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BIAS-styregruppemøde 
Mandag den 26/6-17 kl. 13-14 
Lokale 118, bygning 1261 
 
Til stede 
Bo Martin Bibby (daglig leder af BIAS) 
Christian Lindholst (Retsmedicin)  
Klavs Madsen (Folkesundhed) 
Helene Nørrelund (Klinisk Medicin) 
Vibeke Bælum (Odontologi og Oral Sundhed) 
Henry Andreasen (ref.) 
 
Afbud 
Thomas G. Jensen 
  
Dagsorden 
1. Status for BIAS, svarende til første halvår af 2017 v/ Bo Martin Bibby 
2. Bemandingssituationen for BIAS v/ Bo Martin Bibby 
3. Assistance til BIAS af senior-VIP fra Sektion for Biostatistik v/ Bo Martin Bibby 
4. Eventuelt 
 
1. Status for BIAS, svarende til første halvår af 2017 
Bo Martin Bibby (BMB) bød velkommen og indledte punktet med at gennemgå rapporten, som blev 
fremsendt til styregruppen før mødet. Rapporten er en status for første halvdel af 2017 og viser 
blandt andet, at der stort set er det samme antal registrerede projekter i første halvdel af 2017 som i 
første halvdel af 2016, men at der samtidigt er registreret færre timer i 2017 end i 2016 (356 timer i 
første halvdel af 2017 i forhold til 442 i første halvdel af 2016). Det mindre antal registrerede timer 
kan formentlig forklares af, at der ikke har været ret mange længevarende projekter.  
 
På baggrund af gennemgangen drøftede styregruppen udfordringerne ved at registrere korte 
projekter i forhold til de lange projekter, idet der bruges forholdsvis meget tid på at besvare mange 
henvendelser i forbindelse med forespørgsler i de korte projekter. For at løse problemet med den 
manglende registrering af tidsforbruget i de korte projekter kom der forslag om at arbejde med en 
gennemsnitstid på en time for mailkorrespondance, læsning af protokol og oprettelse i database. 
Styregruppen besluttede, at BMB/BIAS i videst muligt omfang skal registrere den reelt brugte tid.       
 
2. Bemandingssituationen for BIAS 
BMB orienterede om, at en stilling har været vakant siden den 1. juni, og at der pt. arbejdes på at 
identificere en ny medarbejder internt på AU. BMB er optimistisk og håber på, at en ny medarbejder 
kan starte i løbet af efteråret 2017. At der kun har været en medarbejder i BIAS i juni, kan forklare en 
mindre del af nedgangen i antal registrerede timer fra 2016 til 2017. 
 
3. Assistance til BIAS af senior-VIP fra Sektion for Biostatistik 
BMB Indledte punktet ved at opridse baggrunden for, at der pt. ikke er mulighed for at få senior-
dækning på projekterne, som der ellers var lagt op til, da man etablerede BIAS. Enkelte af 
medlemmerne i styregruppen bemærkede nødvendigheden af bidrag fra seniore medarbejder i 
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opstartsfasen, hvis kvaliteten i projekterne skal øges. BMB vil udarbejde et forslag og rundsende det 
til styregruppen i løbet af august. 
 
4. Eventuelt 
Styregruppen vendte følgende punkter: 

• Institutternes brug af BIAS, herunder hvorfor det reelt kun er brugere fra Klinisk Medicin og 
til dels Biomedicin, der benytter BIAS.  

• Incitamentsstruktur: Christian Lindholst kom med forslag om, at institutter, hvor der ikke var 
så stor søgning af biostatistisk rådgivning fra BIAS, kunne fremme dette ved at tilbyde de 
fem første forskere gratis adgang til BIAS. Folkesundhed vil overveje forslaget, ligesom at 
Klavs Madsen og BMB nævnte, at der er brug for en strategi på Folkesundhed i forhold til at 
få forskerne til at benytte sig af serviceydelserne i BIAS. 

• Der var tilslutning til at fortsætte med at mødes to gange om året. 
 

 

 


