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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 31-05-2016.
Eftersendes

II. Valg til Akademisk Råd 2016 – KC
Nedenstående er udsendt pr. mail til dekaner og institutledere, tillidsrepræsentanter
mv.
Opmærksomheden henledes på, at valgene til SDU’s kollegiale organer 2016 nu er
udskrevet til afholdelse d. 22. – 23. november 2016.
Frist for indlevering af kandidatlister er fastsat til 7. november kl. 12.
VALG 2016 er ganske omfattende – også for medarbejder i Valggrupperne I og II.
Der bliver afholdt valg til samtlige institutråd, akademiske råd og universitetsrådet
(kun Valggruppe II) for en ny 4-årig periode med start 1. jan. 2017. Derudover vil
medarbejdere i Valggruppe I en række tilfælde på SAMF, SUND og HUM skulle
vælge repræsentanter til nyoprettede studienævn. Øvrige studienævn afventer udløb
af indeværende funktionsperiode i 2017. De studerende har i tilgift til ovenstående
også valg til SDU’s bestyrelse og samtlige studienævn.
Udskrivelsesdokumentet med tilhørende tidsplan og Vejledning om VALG 2016 er
offentliggjort på valgets hjemmeside på såvel SDU.dk som SDUnet:
http://sdunet.dk/Personale/Valg/Valg-ved-SDU.aspx
Det forestående valg blev drøftet samt mulighederne for at sikre opstillingen af
kandidater, som gerne vil bidrage aktivt til arbejdet i Akademisk Råd. Desuden vil
rådet gerne tilgodese en repræsentation fra flest mulige institutter.
Rådets medlemmer vil arbejde aktivt for gen-opstilling samt ny-opstilling for både
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VIP, A-som B-TAP.
Der bliver indkaldt til et konstitueringsmøde snarest efter valget og således at der
kan indkaldes til møderne i 2017 straks derefter.
Videre frem, ved først kommende mulighed derfor, vil rådet arbejde for ændringer i
reglerne, således at der skal vælges en næstformand blandt STUD repræsentanterne
samt at der sikres en repræsentant pr. institut.
III. Ph.d.-skolen international evaluering – Jakob Ousager
Udvalgte emner fra rapporterne blev gennemgået og drøftet.
Desuden er rapporterne blevet drøftet i flere andre regi. Alle input vil herefter blive
samlet til en handlingsplan for videre udvikling af ph.d.-skolen.
IV. D*IAS – KC/dekanen
Baggrunden for DIAS blev gennemgået; idéen om et elitesamarbejde på tværs af
alle fakulteter – nærmere beskrivelse – DIAS - Fra SUND deltager Kaare
Christensen og Søren Moestrup som Chairs.
Tre onsdage om måneden er der diskussionsmøde og 1 gang om måneden er der en
større lecture.
Success-historier fra SDU – Ewa Roos
Fortællingen om hvad det har krævet for at nå til publikationerne i New England
Journal of Medicine og flere gange i British Medical Journal, i samarbejdet med
talentfulde unge, ph.d.-studerende og post-docs.
På trods af alt, hvordan det lykkedes at komme igennem, konflikterne mellem
operation kontra træning i miljøerne rundt omkring i verden. For relativt
begrænsede midler er det lykkedes at få resultater. Arbejdet med at få
forskningsresultaterne ud i klinisk praksis via et to-dages GLA:D som afholdes i
SDU-regi. Flere end 700 fysioterapeuter fra hele Danmark har siden starten i 2013
gennemgået kurset. Sammen har de uddannet og trænet mere end 17.000 patienter
med resultatet faldende antal sygedage, færre smerter og dermed brug af
smertestillende medicin samt bedre fysisk funktion og livskvalitet til følge.
Samarbejdet med SDU Erhverv og Juridisk kontor har været en nøgle-faktor i denne
sag. Videre har den gode italesættelse været vigtig i forhold til regioner og
kommuner.
For at lykkes kan det være vigtigt at flytte sit fokus til hvad der kommer ud af det,
fremfor besværlighederne undervejs.
V. Evt.
Dekanen orienterede rådet om, at det er ønsket at den æresdoktor, som rådet har
påtænkt at udpege til 2017 fra SUND allerede bliver udnævnt i 2016 af
helbredsmæssige årsager. Rektor har godkendt at der kan udnævnes to æresdoktorer
fra SUND i 2016. Rådet gav sit tilsagn til dette og en hurtig sagsbehandling vil blive
iværksat.
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