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Referat
fra mødet den 19.06.2008 var udsendt og godkendt tidligere
Årsberetning
Årsrapporten for 2008 var udsendt og gav ikke anledning til kommentarer
Regnskab og budget
Regnskab 2008 for den nye bevilling til kvalitetsfremme viser et forbrug på 2,0 mio kr. af rammen
på 2,5 mio kr. Med uændret budget kan forventes yderligere opsparing i 2009 og 2010. Man
diskuterede den situation, at der ved udløbet af bevillingesperioden ultimo 2010 kan forventes en
akkumulering af uforbrugte midler på ca. 1,5 mio kr. Midlerne fra FI vil ikke uden videre kunne
overføres til 2011, mens medfinansieringen fra fakulteterne (ca. 600.000 kr. årligt) vil kunne
overføres. SC vil diskutere mulighederne for at overføre opsparede midler til med
regnskabsafdelingen på BMI. Men generelt må økonomien betegnes som god, og der er plads til
udvidede aktiviteter. Et forslag om at betale de ph.d.-studerendes rejse og ophold i forbindelse med
kursusdeltagelse nød fremme. Man vedtog en ramme på 700 kr. pr. kursusdag til opholdsudgifter.
SC gjorde opmærksom på, at forslaget vil indbære en betydelig ekstra administrationsbyrde for
programlederen.
Status for ph.d.-kurser
Kursusudvalget har holdt et møde i Odense og der er taget nye initiativer på kursusfronten.
Formanden Mikael Sander skulle have deltaget i bestyrelsesmødet, men måtte opgive at nå frem
p.g.a. akut sygdom. I 2008 blev der afholdt 6 kurser og i 2009 afholdes mindst 7 kurser, hvilket må
betegnes som tilfredsstillende. Nogle af de nye kurser er afholdt i samarbejde med Dansk
Hypertensionsselskab og det Europæiske Kardiologiske Selskab.

Fremtiden for DaCRA
Den nuværende bevilling fra FI udløber ultimo 2010 der kan herefter ikke forventes yderligere
ekstern finansiering til forskeruddannelsesprogrammerne (FP). SC have fremsendt en skitse til,
hvordan man ved KU-SUND vil videreføre de lokale og de nationale FP’er. Skitsen tager
udgangspunkt i at der udpeges en lokal FP-leder for hvert program. Den lokale FP-leder kan
derefter indgå i et samarbejde med FP-lederne ved andre fakulteter og danne et nationalt FP med en
national FP-leder, altså den struktur vi har i DaCRA. Det store spørgsmål er hvorfra pengene skal
komme til at videreføre aktiviteterne. Skitsen fra KU-SUND anviser nogle finansieringsmodeller,
én af dem er, at programmet modtager 5.000 kr. pr. indskrevet ph.d.-studerende. De væsentligste
aktiviteter, som ønskes bevaret, er de fælles ph.d.-kurser og sommermøderne. Diskussionen om,
hvordan men finder frem til den nationale FP-leder, førte til et pragmatisk forslag om, at FP-lederne
fra de 3 største sundhedsvidenskabelige fakulteter mødes og afgør det indbyrdes. Det kan evt. gå på
skift mellem fakulteterne. SC påpegede, at denne struktur kræver et sekretariat, som ikke flytter
hele tiden. De 3 potentielle FP-ledere er i øjeblikket Peter Bie, Christian Aalkjær og Marek
Treiman. Peter Bie vil indkalde til et snarligt møde i Odense.

Forslag fra bestyrelsen
Helle Rosenberg har foreslået at DaCRA anskaffer et antal hjertestartere til fakulteterne som en
slags ”branding”. Forslaget nød ikke fremme, også fordi der i forvejen er placeret hjertestartere på
Panum, og det i øvrigt anses for en fakultær opgave. Andre foreslog at vi ”brander” os over for
speciallægeselskaberne - Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Kardiologisk Selskab m.fl. – og
tilbyder samarbejde. Dette har allerede fundet sted i et vist omfang, men bør systematiseres. Det
stod ikke helt klart hvem der skal tage et initiativ.
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