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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. 03. 2015. 
Referatet blev godkendt 

II.  
a. Datatilsynet og Etisk Råd – KC 
Orientering og drøftelse 
Lars Engelstoft deltager i behandlingen af dette pkt. 
Der blev redegjort for forløbet i denne sag om Datatilsynets brev. Sagen er ikke slut endnu. På SDU 
er det indtil videre Lars Engelstoft og Karin Bruun, der håndterer dette område. Der skal træffes 
nogle beslutninger på direktionsniveau angående den fremtidige håndtering på SDU af godkendelse 
af forskningsansøgninger. SDU har været til møde med Datatilsynet i august uden væsentlig 
afklaring af sagen. SDU har været i kontakt med de øvrige universiteter for at drøfte hvorledes de 
ville håndtere anmeldelser. Desuden har SDU et møde med OUH/Regionen desangående. Alle 
ansøgninger bør anmeldes som offentlig forskning. 
Der var enighed om, at det er vigtigt for klarhedens skyld med en samlet, god information til 
medarbejderne. Og det blev aftalt at følge om på emnet på mødet i december. 
b. Etisk Råds udtalelse om anvendelse af sundhedsdata og biobanker - KC 
Etisk Råd kan selv tage sager op, som de finder vigtige, og de har valgt at tage brugen af 
sundhedsdata og biobanker op til undersøgelse og drøftelse. Et flertal i Etisk Råd har valgt at 
anbefale at borgere skal give samtykke til brug af deres sundhedsdata, inklusiv rutineindsamlede 
registerdata. Et mindretal mener, ligesom Forskningsrådene og de Lægevidenskabelige Selskaber, at 
det såkaldte meta-samtykke ikke bør omfatte rutineindsamlede registerdata, da det ikke vil gavne 
borgerne, men blot skade forskningen. Akademisk Råd opfordrede til en drøftelse – også på SIF, der 
bruger sundhedsdata i deres myndighedsbetjening. 
 

III. Gennemgang af studentermiljøundersøgelsen 2015 – MRK 
PP fra de tre studenterrepræsentanter medfølger referatet. 
De studerendes perspektiver på SMU2015 blev fremlagt og drøftet. Der er et behov for at komme 
tættere på tallene, hvilket U&K via Qlick view forventer at kunne komme. De studerende vil gerne 
deltage i et udvalg som U&K nedsætter til at arbejde med resultaterne fra undersøgelsen. 
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IV. Årets gang i UVA – Boye L. Jensen 
Kort redegørelse fra UVAs formand Boye L. Jensen på det arbejde udvalget har udført for 
Akademisk Råd de sidste års tid. Der er nu igen 8 medlemmer i udvalget, og udvalget er godt tilfreds 
med den sekretariats betjening de modtager fra fakultetssekretariatet/Ph.D.-skolen. 

V. Høring: Regler om prisopgaver ved Syddansk Universitet 
Høringen blev drøftet (SUND har ikke kutyme for prisopgaver og uddeling af medaljer), og 
Akademisk Råd afgiver dette svar på høringen: 
Ingen kommentarer til denne høring. Høringssvaret er samme dag afgivet til Karin Bruun. 

 

VI. Evt. 
Et nyt Center of Clinical Excellence, hos Institut for Regional Sundhedsforskning, mellem SDU og 
Regionen, blev omtalt, flere informationer kan ses her. 
Institut præsentationerne ønskes fortsat og de næste skal gives af de nye institutledere, således bliver 
det næste gang institutleder Susanne S. Pedersen der bliver inviteret. 

 

Næste møde: D. 1. december 2015 
 

http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm471130
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