Referat fra møde i styregruppen for BIAS
Torsdag den 23. juni 2016 kl. 15.00-16.00
Bygning 1260, lokale 310
Deltagere
Bo Martin Bibby (leder af BIAS)
Christian Lindholst (Retsmedicin)
Helene Nørrelund (Klinisk medicin)
Søren K. Kjærgaard (Folkesundhed)
Thomas G. Jensen (Biomedicin)
Vibeke Bælum (Odontologi)
Henry Andreasen (ref.)
Dagsorden
1. Status for BIAS samt prognose for resten af 2016
2. Opdatering af hjemmesiden for BIAS
3. Tiltag til synliggørelse af BIAS
4. Eventuelt
1. Status for BIAS samt prognose for resten af 2016
Den daglige leder bød velkommen og orienterede med baggrund i vedhæftede opgørelse om BIAS’
aktiviteter i 2016. BIAS har indtil videre et lille underskud, men er inde i en positiv udvikling med
stigende aktivitet i forhold til 2015. Der er desuden kapacitet til at betjene eksterne kunder.
Mødekredsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte fuld opbakning til, at enheden fortsætter
sit arbejde. En eventuel drøftelse om lukning skal tidligst finde sted i 2017.
2. Opdatering af hjemmesiden for BIAS
Den daglige leder har med hjælp fra HE KOM opdateret hjemmesiden, der nu er på både dansk og
engelsk. Der er planer om yderligere forbedringer, herunder søgeoptimering i Google og
fremhævelse af historier/citater fra tidligere kunder på hjemmesiden.
3. Tiltag til synliggørelse af BIAS
Der er planlagt tiltag fra fakultetets ledelse til synliggørelse af alle core-faciliteter under fakultetet.
Mødekredsen drøftede tiltag til at synliggøre BIAS. Der var forslag om:
• At informere de ph.d.-studerende allerede i deres planlægningsfase
• At informere Forskningsstøtteenheden
• At tage ud i miljøerne og holde oplæg, herunder oplæg på kurser for kommende ph.d.studerende
• At oprette faste kontortider ude i fagmiljøerne, hvor ansatte kan få en kort uformel snak om
projekter
• Kontakte HE KOM for at få lavet et status-indlæg om BIAS i Inside Health
4. Eventuelt
Næste møde forventes at blive afholdt i januar 2017.

