Klinisk Institut

Referat

1. juni 2018

Emne

Institutrådsmøde

Dato og tidspunkt

Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 14.00-15.15

Sted

Lokale 402 WP19, 3. sal

Inviterede

Kirsten Ohm Kyvik, Michael Kemp, Søren Overgaard, Anders Holsgaard Larsen, Anni Schmidt Petersen, Gitte Højlund Reinberg, Annemette Munk Svensson, Maria Steenhof, Marlene Korsholm, Thomas Lee Torp, Stine Dydensborg Sander, Jesper Wittorff
Louise Kjær Veile, Anette Bygum, Annemette Svensson, Torben
Kruse
Kirsten Ohm Kyvik

Afbud fra
Mødeleder

1.

18/27361
vmortensen@health.sdu.dk
T +4565509254
M +4593507503

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer:
Ågot Grøntved sættes på dagsorden i efteråret ift. audiologiuddannelsen.
Ad. Pkt. 3 omkring strukturen i KI, så blev der spurgte ind til tankerne omkr. ledelse.
Dette drøftes under pkt. 5. i dagsorden.
Ad. Pkt. 4 omkring ph.d. og annuum, så orienterede JW om, at der er lagt en plan, som
ved at blive implementeret, således at forskningsenhederne får egen konto og råderet
over midlerne, hvilket vil give øget fleksibilitet.
MK ytrede i den forbindelse en bekymring ift. om forskningslederne vil være tilbøjelige
til at tilgodese egne studerende først. Hertil svarede KOK at hvis det bliver tilfældet, så
må sagen tages op igen.
Herudover skal de studerende (på SDU stipendie) informeres om at der et beløb på
10.-12.000 kr. til deres rådighed, hvilket kan være med til at sikre at pengene ikke bruges som en opsparing i forskningsenheden.
Det er endvidere tanken at indtjening fra undervisning på ph.d.-kurser fremover skal ind
på den aktuelle forskningsenheds konto.

2.

Meddelelser fra Institutleder

Har haft den ½ årlige gennemgang af økonomien, som viste at et solidt underskud fra
2015 er ved at blive udlignet uden aktivitetsnedgang, hvilket er meget tilfredsstillende.

JW fremlægger instituttets økonomi på næste møde.

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Ift. fremtiden, så er der store investeringer på vej bl.a. med hensyn til lønaftaler af ældre dato, og undervisningsforpligtelse i ultralydsscanninger i færdighedslaboratorie på
kandidatdelen af medicinstudiet. Herudover er vi fortsat underlagt den 2 % årlige besparelse.

3.

Opsamling på fælles institutrådsmøde vedr. persondataforordning

Den nye forordning fylder meget på SDU siden, bl.a. afholdt de to institutter et meget
velbesøgt møde i sidste uge, hvor der var mulighed for at få input om emnet og drøfte
det med inviterede eksperter. Vi blev bl.a. klogere på vigtigheden af at være opmærksomme på at have de rette databehandleraftaler, samt at alle mails til @rsyd.dk er
krypteret.
Alle SDU ansatte skal tage obligatorisk e-læringskursus, og bestå en afsluttende test.
Dette bør evt. også tilbydes til de kliniske lektorer og forskningssekretærerne, JW tager
dette med videre.
Hermed link til optagelse af oplæg fra dagen:
https://nextcloud.sdu.dk/nextcloud/index.php/s/SYPfAEGC9JNGyjX
Der er sendt en mail rundt til alle forskningsledere, og alle har efterfølgende bekræftet
at de benytter Sharepoint eller OPEN til opbevaring af forskningsdata.
Hermed link til SDU’s hjemmeside vedr. GDPR: https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/persondata/Pages/welcomepage.aspx

4.

Staff Seminar 25/5 2018

Der var en opsummering på status, og en drøftelse af følgende:
-

Bedste vejlederpris er svær at sætte på formel
Der mangler skabeloner for formel udvælgelse af bedste ph.d. projekt

Seminaret har siden været afholdt med ca. 50-60 deltagere.
Link fra nyhedsbrevet om dagens prisvindere: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/prisuddeling_paa_klinisk_institut

5.

Planlægning af Staff Seminar 14/9 2018

Seminaret kommer til at handle om forskningsledernes ledelsesrum. Der kommer gæster og der bliver arrangeret bustransport frem og tilbage. VM sender program ud, når
det er på plads.
KOK tilkendegav at hun har et stort ønske om at drøfte rollen og tankerne omkring ledelse og at det derfor er oplagt, at institutrådet deltager på dagen.
I foråret 2019 vil der være yderligere drøftelser især med hensyn til strukturer og forskningsmæssig klyngedannelse, evt. svarende til Nyt OUH.

Side 2

Forskningsledermødet i juni aflyses, da der er fællesmøde for ledergruppen på OUH
samme dag. KOK har et ønske om af forskningslederne fredes, så de får mulighed for
at prioritere SDU møder, og har samtidig en forhåbning om at forskningsledermøderne
fremover kan blive møder, hvor der kan tages beslutninger.
Der vil også i 2019 blive booket 10 møder for forskningslederne, disse vil forsøges koordineret med OUH med henblik på at fremme ovenstående.

6.

Evt.

Institut for psykologi vil gerne mødes med institutrådet, hvilket rådet takkede ja til. LKV
og forskningslederkredsen høres ift., hvem der kunne være interesserede i at arrangere
dette i samarbejde med Randi Bibler.
SDS og MK (til efteråret) skal afløses i institutrådet.
KOK giver besked til Susanne Pedersen ift. programstart med gløgg etc. til december
mødet, som i 2017.
GHR orienterede om at sagen omkr. præ.grad-studerende er faldet på plads.

Punkter til næste møde d. 3. september 2018:
JW fremlægger instituttets økonomi
Evt. Ågot Grøntved ift. audiologiuddannelsen

Side 3

