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REFERAT
1. Godkendelse af referat:
Referatet er godkendt af alle.
2. Meddelelser fra institutleder:
Kirsten meldte ud, at der kommer ændringer på persondatalovgivningen fra ultimo maj 2018. Hvis
datatilsynet kommer ud, og opdager nogle ulovlige sikkerhedsmæssige ting, får afdelingen en bøde.
Det er dog usikkert endnu, hvordan reglerne kommer til at blive fremover, men der vil i den nærmeste
fremtid komme et nyt lovforslag. Vi afventer dette.
Hun råder folk til at få lavet nogle databehandleraftaler, hvis nogle har samarbejdet uden sådanne.
På SDU anmelder man til, hvis man har en ren SDU ansættelse.
Der kommer et ”en-dags kursus” til efteråret, hvor nogle stykker fra Syddansk Universitetsbibliotek
kommer og viser, hvordan det hele foregår med publikationer og PURE. Man kan melde sig til disse

workshops løbende.
KOK informerede om, at Klinisk Institut er med i et pilotprojekt gennem Syddansk Universitetsbibliotek,
hvor de gennemsøger publikationsdatabaserne for vores ansattes kontaktoplysninger, og således
kobler dem sammen med deres peer review publikationer.
3. Status stillinger:
KOK informererede om, at vi har rigtig mange eksterne finansieringer, som kræver mere bemanding,
derfor har vi fået lov til at slå en stilling op til en ny økonomimedarbejder.
4. Staff Seminar KI torsdag den 18. maj 2017 – status:
Der er omkring 60 tilmeldte til Staff Seminariet den 18. maj 2018.
Der har været 18 Abstracts, og der er blevet valgt 6 ud af dem. Der var omkring 6-8 indstillinger.
Kirsten spurgte ind til, hvem der kunne tænke sig at overrække prisen til den bedste ph.d.-vejleder, og
synes, det kunne være en god idé, hvis det var en ph.d.-studerende, som tog sig af det. Maria Steenhof
meldte sig til at uddele prisen.
Evt.
Der blev talt om stormødet for alle i KI og HUM i november/december, hvor Kirsten vil kontakte
institutlederen på HUM. I planlægningsgruppen er Anette Bygum og Siv Lykke Jørgensen.
Søren Overgaard fortalte om ph.d.-studier, og hvor mange penge de får tildelt gennem
fakultetsstipendierne.
KOK fortalte blandt andet, at nogle af de ph.d.-studerende søger job andre steder udover deres ph.d.indskrivning/ansættelse, da ph.d.-stipendiatet kun rækker 1 år.
KOK sluttede af med at orientere om, at antallet af ph.d.-studerende er faldet i år. Sidste år havde Klinisk
Institut 232 ph.d.-studerende, og nu er de 216. Problemet er højst sandsynligt, at nogle mangler at få styr
på finansieringen (de mangler de to sidste år af finansieringen).
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