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Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, Antonio Sylvester, Emil Hornung-Nissen, 

Henriette Stevnhøj, Jesper Kittelmann, Maja Skrydstrup, Malene Loft Sørensen, Mari-

anne B. Johansen, Sidsel Lindberg Tefre, Simon Bygdin, Birgit Honoré 

Fraværende: Damian Hertoft Goldberg, Kirsten Wisborg, Ulla Krag 

Referent: Bente Pedersen 

Referat 

1. Orientering om EVU, Alumne og Karriere 

Som led i opfølgningen på den interne problemanalyse har Universitetsledelsen den 

8. januar 2015 besluttet at ændre den organisatoriske placering af områderne EVU, 

Karriere og Alumne. Det er besluttet, at de fakultetsnære opgaver fremadrettet skal 

varetages af fakulteterne selv, og at de fællesadministrative funktioner skal varetages 

af vicedirektørområdet Uddannelse for EVU, og af BSS for Karriere og Alumne. 

 

Formanden orienterede kort om, hvad dette betyder for Health. Der er på Health ikke 

volumen nok til at opbygge et decideret EVU-kontor på nuværende tidspunkt og der-

for er det blevet besluttet at placere funktionen under Uddannelse HE. Det betyder, 

at to medarbejdere fra EVU flytter til Uddannelse i løbet af foråret - formentlig til 1. 

april 2015.  

På Health fylder efter- og videreuddannelsesområdet ikke meget i forhold til f.eks. 

Arts og BSS, men der er alligevel en omsætning på ca. 25 mio. kr. og det skyldes især 

MEDU, Institut for Odontologi, SKT, Institut for Folkesundhed og Forskeruddannel-

sen, som alle har aktiviteter på området. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

2. Orientering om budgetanalyse, Uddannelser 

Lederkredsen for enhedsadministrationen (LEA) har besluttet at gennemføre en ana-

lyse af opgaver og omkostninger på uddannelsesområdet. På baggrund heraf iværk-

sættes et antal delanalyser mhp. at afdække mulige effektiviseringer og forbedringer 

af arbejdsgange. Herunder skal det afdækkes, hvilke konsekvenser eventuelle ompri-

oriteringer vil have for serviceniveauet og muligheder for at gennemføre aktiviteter 

på området. 

 

Marianne B. Johansen orienterede om analysearbejdet vedr. Uddannelser. Til at un-

derstøtte projektets gennemførsel er der nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe. 

Health er ikke repræsenteret i styregruppen, fordi der i forhold til de øvrige områder 

ikke er så mange studerende.  
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Arbejdsgruppen, som Marianne B. Johansen er med i, har til opgave at undersøge og 

sammenligne arbejdsgange i alle studieadministrationer. Hvad er omkostningshisto-

rikken, hvad er der reelt tal på, og derefter i analysen finde ud af, hvad vi bruger. I 

den forbindelse har Health specielle forhold at tage højde for bl.a. med specielle loka-

ler og patientkontakt. 

Opgaven går så at sige ud på at benchmarke sig med de øvrige studieadministrationer 

og finde ud af, om vi laver det samme og om tingene kan gøres smartere f.eks. ved 

hjælp digitalisering og diskutere, hvilke kriterier der skal måles efter. 

Analysearbejdet skal være færdigt i maj måned, men pga. at den korte frist vil det ik-

ke være muligt at få alle emner belyst til tiden. 

 

Søren Dam spurgte, om det ikke ville være en fordel med bedre tid til at få analysen 

på plads. Svaret til det var, at det ikke er et krav, at der skal ligge en færdig analyse 

klar, men blot et katalog fra arbejdsgruppen og der vil være tid nok til at finpudse se-

nere hen. 

 

Henriette Stevnhøj ville vide, om der var tænkt på at lave en tilfredshedsundersøgelse 

blandt de studerende og underviserne.  

Det er ikke et element i analysen, men der findes allerede data vedr. tilfredshed for de 

studerendes vedkommende. Det blev bemærket, at der på Health er stor tilfredshed 

blandt kunderne.  

 

Søren Dam ville høre, om almindelige medarbejdere blive inddraget i processen om 

arbejdsgange. Det blev bekræftet, at medarbejderne vil blive hørt om arbejdsgange 

med videre. 

 

Marianne B. Johansen sluttede af med at sige, at der vil komme mere information 

undervejs om arbejdet med projektet. 

 

3. Eventuelt 

Dette var det sidste møde i interim LSU og formanden takkede medlemmerne for 

indsatsen. Der var ros til formanden for at have givet forståelse for, hvordan Admini-

strationscenter Health hænger sammen. 

 

Med hensyn til hvordan det nye LSU skal sammensættes, blev foreslået, at udvalget 

ikke blev for stort, men at det samtidigt repræsenterer medarbejderne i administrati-

onscentret så bredt som muligt. Der blev mindet om, at ifølge forretningsordenen kan 

udvalget bestå af 5 fra ledersiden og 10 fra medarbejdersiden som maximum. 

 

Til slut blev der spurgt, om den udmeldte ramme til de kommende lønforhandlinger 

kommer til at holde og om den blev mindre. Formanden mente ikke, at den blev min-

dre. 


