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Syddansk Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
Referat 
 
Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
4. december 2008 kl. 9.00-11.00  
 
 
Til stede:  Ole Skøtt, Kaare Christensen,  Jens Zimmer Rasmussen, Anders Ja-

kobsen, Lis Teusch, Jakob Gudbrand, Lars Melholt Rasmussen (pkt. 
3.1) 

Fraværende: Jørn Hansen, Søren Overgaard, Lone Berens Pedersen, Louise Dubil-
lot, Hamoun Ashournia, Nadja Frederiksen 
 

Referent: Anne Grete Petersen 
 
                                                                                                                                                                              
1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 18. september 2008  

 
Beslutning: 

Referat blev godkendt.  
 
2. Orientering v/Ole Skøtt 

2.1. Fakultetets økonomi 
  
Referat 
Ole Skøtt gennemgik kort afrapporteringsskemaet per 14. november 2008. 
Der forventes et positivt resultat for 2008, og et mindre minus i 2009. Der er 
en vis usikkerhed i f.m. undervisningsindtægterne. 
Man drøftede stigningen i og størrelsen af overheads i f.m. fondsansøgninger. 
I f.m. finansloven 2009 stiger overheadprocenten på statslige bevillinger fra 
35% til 44%. Samtidig bortfalder bygningstaksametret på 12,65% på private 
fondsmidler. Det er vigtigt at fokusere på at få indarbejdet overhead i fonds-
ansøgninger. 
 

2.2. Nyvalgt Akademisk Råd 
 
Referat 
Ole Skøtt præsenterede navnene på det nyvalgte Akademisk Råd. Det blev 
besluttet at forhåndsinformere medlemmerne om rådets funktionsområder 
og forretningsorden. 
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3. Akademisk afhandlinger 

3.1. Cand.med. Peter Aleksandersen – j.nr. 612/100-12 
 
Referat 
Lars Melholt Rasmussen, formand for bedømmelsesudvalget vedr. Peter 
Aleksandersens afhandling, redegjorde for udvalgets indstilling. Der var i 
Akademisk Råd enighed om at følge bedømmelsesudvalgets indstilling. 
 

4. Ph.d.  

4.1. Ph.d. skole – Forskeruddannelsesprogrammer (FUP) 

Referat 
Ole Skøtt orienterede om tildelingen af samfinansierede stipendier 2008 
fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvor en række af de nationale 
forskeruddannelsesprogrammer, som fakultetet har aftaler med, har mod-
taget bevillinger: GRASPH, Forskerskolen i Biostatistik, Graduate 
School oaf Immunology, DAFKO, FOOD, LabMed, Danish PhD School 
of Molecular Metabolism. 
Der vil blive opslået nye samfinansierede stipendier i foråret 2009, men 
fortsat ingen kvalitetsfremmemidler, hvilket øger behovet for anden fi-
nansiering for de FUP’er, der ikke modtager stipendier. 
 
Efter 2009 vil der ikke ske separat uddeling af samfinansierede stipendi-
er, men de vil indgå i basismidlerne. Ole Skøtt påpegede, at det på den 
baggrund er vigtigt for institutterne at indberette forskningsaktivitet via 
PU:RE, idet det er de bibliometriske forskningsindikatorer, der vil ligge 
til grund for fordelingen af basismidler. 
 
Ole Skøtte orienterede om en forventet stigning i de ph.d. studerendes 
tuition fee, hvilket vil bringe SUND-SDU’s tuition fee mere på niveau 
med KU og AU. 
 
 

5. Akademiske Råds procedurer og arbejdsgange fremover – særlige temaer 
 
Beslutning: 
Man besluttede, at der på det kommende møde i Akademisk Råd skal sættes 
tid af til en kortlægning og drøftelse af de forskelligheder forskeruddannel-
sesprogrammerne imellem, som med fordel kan ændres. 
Der var desuden ønske om en drøftelse af de forskningsmæssige muligheder, 
der ligger i udflytningen til Campus af OUH og formentlig også fakultetet. 
Andre temaer vil det blive overladt til det nye Akademisk Råd at beslutte. 
 

6. Større fakultære ansøgninger 

6.1. Fakultær Fundraiser funktion 
 
Jakob Gudbrand orienterede den fundraiser, der er under ansættelse på fakul-
tetet og om den fakultære fundraiser funktion, der er ved at blive etableret i 
lighed med Square One funktionen på NAT. Den første periode frem til 
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sommeren 2009 vil være en etableringsfase, hvor funktionens dækningsom-
råder skal defineres.  
Der var stor interesse for funktionen, og en række emner til senere drøftelse 
blev ridset op, herunder fordele og ulemper ved større tværfakultære ansøg-
ninger, de ledelsesmæssige udfordringer, som tildeling af store bevillinger kan 
give, samt behovet for etablering af administrative netværk på sekretærni-
veau. 

6.2. FP 7 og FP 8 – SUND-SDU’s rolle og erfaringer 
 
Ole Skøtt orienterede fra et møde med Arne Bækdal Hansen, SDU’s For-
skerservice, om fakultetets muligheder for at påvirke FP8. Det er vigtigt at 
lære systemet at kende og at bruge sin deltagelse som ekspert o.l. i det eksi-
sterende FP7, og de kontakter der skabes derigennem, som udgangspunkt for 
indflydelse. Herigennem er det også muligt at være informeret om prælimi-
nære calls. 
Der var enighed om, at fakultetet bør udarbejde en strategi for indflydelse i 
de organer, man sidder i i EU-programmerne. 
Det blev besluttet, at fakultetet skal skaffe et overblik over den aktuelle delta-
gelse og efterfølgende mødes med deltagelse af Arne Bækdal, Jens Zimmer 
Rasmussen, fakultetets fundraiser, Ole Skøtt og Jakob Gudbrand (tovholder). 
 

7. Eventuelt 

7.1. Nyt OUH 
 
Ole Skøtt orienterede om status vedr. etableringen af Nyt OUH. Ved et mø-
de i december mellem UBST og SDU vil der forhåbentlig komme en afkla-
ring af de økonomiske muligheder for SUNDs udflytning.  
I forbindelse med en udflytning af SUND bør man være åbne overfor even-
tuelle supplerende finansieringsmuligheder via fonde o.l.  
En flytning vil åbne for en integration af basal klinisk forskning mellem 
OUH og SDU, ligesom der vil kunne etableres et samarbejde mellem OUH 
og TEK/NAT.  
 

7.2. Næste møde: Torsdag den 12. marts 2008 kl. 9.00-11.00 

 

*** 
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Sager behandlet af Akademisk Råd siden seneste møde 18. september 2008: 
 
 
Konferering af doktorgrad: 
 
Cand. med. Ulrik Stenz Justesen 
 
 
Indstilling vedr. tildeling af ph.d. graden: 
 
Cand.med. Karina Dahl Steffensen 
Cand.scient. Louise Helskov Jørgensen 
Cand.scient. Stine Juhl Petersson 
Cand.scient. Trine Rennebod Larsen 
Cand.scient. Ditte Caroline Andersen 
Cand.scient. Lasse Kjær 
Cand.scient. Rikke K Andersen 
Cand.scient. Stine Rasmussen 
Cand.cur. Trine Ungermann Fredskild 
 
 
 
Bedømmelsesudvalg - Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet har løbende per e-mail godkendt følgende udvalgssammensætninger til be-
dømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Syddansk Universitet, i perioden 18. september 2008 – 8. de-
cember 2008 
 
 
29. september 2008: 
Stilling nr. 081069: Assistant professor of physiology and pharmacology 
  
9. oktober 2008:  
Stilling nr. 081049: Professor and Head of the National Research Centre of Can-
cer Rehabilitation 
 
21. oktober 2008: 
Personsag: Til vurdering af ansøgning til et eksternt finansieret 3-årigt professo-
rat med særlige opgaver (MSO) indenfor gastrointestinal og pancreas cancer 
 
Personsag: Til vurdering af ansøgning til et eksternt finansieret 5-årigt professo-
rat med særlige opgaver (MSO) på 20% tid i klinisk registerforskning  med funk-
tion ved Syddansk Universitet, Klinisk Institut, Forskningsenheden for Klinisk 
Immunologi i tilknytning til Odense Patient data Exploratory Network 
(OPEN): 
 
30. oktober 2008:  
Personsag: Bedømmelse af, hvorvidt en person ansat som postdoc ved Institut 
for Sundhedstjenesteforskning er kvalificeret på lektorniveau: 
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1. december 2008: 
Position no. 081071: Associate professor of exercise physiology and health:  
Stilling nr. 081079: Postdoc i klinisk mikrobiologi 
 
2. december 2008: 
Position no. 081081: Professor and head of the Centre of Maritime Health and 
Safety 
 
P.t. til høring med frist for indsigelse mod udvalgssammensætning 11. december 08: 
Stilling nr. 081083 Adjunkt i almen medicin: 
 
Der mangler at blive nedsat ét bedømmelsesudvalg, hvor der pt af dekanen tages 
stilling til habilitet/inhabilitet: 
 stilling nr. 081057: Professorat i klinisk mikrobiologi ved Institut for Regional 
Sundhedsforskning 
 
 

*** 


