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Dagsorden
1. Status for BIAS efter første halvår af 2019 (BMB).
2. Senior biostatistikere i BIAS i 2019 (BMB).
3. BIAS efter 2019 (OBN).
4. Eventuelt.
Ad. 1. Status for BIAS efter første halvår af 2019
Bo Martin Bibby bød velkommen og indledte med at stille spørgsmål ved, om det fremover er
nødvendigt med to årlige møder. Det blev aftalt, at der fremover holdes ét årligt møde i januar
måned, hvor årsrapporten fremlægges og debatteres. Derudover sender Bo Martin Bibby en kort
status ud i juni måned hvert år. Man kan desuden samle styregruppen ved behov.
I 2019 har der indtil videre været 84 projekter, nu hvor ca. halvdelen af året er gået. Det lander
nok på en 160‐170 stykker i år, hvilket er meget mere end for 2018, og sammenligneligt med
sådan som det var for et par år siden. Der er forbrugt 250 timer, hvilket er en nedgang fra 2016 og
fra 2017, men det er flere end sidste år. Der er faldende aktivitet, der er flere små projekter af 1‐3
timers varighed og færre lidt længere projekter. Alt i alt ser det nogenlunde fornuftigt ud.
Der er færre ph.d.‐studerende, måske bedrives der mindre forskning? Et styregruppemedlem
fremfører, at der foregår mere forskning, en anden at der er færre protokoller sendt til Etisk
Komité. Der er også færre forskningsårsstuderende, men det tal kommer til at stige igen.
Ad. 2. Senior biostatistikere i BIAS i 2019
Bo Martin Bibby har indgået en aftale med sine kolleger om at de vil aflaste ham og som
honorering vil få et funktionstillæg. Dette indgik også i den løsningsmodel, der er blevet diskuteret
ved tidligere møder. Dét der er behov for er senior biostatistisk rådgivning, da det er den type
rådgivning langt de fleste efterspørger. Aftalen om funktionstillæg er godkendt af dekanen.
Aftalen er gældende for 2019 og situationen er dermed løst i 2019.

Udover Bo er der 4 seniore biostatistikere som indgår i løsningsmodellen for 2019. Der har været
5‐7 projekter for hver af de øvrige seniore biostatistikere. Statistisk vejledning i forbindelse med
specialer i folkesundhedsvidenskab er noteret som ét projekt, selvom rådgiveren har talt med 6
specialestuderende.

Ad. 3. BIAS efter 2019
Ole Bækgaard Nielsen fortæller, at det er senior biostatistiker baggrund, der efterspørges, men at
det ikke oprindeligt var dét, der var hensigten. Tiden til dette arbejde bør tages fra undervisning,
hvis man skal beskytte tiden til forskning, men det kan man ikke, da der er store problemer med
bemandingen.
Som udgangspunkt kan vi kun tilbyde juniorstatistisk støtte pr. 1. januar 2020. Så ryger produktet
tilbage til de rene beregninger. Det er en bekymrende udvikling.
Man søger statistikere til start i september måned, men der er tvivl om, hvorvidt det vil lykkes at få
de rette ansøgere. I søgekomitéen er der to interne, Bo Martin Bibby og Erik Thorlund Parner, og
én ekstern, Irene Petersen, som har en stor international kontaktflade, bl.a. tilknytning til London.
Hvis vi ikke kan levere rådgivning fra seniore biostatistikere, bliver det et problem at levere det
som efterspørges. Det vil ikke give nogen mening med udelukkende nyuddannede statistikere.
Hvis det ikke lykkes med ansættelser i september, blev det foreslået at lave et nyt specifikt
jobopslag, hvor funktionstillæg skal nævnes eksplicit og hvor man skal signalere tydeligt hvad det
er vi efterspørger. Her kan man henvise til, at det ikke lykkedes i første omgang med det
oprindelige jobopslag.
Hvis der ikke bliver ansættelser i september måned, kan vi ikke levere dét, vi leverer nu. Vi ser
tiden an til 15. september.
Ad. 4. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.

