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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den 3.2. 
2009 kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 
Til stede var: Ole Skøtt, Jakob Gudbrand, Bjarne Andersen, Jørgen Povlsen, Kim Brixen, 
Kirsten Ohm Kyvik, Finn Kamper-Jørgensen, Bente Haugaard, Birgitte Damby Sørensen, 
Line Bjørndal Gravesen, Marie Kruse. 
 
Fraværende med afbud: Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Jørgen L. Thomsen, John 
Chemnitz, Anette Larsen. 
 
Referent: Anette Kiilstofte. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 25.11. 2008 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Temadrøftelse 2007-2010 Værdiarbejdet SDU / Sundhedsvidenskab 

Dekanen: Rektor har bedt om en oversigt/status på vores arbejde med værdierne til 
brug for en erfaringsopsamling. Direktionen vil på et møde i marts/april evaluere og 
drøfte værdiprocessen og det fortsatte arbejde med at vedligeholde værdierne. 
Værdiprocessen kører på fakultetet. I konkrete situationer kan de tre værdier bruges 
som styringsredskab. 
Line B. Gravesen: Vil der i forbindelse med ny institutleder på IMB blive igangsat en 
værdiproces? Biomedicinsk Laboratorium får jo ny målsætning efter sammenlægnin-
gen med IMB og det skulle gerne hænge sammen. 
Dekanen: Det skal der naturligvis holdes fast i. 
Finn Kamper-Jørgensen: Sammenholder man de tre værdier i hh. til APV’en? 
Dekanen: Er ikke bekendt med at man gør det, men vil opfordre til at det gøres frem-
over. 

 
3. OUH-byggeproces - Orientering v/dekanen: 

Mandag den 26. januar gav Regeringen et foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i 
Region Syddanmark. Regionen har fået over halvdelen af kvalitetsfondens i alt 25 
mia.kr. til ny sygehusstruktur. 
Som tidligere fortalt, kommer det nye Odense Universitetshospital på 330.000 m2 til at 
ligge syd for det nuværende SDU. Der skal findes 1mia.kr. ekstra til finansiering af 
flytning af Sundhedsvidenskabs i alt 40.000 m2, og vi har drøftelser med Økonomi- og 
Byggestyrelsen.  
For at kunne få lov til at bygge, skal vi bl.a. kunne redegøre for et øget aktivitetsni-
veau, der skal dække øgede huslejeudgifter.   
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4. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudvalget 

4.1. Budget og regnskab v/ Ole Skøtt:  
Der er ikke sket noget specielt siden sidst, men tilsagn om optag af flere medicin-
studerende vil med dette regnestykke: studenterbestand x 6 x 50 være lig med 30. 
mill.kr. mere i kassen, hvis det vel at mærke bliver til noget. Bilaget ”Flere skal 
optages på lægestudiet” blev omdelt på mødet.   
 

4.2. Nye midler fra Kompetencefonden v/ Bjarne Andersen: 
Fakultet har fra Kompetencefondsudvalget modtaget meddelelse om, at 
der for perioden 1. april-31.december 2008 er stillet kr. 112.588 til rå-
dighed for medarbejdere ved Sundhedsvidenskab. Midlerne skal være 
disponeret senest 1. juli 2010 og være forbrugt senest 1. juli 2013.  
Fakultet udsender information og indkalder ansøgninger med deadline 
mandag den 2. marts 2009.  
 

4.3. Lønforhandlinger i forbindelse med nyansættelser på TAP-området v/ Jakob 
Gudbrand: 
Der er, med institutlederne, truffet beslutning om at forhandling af løn ved nyan-
sættelser på TAP-området varetages af institutleder i direkte forhandling med til-
lidsrepræsentanten. Der er udarbejdet en ramme for hvad institutleder og TR kan 
forhandle. Det skal præciseres at der IKKE kan indgås aftaler i forbindelse med 
en samtale. Der kan KUN forhandles mellem institutleder/sekretariatschef og 
TR. TR var i princippet positiv, men gjorde opmærksom på, at nogle af de fore-
slåede grænser for tillæg var for lave. Sekretariatschefen lovede at se på sagen 
Notatet blev efterfølgende drøftet. 
Ordningen vil efter ca. ½-års ”prøvetid” blive evalueret.  
 

4.4. Klagevejledning for studerende, undervisere, bedømmere m.fl. ved fakultetet v/ 
Jakob Gudbrand: 
Fakultetssekretariatet har udarbejdet en ”Klagevejledning”, som fortrinsvis er ret-
tet mod de studerende. Vejledningen er lagt på nettet og er også på vej ud til re-
spektive medarbejdere. Vejledningen skal tages til efterretning og ved henvendel-
ser fra studerende, skal der henvises til hjemmesiden. Behandling af klager foregår 
på fakultetssekretariatet. 
  

4.5. Referat fra Hovedsamarbejdsudvalgsmødet 4.12.2008 v / Bjarne Andersen 
 

Ad pkt. 5: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse: 
HSU har modtaget en samlet projektbeskrivelse inkl. tidsplan. Såvel direktion 
som HSU har tiltrådt projektbeskrivelsen og afventer nu projektgruppens hand-
lingsplaner. 

 
Ad pkt. 6: Sygefraværspolitik: 
SDU ligger under gennemsnittet (ifølge nøgletal) for fravær på universiteter og 
statsinstitutioner. HSU har derfor besluttet ikke at fortage sig yderligere førend 
regeringen kommer med et lovgivningsinitiativ. Den vigtigste indsats ligger ved 
langtidssygemeldingerne. Det er her der skal gøres en indsats. 
Dekanen: Det er godt med faste regler for, hvornår man henvender sig til den syge 
medarbejder. 
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Generelt set har folk det godt, hvilket kan ses som en parameter for arbejdsmiljø-
et. 
Ad pkt. 7: Drøftelse af Mad - og måltidspolitik 
Kontorchef Jørgen Schou har udarbejdet en vejledning, som er tiltrådt af HSU. 
Vejledningen kan læses her: 
http://intern.sdu.dk/enheder/personale/madpolitik/ 
 

5. Eventuelt: 
5.1. Aalborg eller Syddansk Universitet fortsætter med at drive universitet? 
Dekanen: Der tegner sig følgende tre muligheder vedr. den fremtidige drift af Campus 
Esbjerg:  
- den nuværende form forbliver uændret 
- Aalborg Universitet overtager ansvaret  
- Syddansk Universitet overtager ansvaret (denne mulighed er beskrevet i materialet, 
der blev omdelt på mødet). 
Den fremtidige universitetssituation i Esbjerg afventer afklaring, og det er op til Es-
bjerg by at vælge, hvem der fremover skal varetage ansvar og drift. Forhåbentlig 
kommer afgørelsen snart. 

 
 
 
Ole Skøtt 
Formand 

Bjarne Andersen 
Næstformand 

 
 
                     

http://intern.sdu.dk/enheder/personale/madpolitik/

