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Punkter:
1)

Velkommen til et nyt medlem af institutrådet v/ Kirsten Kyvik
Nyt medlem er: Simon Blanco Lon With, som kort præsenterer sig selv. Herefter præsentation bordet rundt.
Simon læser kandidat i audiologi. Velkommen til Simon.

2)

Status Fælles forskningsstrategi KI og OUH v/ Kirsten Kyvik
Idéer fra strategiarbejdet i forskningsledergruppen på KI er taget med videre i
en fælles tværgående arbejdsgruppe – blandt de gode idéer vi arbejder videre
med er b.la. yderligere fokus på patientinddragelse, effektivisering i forskning
og rekruttering.

3)

Research Week 2020 v/Kirsten Kyvik
Arrangementet afholdes i uge 44, og indtil videre er der planlagt med en festlig
åbning mandag med inviterede VIP’er, hvor der vil være præsentation af et
projekt der har haft et særligt stort impact med oplæg fra både forsker og patienter.
Herefter er tirs, ons og tors sat af til elite- og frontlinjecentrene og fredag vil vi
holde vores årlige ph.d. konkurrence, med prisuddeling til bedste projekt, bedste vejleder og publikationsprisen.
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Selve ph.d.-cup’en vil blive lidt anderledes – den kommer til at bestå af korte
pitches og efterfølgende udvælges 3-5 projekter til en præsentation i konkurrence med hinanden. Vi vil fortsat bruge adjungerede professorer som bedømmere.
Der vil være indledende OUH Talks hver morgen.
Idéer:
Følge tråden i strategien
Livestreaming
Oplæg ved studerende, der har været på udenlandsophold
Adviser ledende overlæger og oversygeplejersker, så de er forberedte på at
der skal skabes plads i vagtplanerne til personalet – og inddrag dem, så de
kan se fordelen ved at deltage fx bede den ledende overlæge åbne de tre midterdage
Workshops for forskningsenheder på tværs
4)

Arbejdsmiljøtemadag på KI v/Kirsten Kyvik
Temaet er samarbejde, og alle er velkomne.

5)

SDU, KI og verdensmålene v/Kirsten Kyvik
KI arbejder pt. på en uddannelsesansøgning om en ny masteruddannelse, der
bakker op om flere af verdensmålene. Asbjørn Hrobjartsson er initiativtager.

6)

Præsentation af Research Ethics Committee v/Nadine Kollmeyer ca.
14.30
Nadines slides vedhæftes referatet.

7)

Evt.

Side 2

