
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Forskningsudvalgsmøde 

Den 23. januar 2017 kl. 13.00-14.30 

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

_________________________________________________________________ 
Dagsorden 

___________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

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

• Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger  

2. Forretningsorden for udvalget – se bilag (JMO) 

• Fremsendte udkast til forretningsorden blev gennemgået. MH havde 

fremsendt forslag til ændringer inden mødet, som der var opbakning til. MH 

tjekker med Poul Gade hvorvidt udvalget selv kan træffe beslutninger vedr. 

uddeling af midler eller om udvalget skal indstille deres anbefalinger til 

bestyrelsen. JMO opdaterer forretningsordenen efterfølgende. Enighed om at 

den endelig forretningsorden herefter kan godkendes og underskrives per mail. 

3. Forskningsopslag 2017 herunder ansøgningsblanket – se bilag (JMO) 



• Der er budgetteret med 750.000 kr. Desuden blev det besluttet, at de ikke- 

uddelte midler for 2016 (~270.000 kr) overføres til 2017s forskningsbudget 

og skal dække erhvervs-PhD’ens lønomkostninger. 

• Det blev besluttet, at ansøgningsskemaet skal udfærdiges på engelsk, da 

udenlandske institutioner kan søge, hvis de har dansk relation eller vinkel. 

Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Ansøgningen skal 

indeholde problemstilling, projektplan og metodeafsnit og at 

værtserklæring skal vedlægges som bilag. KD foreslog en rettelse til 

skemaet, som blev godkendt. JMO opdaterer skemaet og oversætter til 

engelsk. 

• Det blev bestemt, at der skal udarbejdes opslag med konkrete emner til 

offentliggørelse ultimo februar 2017. Ansøgningsfristen sættes til medio 

april og med uddeling af midler inden sommerferien. Der allokeres 500.000 

kr til dette opslag. De resterende 250.000 kr skal uddeles i et ikke-

emnespecifikt opslag, som der kan søges på løbende frem til september 

2017, hvor udvalget samler op på indkomne ansøgninger. De 

emnespecifikke opslag skal favne: 

o  Forebyggelse med fokus på støttepersonale. 

o Praksis vedr. brug af medicin i forbindelse med fysisk aktivitet.  

o Bivirkninger ved brug af dopingstoffer.  

                       JMO udarbejder forslag til opslag og rundsender.  



4. Henvendelse fra Caroline Kistorp vedr. projektmidler – se bilag (MJ) 

Henvendelsen fra Caroline Kistorp vedr. forskningsprojekt omhandlende 

bivirkninger vedr. steroider blev forelagt. Det blev besluttet, at Caroline orienteres 

om det kommende forskningsopslag, hvor hun kan søge på lige vilkår med andre 

ansøgere. 

5. Status på igangværende projekter (Gislason, Elbe, J. Rasmussen, Sara PhD, 

Breenfeldt (MJ & JMO)  

• Udvalget blev orienteret om progressionen i følgende projekter: 

o Gislason: Der er indkaldt til arbejdsgruppemøde med en række 

speciallæger vedr. initiering af registerstudie og efterfølgende 

mulighed for registrering af brugere af anabole steroider i 

sundhedssystemet for dermed at kunne kvantificere udbredelsen 

samt forhåbentlig rejse problematikken omkring mangel på 

behandlingstilbud politisk. 

o Elbe: Kvantificering af brug af doping i dansk eliteidræt (2016 ADD-

bevilling). Spørgeskemaer er sendt ud og forskningsgruppen på KU 

har indtil videre fået relativ god respons.  

o J. Rasmussen: Bivirkninger ved brug af steroider (2016 ADD-bevilling). 

Én artikel er publiceret vedr. potens, sexlyst og depression, mens 

andre artikler er på vej vedr. hjerteforandringer, insulinfølsomhed og 

blodtryk. 



o Erhvers-PhD: ADD fik bevilget midler fra Innovationsfonden til 

Erhvervs-PhD. Sara (ADD assistent og kontrollant) blev indskrevet på 

PhD-uddannelsen og skal undersøge brug af Dried Blood Spots ifb. 

med dopingkontrol. Hun blev ansat på fuld tid hos ADD d. 1.1.2017 på 

en tre-årig kontrakt. 

o Breenfeldt: Idrætsstuderende fra KU, Andreas Breenfeldt, skal 

gennem praktikophold (primo feb. til medio marts 2017) løfte 

projektet vedr. evaluering af e-læringsprogrammet, Ren Vinder, som 

der ikke kom nogen ansøgninger på i 2016. 

 

6. Forskningsseminar 2017? (JMO) 

Det blev besluttet at det er mest realistisk at holde et forskningsseminar primo  

2018. Punktet bliver hovedpunkt på næste møde. 

7. Næste møde (ALLE) 

Fastlagt til d. 15. maj kl. 9.00-12.00 hos Mette. 

8. Evt. (ALLE) 

MJ var blevet kontaktet af Anders fra kommuneprojektet i Ålborg, som skulle 

starte PhD-forløb. Henvendelsen omhandlende mulighed for at evaluere ADDs 

rådgivning. Udvalget besluttede at det var ok, så længe eventuelt personfølsomt 

data blev anonymiseret. 


