
 

 

DAGSORDEN 

Mødeleder: 

Sanne Haase 

Forskningschef/formand 

Referent: 

BRNC  

E: BRNC@VIA.DK 

T: +4587551005  

Dato: 15. november 2021 

Journalnr.: A21-64014 

Ref.: BRNC/KASP   

1/3 

 

Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sted: 

Administrationsbygningen 

T2.18 

 Mødedato: 

23. november 2021 

Deltagere 
Anders Bisgaard (ABI), Andreas Rasch-Christensen (AR); Lars Peter 
Bech Kjeldsen (LPBK), Sanne Haase (SAHA), Theis Raaschou Ander-
sen (THRA) 
 
Desuden deltager tilforordnet Kasper Grosen (KASP) samt sekretær 
for udvalget Britt Nyborg Chielens (BRNC) 

Gæster 
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Sanne Haase 
Theis Raaschou Andersen 
 

Dagsorden 
1. Dataadministration 
2. Case-drøftelse 
3. Siden sidst og andre opfølgninger 
4. Eventuelt 

 
 

Punkt  1. Dataadministration 

Sagsansvarlig: 

KASP/LPBK 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
På seneste møde blev foreslået, at der udarbejdes en animeret expla-
ner for opgaven omkring dataadministration. Lars Peter B. Kjeldsen 
giver en status. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP tager orienteringen til efterretning. 
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Referat 
Kasper Grosen fremviste et diagram for, hvordan Dataadministrationsgruppen arbejder med tiltag, der bi-
drager til korrekt håndtering af forskningsdata. Den videre proces, herunder et eventuel behov for en deci-
deret explainer eller animering vurderes af Dataadministrationsgruppen, når de er færdige med at forenkle 
de digitale værktøjer. 
 
UAFP tog orienteringen til efterretning. 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  2. Case-drøftelse 

Sagsansvarlig: 

LPBK 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
Denne gang præsenteres en fiktiv case til fælles drøftelse, som omfatter hele sagsgangen ved en given 
sag, der måtte opstå i VIA. 
  
Der lægges op til en åben drøftelse i UAFP med fokus på: 
– Udfordringer i casen 
– Casens implikationer for resten af organisationen 
 
Lars Peter B. Kjeldsen rammesætter drøftelsen. 

Økonomi 
Ej relevant. 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP bidrager åbent til drøftelsen. 

Referat 
Det blev besluttet, at punktet med fordel kunne drøftes på et kommende forskningschefmøde, da det ville 
være relevant for hele forskningschefsgruppen at deltage i drøftelsen. Alternativt vil punktet blev skubbet 
til næste møde i UAFP, som dog først er 28. februar. Det overvejes, at invitere kollegaer ind fra STP, IT 
og/eller Kommunikation til den kommende drøftelse. 
 
Uagtet, hvor den første drøftelse foregår af denne case, altså forskningschefsgruppen eller UAFP, skal 
denne drøftelse være afviklet, førend emnet tages op som case i SLF. 
 
Lars Peter B. Kjeldsen følger op med Sanne Haase og Harald Mikkelsen. 

Kommunikation 
Kasper Grosen giver besked til udvalgssekretæren for forskningschefsgruppen 
 
 

Punkt  3. Siden sidst og andre opfølgninger 
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Sagsansvarlig: 

SAHA 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Sanne Haase giver en kort status på, hvad der er sket på området siden sidste møde.  
 
UAFP inviteres til at supplere med deres aktiviteter siden sidst. 
 

Økonomi 
Ej relevant. 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP tager orienteringerne til efterretning. 

Referat 
Forskningsetisk Komite arbejder stadig med at konstituere sig og skabe overblik over opgaver i udvalget.  
 
Årsrapport til NVU følger med udgangen af året. Det blev aftalt, at vores beredskabsplan evt. fremsendes 
som bilag til NVU. Kasper Grosen laver et udkast til årsrapporten. 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  4. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
[Tekst] 

Referat 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
 


