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Forskningsudvalgsmøde 

Den 10. april 2019 kl. 10.00-11.30 

Idrættens Hus 20, 2605 Brøndby 

_________________________________________________________________ 

Referat 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Jakob Mørkeberg (JMO), Marie Overbye (MO), Malene Johannisson (MRJ), Thomas Kamm 

Ringsted (TKR), Kim Dalhoff (KD) og Michael Ask (MA)  

 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (JMO) 
Begge blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

• Godkendelse og underskrivelse af forskningsudvalgets forretningsorden 2019 (JMO) 
Den tilrettede forretningsorden blev underskrevet af alle udvalgets medlemmer. Denne havde 
tidligere være til godkendelse i ADDs bestyrelse. Eneste ændringer ift. tidligere version var at 
ADDs formand ikke er en del af udvalget, at forskningsudvalgsmedlemmer som ansøger om 
forskningsmidler ikke kan være med til at bedømme andre ansøgninger i samme runde samt at 
eksterne eksperter herunder sekretariatsansatte kan inddrages i bedømmelse af ansøgninger 
hvis relevant. Disse har imidlertid ikke beslutningskompetence. 
 

• Bestemmelse af Forskningsopslag 2019 (Alle) 
Udvalget diskuterede det kommende opslag. På baggrund af sidste års erfaring, blev det 
besluttet at lave et åbent opslag (JMO udfærdiger, som vil blive opslået ultimo april 2019), hvor 
det vil blive angivet, at projekter omhandlende omfanget af fitnessdoping i Danmark samt 
udviklingen over tid vil blive prioriteret. Dette punkt blev foreslået af ansat på sekretariatet 
inden mødet. 
 

 



 
• Henvendelse fra Institut for Retsmedicin, Århus, vedr. medfinansiering af Phd (kr. 800.000) 

ADD havde fået henvendelse fra Institut fra Retsmedicin på Århus Universitet vedr. 
medfinansiering af PhD projekt. Der er ansøgt om kr. 800.000. Projektet har tidligere været en 
ansøgning til en erhvervs-PhD til Innovationsfonden, hvor ADD havde godkendt en 
medfinansiering i tilfælde af at Innovationsfonden bevilgede penge til projektet. Det gjorde de 
ikke. I nærværende projekt vil forskerskolen på Århus Universitet bidrage med kr. 500.000 samt 
Institut for Retsmedicin med et ukendt beløb. Det blev besluttet, at ADD vil bevilge kr. 720.000 
til lønomkostninger til den PhD-studerende over den tre-årige periode. Da der også er ansøgt 
om midler hos Partnership for Clean Competition afhænger størrelsen af ADDs bevilling af evt. 
bevilling fra PCC. JMO kontakter ansøgerne. 
 

• ADDs forskningsstrategi 2019-2022 (JMO/Alle) 

ADD står overfor udfærdigelse af forskningsstrategi for perioden 2019-2022. JMO er tovholder 
og forskningsudvalget sparringspartner. JMO fremlagde kort oplæg, som blev diskuteret. KD 
foreslog at forskningsprojekter i samarbejde med andre myndigheder herunder styrelser kunne 
inkorporeres i strategien. Det var der opbakning til. MA ønskede en mere detaljeret beskrivelse 
end den forelagte, hvor det blev specificeret hvilke områder ADD kan støtte forskning indenfor 
herunder medicinsk, samfundsmæssig, efterretningsmæssig etc.  

 
• Forskningskonference Fitness Doping and Public Health i oktober 2019 (JMO, TKR, MRJ) 

MRJ berettede om arbejdet med forskningskonference ’Fitness Doping og Public Health’ som 
ADD afholder ultimo oktober 2019. Det går frem ad med arbejdet og programmet forventes 
offentliggjort i løbet af de næste par uger, ligesom invitation og registreringslink sendes ud. 
 

• Næste møde (ALLE) 
Blev fastlagt til onsdag d. 21.8.19 kl. 9.30-12.00 hos Kim på Bispebjerg Hospital 
 

• Evt. (ALLE) 
Intet 


