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Referat: 

1. Velkomst  Velkommen v./ formand Kaare Christensen 

2. Godkendelse af 

referat 

Se Bilag 1 via Sharepoint 

godkendt. 

3. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

4. Gæsteoplæg 

(45 min.) 

 

”Waste in Research” v/ Kim Brixen, Direktør, OUH  

 

Referat 

Emne: Akademisk Råd 3. møde 

Dato og tidspunkt: 4. september 2019 kl. 14.00-16.00 

Sted: Mødelokale Hjernen, WP 19,3. sal  

Deltagere: Kaare Christensen (Formand for Akademisk Råd) 

Henrik Ditzel (VIP) 

Jens Troelsen (VIP) 

Kirsten Kaya Roessler (VIP) 

Trine Mikkelsen (TAP) 

Birgitte Damby Sørensen (TAP) 

Gitte Kitlen (TAP suppl.) 

Alexander Nørup (Studenterrepræsentant) 

Anders Kruuse Wenzell (Studenterrepræsentant) 

Simon Lon Blanco With (Studenterrepræsentant suppl.) 

Gæster: 

Kim Brixen (OUH) 

Dorte Ejg Jarbøl (Formand for UVA) 

Christian Godballe (Leder af PhD-skolen) 

Afbud fra: Ole Skøtt (Dekan) 

Merete Munk (sekretariatschef) 

Annette Kjær Ersbøll (VIP) 

Stephan Bader Petersen (Studenterrepræsentant) 

Anders Kruuse Wenzell (Studenterrepræsentant) 

 

Referent: Anne Mette Kargaard (SUND Fak.) 

https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/ARSund/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/ARSund/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx


 

 Side 2 

 Referat: 

Direktør Kim Brixen (KB) holdt oplæg om Waste in Research.  

Med oplægget pegede KB på, at der er et stort spild i forskningspro-

cessen fra idé til publicering. På OUH har man hentet inspiration ved 

Virginia Mason Hospital i Seattle, der gennemgik en stor forandring 

ved at optimere arbejdsgange og ledelsesprocesserne. 

Akademisk Rådet efterspurgte opgørelser over resultater hos de hos-

pitaler, der som OUH har købt dette koncept, men sådanne findes 

noget overraskende ikke. 

KB argumenterede for at samme princip kan overføres på forsknings-

feltet, ved at foretage en værdispildsanalyse. KB henviste til to aner-

kendte forskere inden for Waste in Research feltet; Chalmers & Glasz-

iog 2009, der har en tese om, at 85% er spild i forskning. Disse 85% 

kan undgås, ifølge Chalmers & Glaziog. 

En undersøgelse på OUH har påvist, at det vanskeligste tidspunkt i 

forskningsprocessen er skriveprocessen, hvor artiklen skal laves, 

selvom man har alle data, udarbejdet forud for selve det at skrive 

artiklen. En mulig løsning kunne være, at man indtalte sin artikel med 

et talegenkendelsesprogram. På OUH, blandt forskere, har man an-

vendt denne metode med succes. 

KB påpegede, at det er systemet vi arbejder i, som skal ændres. Ikke 

mennesket.  

I diskussionen fremhævede flere at modellen utvivlsomt kan hjælpe 

forskningsadministration og ”house keeping” omkring forskning, men 

mere uklart om modellen vil være gavnligt for forskningsindholdet og 

nytænkning. 

5. Beslutningspunkter 

(Lukket dagsor-

denspunkt) 

(30 min) 

Dispensation Ph.d.- afhandling  

Sagsfremstilling 

Der er indkommet ansøgning om dispensation vedrørende Ph.d-

afhandling. Formanden for Uuva og Ph.d.-skolen er inviteret til at 

deltage 

 

Indstilling 

Der indstilles til, at AR behandler sagen, og kommer med en udta-

lelse. 

 

Bilag 

Se bilag 2 -6 

 

Referat: 

Sagen blev behandlet. AR var enig i UvAA og Pd.d.-skolens vur-

dering. 

 

Formand for UvAA og leder af Ph.d-skolen redegjorde inden for 



 

 Side 3 

sagsbehandlingen af Ph.d.-afhandlingen. 

 

6. Orientering • Orientering fra Universitetsrådet /v. formand Kaare Christen-

sen  

 

Referat  

KC vil fremover oplyse mere fra møderne i Universitets Rådet til AR 

Sidste møde blev der blandt andet talt om; 

• Ny Brand platform på SDU 

• Ønsket om en ny universitetsavis 

• GDPR- udveksling med amerikansk data - Der kommer en 

løsning, så det bliver muligt uden af overtræde GDPR 

Der er mange emner der har interesse for SUND.  

Rådets medlemmer hilste dette orienteringspunkt velkomment. 

 

 

• Opfølgning vedr.  ORCID og OPEN ACCES (Skriftlig oriente-

ring) 

o Se bilag 7 

 

Referat 

Mulighederne blev drøftet. Birgitte Damby Sørensen viderebringer 

ARs vurdering om at, nr. 1 er bedste option med til HSU 
 

 

• Orientering fra Ph.d.-skolen (skriftlig orientering) 

o Se bilag 8 

Referat 

Dette blev taget til efterretning 

 

• Møder i Akademisk Råd 2020 

o AR 1 18. februar 2020 

o AR 2 18. maj 2020 

o AR 3 2.september 2020 

o AR 4 3. november 2020 

Referat  

AMK indkalder alle i Outlook (dette er sket) 



 

 Side 4 

7. Erfaringsudveks-

ling/diskussionspu

nkt 

Verdensmål – bæredygtighed/ formand Kaare Christensen 

 

Sagsfremstilling 

SDU har erklæret, at de ønsker at bringe de 17. verdensmål ind i 

universitetets arbejde på alle planer, administrativt, forsknings-

mæssig og uddannelsesmæssigt.  

 

Indstilling 

Det ønsket en drøftelse i Akademisk Råd, hvordan der kan arbej-

des med verdensmålene.  
 

Referat 

Punktet udsættes til næste møde 

 

8. Evt. Intet til referat 

Emner til kommen-

de møder 

Kvalifikationsniveauet for kliniske lektorer – ønske om en drøftelse 

i AR 

UvAA – formandens beretning (AMK: inviterer formanden) 

Verdensmål – bæredygtighed 

 

 

 

/Anne Mette Kargaard 

Juridisk Specialkonsulent 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat 

 

 


