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1. Godkendelse af referat fra 14.10.2010.
Referatet blev godkendt.
2. Skriftelige meddelelser
Bemærk HSU møde afholdt d. 6. december 2010, referat HSU.
I øvrigt ingen kommentarer.
3. Nyt OUH/SUND – Anne Kathrine Overgaard
Der blev givet en kort orientering omkring status på byggeriprocessen herunder den kommende
brugerinvolvering, beskrevet i det udsendte notat til dagsordenen. Først i 2011 etableres rådgivende
grupper, der vil formulere et afsæt for de kommende brugergrupper, der skal nedsættes så de er klar
til at gå i gang efter sommerferien. Alle deltagere i grupperne vil naturligvis modtage vejledning i
opgaven.
4. Drøftelse af høring om Universitetsloven – Birgitte Damby & Bjarne Andersen
Kort orientering om høringsforløbet. SDU’s bestyrelse agter ikke at ændre på institutstrukturen.
Rektor vil nedsætte et udvalg til at arbejde med den nye vedtægt for SDU. Den skal erstatte den
nuværende, når den nye universitetslov er vedtaget. B-siden gør sig klar til arbejdet.
5. Laborant praktikanter på SUND – Birgitte Damby
Pt. er der for få laborantpraktikanter på SUND, og det ønskelige i at der kom flere blev fremført.
Der er ca. 50 laboranter ansat på SUND. Praktikanterne er 1 år i praktik, så der kan drages nytte af
deres oplæring. Ledelsen opfordres til at opmuntre til ansættelsen af laborantpraktikanter og støtte
laboranterne i at have en praktikant i oplæring. Det blev aftalt at BD udsender en opfordring til alle
institutledere om at tage HK-laborant praktikanter.
6. Møderække for 2011 fastlægges – Jakob Gudbrand
Møderne holdes også fremover sammen med Fakultetsarbejdsmiljøudvalgets møder, mødedatoer
for første halvår er hermed fastlagt og bliver indkaldt af fakultetssekretariatet via Outlook.
7. Siden sidst, orientering af formand og næstformand for SU.
7.1 Budget.
Det sundhedsvidenskabelige fakultet er præget af en stigende omsætning, men det er også en tid for

besparelser, så omtanke er påkrævet over alt. Alle nye stillinger vil således blive vurderet. Desuden
er universiteterne pålagt administrative besparelser, som der skal redegøres for, og hvor niveauet i
2009 er år nul, udgangspunkt for besparelserne.
8. Evt.
Bjarne Andersen spurgte til situationen for Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, idet det af
finansloven fremgår at CMSS skal sammenlægges med Center for Maritim Forskning og
Innovation med en beskåret samlet bevilling. Dekanen svarede at situationen endnu ikke er endeligt
afklaret, men at det er hans forventning, at der ikke vil ske reduktioner på CMSS
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