
 
 

   
 

Møde i Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 
 
Sted: 
Campus Aarhus N, lokale T4.05 

 Mødedato: 
26. september 2022, 9.00-11.00 

Deltagere 
Sanne Haase (formand) 
Andreas Rasch-Christensen 
Lars Peter Bech Kjeldsen  
Theis Raaschou Andersen 
Kasper Grosen 
 
Gæster 
Kristian Hohwü 
 
Afbud 
Anders Bisgaard 

Dagsorden 
1. Behandlingsgrundlag for forskning 
2. LUKKET 
3. Eventuelt 

 
 

Punkt  1. Behandlingsgrundlag for forskning 

Sagsansvarlig: 
SAHA 
 

  

 
Sagsfremstilling 
VIA har gennem de seneste år anvendt såvel den generelle 
forskningshjemmel i databeskyttelsesforordningen som samtykke som 
behandlingsgrund for forskning. Det anbefales fremadrettet, at samtykket 
kun anvendes som undtagelse i helt særlige tilfælde. For at 
imødekomme krav om dokumentation for frivillig deltagelse mv. 
kombineres den generelle forskningshjemmel med informeret samtykke.  
  
Kristian Hohwü præsenterer på punktet nærmere om den rådgivning, der 
fremadrettet vil blive give i forhold til forskningsprojekters 
behandlingsgrundlag.  
  
Chefkonsulent Kristian Hohwü fra Campusliv og planlægning deltager 
under behandling af punktet. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
 

 
REFERAT 

Mødeleder: 
Sanne Haase 
 
Referent: 
MAKC 

E: MAKC@via.dk 
T: +4587550585 

Dato: 27. oktober 2022 
J.nr.: A22-68488 
Ref.: MAKC 
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Referat 
Sanne bød velkommen til Kristian, der derefter orienterende om, at det fremadrettet anbefales at benytte den 
generelle forskningshjemmel (artikel 6 1, e). I tilfælde, hvor der behandles følsomme oplysninger, gælder i 
øvrigt databeskyttelsesloven. Samtykket giver kun lov til det, der fremgår specifikt af samtykket. Hvis der fx 
ønskes større mulighed for efterfølgende videregivelse af data til yderligere forskningsformål kan dette bedre 
muliggøres ved at bruge den generelle behandlingshjemmel.  
 
Kristian informerede yderligere om, at man fortsat skal informere deltagere. Det skal blot fremgå, at det er 
den generelle forskningshjemmel, der er grundlag for behandlingen.  
 
Konkret kommer der information vedr. ændringen og diverse vejledninger opdateres. 
 
Derudover informerede Kristian om, at:  

- der er en særlig opmærksomhed vedr. børn og personer med funktionsnedsættelse og hvordan de 
informeres alderssvarende.  

- han indgår som medlem i et nyt specialudvalg nedsat af Datatilsynet med fokus på behandling af 
personoplysninger i forbindelse med forskning. 

 

Punkt  2. LUKKET 

Sagsansvarlig: 
SAHA 
 

  

 
 

Punkt  3. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 
Alle 
 

  

Sagsfremstilling 
Udvalget drøfter sager under evt.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget drøfter sager under evt.  
 
Referat 
Der var intet til drøftelse under eventuelt.  
 


	Sagsfremstilling

