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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

21. nov. 2022 14.00-15.30 Rektoratets mødelokale 10 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Niels Mejlgaard (NM), 

Hans Erik Bøtker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter (BV), 

John Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 3 Søren Broberg Nielsen, AU Forskning 

Noter Inge Liengaard 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden   

Noter - 

Konklusion Godkendt  

2 Godkendelse af referat 

Noter - 

Konklusion Godkendt 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Datatilsynets specialudvalg om behandling af personoplysninger i 

forskning 

Noter Søren Broberg Nielsen orienterede om sagen (slides vedhæftes). 

• Specialudvalget er overvejende bemandet med personer, der har juridisk 

eller sundhedsfaglig ekspertise. UFM har udpeget person med IT-/system-

ekspertise (fremfor én med kendskab til forskningsområdet).  

• Derfor foreslås, at der på AU nedsættes en VIP sparringsgruppe, der kan 

bidrage med input/perspektiver ift. emner, der er væsentlige for forskellige 

typer forskningspraksis; fx  

- Til hvilken målgruppe skal vejledninger skrives? 

- Opfattelsen af ejerskab – hvordan kan man dele? 

- Samspil mellem forskellige lovgivninger  

- Behandling af forskningsdata i forskningsbaseret undervisning.  

 

Drøftelse 

• Der blev kvitteret for orienteringen og for ambitionen om at inddrage for-

skeres erfaringer og behov.  

 

Konklusion Forskningsudvalget  

• Tilsluttede sig forslaget om en VIP-sparringsgruppe, og der fremsendes 

snarest forslag til deltagere til DPO (gerne både mænd og kvinder).  
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• Opfordrede til, at sagen igen drøftes i Forskningsudvalget, hvis det opleves 

som vanskeligt at vinde lydhørhed i specialudvalget.  

 

4 Etablering af URIS-implementeringsgruppe på AU 

Noter BBN indledte kort.  

Han noterede sig, at nogle universiteter allerede har lavet et meget stort og 

grundigt arbejde, som vi bør lade os inspirere af.  

 

Konklusion Forskningsudvalget  

• Tilsluttede sig kommissoriet med følgende justeringer:  

- Der udpeges i alt fem forskningsfaglige repræsentanter til gruppen: 1 

prodekan for forskning (som samtidig er forperson for gruppen) samt 

1 fra hver af de øvrige fakulteter.   

- Der skal være mindst 2 institutledere blandt de forskningsfaglige re-

præsentanter.  

• Pegede på Brian Vinter som forperson.  

 

5 Eventuelt 

Noter Indstillinger til DFF-bestyrelse og DFIR blive kort vendt.  

Konklusion - 

 
Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 

 


