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Forskningsudvalgsmøde 

Den 8. januar 2018 kl. 9.00-11.00 

Søndre Campus (Amager) - 2. Sal i bygning 5C, lokale 23 

_________________________________________________________________ 
Referat 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Mette Hartlev (MH), Kim Dalhoff (KD), Marie Overbye (MO), Malene Johannisson (MJ), Michael 

Ask (MA), Thomas Kamm Ringsted (TKR) og Jakob Mørkeberg (JMO) 

 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (MH) 

Godkendt uden bemærkninger. 

• Forskningsbudget 2018 (JMO) – bilag 1 

Forskningsbudgettet for 2018 blev gennemgået og accepteret. 

• Forskningsemner og ansøgningsfrister 2018 (ALLE) 

o Det blev besluttet, at der som udgangspunkt laves ét opslag i 2018 med ansøgningsfrist 

d. 1. juni. Der laves endnu et opslag senere på året, hvis antallet eller kvaliteten af 

ansøgningerne ikke er tilfredsstillende. Det vil være et semi-åbent opslag med 

definerede emner, som prioriteres men samtidig med mulighed for at søge penge til 

projekter, som falder udenfor de konkrete emner.  

o Generelt var ønsket et større fokus på den samfundsvidenskabelige forsknings. Forslag til 

emner var: 



 Hvorfor doper man sig – hvad påvirker ens adfærd og hvilke forebyggende anti-

doping tiltag virker? Hvilken rolle spiller støttepersonale. 

 Brug af lovlig medicin til præstationsforbedring og/eller rehabilitering 

 Udbredelsen af doping i samfund og fitness 

o JMO udarbejder og rundsender konkret udkast til forskningsopslag til udvalgets 

gennemsyn. 

o I opslaget angives typisk bevillingsbeløb, som vil være ml. kr. 100.000-200.000. Dog kan 

større eller mindre bevillinger forekomme afhængig af den konkrete ansøgning. 

o JMO sender liste udarbejdet af ADD over anti-doping relevante forskere indenfor 

samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder til forskningsudvalgets 

medlemmer med henblik på gennemsyn og opdatering. 

o Mette ser på om der er et centralt sted, hvor ’alle’ forskningsopslag er samlet, som vi 

også kan benytte til at poste vores. 

• Kosttilskudsstudie med Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen (JMO) 

o ADD er i dialog med Fødevarestyrelsen (FVS) og Lægemiddelstyrelsen omkring udførelse 

af projekt omhandlende potentiel forurening af kosttilskud, som forhandles i Danmark. 

FVS vender tilbage i starten af året vedr. projektbeskrivelse. ADD har indvilget i at betale 

for analyserne af kosttilskuddene. Der er sat kr. 100.000 i forskningsbudgettet for 2018 

til dette projekt. Tilbud er indhentet fra diverse laboratorier, og prisen ligger på omkring 

kr. 5.000 pr. kosttilskud. JMO retter henvendelse til Team Danmark ift. eventuel 

medfinansiering. 

o Kim vil kigge på hvilke kosttilskud, der ligger i deres database vedr. forgiftninger. Disse vil 

kunne bruges ift. kvalificering af udvælgelsen af de specifikke kosttilskud, der skal 

analyseres i undersøgelsen. 

 



• Næste møde (ALLE) 

Blev fastsat til d. 12.6 kl. 13.00-15.30 hos Mette. 

• Evt. (ALLE) 

JMO orienterede om at artiklen vedr. dopingforekomst i danske udøvere (bevilling i 2016 til 

Elbe) var tæt på at blive godkendt i videnskabeligt tidsskrift, og at det vil være hensigtsmæssigt, 

at snakke kommunikationsstrategi, inden det publiceres. 


