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Forskningsudvalgsmøde 

Den 10. november 2016 kl. 14.00-15.30 

Studiestræde 6, 1455 København K, Kvæsturbygningen, Stuen, Bygning: 04-0-04 
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Referat 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Malene Johannisson (MJ), Michael Ask (MA) og Jakob 

Mørkeberg (JMO) 

Afbud: Kim Dalhoff (KD) og Thomas Kamm Ringsted (TKR) 

 

• Godkendelse af dagsorden (MH) 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 

• Forretningsorden for udvalget (MH, JMO) 

Det blev besluttet at JMO med hjælp fra Kim Ravn fra ADDs sekretariat udarbejder forslag til 

forretningsorden til drøftelse på næste møde. Forskellige punkter til forretningsordenen blev 

foreslået herunder: Antal af medlemmer samt medlemmers kompetencer (medicinsk, 

naturvidenskabelig, humanistisk/samfundsvidenskabelig etc.), regler om inhabilitet i forbindelse 

med beslutningsprocesser, mødefrekvens, at formålet for udvalget skal være i 

overensstemmelse med ADDs forskningsstrategi, udvalgets opgaver herunder definering af 

opslag til støtte og evaluering, drøftelse af forskningsaktiviteter finansieret af ADD og initiering 

af seminarer og/eller møder med forskningsmæssig relevans og gensidig orientering blandt 

medlemmer af ny videnskabelig dopingforskning. 

• Forskningsopslag 2016 og 2017 (JMO) 



ADD havde nyligt opslået to opslag indenfor ’Evaluering af Ren Vinder’ samt ’Forebyggelse og 

Støttepersonale’. Der var ikke kommet nogen ansøgninger. Det betyder, at der er ca. 270.000 kr. 

tilbage på forskningsbudgettet for 2016. Det blev besluttet at disse midler overføres til næste 

års budget. Det blev samtidig besluttet at projektet vedr. ’Evaluering af Ren Vinder’ skal søges 

løftet gennem praktikant mens ’Forebyggelse og Støttepersonale’ skal favnes under næste års 

opslag. 

• Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs (DIMS) Årskongres 2017 og fremover (MJ, JMO) 

JMO og MJ berettede om Dansk Medicinsk Selskabs Årskongres, som ADD gennem en årrække 

har deltaget på som samarbejdspartner i form af afholdelse af dedikeret antidopingsession. ADD 

har følt sig dårligt behandlet de senere år i form af dårlige tidspunkter for sessionen og senest 

reduceret varighed af sessionen på trods af afholdelse af udgifter. MA og MH ytrede ønske om 

at afholde møde med arrangørerne for at afklare ADDs fremtidige involvering. JMO koordinerer 

møde med DIMS repræsentanter. 

• Status på forskningsstrategi – se bilag (JMO)  

Vi er godt med ift. implementering af forskningsstrategien. MH mente at  det bør vurderes, hvor 

udbytterigt projektet vedr. kortlægning af data internt i ADD  viser sig at være i forhold til det 

ressourceforbrug denne kortlægning kræver, så prioriteringen af projektet kan vurderes.  

 

• Henvendelse fra Nikolai Nordsborg vedr. PhD (JMO) 

JMO havde modtaget henvendelse fra Nikolai Nordsborg (NN), lektor på NEXS, som har 

forespurgt om muligheden for at dække resterende omkostninger i forbindelse med PhD-

projekt, som havde modtaget ca. 1½ mio. fra WADA. Det blev besluttet af NN kan søge midler 

på lige fod med andre i næste ansøgningsrunde. 

• Evt. (ALLE) 

• MJ berettede om projekt vedr. registerundersøgelse ift. bivirkninger ved steroidmisbrug. ADD 

har afholdt møde med forskningschef for Hjerteforeningen, Gunnar Gislason, som var positiv 

overfor projektet. ADD arbejder på at nedsætte arbejdsgruppe med ekspertise indenfor 

forskellige medicinske specialer til at forme projektet. Desuden har Jon Rasmussen, PhD-

studerende på Herlev Hospital, og forsker indenfor bivirkninger af steroidmisbrug ytret ønske 

om at løfte projektet. Det vil være naturligt at næste års opslag favner dette projekt.  

• MJ berettede, at ADD har fokus på at få yderligere indflydelse i Unge-Profil-projektet og 

dertilhørende spørgeskemaundersøgelse ved at indgå som partner. Fokus på ’kropsidealer’. 

• Næste møde blev fastlagt til 23. januar 2017 kl. 13.00-14.30. Stedet fastsættes senere. 


