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Forskningsudvalgsmøde 

Den 26. august 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), Thomas Kamm Ringsted (TKR), Malene Johannisson 

(MJ), Michael Ask (MA) og Jakob Mørkeberg (JMO) 

Afbud:  Kim Dalhoff (KD) 

 

 

• Godkendelse af dagsorden (MH) 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

• Forretningsorden for udvalget (MH) 

o Udvalget diskuterede indhold af vedtægter. TKR undersøger om der foreligger vedtægter fra 

tidligere forskningsudvalg under ADD. I vedtægterne skal følgende punkter som minimum indgå: 

Vurdering af indkomne forskningsansøgninger (evt. inkl. af eksterne ekspertise), 

udvalgsmedlemmernes mulighed for at ansøge, mødehyppighed, beslutningsproces, 

sammensætning af udvalg, feedback på ansøgninger (evt. med udgangspunkt i x-antal kriterier). 

• Strategiworkshop 3. juni 2016 (se bilag) (TKR/JMO) 

o Fremsendte bilag blev gennemgået. Strategien vil blive viderebehandlet på seminariet d. 7/9 

2016. Strategien bør også omhandle politik for praktikanter herunder udarbejdelse af målrettede 

projekter for disse. 



• Forskningsopslag 2016 (MO/MJ/JMO) 

o Forskningsopslag på humanistiske forskningsprojekter blev fremlagt. Det blev besluttet, at de 

resterende forskningsmidler (270.000 kr.) for 2016 allokeres til projekter indenfor område 1 og 2.  

o Fremadrettet laves opslag også på engelsk så internationale forskningsinstitutioner kan ansøge.  

o Vibeke Backer (Bispebjerg Hospital) er interesseret i et projekt. ADD meddeler Vibeke, at hun kan 

søge til næste år. Opslag for 2017 slås op i starten af året. 

 

• Erhvervs-PhD (ansøgning til Innovationsfonden) (MA/JMO) 

o Vores nuværende assistent, Sara Solheim, som tidligere har været i praktik hos os er blevet 

kandidat i humanfysiologi, og der arbejdes på at søge midler til en erhvervs-PhD. I denne 

mellemliggende periode vil Saras stilling blive opgraderet til en 20-timers stilling. ADD 

fremsender ansøgning til udvalget, så snart denne foreligger. MA kontakter Anti Doping Norge 

igen for evt. økonomisk støtte til projektet, som vil omhandle implementering af Dried Blood 

Spots, som analysematrix.  

• Kortlægning af relevante forskningsinstitutioner (TKR) 

o TKR havde udarbejdet skema over potentielle forskningsinstitutioner og kontaktpersoner 

indenfor ADDs virke. Forslag til yderligere personer fremsendes til TKR. 

• Evt. (ALLE) 

o På forskningsansøgningen skal afrapporteringskravene for bevilgede projekter fremgå. 

o JMO har adgang til artikler hos Det Kongelige Bibliotek. JMOs søgekriterier opdateres i dialog 

med TKR og MJ. 

o Næste møde blev fastlagt til d. 10.11 kl. 14.00-15.30 hos MH i Studiestræde. 

 

 

 

 

 

 


