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Resume
Syddansk Universitet og Region Syddanmark (RSD) har indgået en aftale om samarbejde på en række juridiske
og kommercialiseringsmæssige områder i henhold til en samarbejdsaftale indgået 18/6 2015. Syddansk Universitets Research & Innovation Organisation (SDU RIO) er udførende enhed for Syddansk Universitet på opgaverne i
samarbejdsaftalen. I henhold til samarbejdsaftalen §8.7 skal parterne årligt i første kvartal drøfte behov for justering af ressourcetilførslen. SDU RIO rettede i maj 2018 henvendelse til Sundhedsstaben ved RSD herom. SDU
RIO gjorde da opmærksom på, at der er behov for yderligere ressourcetilførsel, idet opgavemængde og kompleksitet på det juridiske område vokser markant. Der blev aftalt en proces, hvilken nærværende indstilling er et resultat af.
Indstilling
Det indstilles til Region Syddanmark, at regionen tager indstillingen til efterretning og øger betalingen under samarbejdsaftalen til 3.715.200 kr. årligt fra 1. januar 2019.
Baggrund
SDU RIO oplever et væsentlig øget ressourcetræk og øget sagskompleksitet i de arbejdsopgaver, der relaterer sig
til koncipering og forhandling af forskningsaftaler herunder særligt aftaler om kliniske forsøg ligesom deltagelse i
det Juridiske Netværk under NEXT/Trial Nation trækker væsentlige ressourcer. Begyndende i 2017 og fortsættende i 2018 har håndtering af GDPR problematikker i aftaler om kliniske forsøg væsentligt forøget arbejdsgange og
sagsbehandlingstider. Endelig har øget konkurrence på jobmarkedet for jurister i Odense gjort rekruttering og
fastholdelse af erfarne kontraktjurister sværere, hvorfor lønomkostninger stiger ligesom omkostninger til eftervidereuddannelse stiger.
Udviklingen i antal aftaler de seneste fire år ses herunder fordelt på aftaletyper
2015

2016

2017

2018

Clinical Trial Agreements

232

237

259

266

Én Indgang skabelonaftaler

48

18

16

26

Samarbejdsaftaler om forskning

41

53

70

90

Øvrige aftaler

37

31

39

103

Aftaler i alt

357

321

337

482

For nuværende finansieres aktiviteterne cf samarbejdsaftalens §8.4 som følger:
Årlig udgift (2015 priser)
3 AC-årsværk
0,5 HK-årsværk
Overhead løn 44 %
Ekstraordinære driftsudgifter Commercialisation
I alt

1,500.000 kr.
200.000 kr.
748.000 kr.
50.000 kr.
2.498.000 kr.

Ud af ovenstående betales for ydelser svarende til ét AC-årsværk indenfor kommercialisering, hvor selve opgaven
varetages af flere forretningsudviklere i SDU RIO’s Commercialisation team. Teamet har både ingeniører og
sundhedsvidenskabelige ph.d.’er ansat og opgaverne fordeles til forskellige medarbejdere alt efter, om der er tale
om fx medical devices, bioteknologi eller apps. Herudover medfinansieres timer ved en patentadministrator (HK),
der varetager dokumenthåndtering, journalisering og frister. Ligeledes medfinansieres ganske få timer ved en
sekretær (HK), der står for visitering af henvendelser og sagsoprettelse til juristerne. 2 AC-årsværk finansierer
jurister ansat i SDU RIOs Legal Services team. Ekstraordinære driftsudgifter i Commercialisation bruges til rejseomkostninger og deltagelse i partnering-konferencer samt abonnementer til kommercielle markedsdatabaser.
Der er behov for én yderligere AC-fuldmægtig til ansættelse af en jurist samt at opjustere det ene AC-årsværk fra
fuldmægtig til specialkonsulent for at sikre bedre fastholdelse, og rekrutteringsmuligheder på det juridiske område.
Yderligere er der behov for at øge HK-årsværket fra et halvt til et hel årsværk for at bidrage mere ligeligt til de to
sekretærer, der samlet supporterer juristerne på alle sager i teamet. Ekstraordinære driftsudgifter inkluderes i
overhead, der udover ovenstående også går til betaling af efter-videreuddannelse indenfor sundhedsjura og kliniske kontrakter samt rejseaktivitet ifm. Trial Nation. Endelig skal alle priser reguleres til 2018 priser. Det vil tilsammen give et omkostningstræk som følger:
Årlig udgift (2018 priser)
3 AC-fuldmægtig årsværk
1 Specialkonsulent årsværk
1 HK-årsværk
Overhead 44 %
I alt

1,530.000 kr.
650.000 kr.
400.000 kr.
1.135.200 kr.
3.715.200 kr.

SDU RIO har igangsat udviklingsforløb for dets Legal Services team, hvor dets tre spor – digitalisering, paradigmaudvikling og rekrutteringsstrategi tilsammen skal gøre, at teamet vil kunne følge med den forventede 20 % stigning i antal nye aftaler per år, som der forecastes med i de kommende tre år under dett nuværende driftsscenarie.
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