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Møde i Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 
(UAFP) 

Sted: 
Skype 

 Mødedato: 
30. marts 2020 
Kl. 14.00-15.00 

Deltagere 
Anders Bisgaard, Andreas Rasch-Christensen; Lars Peter Bech Kjeld-
sen; Sanne Haase, Theis Raaschou Andersen, Jeppe Kiel Christensen 
 
Desuden deltager tilforordnet Kasper Grosen samt sekretær for ud-
valget Britt Nyborg Chielens  

Afbud 
[Navne] 
 

Dagsorden 
1. Velkomst og valg af mødeleder 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Redegørelse for rammerne for udvalgets arbejde samt 

præsentation af ansvar og opgaver 
4. Beslutning om konstituering af udvalget 
5. VIAs arbejde med forskningsintegritet 
6. Beslutning om forretningsorden for udvalget 
7. Procedure for behandling af mistanke om tvivlsom 

forskningspraksis 
8. Undervisning, oplæring og supervision i integritet i forskning 
9. Etablering af intranet- og hjemmeside for Udvalg for ansvarlig 

forskningspraksis 
10. Det videre arbejde og mødeplan for udvalget 
11. Eventuelt 

 

Punkt  1. Velkomst og valg af mødeleder 

Sagsansvarlig: 
Lars Peter Bech Kjeldsen 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Der er ingen bilag til punktet 

Sagsfremstilling 
Lars Peter Bech Kjeldsen byder velkommen til Udvalg for ansvarlig 
forskningspraksis (UAFP). Herefter vælges en mødeleder, som leder 
mødet indtil formanden er valgt under punkt 4. 
 
Indstilling 
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Det indstilles, at Lars Peter Bech Kjeldsen fungerer som mødeleder. 

Referat 
LPBK blev valgt som mødeleder. 
 
 

Punkt  2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsansvarlig: 
Mødeleder 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Der er ingen bilag til punktet 

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Indstilling  
Det indstilles, at den udsendte dagsorden godkendes.  

Referat 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

Punkt  3. Redegørelse for rammerne for udvalgets arbejde samt præ-
sentation af ansvar og opgaver 

Sagsansvarlig: 
Sanne Haase 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Bilag 3.1. Politik for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 
Bilag 3.2. Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sagsfremstilling 
Sanne Haase præsenterer politik og regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis i VIA og introducerer 
udvalget til udvalgsmedlemmernes rolle, opgave og ansvar. 
 
Indstilling 
Der lægges op til en drøftelse og forventningsafstemning af udvalgsmedlemmernes roller, 
opgaver og ansvar.  

Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget gøres opmærksom på, at inden politik og regler for ud-
valget endeligt kan godkendes med rektors underskrift, sendes alle dokumenter til HR Jura til kommente-
ring. Det blev besluttet, at eventuel yderligere godkendelse i udvalget kun var nødvendigt, hvis der var 
mange/indholdsændrende kommentarer fra HR Jura. 
 
 
 

Punkt  4. Beslutning om konstituering af udvalget 

Sagsansvarlig:  Journalnr.: U0001-7-3-1-20 
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Mødeleder 

Bilag 
Der er ingen bilag til punktet 

Sagsfremstilling 
I henhold til § 6 i Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 3.2) skal udvalget udpege en for-
mand og en næstformand blandt sine medlemmer.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget vælger en formand og en næstformand blandt dets medlemmer.  

Referat 
Sanne Haase blev valgt til formand 
Lars Peter B. Kjeldsen blev valgt til næstformand. 

Kommunikation 
Efter udvalgsmødet udsendes en meddelelse på medarbejderportalen med præsentation af det nyetablerede 
udvalg med formand og næstformand. 
 
 

Punkt  5. VIAs arbejde med forskningsintegritet 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Der er ingen bilag til punktet 

Sagsfremstilling 
Siden efteråret 2018 har en intern arbejdsgruppe bestående af Lars Peter Bech Kjeldsen, Karin Christian-
sen, Sanne Haase, Lene Mosegaard Søbjerg, Stine Bjorholm og Kasper Grosen arbejdet med integritet i 
forskning i VIA, herunder udarbejdet udkast til hhv. kodeks for integritet i forskning ved VIA University Col-
lege, et sæt retningslinjer for, hvordan mistanker om brud på ansvarlig forskningspraksis samt oversigt over 
relevante støttedokumenter til nærværende kodeks. Der udestår fortsat et større arbejde i forhold til udarbej-
delse af retningslinjer for undervisning, oplæring og supervision i ansvarlig forskningspraksis.  
 
Arbejdsgruppen er sidenhen blevet forankret under forskningschefgruppen, men er desværre blevet reduce-
ret i antal som følge af fratrædelser og består for nuværende af Sanne Haase, Lars Peter Bech Kjeldsen, 
Karin Christiansen og Kasper Grosen. Sanne Haase, Lars Peter Bech Kjeldsen og Kasper Grosen mødtes 
den 20. december 2019 sammen med Jette Regnarsson Jacobsen fra Stab, strategi og politisk analyse 
(STP) for at drøfte setup omkring udvalg for ansvarlig forskningspraksis, herunder udvalgets organisering, 
kompetenceområde, mødevirksomhed, sagsbehandlingsprocedurer og udvalgsbetjeningens omfang og or-
ganisering. Arbejdsgruppen fandt det i den forbindelsen hensigtsmæssigt, at opdele og revidere den eksiste-
rende retningslinje for håndtering af sager under udvalg for ansvarlig forskningspraksis. Dette bl.a. ud fra et 
hensyn om gennemsigtighed. Følgelig udarbejdede arbejdsgruppen nedennævnte dokumenter: Arbejds-
gruppen har således formuleret nedenstående dokumenter, som blev forhåndsgodkendt i forskningschef-
gruppen den 18. februar 2020: 

– Politik for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 3.1) 
– Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 3.2) 
– Forretningsorden for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 6) 
– Procedurer for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 7) 
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Der er behov for, at der løbende kan arbejdes effektivt med forskningsintegritet i VIA. Det indstilles derfor til 
forskningschefgruppen, at den eksisterende arbejdsgruppe suppleres med formand og næstformand for ud-
valg for ansvarlig forskningspraksis og genkonstitueres med deltagelse af VIAs rådgiver for ansvarlig forsk-
ningspraksis, VIAs repræsentant i sektornetværk for ansvarlig forskningspraksis og på sigt også en repræ-
sentant fra det Institutional Review Bord (IRB), som skal etableres. Det besluttes, om arbejdsgruppen place-
res under Udvalg for ansvarlig forskningspraksis eller forskningschefgruppen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan VIAs arbejde med forskningsintegritet fremadrettet organisereres 
og understøttes mest hensigtsmæssigt med henblik på beslutning herom. 

Referat 
Udvalget ønsker, at den eksisterende arbejdsgruppe under forskningschefgruppen reorganiseres og sam-
mensættes af formand og næstformand for udvalget, VIAs repræsentant i sektornetværk for ansvarlig for 
ansvarlig forskningspraksis, VIAs særlige rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og på sigt også en repræ-
sentant fra VIAs Institutional Review Bord (IRB).  
 
Chefkonsulent Kasper Grosen blev indstillet som VIAs særlige rådgiver for ansvarlig forskningspraksis. 
 
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen placeres under Forskningschefsgruppen og at denne behandler ind-
stillingerne fra arbejdsgruppen. 
 
Udvalget indstiller til forskningschefgruppen, at: 

1. at den eksisterende arbejdsgruppe genbesættes af formand og næstformand for udvalget, VIAs re-
præsentant i sektornetværk for ansvarlig for ansvarlig forskningspraksis, VIAs særlige rådgiver for 
ansvarlig forskningspraksis og på sigt også en repræsentant fra VIAs Institutional Review Bord (IRB).  

2. at den eksisterende arbejdsgruppe refererer til udvalget 
3. at Kasper Grosen udnævnes til særlig rådgiver for ansvarlig forskningspraksis 

 
 
 

Punkt  6. Beslutning om forretningsorden for udvalget 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Bilag 6 Forretningsorden for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sagsfremstilling 
I henhold til § 11 i Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 3.2) fastsætter udvalget selv en 
forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen er udarbejdes af UAFP og fastsættes i hen-
hold til regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis, § 13 og indeholder bestemmelser om UAFPs virke, 
herunder møder, mødeindkaldelser, forhandlinger og afstemninger.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget drøfter vedlagte forretningsorden med henblik på godkendelse. 

Referat 
Forretningsorden blev godkendt. Inden den endeligt kan godkendes med rektors underskrift, sendes for-
retningsordenen til HR Jura til kommentering. Det blev besluttet, at eventuel yderligere godkendelse i ud-
valget kun var nødvendigt, hvis der var mange/indholdsændrende kommentarer fra HR Jura. 

Kommunikation 
[Tekst] 
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Punkt  7. Procedure for behandling af mistanke om tvivlsom forsk-
ningspraksis 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Bilag 7 Procedurer for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en procedure, der beskriver aktører og den trinvise sagsbehandling i forbindelse med be-
handling af sager ved Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. bilag 7.1). Proceduren er udarbejdet i over-
ensstemmelse med regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget drøfter vedlagte procedure med henblik på godkendelse. 

Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget gøres opmærksom på, at inden procedurer for udvalget 
endeligt kan godkendes med rektors underskrift, sendes alle dokumenter til HR Jura til kommentering. Det 
blev besluttet, at eventuel yderligere godkendelse i udvalget kun var nødvendigt, hvis der var mange/ind-
holdsændrende kommentarer fra HR Jura. 
 
 

Punkt  8. Undervisning, oplæring og supervision i integritet i forskning 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
Bilag 8 Den danske kodeks for integritet i forskning 

Sagsfremstilling 
Specifik undervisning i integritet i forskning samt løbende oplæring og supervision i ansvarlig forskningsprak-
sis er centrale elementer i etableringen af en kultur, der fremmer integritet i forskning. VIA bør påtage sig an-
svaret for den forskning, der udføres, under hensyntagen til opbygning og bevaring af en kultur, der under-
støtter integritet i forskning, via undervisning, oplæring og supervision. Det danske kodeks for integritet i 
forskning (jf. bilag 8.1) har en række anbefalinger til undervisning og vejledning af både yngre og mere seni-
orforskere i forskningsintegritet, som med fordel kan følges.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan undervisning, oplæring og supervision i integritet i forskning plan-
lægges og gennemføres med henblik på beslutning herom. 

Referat 
Udvalget besluttede at give arbejdsgruppen bemyndigelse til at lave en (mini-)kortlægning af, hvilke aktivi-
teter der allerede eksisterer i de forskellige forsknings- og udviklingscentre, hvad er der behov for at sup-
plere med? Hvor mangler vi kompetenceudvikling? Undervisning vurderes som obligatorisk, men det skal 
overvejes, hvordan den bedst kan kobles til eksisterende aktiviteter, fx adjunktakademiet.  
 
Målet er, at alle skal have disse kompetencer på sigt. Hvad kan med fordel igangsættes med det samme, 
og hvad må givetvis vente? Når kortlægningen er klarlagt, forelægges anbefalinger og den endelig indstil-
ling til forskningschefgruppen til endelig godkendelse, således rektor indgår i den endelige beslutnings-
proces. 
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Når arbejdet i UAFP skal vurderes fx om et år, bør det indgå som en del af evalueringen, at der er et per-
sonsammenfald mellem UAFP og Forskningschefgruppen. Hvilke fordele og ulemper giver det? Og er der 
noget, der med fordel kan og skal flyttes fra det ene udvalg til det andet. 
 
 

Punkt  9. Etablering af intranet- og hjemmeside for Udvalg for ansvarlig 
forskningspraksis 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Der arbejdes aktivt på at oprette en hjemmeside for udvalget, ligesom der arbejdes på at etablere en intranet-
side på medarbejderportalen, herunder pågår kortlægning og opdatering af eksisterende relevante webste-
der/dokumenter på tværs af medarbejderportalen samt udarbejdelse af nye i samarbejde med IT & Digitalise-
ring. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

Referat 
Kommunikation forespørges om de vil etablere den officielle hjemmeside, hvor bl.a. generelle sagsbehand-
lingskridt, dagsordener og referater fra udvalget mv. offentliggøres, og hvor det er muligt at indgive an-
klage. På medarbejderportalen opdateres også alle øvrige dokumenter med relevans for arbejdet med 
forskningsintegritet, således der her på sigt bliver muligt at etablere én indgang til fx samtykkeerklærin-
ger, kurser, GDPR mv.  
 
Det er vigtigt med et nøgternt fokus på indhold, således at siderne opleves som en fortsat hjælp i forsk-
ningsarbejdet. Det overvejes og vurderes løbende, om vi med fordel kan samle alle informationerne på det 
åbne web. 
 
Frem mod næste møde drøftes transparens-principper på mail. Der gives en status på næste møde. 
 
Arbejdsgruppen fik bemyndigelse til at arbejde videre med opgaven. 
 
 

Punkt  10. Det videre arbejde og mødeplan for udvalget 

Sagsansvarlig: 
Formand for udvalget 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
I henhold til Regler for Udvalg for ansvarlig forskningspraksis (jf. Bilag 3.2) afholder udvalget mindst fire ordi-
nære møder om året. To møder i første halvår og to møder i andet halvår. Sekretariatet forslår nedenstå-
ende mødeplan for udvalget for 2020:  

– 15. juni (kl. 8.30-10.30) 
– 28. september (kl. 9.00-11.00) 
– 30. november (kl. 13.00-15.00) 

 



 

7/7 

 

Der er udsendt Outlook kalenderbookinger ift. ovenstående. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Referat 
BRNC undersøger om mødet i juni kan flyttes, da hun ikke kan deltage den 15. juni.  
 
Juni-mødet er derfor lige nu indkaldt henholdsvis 15.og 16. juni. Et af medlemmerne har p.t. en aftale i ka-
lenderen den 16. juni, som muligvis kan hindre en endelig flytning. Når vi kommer lidt tættere på, vurderes 
endeligt, hvornår næste møde afholdes. 
 
 

Punkt  11. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 
Alle 

 Journalnr.: U0001-7-3-1-20 

Sagsfremstilling 
[Tekst] 

Referat 
Der var ingen emner til punktet. 
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