremover deltager i 
møder i Lederforum en gang hvert kvartal. 
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2. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 23.11.15 
Referat godkendt.  
 
 

3. Fortsat drøftelse af organisation af de kirurgiske forskningslaboratorier 
Birgitte Kousholt deltog og præsenterede organisationsplanen, som efterføl-
gende vil blive tilrettet som aftalt. 
 
Medlemmer af  Videnskabeligt projektforum (som omdøbes til Projektinitie-
ringsforum (PIF): Dyrlæge, statistiker, KKLP (på skift) og institutleder. PIF 
tænkes afholdt på faste tidspunkter og sted, hvor forskere på baggrund af en 
ansøgning til dyreforsøgstilsynet kan møde op og præsentere deres projekt. 
PIF vil søge at afklare, om projektet kan gennemføres, men der vil ikke blive 
taget stilling til projektets økonomiske aspekt. 
 
Birgitte udarbejder en skabelon ift. kravopfyldelse. Materialet sendes til KKLP 
mhp. kommentarer. 
 

 
4. Orientering om igangværende initiativer på uddannelsesområdet 

Efter drøftelse blev det konkluderet, at Kristjar orienterer de didaktiske pro-
fessorer om, at der skal etableres et formaliseret forum med specialernes læ-
restolsprofessorer, inden udsendelse af endelig undervisningsplan, dvs. to 
gange årligt. Dette kan evt. klares pr. mail. Ordningen evalueres efter 1 år.  

 
 

5. Gensidig orientering, herunder 

 Anmodning om indstilling af kandidater til 
o AUFF’s ph.d.-pris 2016 – sendes til professorer 
o Dronningens rejselegat – indstilling sendes fra IKM 
o Pædagogisk Hæderspris 2016  - sendes til Peter mhp. udarbejdelse af 

indstilling 
o Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris – sendes til KKLP 

 

 Indkaldelse af forslag til udnævnelse af æresdoktor 2016 – sendes til KKLP 

 Lundbeck Foundations Clinical Research Fellowship Program – er udsendt 
fra KEA 

 
 

6. Eventuelt 

 Peter orienterede om kommende møde og arbejdsform i Tekstlighedsud-
valget. 
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 Jens Christian orienterede om resultatet af det netop afholdte valg i Aka-
demisk Råd 
 
 

 
Næste møde i Lederforum holdes mandag den 11. januar 2016 (afbud fra Peter) 


