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Ad. 1. Fremlæggelse af årsrapporten for 2017 
Bo Martin Bibby bød velkommen og indledte punktet med at gennemgå nøgletal i årsrapporten. I forlængelse 
heraf drøftede styregruppen, hvordan man bedst udnytter enheden, registreringspraksis, de enkelte 
institutters behov for og brug af BIAS, kvalitetssikring af de ph.d.-studerendes projekter samt priser og den 
aktuelle underskudsgaranti. Et styregruppemedlem opfordrede til, at alle forskere på Health får gratis adgang 
til enhedens ydelser, mens et andet styregruppemedlem gjorde opmærksom på, at gratis adgang vil give et 
kunstigt forbrugsmønster og vil blive en dyr løsning for vedkommendes institut. Styregruppen foreslog, at 
man kontakter Forskningsstøtteenheden og controllergruppen i HE Økonomi med henblik på at sikre, at der 
bliver indskrevet en budgetpost til biostatistisk hjælp i forbindelse med kvantitative projekter og ansøgninger. 
Det blev besluttet, at styregruppen skal dagsordenssætte BIAS på et kommende møde i fakultetsledelsen med 
henblik på at få en afklaring på enhedens fremtid (økonomi og bemanding). Muligheden for at alle ph.d.-
studerende får tilbud om biostatistisk rådgivning gennem en allokering af midler i forbindelse med 
indskrivning blev også drøftet, og der var enighed om at dette forslag skulle tages med i en samlet drøftelse i 
fakultetsledelsen. Der var også enighed om at understrege vigtigheden i, at vejledere som et minimum 
deltager i det indledende møde med BIAS. 
 
Ad. 2. Bemandingssituationen i BIAS 
Bo Martin Bibby orienterede om bemandingssituationen. Det er p.t. ikke arbejde til to fastansatte 
medarbejdere. På den anden side er det fagligt og socialt uholdbart i det lange løb med kun en medarbejder. 
Bo arbejder videre med på sigt at få ansat endnu en medarbejder i enheden.  
 
Ad. 3. Senior-statistiker-rådgivning i BIAS 
Bo indledte punktet. Det er vigtigt med seniorstatistiker-rådgivning i opstart af projekter, da det er med til at 
højne kvaliteten af projekter og artikler. Der var bred enighed om dette. Der har i en længere periode kun i 
begrænset omfang været senior-statistiker-rådgivning på projekterne, som det ellers var tilfældet i 
opstartsfasen for BIAS. Styregruppen drøftede blandt andet muligheden for at senior-statistikeres rådgivning 
på projekterne sidestilles med undervisning, og at juniore ansatte på Institut for Folkesundhed kan tage den 
undervisning, som ikke ville blive varetaget af de seniore statistikere, hvis de skulle indgå mere aktivt i 
rådgivningen fra BIAS.  
 
Ad. 4. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet. 
 
 


