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Opslag

Supplerede barselsrefusion for
ph.d.-studerende og postdoc’er
Ansøgningsfrist

Løbende

Ph.d.-studerende og postdocs har ifølge deres overenskomster ret til fuld løn de første 24 ugers
barsel. I denne periode udbetaler kommunen et beløb, der svarer til dagpengesatsen. Da der ikke er
indregnet udgifter til barsel i ph.d.- og postdocstipendier, får arbejdsgiveren en merudgift svarende til
differencen på dagpenge og den ordinære løn.

Formål
For at sikre ligestilling og undgå urimelig belastning af enkelte forskergruppers budget har Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital
(OUH) aftalt at dække udgifter til differencen på dagpenge og den ordinære løn de første 24 uger af
barslen.

Sådan indsender du en ansøgning
SDU yder supplerende barselsrefusion, når:
 Du som ph.d.-studerende elle postdoc er ansat ved Klinisk Institut og finansieret af midler,
som administreres af SDU. Hermed forstås, at midlerne er placeret på en konto ved SDU.
 Du som ph.d.-studerende eller postdoc finansieres af et fakultetsstipendium.
I ovenstående tilfælde kan Klinisk Institut kontaktes.
OUH yder supplerende barselsrefusion, når:
 Du som ph.d.-studerende eller postdoc er ansat på OUH i en afdeling, enten på en klinisk
afdeling eller på en forskningskonto. Her dækker OUH’s centrale barselspulje, og
afdelingsledelsen skal søge refusion derfra ved at føre udgiften med tjenestekode G i
lønsystemet. Læs mere om herom på intranettet her.
 Du som ph.d.-studerende eller postdoc er ansat på SDU, men midlerne administreres af OUH.
Hermed forstås, at midlerne er placeret på en konto ved OUH. I disse tilfælde kan der søges
om midler fra OUH’s forskningspulje.
Du skal indsende følgende til ouh.forskning@rsyd.dk:
o Dokumentation for at du er ansat på SDU, men midlerne, der aflønner dig,
administreres af OUH. Nummer på forskningskonto, der aflønner dig, skal vedlægges.
o Dokumentation fra Økonomiservice, SDU, på udgifter, der har været i forbindelse med
barslen. Det vil sige differencen mellem refusionen fra kommunen og den faktiske
lønudgift.

Svar på ansøgning
Du kan forvente svar på ansøgningen inden for to uger.

Spørgsmål og kontaktinformation
Spørgsmål kan stiles til ouh.forskning@rsyd.dk.
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