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Dagsorden: 

1. velkomst ved formand Kaare Christensen 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

3. Drøftelse 

a. Klima og grøn omstilling v/ studerende Stephan Bader Petersen 

b. Studiestart 

c. Studiemiljø i WP v/ studerende Alexander Nørup 

4. Behandling af indkomne sager 

a. Godkendelse af Indstilling til Æresdoktor 

b. Sag 19/29956 – tildeling af titlen adjungeret professor i Klinisk Epidemiologi, SDU 

5.  Erfaringsudveksling/diskussion vedr. Data – Udveksling og erfaringsgrundlag status v/ Jurist 

Lars Engelstoft 

a. OUH – SDU-dataudveksling – status – Hvor er vi henne? 

b. Harmonisering i DK fsva. tilknytning af udenlandske studerende, som ikke har an-

sættelse på SDU ift. muligheden for udtrækning af data hos Danmarks Statistik 

c. USA ctr. EU persondatafordningen (GDPR)  

6. evt. 

 

 

Referat 

 

1. Velkomst v/ Formand Kaare Christensen (KC) 

a.  KC bød velkommen til AR 2. møde 

2. Godkendelse af dagsorden og referat  

a. Godkendt 

Referat 

Emne: 2. møde i 2019 Akademisk Råd SUND 

Dato og tidspunkt: 27. maj 2019 kl. 14.00-16.00 

Sted: Mødelokale Hjernen, WP 19,3. sal 

Deltagere: Kaare Christensen (Formand for Akademisk Råd) 

Annette Kjær Ersbøll (VIP) – Deltager via Skype 

Henrik Ditzel (VIP) 

Jens Troelsen (VIP) 

Kirsten Kaya Roessler (VIP) 

Trine Mikkelsen (TAP) 

Alexander Nørup (Studenterrepræsentant) 

Stephan Bader Petersen (Studenterrepræsentant) 

 

Gæst:  Jurist Lars Engelstoft fra SDU RIO under pkt. 5 

Afbud fra: Ole Skøtt (Dekan) 

Birgitte Damby Sørensen (TAP) 

Anders Kruuse Wensell (Studenterrepræsentant) 

Simon Lon Blanco With (Studenterrepræsentant suppl.) 

Referent: Anne Mette Kargaard (SUND Fak.) 



 

 Side 2 

3. Klima og grøn omstilling/ Stephan Bader Petersen  

Sagsfremstilling 

Hvad gør SUND for den grønne omstilling? Er klima/Miljø tænkt ind i forhold til 

NytSUND 

 

Indstilling 

Der indstilles til at Akademisk Råd drøfter emnet 

 

Referat: 

Der var enighed blandt Akademisk Råds medlemmer om, at der bør være me-

re opmærksomhed på klima og grøn omstilling på SDU. KC oplyste, at man i 

Universitetsrådet vil afsætte tid til at diskutere grøn omstilling. Der arbejdes 

med klima og grøn omstilling over alt på SDU på mange niveauer. 

Der blev spurgt ind til, hvis studerende har konkrete idéer, hvor de så skal rette 

henvendelse. Det blev besluttet, at KC går videre med dette, så man kan få det 

afklaret. 

 

Studiestart 

Sagsfremstilling 

Det er et ønske fra de studerende, at den sociale studiestartsmodtagelse bliver 

bedre koordineret fra SDU. Eksempelvis vil det være godt, hvis man kunne ha-

ve et fælles skema for hvad der er planlagt på tværs af uddannelserne, og at 

dette er tilgængeligt for alle 

 

Indstilling 

Der indstilles til at Akademisk Råd drøfter emnet. 

 

Referat 

Stephan Bader Petersen fremførte de studerendes ønske om at sociale stu-

diestartsaktiviteter for fremtiden vil ligge tilgængelig på enten/eller E-learn, 

MitSDU.dk med oplysninger om hvad og hvem der arrangerer studiestarten. 

På den måde kan man få et større overblik over hvad der er arrangeret på 

tværs af de enkelte uddannelser. Akademisk Råds øvrige medlemmer støttede 

op om ønsket, og det blev besluttet, at AMK følger op på muligheden for det i 

sekretariatet. 

 

Opfølgning:  

De studerende er meget velkomne til at sende en mail til AMK, som vil videre-

formidle til dem som sidder med studiestart, hvor deres ønske kan fremsættes. 

 

 

Studiemiljø 

Sagsfremstilling 

Mange studerende ønsker bedre læseforhold i Winsløws Parken, da de ople-

ver at der er for lidt stikkontakter i læsesalene og i kantineområdet i WP19. 

Akustikken i Emil Aarestrup opleves ligeledes dårlig og siddepladsforholdene 
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ved læsepladserne er ikke optimale (Ønsker flere kontorstole fremfor en stol 

uden mulighed for at hæve/sænke, så det passer til bordhøjden) 

Indstilling 

Det indstilles til at Akademisk Råd drøfter muligheden for, og træffer beslutning 

om, at de fysiske rammer skal forbedres ved at fremsende en anmodning til 

Teknisk Service med Akademisk Råd/Dekanen som afsender.  

 

Referat 

Det fremlagte blev drøftet, og det blev besluttet, at de studerende kan udarbej-

de en mail til Teknisk Service. Mailen kan herefter anvendes som udgangs-

punkt for en mail fra Dekanen til teknisk Service. 

 

4. Behandling af indkomne sager (lukket punkt.) 

KC mindede om, at alle sager af denne type er fortrolige, hvorfor alle AR 

medlemmer har tavshedspligt. 

 

Godkendelse af Indstilling til Æresdoktor 

Indstilling 

Der indstilles til, at Akademisk Råd godkender indstillingen af Æresdoktor 

 

Bilag 

Se bilag 2 

 

Referat  

AR behandlede og godkendte indstillingen. 

 

Sag 19/29956 – tildeling af titlen adjungeret professor i Klinisk Epi-

demiologi, SDU 

 

Indstilling 
Der indstilles til, at Akademisk Råd træffer beslutning om hvorvidt indstil-
lingen kan godkendes. 

 
Bilag 

Se bilag 3 + bilag 3 a - d– sag nr. 19/29956 

 

Referat 

AR behandlede punktet og traf afgørelse af sagen. 

  

5. Oplæg/diskussion vedr. Data – Udveksling og erfaringsgrundlag 

En status v/ Jurist Lars Engelstoft (RIO) 

a. OUH – SDU-dataudveksling  

i. Hvor er vi henne? 

b. Harmonisering i DK for så vidt angående tilknytning af udenlandske 

studerende, som ikke har ansættelse på SDU ift. muligheden for ud-

trækning af data hos Danmarks Statistik 



 

 Side 4 

i. Hvad må vi og hvad ønsker vi på SDU? 

c. USA ctr. EU persondatafordningen (GDPR) 

i. Hvordan udveksler vi data mellem USA og EU 

 

Ovenstående emner ønskes der også erfaringsudveksling/drøftelse blandt Akademisk 

Råds medlemmer. 

 

Referat  

KC bød Lars Engelstoft (LE) velkommen. 

LE oplyste, at RIO vil komme rundt på de enkelte institutter for at fortælle om GDPR i 

den nærmeste fremtid. 

 

OUH-SDU - status 

LE orienterede om, at der pt. intet nyt var vedrørende dette punkt, men oplyste, at der i 

LMS Syd (Ledelses-forum for Sundhedsforskning mellem SDU og Region Syddan-

mark) er udarbejdet en rapport vedrørende udveksling af sundhedsdata. 

 

LE oplyste herudover, at OUH har stringente regler for så vidt databehandleraftaler. LE 

slog fast, at SDU lever op til OUHs databehandler regler, og det er vigtigt at man som 

enkelt forsker ikke indgår individuelle databehandleraftaler. Det er før set, at OUH har 

anmodet om det, men LE opfordrer til at forskeren altid skal sende det forbi RIO til god-

kendelse, hvis man modtager en sådan. RIO vil herefter håndtere databehandleraftalen 

med OUH. 

LMS Syd har udarbejdet vejledning hvor der er type-eksempler, hvorvidt dette er data-

behandleraftale eller videregivelse. 

Indtil videre skal man som forsker anvende OUH’s store databehandleraftale. 

 

LE har orienteret PhD studerende om hvordan de skal anmelde via RIO. 

Vedr. Dobbeltansatte: Det skal der fokus på i fremtiden, og RIO er opmærksom på 

denne gruppe. Der er dog ingen klare løsninger pt.  

 

LE foreslog, at RIO kunne sende aftalerne til høring hos Akademisk Råd. Det blev posi-

tivt imødekommet, og fremover vil dette blive tilsendt Akademisk Råd.  

 

RIO kommer gerne ud til institutterne og gerne enkeltvis i forskergrupperne for at for-

tælle hvad man som forsker skal være opmærksom på. 

 

Harmonisering indenfor Danmark 

KC ridsede op, at der er et ønske om en harmonisering mellem de danske universite-

ters brug og adgang til Danmarks Statiststik, så man ikke mister dygtige forskere til 

andre uddannelsesinstitutioner. 

LE: SDU lægger meget op ad Datatilsynets fortolkning 

 

Danmark og lande som ikke er omfattet af GDPR (blandt andet USA) 

LE: Benyt EU standardkontrakter hvis man ønsker dataudveksling til USA.  

Problematik: Ifølge US National Institute of Health (NIH) er GDPR-reglerne i strid med 



 

 Side 5 

amerikansk føderal lovgivning, og de vil derfor ikke underskrive EU’s kontrakter. LE 

oplyste, at han skriver på et notat der sendes til ledelsen på SDU, som beskriver  

problematikken og risikoafvejningen. 

Københavns Universitet har allerede udarbejdet et notat, som vil blive medsendt  

sammen med LE’s eget notat til ledelsen på SDU. 

 

Der kan fortsat godt overføres data til amerikanske universiteter, hvis de vil underskrive 

standardkontrakterne – Dette er pt. den eneste mulighed for at få data til USA. 

 

LE oplyste, at Statens Serum Institut har forhandlet med NIH, dog ikke på 

ledelsesniveau. 

Det er vigtigt at finde ud af hvordan man som forsker vil køre et projekt, enten via 

• GDPR-samtykke (Dog er det blevet mere vanskeligt at køre projekter via 

samtykket) 

eller 

• § 10, Datatilsynets godkendelse 

 

Studerende og specialer – ift. GDPR 

Der afventes et notat fra RIO som skal udstikke retningslinjer. DPO Simon Kamber har 

forhørt sig hos de andre universiteters DPO’er om at lave fælles fortolkning, men denne 

arbejdsgruppe er desværre nedlagt. 

 

LE omtalte en ikke afgjort sag mellem Københavns Universitet og Datatilsynet. Umid-

delbart peger det hen imod, at det er universitetets ansvar og dermed deres databe-

handleransvar når studerende har indsamlet data. Københavns Universitet kæmper for 

det modsatte, men det tegner til at det bliver universiteternes ansvar. Dog er det endnu 

ikke afklaret. 

 

Der var herefter en diskussion vedr. opbevaring af data blandt medlemmerne af Aka-

demisk Råd. 

Annette Kjær Ersbøll: opfordrer at, SDU stiller sikker server til rådighed, for at de stude-

rende har denne mulighed. Dette var der enighed om blandt Akademisk Råd. 

 

6. Evt. 

Referat 

Intet til referat, men KC opfordrede til, at alle medlemmer af Akademisk Råd kommer 

med punkter til dagsordenen fremover. 

 

Annette Kjær Ersbøll og Trine Mikkelsen foreslog, at der fremover er et fokus vedr. 

GDPR og hvorledes de studerende skal forholde sig hertil ved møderne. 

 

 

 

Ref. /Anne Mette Kargaard 

Juridisk Specialkonsulent 

Sekretariatsbetjener for Akademisk Råd 

 


