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Mødedato: 25. februar kl. 15.00 
Mødested: 5132 - 133 Ørkenfortet (20 Projektor), Forskeruddannelsen, Katrinebjerg-
vej 89 F 
Mødeemne: Ordinært møde i ph.d.-udvalget 
 
Deltagere:  
VIP: 
Anne-Mette Hvas, professor, Inst. for Klinisk Medicin (formand)  
Mette Nyegaard, lektor, Inst. for Biomedicin,  
Kristian Vissing, lektor, Inst. for Folkesundhed, Department of Public Health 
 
Ph.d.-studerende/observatører:  
Andreas Halgreen Eiset, Inst. for Folkesundhed, 
Kasper Glerup Lauridsen, ClinFo 
Khoa Manh Dinh, ClinFo 
Alice Knudsen, BioMed 
Cecilie Siggaard Jørgensen, ClinFo 
Anders Sjørslev Schmidt, ClinFo  
 
Andre faste mødedeltagere:  
Helene Nørrelund, ph.d.-skoleleder,  
Henrik Scriver, specialkonsulent, Forskeruddannelsen (referent). 
 
Der var afbud fra følgende: Cai Grau, Inst. for Klinisk Medicin, Ole Ingemann 
Hansen, vice-statsobducent, Inst. for Retsmedicin, Lise-Lotte Kirkevang, lektor, Inst. 
for Odontologi og Oral Sundhed. Damian Hertoft Goldberg, funktionschef, Forskerud-
dannelsen. 
 
 
 

Referat af Ph.d.-udvalgets møde 25. februar 2019 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste ph.d.-udvalgsmøde  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 
 
3. Meddelelser fra Ph.d.-forening og ph.d.-skoleleder 

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund og Anders Sjørslev Schmidt fra ph.d.-foreningen 
orienterede kort om planlægningen af 3rd NorDoc PhD Summit 29-30. august 2019 + 
et kursusprogram de foregående 3 dage (26-28. august med fælles ramme). Det for-
ventes, at man vil kunne åbne for tilmelding medio marts 2019.  
Vedr. kursusprogrammet henviste de til Kamille Smidt Rasmussens klumme i februar-
udgave af ph.d.-skolens månedsbrev (February 2019). Desuden oplyste de, at der forbin-
delse med Summit også afholdes en Hack om implementering af medikoteknisk udstyr 
i klinikken. 
 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(b4362b49-6deb-4c2c-9027-48dc6cdbd5e6).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4fc3a2a4-248b-4ff2-9010-8abdd61a35b8).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(be8e9b78-cd9c-42f5-a702-2614a5fa848a).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(be8e9b78-cd9c-42f5-a702-2614a5fa848a).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(4a990316-5250-4ea2-a693-cc5eaa15fd82).html
http://auheft.cmail20.com/t/ViewEmail/j/1D36CD7933C25B312540EF23F30FEDED/B43F122E1B8461922C69F821C9DCC086
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Ph.d.-foreningens formand Kasper Glerup Lauridsen oplyste at der afholdes general-
forsamling i foreningen 21. marts. Der vil blive orienteret om dennes forløb på næste 
møde i Ph.d.-udvalget. 
 
4. Orientering fra de enkelte underudvalg – bilag 1 

• Underudvalget vedr. interne retningslinjer: Der var ikke nyt fra dette udvalg 
og ingen bemærkninger. 

• Fra Kursusudvalget forelå der referat af udvalgets møde 21. februar.  
Alice Knudsen kommenterede kort referatet:  
Man havde på mødet ønsket en uddybning af forskellene mellem det ny kursus 
i udarbejdelse af systematiske reviews (v. Merete Bjerrum) og det eksisterende 
kursus Synthesizing Evidence: Meta- Analyses and Systematic Reviews (v. An-
ders Hammerich Riis). 
 
Der var indgivet et ønske om, at det eksisterende og et nyt kursus i statistik-
programmet Stata suppleres således at man var bedre til Stata, når man star-
tede på biostatistikkurset. Det blev diskuteret, at t online-kursus i basale fær-
digheder kunne være en god mulighed. 
 
Desuden annonceres det, at åbning af kursuskalenderen for tilmeldinger ryk-
kes ca. 1 uge for at give nyindskrevne ph.d.-studerende mulighed for at til-
melde sig kurser ved indskrivningens start. Der blev dog givet udtryk for et øn-
ske om en løbende åbning for tilmeldinger. Det blev oplyst, at der for nærvæ-
rende er lukket for opdateringer af kursuskalenderen, og at der arbejdes på at 
finde frem til en varig alternativ it-løsning, evt. for hele universitetet. Under 
drøftelsen i ph.d.-udvalget blev der udtrykt ønske om, at man i dette arbejde 
opsøger erfaringer med systemer til tilsvarende anvendelse fra andre instituti-
oner og lande. Kursusudvalget holdes underrettet om udviklingen via Forsker-
uddannelsens kursusteam. 
 
Under drøftelsen i ph.d.-udvalget blev det forklaret at årsaget til, at et tidligere 
ikke-ECTS-bærende kursus (Data Management & Stata) nu var blevet udstyret 
med ECTS. Helene Nørrelund oplyste, at det var en konsekvens af afskaffelsen 
af redskabskurser: Dette kursus er nu ”forfremmet” til forskerkursus og giver 
derfor ECTS. 
 
Det blev foreslået at etablere en basal startpakke (med bl.a. kurset i ansvarlig 
forskningspraksis) af kurser, som automatisk tilbydes til nyindskrevne ph.d.-
studerende. Det skal dog ikke være obligatorisk at tilmelde sig på dette sta-
dium i studiet, da det for nogle kan være hensigtsmæssigt at udskyde bestemte 
kurser til et tidspunkt, hvor det passer bedre ind i projektforløbet. 
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• Underudvalget vedr. merit og dispensation: Indholdet af det fremsendte bilag 
blev taget til efterretning uden bemærkninger. 
 

5. Sammensætning af ph.d.-bedømmelsesudvalg – bilag 2 

Formanden redegjorde kort for baggrunden for, at hun havde ønsket denne problema-
tik sat på dagsordenen: Der var flere spørgsmål involveret i en konkret sag, som hun 
på ph.d.-udvalgets vegne havde behandlet.  

a. For det første kravet om, at et medlem ikke må have sampubliceret med ho-
vedvejleder og/eller ph.d.-studerende inden for de seneste 3 år. Hun oplyste, 
at hun på ph.d.-udvalgets vegne har godkendt tilfælde af sampublicering, hvis 
der har været tale om store forskerkonsortier, hvor der ikke reelt har været 
tale om kontakt mellem parterne.  

b. Mht sampublicering har der været et eksempel, hvor hovedvejleder inden for 
de seneste 3 år havde sampubliceret med én af de foreslåede bedømmere. På 
baggrund af habilitetsreglerne blev vedkommende afvist som mulig bedøm-
mer  

c. Endelig er der spørgsmålet om vurdering af om et designeret medlem er lektor 
eller har forskningserfaring og merit svarende til lektorniveau. Hvis det drejer 
sig om en relativt ung forsker, som f.eks. ikke selv har været ph.d.-vejleder, er 
det vigtigt at denne person kommer i bedømmelsesudvalget med erfarne be-
dømmere. 

 
ad a. Der var enighed om, at denne praksis er uproblematisk. 
 
ad b. Der var enighed om afgørelsen. Det er opfattelsen, at tilfælde af den art i de fleste 
tilfælde vil blive håndteret af den ansvarlige FP-leder. Man enedes derfor om, at det 
kunne være hensigtsmæssigt at tydeliggøre vejledningen på dette punkt ved at nævne 
muligheden for, at hovedvejlederen kan søge rådgivning hos FP-lederen. Det er dog 
klart, at man godt kan komme ud for, at relevante inhabilitetsforhold ikke nødvendig-
vis er kendt af den godkendende instans, men at vi arbejder i et tillidsbaseret system. 
 
ad. c. Der var enighed om, at det bør sikres både, at medlemmerne har de rette kompe-
tencer og det rette niveau. Dette vil i sig selv medvirke til at sikre, at det enkelte med-
lem også besidder den nødvendige personlige integritet til at gøre sin indflydelse gæl-
dende. 
 
Det blev under drøftelsen af dette punkt nævnt, at det kan være vanskeligt at finde de 
rette personer, som også aktuelt har tid til at påtage sig opgaven. Helene Nørrelund 
påpegede det vigtige i, at habilitetsproblematikken tages alvorligt, idet manglende agt-
pågivenhed kan medføre, at en bedømmelsessag skal starte helt forfra. Hun opfor-
drede desuden til, at man på tværs af institutterne samarbejder om at finde relevante 
formænd. Dette kan f.eks. gøres ved, at man evt. finder sammen om at oprette en slags 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Henrik Scriver 
 
Dato: 26. februar 2019 

 

Side 4/5 

”formandskatalog”, og at man bl.a. derved giver meriterede forskere adgang til selv at 
udtrykke interesse for at stille sig til rådighed for den slags opgaver. 
På forslag fra formanden blev det besluttet at der på næste møde i udvalget tages en 
nærmere drøftelse af blanketten til medforfattererklæringer med det tilhørende 
skema, som vurderer den ph.d.-studerende andel. 
 
6. Tilknytning af medvejleder fra udlandet – bilag 3 
 
Helene Nørrelund oplyste, at det er fakultetsledelsens ønske at der arbejdes på, at de 
ph.d.-studerende i højere grad end nu får tilknyttet udenlandske medvejledere, hvor 
det er muligt og relevant (Der er dog ikke opstillet et konkret måltal for dette). Bag-
grunden for dette er at foreløbige data tyder på, at er en positiv sammenhæng mellem 
dette og den pågående internationaliseringsproces. Måske kan en intensivering af 
denne form for samarbejde også medføre bedre ansøgninger (om indskrivning, fun-
ding m.v.), et mere tætmasket professionelt netværk for den studerende og generelt 
højere kvalitet i ph.d.-projekter og forskning i øvrigt. Hun oplyste, at det er øjeblikket 
er ca. 1/6 af ph.d.-skolens studerende, der har en udenlandsk medvejleder. 
 
Der blev under den efterfølgende drøftelse bl.a. givet udtryk for følgende synspunkter: 

- det er vigtigt og naturligt at udenlandske medvejledere hentes via hovedvejle-
deren 

- at have en udenlandsk medvejleder er også til gavn for hovedvejlederen (spar-
ring, internationalt netværk m.v.) 

- det kan være relevant at inddragelse af udenlandsk medvejledning sker i pro-
jektforløbet 

- man bør have øje for bidraget til internationaliseringsprocessen og tilskyndel-
sen til etablering af internationale miljøskift 

- der kan skabes incitamenter for at inddrage udenlandsk medvejledning (f.eks. 
midler til rejser begge veje), men man skal være opmærksom på, at det sker på 
en sådan måde, at det hele ikke bare bliver noget formelt uden reelt forplig-
tende samarbejdsindhold 

- for udenlandske medvejledere kan det være et incitament at være med i et for-
løb, hvor man ikke har noget administrativt medansvar 

- måske kunne PhD planner indeholde spørgsmål, som stimulerer til overvejel-
ser over mulighederne for etablering af den slags samarbejder ved f.eks. at 
lægge op til at redegøre for konkret planer om tid og sted for miljøskift 

- sideløbende med dette bør det overvejes om der kan etableres flere medvejle-
dersamarbejder med virksomheder. 

 
7. Orientering fra udvalgets medlemmer – hvad rører sig i de fag-

lige miljøer i forhold til ph.d.-skolen? 

Der var ikke bemærkninger til dette punkt. 
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8. Evt. 

Mette Nyegaard beklagede, at den tidligere mulighed for at afslutte en bedømmelse 
med at bede om ”minor changes” tilsyneladende ikke længere kan bruges. Mulighe-
derne er nu accept, revision eller Rejection. 
 
Helene Nørrelund oplyste, at denne mulighed reelt fortsat eksisterer i forbindelse med 
revision, men at den fordrer enighed hos alle parter om, at de påkrævede mindre æn-
dringer kan gennemføres med opretholdelse af forsvarsdatoen. 
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