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        Sagsnr. 16/6119-1 
        ak 
 
 

Referat  
 
 
Emne:    Møde i samarbejdsudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  tirsdag den 15. marts 2016 kl. 12:00-14:00 
Sted:    WP19, 3. mødelok. 402 
 
Mødedeltagere: 
Formand Ole Skøtt (dekan)  
Næstformand Bjarne Andersen (BA) – Institut for Idræt og Biomekanik 
 
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz (JC) – Institut for Molekylær 
Medicin 
Tillidsrepræsentant Ingeniørforbundet i Danmark (IDA) Anne Illemann (AI) – Statens Institut 
for Folkesundhed 
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Bente Haugaard Kristensen 
(BHK) – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat 
Tillidsrepræsentant Danske Bioanalytikere Kirsten Kjær (KK) – Institut for Idræt og Biome-
kanik 
Tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening (HK) Birgitte Damby Sørensen (BDS) – Institut 
for Sundhedstjenesteforskning 
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen (MLK) – Biome-
dicinsk Laboratorium- afbud 
 
Sekretariatschef Torben Durck Johansen (TDJ) – Fakultetssekretariatet 
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut 
Institutleder Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin 
Institutleder Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning 
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi 
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed 
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning 
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut 
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik 
 
Referent: Anette Kiilstofte (AK) - Fakultetssekretariatet 
 
Punkter til drøftelse: 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra 16. december 2016  
Referatet blev godkendt. 



2 
 

Ad 2. Budgetstrategi 2016-2019: 
Der var enighed om, at dekanens ”Midtvejsstatus på besparelserne”, der er sendt ud til hele 
Sundhedsvidenskab, har en positiv og beroligende effekt på medarbejderne og der må meget 
gerne komme mere af samme slags når der er ny information. 
Processen følger den lagte køreplan med behandling af indmeldinger den 3., 10., 11., og 17. 
marts i Direktionen.  Dernæst den 18. marts i HSU og den 4.april i Bestyrelsen. 
 
Ad 3. Personalepolitik og SU- aftalen:  
Fordeling af elever på SDU: 
B-siden havde ønsket en drøftelse af fordelingen af elever på SDU. Det medsendte bilag ”Per-
sonaleadministrativ og budgetmæssig håndtering af elever, lærlinge og praktikanter” viser 
fordelingen af elever og tildeling af tilskud. Der er ønske fra Sundhedsvidenskab om at øge 
antallet af elever med en eller to. Det blev aftalt, at der laves en opgørelse over nuværende 
elever på Sundhedsvidenskab og derefter rettes der forespørgsel til elevudvalget om mulighe-
den for en større elevandel til Sundhedsvidenskab. 
 
Opfølgning på indsatsen vedr. parkering i Winsløwparken: 
Der er enighed om at indsatsen omkring parkeringstilladelser har båret frugt – det fungerer. 
Lige pt. er der udfordringer med de Ipads, der er opsat i Winsløwparken. Det er softwarepro-
blemer som forventes løst snarest muligt. 
 
Ad 4. Forslag til indførelse af Open researcher and Contributor ID (ORCID) til drøftel-
se og behandling med svarfrist til HSU senest den 29. april 2016: 
HSU har anmodet Akademisk Råd og SU om at drøfte og overveje indførelse af Open resear-
cher and Contributor ID (ORCID).  
Det blev besluttet at SU sender følgende bemærkninger til forslaget: 

- Det skal være frivilligt om man vil lade sig registrere 
- SU finder de oplistede fordele som værende gode idéer 
- Forskere skal gøres opmærksom på såvel begrænsningerne ved ikke at lade sig regi-

strere som mulige uønskede konsekvenser – eksempelvis uønsket overvågning af / el-
ler indblanding i, hvor og hvordan de vælger at publicere. 

 
Ad 5. Siden sidst: orientering fra formand og næstformand for samarbejdsudvalget: 
Formanden gjorde opmærksom på at budget/spare-modellen først kan gøres mere detaljeret 
efter mødet i HSU den 18. marts. 
 
Ad 6. Skriftlig orientering: 
SU-underudvalg vedr. Kompetencefondsmidler har den 23. februar 2016 behandlet an søg-
ninger om midler til Kompetencefonden. Der er for 1.-4. kvartal 2015 tildelt fakultetet kr. 
164.284 og derudover var der udisponerede midler for kr. 57.971. Ud af det samlede dispo-
nible beløb på kr. 222.255 er der bevilget midler for kr. 211.985.  
Til orientering var der ansøgt for i alt kr. 526.038   

 
Ad 7. Evt. 
Der var intet til pkt. 
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Ole Skøtt   Bjarne Andersen 
Formand   næstformand 
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