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Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sted: 
Online 

 Mødedato: 
1. marts 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 
 

Afbud 
[Navne] 
 

Dagsorden 
1. Status og orienteringer på/fra de forskellige arbejdsgrupper 

mv. 
2. Udvikling, forskningskultur og fælles forventningsafstemning 
3. Eventuelt 

 
 

Punkt  1. Status og orienteringer på/fra de for-
skellige arbejdsgrupper mv. 

Sagsansvarlig: 
SAHA/KASP 

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

Bilag 
Årsrapport til NVU: VIAs årlig afrapportering af tilfælde af tvivlsom 
forskningspraksis (baggrundsinformation). 
 

Status på (sam)arbejdet i sektornetværket 
v/KASP 
Kasper Grosen giver en status på arbejdet i sektornetværket for an-
svarlig forskningspraksis, hvor VIA er repræsenteret ved docent Karin 
Christiansen.  
 
Referat 
Kasper Grosen gav en status på arbejdet i sektornetværket. Fokus 
p.t. er bl.a. på udarbejdelse af skabeloner med henblik på etablering 
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af forskningsetiske komiteer, udarbejdelse af cases på tværs af sektoren til brug i fx vurderingspraksis 
samt erfaringsudveksling om deling af data. 
 

Status på arbejdsgruppen Dataadministration v/KASP 
Kasper Grosen giver en status på, hvordan arbejdsgruppen er kommet fra start. Hvad er i fokus, hvad er 
gået godt, og hvad kræver særlig opmærksomhed i arbejdsgruppen? 
 
Referat 
Kasper Grosen gav en status på etableringen af arbejdsgruppen. Fokus p.t. er bl.a. tilrettelæggelse af 
støttefunktioner på tværs af forskningsmiljøerne, udarbejdelse af udkast til overordnet politik for data-
administration som har til formål at understøtte en fælles forståelse og kultur omkring korrekt dataad-
ministration og give et fælles grundlag, som forskningscentre, -programmer, -grupper m.fl. kan bruge til 
at videreudvikle supplerende politikker og procedurer, der fremmer korrekt administration af primært 
materiale og data inden for alle forskningsområder. Aftaleskabelon for håndtering og anvendelse af 
data omkring forskningssamarbejde er ligeledes under udarbejdelse.  
Politikken skal godkendes af Forskningschefgruppen. Tidshorisont inden sommerferien, men afhænger 
af onboarding af kollegaer i arbejdet. 
 

Status på arbejdsgruppen IRB v/KASP 
Kasper Grosen giver en status på, hvordan arbejdsgruppen er kommet fra start. Hvad er i fokus, hvad er 
gået godt, og hvad kræver særlig opmærksomhed i arbejdsgruppen? 
 
Referat 
Kasper Grosen gav en status på etableringen af arbejdsgruppen. IRB er et selvstændigt udvalg, som lig-
ger uden for UAFP. Fokus p.t. er udarbejdelse af kommissorium for en egentlig komite, som senere for-
ventes etableret. Der vil forventelig være udskiftninger i arbejdsgruppen, da flere ikke ser sig selv som 
mulige medlemmer af en egentlig IRB. Tilsvarende arbejde pågår i den tværgående sektorarbejds-
gruppe, hvor der også er fokus på armslængdeprincippet. Der er behov for at tegne et billede af, hvilke 
projekter der har behov for en forskningsetisk forhåndsgodkendelse, samt hvad eventuelle ikke-god-
kendte anmodninger får for konsekvenser. 
 

Status på arbejdet omkring en mere enkel tilgang til medarbejderportalen 
v/KASP 
Kasper Grosen giver en status på arbejdet omkring en mere enkel tilgang til medarbejderportalen.  
 
Referat 
Kasper Grosen gav en status på arbejdet. Arbejdet er nu placeret under forskningschefgruppen, hvor 
emnet også er blevet behandlet. Lars Peter Bech Kjeldsen supplerede med, at de i arbejdsgrupperne ar-
bejder med at få lavet en ”landingpage”, hvorfra der er en enkelt adgang til de forskellige informationer. 
Lars tager initiativ til at få udarbejdet en oversigt over, hvad har vi af udestående, og hvad der er behov 
for at få løst. Det blev nævnt, at vi som gruppe har behov for at få lavet en række prioriteringer i forhold 
til, hvad der bør prioriteres først, da det ellers bliver spredt fægtning. 
 

Faggruppen omkring kompetenceudvikling. 
Sanne Haase giver en status på arbejdet i faggruppen omkring kompetenceudvikling. I samme ombæring 
efterlyser faggruppen gode cases/idekatalog til det videre arbejde. 
 
Referat 
Sanne Haase gav en status på arbejdet i faggruppen. Den tværdisciplinære forankring af faggruppen er 
med til at sikre en ensartethed i, hvad vi gør på dette område, ligesom vi undgår for stor personfølsom-
hed.  
 
Som tidligere orienteret om, så bliver der nu undervist i dette på adjunktakademiet.  
Faggruppen arbejder videre med at udarbejde cases, der fx kan bruges i forbindelse med workshop for 
docenter og forskningsledere i efteråret 2021 og det uddannelsesforløb, vi skal afvikle næste år med 
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invitation til sektoren. Der blev opfordret til at indsende cases, som kan bruges som konkret undervis-
ningsmateriale. Faggruppen er også bragt i kontakt med den arbejdsgruppe, der udvikler det interne 
projektlederkursus såvel som den arbejdsgruppe, der udvikler det interne forskningslederkursus mhp. at 
få sendt ensartede budskaber ud omkring ansvarlig forskningspraksis. 
 

Undervisning i ansvarlig forskningspraksis ved Adjunktakademiet 2020-21  
Sanne Haase giver en kort orientering om arbejdet med ansvarlig forskningspraksis i Adjunktakademiet.  
 
Referat 
Sanne Haase gav en kort status om arbejdet samt oplyste, at undervisning i ansvarlig forskningspraksis 
for første gang er gennemført som del af det obligatoriske FoU-modul. I næste fase udvides dette ind-
holdselement igen. Deltagerne har været meget positive omkring de nuværende aktiviteter vedr. ansvar-
lig forskningspraksis. 
 

Indstilling 
Det indstilles, at  

1. UAFP tager orienteringerne til efterretning 

Referat 
Se under de enkelte punkter. 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  2. Udvikling, forskningskultur og fælles forventningsafstemning 

Sagsansvarlig: 
SAHA/alle 

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

Bilag 
Regler for UAFP, afsnit 1. 
§ 2. UAFP er nedsat for at medvirke til at sikre og fremme:  

– en hurtig og effektiv håndtering af mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis,  
– en koordineret dialog med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, og  
– en ansvarlig forskningspraksis i VIA og støtte op om forskningsintegritetsindsatsen, som den 

er beskrevet i Den danske kodeks for integritet i forskning. 

Sagsfremstilling 
Fokus i dette punkt er en åben drøftelse af vores forskningskultur og forventningsafstemning af, hvordan 
vi behandler emner i dette forum. Vi er endnu ikke helt i mål med den infrastruktur, vi er startet ud med at 
etablere, men vil alligevel lige evaluere lidt på, hvordan vi skal arbejde i udvalget, og hvordan vi eventuelt 
kan bruge udvalget til at erfaringsdele vedrørende initiativer i forskellige dele af organisationen. 
 
Der lægges op til en åben drøftelse i UAFP med fokus på: 
– Status på arbejdet med fælles forskningskultur i de enkelte centre. 
– Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt – både i vores setup omkring arbejdsgrupper, organi-

satoriske niveauer i forhold til FoU, og hvor kan vi med fordel korrigere vores indsats med henblik på 
fortsat fremdrift  

– Er der emner vi med fordel kan (for)behandle i UAFP forud for beslutning/drøftelse i Forskningschef-
gruppen? 

– Hvilke forventninger er der til UAFP i 2021 
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Med udgangspunkt i de givne input udarbejder formandskabet en formandsberetning, således rektor på 
baggrund heraf får mulighed for at revurdere indstilling, udpegning, genudpegning af medlemmer i UAFP. 

Økonomi 
Ej relevant. 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP bidrager åbent til drøftelsen. 

Referat 
Der var en åben drøftelse i UAFP. På baggrund af drøftelsen aftalte udvalget, at det på det kommende 
møde vil prøve en eller flere ’dummy’-sager med fiktive anklager, anklagede og indklagede testpersoner 
med henblik på dialogskabelse og understøttelse af den kulturudviklende refleksion. 
 
Sanne følger op med faggruppen og forskningscheferne med henblik på indhentning af gode cases.  

Kommunikation 
 
 

Punkt  3. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 
[Navn] 

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

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Der var ingen mener til punktet. 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
[Tekst] 

Referat 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
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