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Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sted: 
Campus Aarhus N 
Administrationsbygningen - T4.05 
Hedeager 2 
8200 Aarhus N 

 Mødedato: 
28. september 2020,  
kl. 9.00-11.00 

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 
Karin Christiansen (KACH) under pkt. 2 

Afbud 
[Navne] 
 

Dagsorden 
1. Status på arbejdet med ansvarlig forskningspraksis i 

forsknings- og udviklingsmiljøerne (20 min) 
2. Sektornetværk for ansvarlig forskningspraksis (15 min) 
3. FIDP-mødebehandling af emnet forskningsetiske komitéer 

(10 min) 
4. Nedsættelse af ad hoc gruppen ’Etablering af Forskningsetisk 

Komité - Institutional Review Board (IRB) i VIA’ (15 min) 
5. Nedsættelse af ad hoc gruppen ’Dataadministration’ (15 min) 
6. Undervisning i ansvarlig forskningspraksis ved 

Adjunktakademiet 2020-21 (15 min) 
7. Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis ved VIA University 

College (15 min) 
8. Input til arrangement for docenter og forskningsledere med 

temaet ansvarlig forskningspraksis (15 min) 
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Punkt  1. Status på arbejdet med ansvarlig forskningspraksis i forsk-
nings- og udviklingsmiljøerne (20 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA/Alle 

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

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Det løbende ansvar for sikring af ansvarlig forskningspraksis er i sidste ende forankret hos de personale-
ansvarlige i VIAs forsknings- og udviklingsmiljøer. Etablering af UAFP, arbejdsgrupper, rådgiverfunktion 
om ansvarlig forskningspraksis mv. må ikke føre til at forsknings- og udviklingsledelsen frasiger sig hele 
eller dele af ansvaret.  

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. hvert udvalgsmedlem kort orienterer om det løbende arbejde med ansvarlig forskningspraksis i eget 
forsknings- og udviklingsmiljø 

2. UAFP drøfter, hvordan det lokale arbejde med ansvarlig forskningspraksis i forsknings- og udvik-
lingsmiljøerne kan styrkes og udvikles  

Referat 
Der var en bordrunde blandt medlemmerne af UAFP, hvor hver enkel gav en kort status på arbejdet med 
ansvarlig forskningspraksis i eget forsknings- og udviklingsmiljø. 
 
Enkelte centre er fortsat i afsøgningsfasen, hvor der bl.a. ventes på etablering af de to arbejdsgrupper.  
 
Andre centre er længere med arbejdet med omkring tematisering af arbejdet med ansvarlig forsknings-
praksis. Der blev bl.a. nævnt at der har været afviklet dialogmøder med VIAs DPO, UAFPs særlige rådgiver 
osv. Yderligere arbejdes der aktivt med kvalitetssikring, peer review og kulturskabende aktiviteter i de en-
kelte centre. 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  2. Sektornetværk for ansvarlig forskningspraksis (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA 

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

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Sektornetværk for ansvarlig forskningspraksis blev etableret efter beslutning truffet i regi af det tidligere 
forskningspolitiske udvalg under Danske Professionshøjskoler (FPU) i september 2017. Netværket arbej-
der uafhængigt i regi af Danske Professionshøjskoler. Netværket har udviklet sig fra videndeling til proak-
tiv medvirken til, at der på tværs af sektoren er fokus på ansvarlig forskningspraksis.  
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Forskningsleder Karin Christiansen, Program for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik, F&U-center 
for sundhed og velfærdsteknologi repræsenterer VIA i Sektornetværket og sidder desuden med som fast 
medlem i den eksisterende arbejdsgruppe vedr. forskningsintegritet i VIA, som refererer til UAFP.  
 
Karin Christiansen kommer med en kort orientering om, hvad Sektornetværket beskæftiger sig med. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. orienteringen tages til efterretning 
2. UAFP drøfter det fremtidige samspil mellem UAFP og VIAs repræsentant i Sektornetværk for an-

svarlig forskningspraksis 

Referat 
Der henvises til Karin Christiansens præsentation. 
 
Ad1. Karin Christiansen indledte punktet med en gennemgang af baggrunden og historikken for etablerin-
gen af sektornetværket. Yderligere orienterede Karin Christiansen bl.a. om, at sektornetværket p.t. er ved 
at udarbejde kommissorium for netværket samt udvikling af undervisning i ansvarlig forskningspraksis på 
tværs af sektoren.  
 
Helt aktuelt drøfter netværket p.t. nedsættelse af forskningsetiske komiteer på hver institution. Særligt de 
mindre institutioner er interesseret i en fælles sektorløsning om etablering af fælles forskningsetisk ko-
mité.  
 
UAFP har besluttet, at VIA går videre med etableringen af sin egen forskningsetisk komité, IRB.  
 
UAFP tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad2 Emnet blev drøftet under næste punkt: FIDP-mødebehandling af emnet forskningsetiske komitéer. 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  3. FIDP-mødebehandling af emnet forskningsetiske komitéer 
(10 min) 

Sagsansvarlig: 
AR 

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

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
På møde i styregruppen for FIDP den 9. september 2020 indstiller Sektornetværk for ansvarlig forsknings-
praksis, jf. dagsordenens punkt 3, at FIDP indstiller til rektorkollegiet: 

– At der på hver professionshøjskole etableres forskningsetiske komiteer eller lignende til etisk godken-
delse. 

– At Sektornetværket for ansvarlig forskningspraksis skal påtage sig en koordinerende rolle i forhold til 
lokale komiteers arbejde, herunder at monitorere omfanget af behovet for etiske godkendelser. 

 
Andreas Rasch-Christensen kommer med en kort orientering om FIDPs mødebehandling af ovenstående. 
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Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. orienteringen tages til efterretning 

Referat 
Andreas Rasch-Christensen gav en kort orientering om FIDPs sagsbehandling af etablering af en fælles 
forskningsetisk komité. Der er ikke enighed i sektoren om behovet for en fælles løsning. FIDP har derfor 
besluttet, at de enkelte institutioner kan arbejde videre med selvstændige løsninger.  
 
Der er fortsat et tæt samarbejde omkring udarbejdelse af docentkriterier, fælles skabeloner osv. Dette fæl-
les samarbejde fortsætter. 
 
UAFP tog orientering til efterretning. 
 
I forlængelse af behandlingen af punkt 2 og 3 drøftede UAFP, hvordan der sikres sammenhæng mellem 
VIAs IRB og sektornetværket. Det blev foreslået, at Karin Christiansen udpeges til IRB-arbejdsgruppen. En 
indstilling der er blevet fuldt siden mødets afvikling. 
 
Formanden afrundet punktet med en opfordring til generelt og fortsat at have opmærksomhed på at sikre 
de gode koblinger mellem sektornetværk, UAFP, arbejdsgrupperne, FIDP osv. UAFP er meget positivt ind-
stillet over for muligheden for at dele viden og erfaringer på tværs af sektoren bl.a. gennem sektornetvær-
ket mhp. kvalitetssikring af IRB-arbejdet, men koordinering og ansvar for IRB-løsningerne ligger lokalt.  

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  4. Nedsættelse af ad hoc gruppen ’Etablering af Forskningsetisk 
Komité - Institutional Review Board (IRB) i VIA’ (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA 

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

Bilag 
Bilag 4. Etablering af Forskningsetisk Komité - Institutional Review Board (IRB) i VIA 

Sagsfremstilling 
På UAFP-mødet den 15. juni 2020 blev det besluttet, at nedsætte en ad hoc gruppe der skal udvikle kom-
missorium og regler for en forskningsetisk komité i VIA (Bilag 4). 
 
VIAs forskningschefer har på anmodning fra UAFP indmeldt i alt 6 personer til ad hoc gruppen ’Etablering 
af Forskningsetisk Komité - Institutional Review Board (IRB) i VIA’.  
 
Formandskabet indstiller, at følgende personer udpeges til gruppen: 

1. Dorthe Sørensen (DSOR), Sundhed og velfærdsteknologi 
2. Peer Daugbjerg (PD), Pædagogik og dannelse 
3. Marta Padovan-Özdemir (MAPA), Ledelse, organisation og samfund 
4. Anne Louise Bang (ANLB), Kreative erhverv og professioner 
5. Jeppe Kiel Christensen (JKCN), Innovation og entreprenørskab 
6. Anders Buch (BUCH), Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis 

Økonomi 
[Tekst] 
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Indstilling 
Det indstilles, at 

1. UAFP godkender ad hoc gruppen, og 
2. UAFP drøfter ad hoc gruppens organisering og arbejdsform, herunder afrapportering til UAFP og 

samspil med Sektornetværk for ansvarlig forskningspraksis  

Referat 
AD1: 
Der var forslag om, at Karin Kristiansen erstatter Dorthe Sørensen i arbejdsgruppen. Med den ændring 
blev arbejdsgruppen godkendt. 
 
Arbejdsgruppen ser således ud i sin endelige form: 

1. Karin Christiansen (KACH), Sundhed og velfærdsteknologi 
2. Peer Daugbjerg (PD), Pædagogik og dannelse 
3. Marta Padovan-Özdemir (MAPA), Ledelse, organisation og samfund 
4. Anne Louise Bang (ANLB), Kreative erhverv og professioner 
5. Jeppe Kiel Christensen (JKCN), Innovation og entreprenørskab 
6. Anders Buch (BUCH), Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis 

 
AD2: 
UAFP besluttede, at arbejdsgruppen selv udarbejder et kommissorium, der beskriver opgaver mv. Der blev 
stillet forslag om, at arbejdsgruppen fremadrettet refererer til Forskningschefgruppen, hvilket der var op-
bakning til. Det er således også Forskningschefgruppen, der godkender kommissorium. 
 
Formandskabet for UAFP og rådgiver for UAFP igangsætter arbejdet i gruppen i forbindelse med et op-
startsmøde med henblik på forventningsafstemning. 
 
Arbejdsgruppen igangsættes snarest muligt. 

Kommunikation 
Rådgiver for UAFP indkalder formandskabet og arbejdsgruppen til opstartsmøde. 
Sekretæren for Forskningschefsgruppen orienteres om, gruppens nye opgave. 
 
 

Punkt  5. Nedsættelse af ad hoc gruppen ’Dataadministration’ (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA 

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

Bilag 
Bilag 5. Opdrag for og udpegelse af ad hoc gruppen ’Dataadministration’  

Sagsfremstilling 
På UAFP-mødet den 15. juni 2020 blev det besluttet, at nedsætte en ad hoc gruppe som refererer til 
UAFP mhp. at kortlægge og videreudvikle vores praksisser, retningslinjer og politikker inden for det data-
administrative område (Bilag 5).  
 
VIAs forskningschefer har på anmodning fra UAFP indmeldt i alt 6 personer til ad hoc gruppen ’Dataadmi-
nistration’.  
 
Formandskabet indstiller, at følgende personer udpeges til gruppen: 

1. Raymond Kolbæk (RAKO), Sundhed og velfærdsteknologi 
2. Mette Vedsgaard Christensen (MVC), Pædagogik og dannelse 
3. Frode Boye Andersen (FBA), Ledelse, organisation og samfund 
4. Anna Bondo Medhus (ANBM), Byggeri, energi, vand og klima 
5. Rune Clausen (RUJC), Kreative erhverv og professioner 
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6. Vibeke Røn Noer (VINO), Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis 
 
Foruden ovennævnte personer fra forskningsområdet inviteres DPO Kristian Hohwü (KH), juridisk konsu-
lent Kirsten Harsløf (KIRH) og IT konsulent Kenneth Aaen (KEAA) til at deltage i arbejdet. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. UAFP godkender ad hoc gruppen, og 
2. UAFP drøfter ad hoc gruppens statusafrapportering til UAFP  

Referat 
Ad1. 
Der mangler umiddelbart en direkte kobling til sektornetværket. På den baggrund indstillede Rådgiver for 
UAFP, Kasper Grosen, sig selv til arbejdsgruppen, hvilket blev godkendt. Med den tilføjelse blev arbejds-
gruppen godkendt. 
 
Arbejdsgruppen ser således ud i sin endelige form: 

1. Raymond Kolbæk (RAKO), Sundhed og velfærdsteknologi 
2. Mette Vedsgaard Christensen (MVC), Pædagogik og dannelse 
3. Frode Boye Andersen (FBA), Ledelse, organisation og samfund 
4. Anna Bondo Medhus (ANBM), Byggeri, energi, vand og klima 
5. Rune Clausen (RUJC), Kreative erhverv og professioner 
6. Vibeke Røn Noer (VINO), Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis 
7. Kasper Grosen (KASP), Stab, strategi og politisk analyse 

 
Ad2.  
UAFP besluttede, at arbejdsgruppen selv skal skabe konneks til sektorfællesskabet. Der blev stillet forslag 
om, at arbejdsgruppen fremadrettet refererer til Forskningschefgruppen, hvilket der var opbakning til.  
 
Formandskabet for UAFP og rådgiver for UAFP igangsætter arbejdet i gruppen i forbindelse med et op-
startsmøde med henblik på forventningsafstemning. 
 
Rådgiver for UAFP gjorde opmærksom på, at denne gruppe i mange sammenhænge også kommer til at 
trække ressourcer i Fællesområdet og ikke kun i uddannelses- og forskningsområderne. På den baggrund 
blev det besluttet, at der udarbejdes en kort skriftlig orientering til ledelseskæden (niv. I & II) omkring ar-
bejdet og opgaverne i regi af UAFP. 
 
Arbejdsgruppen igangsættes snarest muligt. 

Kommunikation 
Rådgiver for UAFP indkalder formandskabet og arbejdsgruppen til opstartsmøde. 
Formandskabet udarbejder og udsender en kort mail med præsentation af udvalget med henvisning til 
hjemmeside og styringsdokumenter.  
Sekretæren for Forskningschefsgruppen orienteres om, gruppens nye opgave. 
 
 

Punkt  6. Undervisning i ansvarlig forskningspraksis ved Adjunktakade-
miet 2020-21 (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA/LPBK 

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

Bilag 
[Tekst] 



 

7/9 

 

Sagsfremstilling 
Ansvarlig forskningspraksis indgår som et indholdselement i undervisningen ved Adjunktakademiet fra 
2020-21.  
 
Sanne Haase kommer med en kort orientering om arbejdet med ansvarlig forskningspraksis i Adjunktaka-
demiet.  

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. orienteringen tages til efterretning 

Referat 
Sanne Haase orienterede om, at etablering af de første moduler omkring ansvarlig forskningspraksis er i 
gang. UAFP tog orienteringen til efterretning.  

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  7. Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis ved VIA University 
College (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA 

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

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
På UAFP-mødet den 30. marts 2020 blev det besluttet at indstille til forskningschefgruppen, at Kasper 
Grosen, Stab, strategi og politisk analyse udnævnes til særlig rådgiver for ansvarlig forskningspraksis (Na-
med Person) i VIA. Der arbejdes på en rådgiverfunktionsbeskrivelse. Når der foreligger juridisk godken-
delse af rådgiverfunktionen, fremsendes dette til skriftlig tiltrædelse hos VIAs forskningschefgruppe sam-
men med UAFPs formelle indmeldelse af Kasper Grosen til varetagelse af rådgiverfunktionen om ansvarlig 
forskningspraksis i VIA.  
 
Den særlige rådgiver tilfordnes UAFP og deltager i udvalgets møder uden stemmeret. Den særlige rådgiver 
sidder desuden med som fast medlem i den eksisterende arbejdsgruppe vedr. forskningsintegritet i VIA, 
som refererer til UAFP.  
 
Kasper Grosen kommer med en kort orientering om rådgiverfunktionen i VIA. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. UAFP godkender den foreslåede proces med henblik på udpegning af den særlige rådgiver funktion, 
2. orienteringen fra Kasper Grosen tages til efterretning, samt  
3. UAFP drøfter, hvordan det fremtidige samspil mellem UAFP og den særligt udpegede person kan 

bidrage til, at normerne for ansvarlig forskningspraksis løbende diskuteres i VIA og udvikler sig til 
kultur. 
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Referat 
Beskrivelse af rådgiverfunktionen er p.t. i proces og afventer en juridisk godkendelse. Når disse forhold er 
afklaret godkendes beskrivelsen af rådgiverfunktionen af Forskningschefgruppen.  
 
Rådgiver for UAFP beskrev nogle af de udfordringer, han ser ved rollen som rådgiver fx i forhold til interes-
sekonflikter, udfordringer med henblik på beskyttelse af person-henførebare oplysninger o.l. Der var en 
bredere principiel drøftelse af de udfordringer og etiske dilemmaer, som rådgiver kan komme til at stå i, 
samt det råderum som rådgiver har at handle indenfor.  
 
UAFP tog orienteringen til efterretning. 

Kommunikation 
Når beskrivelsen af rådgiverfunktionen er klar, sendes denne til skriftlig godkendelse i Forskningschef-
gruppen. 
 

Punkt  8. Input til arrangement for docenter og forskningsledere med 
temaet ansvarlig forskningspraksis (15 min) 

Sagsansvarlig: 
SAHA 

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

Bilag 
Bilag 8. Ansøgning om midler til arrangement vedr. ansvarlig forskningspraksis i VIA 

Sagsfremstilling 
På forskningschefmødet den 27. august 2020 blev det besluttet at tildele ressourcer til afholdelse af et 
halvdagsarrangement for docenter og forskningsledere under overskriften ansvarlig forskningspraksis (Bi-
lag 8). Formålet med arrangementet er at skabe fælles forståelse og fælles sprog på tværs af forsknings-
centrene. Arrangementet er samtidig en konsolidering af mødeforum for docenter og forskningsledere der 
blev etableret i marts 2020.  
 
Med udgangspunkt i ansøgning om midler til nærværende arrangement bedes UAFP drøfte og komme 
med inputs til arrangementet. 
 
Videre proces 
Sanne Haase indgår i organiseringen. Det endelig input fra UAFP tager Sanne med retur til arbejdsgrup-
pen, der har til opgave at planlægge og afholde arrangementet. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
Det indstilles, at 

1. input til arrangementet drøftes 

Referat 
Den 17. december planlægges workshop omkring ansvarlig forskningspraksis. 
Arbejdsgruppen stiler efter en dialogbaseret og inddragende proces af deltagerne i workshoppen. Der ar-
bejdes også med, at undervisere fra adjunktakademiet deltager og afvikler en workshop. 
 
Fra UAFP blev nævnt, at det er vigtigt for medarbejderne blot at mødes frem for selve temaet for dagen. 
På den baggrund må hovedformålet med dagen være mere kulturskabende og inddragelse af deltagerne i 
arbejdet. 
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Mere konkret blev det også foreslået, at der er luft til drøftelse af generelle problemstillinger, som fx drøf-
telse af de tematikker/udfordringer, som arbejdsgrupperne støder på fx databehandling eller organisering, 
således emner bliver meget konkrete. 
 
Sidst blev der opfordret til, at såfremt der kommer mange input, skal vi være klar med et setup efterføl-
gende til at følge op på de forslag, der kommer frem på en sådan dag. 
 
Sanne Haase takkede for input. 

Kommunikation 
Formanden tager input med til arbejdsgruppen. 
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