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Referat 

Emne: Møde i Samarbejdsudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 16. juni 2020, kl. 12.30-14.00 
Sted: Zoom-møde 
Referent: Christian Grud (CG) 
 
Mødedeltagere: 
Formand Ole Skøtt (dekan)  
Næstformand, tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening (HK) Birgitte Damby Sørensen (BDS) – 
Institut for Sundhedstjenesteforskning 
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen (MLK) – Biomedicinsk Labo-
ratorium  
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz (JC) – Institut for Molekylær Medicin 
Tillidsrepræsentant VIP-gruppen Anja Hvidtfeldt Stanek (AHS) – Institut for Psykologi 
Tillidsrepræsentant Dansk Magisterforening Lars Elbæk (LE) – Institut for Idræt og Biomekanik 
Tillidsrepræsentant Journalisterne Marianne Lie Becker (MLB) – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institutleder Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin 
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut 
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut 
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning 
Institutleder Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning 
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi 
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik 
Koordinerende konsulent Pia Lassen – Samarbejdssekretariatet 
 
Afbud fra: 
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Bente Haugaard Kristensen (BHK) – 
Samfundsvidenskabs Mastersekretariat 
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed 
Sekretariatschef Merete Munk (MM) – Fakultetssekretariatet 
  



 

 Side 2 

Punkter til drøftelser:  
 
  
1. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
Kommentarer til og godkendelse af referat fra SU-møde 
den 8. juni 2020. 
 

2. a. Opgaver og det gode samar-
bejde i SU 
v. Pia Lassen,  
Samarbejdssekretariatet 

Oplæg: Mødet dedikeres til et oplæg fra Samarbejdssekre-
tariatet, som har til hensigt at fungere som en introduktion 
til nogle af de områder inden for samarbejdsudvalgets 
virke, som berøres mere dybdegående i bl.a. heldagskur-
set ”SU med Succes”, som tilbydes nye medlemmer af SU.  
 
Oplægget vil overordnet indeholde følgende dele: 
 
• Introduktion: 

o Hvad er samarbejdsaftalen? 
o Hvorfor har vi et samarbejdssystem? 

• Refleksionsøvelse:  
o Hvad ønsker I at få ud af jeres SU-arbejde?  

Her kommer I til at tænke og dele tanker på tværs af 
udvalget. 

• De ”klassiske problemer” i SU-arbejdet:  
Hvilke problemstillinger ser Samarbejdssekretariatets 
konsulenter tit:  
o Hvilken del af ledelsesretten er det, der skal be-

handles i SU? 
o Hvad er rettidig involvering?  
o På hvilket niveau skal drøftelserne ske? 
o Hvad er det, man som SU-medlem repræsenterer?  

• Afrunding: Seance, hvor der er mulighed for at stille 
spørgsmål til oplægsholder 

 
Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de 
statslige samarbejdsudvalg, som gennem målrettede tilbud 
hjælper arbejdspladser i staten med at forbedre dialogen 
og styrke det lokale samarbejde. Målet er at øge kvaliteten 
og effektiviteten, styrke fagligheden og fremme trivsel, 
motivation og arbejdsglæde hos både medarbejdere og 
ledere. 
 
• Bilag 2.a. Samarbejdsaftalen 2013 – Cirkulære om 

aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens 
virksomheder og institutioner 

 

https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/Sites/SUSUND/Shared%20Documents/2020/20200608%20SU-m%C3%B8de%208.%20juni%202020%20(ekstraordin%C3%A6rt)?csf=1&web=1&e=6TzzLs
https://syddanskuni.sharepoint.com/:f:/r/Sites/SUSUND/Shared%20Documents/2020/20200608%20SU-m%C3%B8de%208.%20juni%202020%20(ekstraordin%C3%A6rt)?csf=1&web=1&e=6TzzLs
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Rammer_for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Rammer_for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Rammer_for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf


 

 Side 3 

Pia Lassen takkede for invitationen og afholdt oplægget 
Samarbejdsudvalget – et værdiskabende dialogforum, som 
ud over en introduktion til formålet med SU indeholdt en 
reflektionsøvelse i grupper med fælles opsamling med 
udgangspunkt i spørgsmålet ” Hvad ønsker I at opnå med 
jeres SU-arbejde?” samt en gennemgang af typiske pro-
blemer i SU arbejdet.  
 
Pia Lassen opfordrede afslutningsvist til at anvende op-
læggets input som afsæt til en videre drøftelser og gjorde i 
den forbindelse opmærksom på, at Samarbejdssekretaria-
tet tilbyder at komme på besøg og afholde skræddersyede 
aktiviteter, fx et halvdagskursus, hvor der arbejders mere i 
dybden med at forbedre udvalgete dele af udvalgets virke, 
eller en evalueringsseance, hvor udvalget drøfter hvordan 
SU-arbejdet fungerer. Information om kurser findes her: 
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/kurser/temakurser  
og tilbud om facilitering af evaluering findes her: 
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/evaluering  
 

2. b.  Opgaver og det gode  
samarbejde i SU – Opfølgning 
v. alle 

Drøftelse: Som opfølgning på Samarbejdssekretariatets 
oplæg drøftes oplæggets indhold i forhold til udvalgets 
nuværende og fremtidige virke. 
 
• Bilag 2.b. Oversigt over Samarbejdssekretariatets pub-

likationer 
 
På baggrund af en drøftelse af oplæggets indhold blev det 
besluttet 
 
- At SU/FAMU-møder placeres før institutledermøder for 

at forbedre muligheden for at SU/FAMU kan inddrages 
til at kvalificere påtænkte ledelsesmæssige beslutnin-
ger, samt for så vidt muligt at undgå, at sager i SU bli-
ver repetition af sager allerede fremlagt på institutle-
dermødet. 

- At tilføje et åbent punkt til SU-dagsorden vedr. institut-
ledermødets dagsordenspunkter for at styrke koblin-
gen mellem SU og aktuelle ledelsesmæssige beslut-
ninger. 

 
 
Ole Skøtt   Birgitte Damby Sørensen 
Formand   Næstformand 

https://syddanskuni.sharepoint.com/:b:/r/Sites/SUSUND/Shared%20Documents/2020/20200616%20SU-m%C3%B8de%2016.%20juni%202020/Pr%C3%A6sentation%202020.06.16%20SDU-SUND%20til%20samarbejdsudvalget.pdf?csf=1&web=1&e=6vM5vr
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/kurser/temakurser
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/evaluering
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/materialer/publikationer/
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/materialer/publikationer/

