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Referat 

 

ORGANISATORISK 

 

- Papir fra AUH om  ”Ledelse under Fælles Tag” – professorernes 

indplacering (Ebba Nexø og Therese Ovesen) –  

o Claus Thomsen vil se på seneste version og vil vende tilbage 

til Therese Ovesen med en præcisering af LSP rollen 

- Vejledning i anvendelse af forskningskonti på AUH: Ny på vej 

(Claus Thomsen) –  

o Vigtigt, at vi alle kontrollerer, hvad vi godkender med tanke 

på sagerne fra RH. LSP har en vigtig rolle som garant for at 

forskningsmidler i den givne afdleing anvendes korrekt. Der 

har på den anden side været tale om, at kun ansatte i Region 

Midt kan anvende forskningsmidler på AUH. Dette er ikke 

tilfældet, men vi skal være mere detaljerede med 

begrundelserne. Den nye vejledning vil præcisere disse og 

andre forhold inklusiv at der kan ikke slås bevillinger 

sammen på én konto (selv om man beder om det fra 

Regnskabsafdelingen) 

- Seneste nyt fra Health 20 min. (Allan Flyvbjerg)  

o se vedhæftede 

-  

FORSKNING 

- Nyt fra forskeruddannelsen, herunder stipendier, 

forskeruddannelsesprogrammer (Lise Wogensen Bach) – 15 min 

o Se vedhæftede 

-  

UDVIKLING 

- Proces vedrørende flytning af forskningsfaciliteter (Claus Thomsen 

og Kristjar Skajaa) – 15 min 



o Der vil til dette formål blive ansat en person (på 

kandidatniveau) på IKM, som skal facilitere processen. 

Desuden bør flyttegrupper indeholde en person fra 

forskningsmiljøet i afdelingen der, hvor større udstyr eller 

andet skal flyttes.  

- PURE  - pas på upload af artikler (Peter Hokland) – 5 min 

o Se vedhæftede. Det er meget vigtigt, at 1. forfatteren selv 

tjekker validiteten af hver Pure upload, da der kan komme 

besynderlige fejl. Referenten har således oplevet at ”J. Clin. 

Invest.” blev til ”Anatolian J. Clin. Invest.” og at ”BLOOD” 

blev til ”Gekkan BLOOD” � 

 

 

På gensyn på bestyrelsens vegne 

 

Peter Hokland 

 

EVT: Efterfølgende til mødet har Therese Ovesen fremsendt følgende, som vil 

blive taget op ved næste møde 

 

Emne: Koordinationsudvalg 19.5  

 

Kære Claus. 

Jeg har med stor interesse læst de tre vedhæftede dokumenter omhandlende 

integritet i forskning og ansvarlig forskningspraksis. 

Overordnet synes jeg, at det er lykkedes at omsætte essensen i udkastet fra 

Styrelsen for Forskning og Innovation til en overskuelig ”manual” for Health. 

Det er meget kærkomment og nødvendigt med klarhed over definitioner, 

regler, standarder og kommandoveje på området. Jeg synes måske, at 

”institution” burde præciseres: AU, Health, IKM, afdeling/speciale ? 

Der er for mig at se ingen tvivl om, at lærestolsprofessorerne har det daglige 

ansvar for (er gate keepere for) forskningsintegriteten, og at forskningspraksis 

foregår efter de beskrevne principper. Men det bør nok understreges, at 

lærestolsprofessorerne godkender alle projekter i afdelingen uanset omfang 



med særlig fokus på: 

1. videnskabelighed 

2. gennemførlighed 

3. etik 

4. anmeldelser 

5. samarbejdsaftaler/kontrakter 

6. forfatterskaber 

7. interessekonflikter 

  

Og at lærestolsprofessorerne sikrer formidling af regelsættet samt 

undervisning/træning på området.  

  

Desuden synes jeg, at der er behov for en diskussion af 

lærestolsprofessorernes muligheder/”håndgreb” i tilfælde af, at forskere dels 

ignorerer kravet om lærestolsprofessorens godkendelse af projekter, dels ikke 

opfylder kriterierne for forskningsintegritet/ansvarlig forskningspraksis. Der må 

selv sagt være en bagatelgrænse for, hvad der skal gå videre til instituttet, råd 

og/eller udvalg ? Skal/kan vi eksempelvis stoppe et projekt, hvis dette er 

iværksat uden godkendelse eller relevante tilladelser ? Skal/kan vi bremse 

publicering, såfremt der er mistanke om interessekonflikter ? osv.  

Det optimale er selvfølgelig, at den slags ordnes i mindelighed mellem 

lærestolsprofessoren og forskeren, men der er desværre eksempler på, at 

begrebet ”det frie forskningsinitiativ” tolkes som ”at man selv bestemmer”. Og 

dermed kan et projekt jo være langt i processen – måske afsluttet. Og 

konflikten lurer jo også lige om hjørnet i den slags sager. 

  

Lang smøre, men kortfattet: vil foreslå en lærestolsprofessor ABC i 

praktisering af regelsættet samt håndtering af afvigelser/undladelser/”lovbrud” 

– måske en sag for Professorsammenslutningen. 

  

KH Therese 

. 

 


