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Forskningsudvalgsmøde 

Den 15. maj 2017 kl. 9.00-12.00 

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 Kam Ringsted og Jakob Mørkeberg (JMO) 

 

 

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

• Referat fra sidste møde og dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger eller 

tilføjelser. 

• Gennemgang af forskningsansøgninger (JMO) 

• ADD havde modtaget fire forskningsansøgninger. Det blev diskuteret, hvad der kan gøres 

for at forskningsopslaget kommer ud til flere. Det blev foreslået, at forsøge at poste 

fremtidige opslå gennem Regionernes annoncering.  

• De fire ansøgninger blev gennemgået og tre af dem fundet egnede til finansiering. Det drejede 

sig om: 

1. Effekt af tramadol (Nordsborg) 

2. Hæmmende effekter af kronisk brug af langtidsvirkende beta-2-agonister hos 

udholdenhedstrænede (Hostrup) 



3. Adverse effects of anabolic androgenic steroids on fat and muscle insulin resistance 

(Kirstorp). 

• Projektet af Lars Pedersen omhandlende Inhalataion af ipratropium eller salbutamol til 

forebyggelse af anstrangelsesudløst astma manglede relevans for antidopingarbejdet. 

• Det indstilles til bestyrelsen af projekt 1 og 2 tildeles 150.000 kr., mens projekt 3 tildeles 200.000 

kr. Forskningsudvalget ønsker dette behandlet i en skriftlig høring hos ADDs bestyrelse.  JMO 

udfærdiger indstillingsbrev, som sendes til Kim Ravn, som fremsender det til 

bestyrelsesmedlemmerne. Forskningsudvalget ønsker en svarfrist på 1 uge fra fremsendelse. 

• Hvis projekterne godkendes af bestyrelsen udfærdiges der bevillings- og afslagsbrev(e) til 

ansøgerne. I disse breve skal indgå et krav om rapportering på status af projekterne ét år efter 

bevillingen. 

• Forretningsorden for udvalget (MH) 

• MH fremlagde hovedpunkter fra e-mail-korrespondance med Poul Gade vedr. 

Forskningsudvalgets beslutningskompetencer i forhold til uddeling af forskningsmidler. 

Jf. ADDs bestyrelses nuværende forretningsorden har Forskningsudvalget ikke 

beslutningskompetence til uddeling af forskningsmidler. Forskningsudvalget ønsker en 

diskussion af dette i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde og ønsker en 

ændring af bestyrelses forretningsorden, således at Forskningsudvalget får 

beslutningskompetence til at uddele forskningsmidler. 

• Status på igangværende projekter: Registerstudie (MJ), Elbe (JMO)  

• Registerstudierne: Der er nedsat en projektgruppe som har til formål at komme med 

input til registerstudier omhandlende bivirkninger ved steroidmisbrug. Der tænkes to 

udførte registerstudier.  

 Det ene vil omhandle udtræk af sundhedsdata fra personer, som er testet positiv 

i fitnesscentrene.  ADD vil kontakte Danmarks Statistik for at afklare 

mulighederne ift. til design af studie og herefter udfærdige projektbeskrivelse, 



som vil indgå i ansøgning til Kulturministeriets pulje til sundhedsfremme. Ved 

finansiering ønskes projektet udført af ekstern læge.  

 Det andet omhandler klarlægning af omfang og udvikling af steroidassocierede 

bivirkninger registreret i det danske sundhedsvæsen i defineret population. Der 

er indhentet skriftligt input fra gruppens medlemmer, som nu skal evalueres.  

• Elbe: Elbe og Pitsch havde inden mødet fremsendt rapport omhandlende deres 

foreløbige resultater fra det ADD-finansierede studie vedr. forekomst af doping i dansk 

eliteidræt samt bl.a. opfattelsen af ADDs arbejde. Rapporten blev gennemgået og 

diskuteret. 

• Forskningsseminar 2018 (TKR & JMO) 

• Det er stadig tanken, at ADD skal arrangere et forskningsseminar i 2018. Form og indhold 

er endnu ikke defineret. Punktet tages op på næste forskningsudvalgsmøde, hvor MJ, 

TKR og JMO udfærdiger oplæg til diskussion.  

• Næste møde (ALLE) 

• Fredag d. 22.9 kl. 9-12 hos Mette. 

• Evt. (ALLE) 

• Intet 


