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1. Gennemgang og diskussion af årsrapporten 2015.
2. "Dårlige betalere".
3. Det endelige årsregnskab og underskudsgaranti.
4. Fremtidige tiltag for at øge omsætningen.
5. Eventuelt.
1. Gennemgang og diskussion af årsrapporten 2015.
Formanden indledte mødet med at gennemgå årsrapporten.
Efter en turbulent start er der nu ansat to yngre medarbejdere på enheden og opgørelsen d. 5.
januar 2016 viser at BIAS har været involveret i 92 projekter siden opstarten i januar 2015. Lektorer
og professorer ved sektion for biostatistik fungerer også som seniorrådgivere på projekterne. 2 af
projekterne har været eksterne projekter, som BIAS kun tager, hvis der er ledig kapacitet.
Institut for Klinisk Medicin (IKM) tegner sig for langt hoveparten af projekterne. Dette skyldes dels at
IKM er langt det største institut og IKM’s forskningsprofil. IKM har desuden lagt den største
underskudsgaranti og alle ph.d.-studerende og forskere på IKM fået bevilget 2 timers biostatistisk
rådgivning af instituttet. Det er mange henvendelser fra Ph.d.-studerende, Forskningsårsstuderende
og lægevidenskabelige forskere. Der bliver flere af de længere projekter.
Der var i forlængelse af orienteringen følgende input
1. Årsager til, at der er få projekter fra Biomedicin og Folkesundhed.
Der er ikke mange projekter fra Biomedicin eller Institut for Folkesundhed. Det kan skyldes,
at institutterne allerede har servicen ’ in house ’. f.eks. er sektionen for biostatistik
involveret i mange projekter ved de øvrige sektioner under instituttet.
Det kan også skyldes, at man ikke er klar over, at man har brug for hjælp og måske er
kendskabet til, at man kan få hjælp ikke helt så udbredt endnu. Der ligger en opgave også på
institutterne med at få fat på dem, som ikke har denne indsigt endnu. Institut for Biomedicin
har fået oplysninger om, hvilke projekter fra deres område, som har fået hjælp fra BIAS
enheden.
2. Hvordan sikres et generelt løfte i den biostatistiske faglig standard?

Der blev peget på, at ledelsens opbakning er meget vigtigt (eks. Institut for Klinisk Medicin).
Det er også vigtigt med veldefinerede krav til den biostatistiske faglige standard.
Derudover blev der peget på, at det er vigtigt at få fat på og informere de
forskningsårsstuderende, der har en forventning om at gå ind i ph.d.-forløb om muligheden
for biostatistisk rådgivning. Det er stadig vigtigt at få fat på de ph.d.-studerende inden
protokol skrivningen. Det er også vigtigt at få fat på og informeret forskningsårsstuderendeog Ph.d.-vejlederne om muligheden.
Det blev foreslået, at BIAS kunne gøre mere opmærksom på sig selv via ph.d.-skolen, f.eks.
på ph.d.-dagen og gennem skolens nyhedsbrev. Man kan f.eks. fremhæve gode eksempler
på, hvordan projekter er blevet bedre og stærkere på baggrund af rådgivning fra BIAS.
Det blev foreslået, at man kunne kræve det statistiske i f.eks. ph.d. projekter godkendt af en
særlig medbedømmer med ekspertise i statistik. Det vil imidlertid betyde, at man forlader
frivillighedens vej, hvad der ikke umiddelbart var opbakning til.
2. Dårlige betalere
Det blev besluttet at give formanden mandat til at sende ubetalte regninger videre til instituttet, hvis
forskeren ikke reagerer på rykkere.
3. Det endelige årsregnskab og underskudsgaranti
Formanden gennemgik regnskabet og oplyste i den forbindelse om, at det endelige træk på
faciliteten vil blive meldt ud i april måned 2016. Orienteringen blev taget til efterretning.
4. Fremtidige tiltag for at øge omsætningen
Ud over de under punkt 1.2 diskuterede tiltag blev der rejst forslag om, at institutterne kan købe en
medarbejder fra BIAS til at sidde ude i miljøerne f.eks. 1 dag ugen. Formanden fortalte, at BIAS
allerede nu har mulighed for at yde denne service og der var enighed om, at en udvidelse af
ordningen både vil tilfredsstille miljøernes behov og BIAS’ behov for at skaffe flere faste indtægter.
5. evt.

