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        J.nr. 043/100-2 
        amcp 
 
 

Referat  
 
 
Emne:    Møde i samarbejdsudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 18. december 2012 kl. 12:00-14:00 
Sted:    WP19, 3. mødelok. 402 
 
Mødedeltagere: 
Ole Skøtt (dekan) 
Torben Durck Johansen (TDJ) 
Bjarne Andersen (BA) 
Jesper Bo Nielsen (JBN) 
Jørgen Lange Thomsen (JLT) 
Jørgen Povlsen (JP) - afbud 
Kim Brixen (KB) - afbud 
Kirsten Ohm Kyvik (KOK) 
Mogens Hørder (MH) 
Morten Grønbæk (MG) 
Uffe Holmskov (UH) 
Bente Haugaard Kristensen (BHK) - afbud 
Birgitte Damby Sørensen (BDS) 
John Chemnitz (JC) - afbud 
Kirsten Kjær (KK) 
Line Bjørndal Gravesen (LBG) - afbud 
Mathilde Vinther-Larsen (MVL) - afbud 
Referent: Anne-Marie C. Poulsen (amcp) 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra d. 08.10.2012  
Godkendt, både referat og dagsorden ønskes udsendt tidligere. 

2. Drøftelse af interne regler for Børneattester – TDJ 
Bilag: Oplæg til interne regler på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
Børneattester blev drøftet, der kan laves lokale ordninger, institutledere skal sørge for 
attester på de medarbejdere der beskæftiger sig med børn under 15 år. Retsmedicin vil 
fremover forlange disse attester, formentligt via Personaleafdelingen. Vi er nødt til at 
være på forkant i den slags områder. U&K skal se på forhold omkring de studerende 
og et evt. behov for børneattester for de der får opgaver med mindre børn. SU’s ind-
stilling til spørgsmålet om børneattester er således: 

• SU tilslutter sig det forelagte dokument 



2 
 

• SU overlader det til institutlederne at vurdere om børneattester er relevante for 
deres ansatte. 

 
3. Valg af SUND-repræsentant til CUU 

Da Ida Tornøe går ud af kompetence udvalget, skal der vælges et nyt medlem 
Forslag om at Birgitte Damby Sørensen indtræder i stedet for Ida Tornøe. Udvalget 
tilsluttede sig forslaget og Birgitte indtræder hermed i CUU som SUND-repræsentant. 

4. Drøftelse af høringssvar vedr. strategi- og ledelsesgrundlaget – TDJ 
I forbindelse med SDU’s høringsproces omkring strategi- og ledelsesgrundlaget har 
udvalget mulighed for at afgive et høringssvar. Udvalget drøfter et muligt indhold til 
et høringssvar fra udvalget. 
Bilag: 20121107 Strategi- og ledelsesgrundlag 
 
Bemærk svarfristen er ændret til 15. februar. 
Udvalgets synspunkter i pkt. form: 

• Management sprog skal ud af teksten, vi er medarbejdere ikke interessenter 
• Der ønskes også en mission for foruden de studerende i centrum for det forsk-

ningsmæssige og det undervisningsmæssige 
• Ønsker indlæg lægger sig op ad HSU svar 
• Forskning skal fremhæves mere 
• Medarbejderne, både TAP & VIP, ser sig som den konstituerende part 
• Tekste hænger ikke helt sammen, der tales om både bredde og elite, områder 

skal udvælges som elite områder for SDU 
 

 
 
 

5. Resultatet af SDU’s trivselsundersøgelse og APV – TDJ 
Resultatet af Trivselsundersøgelsen og APV foreligger, klik her for at komme til de 
forskellige rapporter for SUND. 
Der er lagt op til følgende fælles proces i de 2 udvalg, fakultetsarbejdsmiljø og samar-
bejdsudvalg: 
På dagens møde: Overordnet orientering om resultaterne og drøftelse af den fælles 
proces 
Efterfølgende møde: Fælles møde hvor man drøfter handlingerne på baggrund af rap-
port og indmeldinger fra grupperne.  
Punktet blev behandlet på fakultetsarbejdsmiljø delen af mødet. Se dette referat. 
 
 

6. Den administrative proces på SDU – TDJ 
Orientering fra styregruppemødet d. 5. december 
Arbejdet med den administrative proces er blevet opdelt i arbejdsgrupper, som nu er i 
gang med arbejdet. 

7. Opfølgning på mødet om SDU’s revision af personalepolitikken – BDS 
Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt d. 22.11.12, næste møde er planlagt til 
d. 7.02.13 Der skal udarbejdes nye ”spilleregler” for hvordan vi omgås hinanden, vo-
res kultur skal forsøges beskrevet. Til sidst skal udvalgets arbejde munde ud i en hø-
ring. 

http://www.sdunet.dk/Personale/Arbejdsmiljoe/Svar---APV/Det-Sundhedsvidenskabelige-Fakultet.aspx
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8. Siden sidst; orientering fra formand og næstformand for samarbejdsudvalget 
Formand orienterede om at SUNDs budget er lidt presset. Teknisk service er blevet 
omorganiseret. Desuden blev akutjob ordningen omtalt, SDU skal i alt oprette 23 
akutjob, heraf skal de 6 komme fra SUND. 

9. Evt. 
 
 
 
Ole Skøtt   Bjarne Andersen 
Formand   næstformand 
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