Referat fra møde i styregruppen for BIAS
Tirsdag den 23. juni 2015 kl. 12.30-13.30
Bygning 1264, lokale 220
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1. Status for bemandingen af BIAS
Bo orienterede om, at bemandingen med 1 leder og 2 VIP ser ud til at være på plads. Efter en
turbulent opstart, hvor en VIP fratrådte sin stilling i marts 2015, og Sektion for Biostatistik hjalp med
at løse opgaver i et par måneder, er der pr. 1. maj 2015 ansat 2 VIP. Bo oplyste, at lønforbruget
endnu er uafklaret, men at styregruppemedlemmerne vil blive orienteret, når der foreligger
oplysninger.
2. Status for aktivitet i BIAS det første halve år
Bo orienterede med udgangspunkt i fremsendte skema om aktiviteten indtil den 15. juni 2015 og
pointerede, at alle opgaver er blevet løst, og at ingen indtil videre er blevet afvist.
Der var i forlængelse af orienteringen bl.a. følgende inputs:
− Hjemmesiden skal ses igennem. Der er brug for brug for en bredere tekst på hjemmesiden
med henvisning til både klinisk og eksperimentel forskning, så alle forskere føler sig
velkomne
− Der er brug for reklame/omtale, idet der er p.t. ikke er arbejde nok i enheden – man skal op
på det dobbelte antal opgaver
− Der er brug for en mere direkte kontakt til forskerne. Deltagerne blev opfordret til at få
institutlederne til at rundsende mails til VIP
− Vi skal kontakte forskerskolen. De ph.d.-studerende skal helst forbi BIAS inden protokolskrivningen
− Et økonomi-udtræk en gang måneden vil give et tilstrækkeligt overblik over aktiviteterne
− Det er ønskeligt med et felt i skemaet, der viser, hvor forskerne kommer fra (gruppe,
sektion, afdeling)
På opfordring vil Bo sende oplysninger til Thomas vedr. de to opgaver fra Biomedicin.
3. Udbygning af hjemmesiden (http://bias.au.dk/)
Deltagerne roste hjemmesiden for at være overskuelig. Derefter var der bl.a. følgende inputs til
forbedringer:

−
−
−
−

Overskrifter og tekster skal passe bedre sammen og indholdet gøres skarpere
Indsæt en kort tekst på hjemmesiden, hvor det opfordres til, at man skal have et statistisk
tjek og hjælp til valg af design før protokol-skrivningen
Indsæt tips og gode råd på hjemmesiden
Opfordre de andre institutter og regionen til at have links til BIAS

Bo vil følge op efter sommerferien med en mail til institutterne, forskerskoler og region vedr. BIASlinks på institut-, forskerskole- og regionshjemmesiderne mm.
Det skal pointeres at Sektion for Biostatistik står som faglig garant for ydelserne i BIAS.
På sigt vil der bliver arbejdet på at forskerne selv angiver de praktiske oplysninger vedrørende
projektet på hjemmesiden.
4. Særlige tiltag for at øge aktiviteten i opstartsfasen
Bo fortalte, at generelt er der fremgang i aktiviteterne, men at der er langt op til
underskudsgarantien på ca. 1,8 million kroner. Det blev derfor aftalt, at Bo med jævne mellemrum
frem til oktober 2015 skal sende informationer om aktivitetsniveauet, så styregruppen kan tage en
beslutning om tiltag i de sidste måneder af 2015 (fx gratis adgang).
Der skal informeres om BIAS på kurser i forbindelse med opstart af PhD-projekter.
5. Næste møde
Næste møde forventes holdt i januar 2016, hvor enhedens første årsrapport er på dagsordenen.
6. Evt.
Deltagerne udtrykte et ønske om, at man i fremtiden fik tilbagemeldinger fra brugerne om
servicen/effekten. Der var også forslag om at indsamle eksempler til anonymiserede cases, der kan
bruges til at promovere enheden, fx på enhedens hjemmeside.

