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Aarhus University Network for Interdisciplinary Drug Resistance Research 
– IDRRES 

15.12.2014 kl. 11-13:30 i lokale 1451-515 (Nobelparken) 

 

Nøgleord: Konsolidering af netværket og undersøgelse af interdisciplinære potentialer 

 

Forslag til dagsorden 

1. Velkomst og præsentationsrunde inkl. Kort præsentation af forventninger og ideer 
2. Tanker om interdisciplinaritet og tværfagligt forskningssamarbejse, v. Jens Seeberg – 

efterfulgt af diskussion 
3. Hjemmeside v. Martin Damgaard Larsen 
4. Planlægning af forår 2015 
5. Ideer til efterår 2015 (og evt. videre) 
6. Frokost  

 

REFERAT 

Deltog i mødet: Thomas Vorup-Jensen, Tina Sørensen Dalgaard, Christian Wejse, Mette 
Søgaard, Lars Bach, Bjarke Nielsen, Niels Brimnes, Birgitte Brock, 
Mikala Wang, Jens Seeberg, Martin Damgaard Larsen (ref.) 

Afbud: Svend Ellermann-Eriksen, Helle Risdahl Juul-Madsen, Lars Jørgen 
Østergaard, Niels Nørskov-Lauritsen, Andreas Roepstorff, Uffe Juul 
Jensen, Viola Burau, Jørgen Eskild Petersen 

Velkomst og præsentationsrunde 

 

 

Præsentationer 

Jens Seeberg byder velkommen til indledende møde i IDRRES 
netværket, hvor mål og ambitionsniveau for (forsknings)samarbejde 
skal overvejes. Præsentationer, bordet rundt:  

• Jens Seeberg, antropologi, inst. for Kultur og Samfund, bl.a. 
interesse i TB kontrol/epidemi i Indien. Har tidligere arb. I det 
indiske nationale TB kontrolprogram og arbejder nu med MDR-
TB-epidemien i Sydasien.   

• Thomas Vorup-Jensen, inst. for Biomedicin, arbejder bl.a. 
med cellers immunologi, auto-immune sygdomme, infektions-
medicin, Hepatitis B–udfordringer i Asien (m. Jørgen Eskild 
Petersen, inst. for Klinisk Medicin), desuden videnskabshistorie. 

• Tina Sørensen Dalgaard, inst. for Husdyrvidenskab – 
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immunologi og mikrobiologi (AU Foulum). Arbejder m. høns og 
svin, sammenspil ml. infektioner. Instituttet har stor fokus på 
lægemiddelresistens.  

• Christian Wejse, infektionsmedicinsk afd. og inst. for 
Folkesundhed. Bl.a. fokus på TB og HIV (Guinea Bissau).  

• Mette Søgaard, inst. for Klinisk Medicin – Klinisk 
Epidemiologi. Arbejder bl.a. med hvad der udskrives af medicin 
og valg af præparater.  

• Lars Bach, inst. for kultur og samfund – Interacting Minds 
Centre. Baggrund i evolutionsbiologi, arb. med humane 
systemer, socioøkonomiske dilemmaer og spilteori (individets 
vs. fællesskabets interesser). 

• Bjarke Nielsen, antropolog v. Center for Rusmiddelforskning 
(BSS), fokus på brug/misbrug/afhængighed af heroin; ifm. 
behandling og illegal forbrug.  

• Niels Brimnes, historie, inst. for Kultur og Samfund. Bl.a. 
(samf.historisk) fokus på vaccinationsprogrammer og TB-
epidemier; ny bog om TB i Indien.  

• Birgitte Brock, inst. for Biomedicin og Klinisk Medicin. Fokus 
på resistens; koncentrationer af antibiotika, test af indhold i 
medicin (Ghana). Stor risiko for folk ikke får, det de skal.  

•  Mikala Wang, inst. for Klinisk Medicin. Arb. med resistens og 
multibakterier; ser pt. meget MRSA i DK. Vedr. brug af 
Meropenem (antibiotikum, når intet andet virker): fredeligt i DK 
men kritisk i udland (Indien, Asien); store resistensproblemer i 
sigte.  

Tanker om interdisciplinaritet og tværfagligt forskningssamarbejde, v. Jens 
Seeberg – efterfulgt af diskussion 

Oplæg v. Jens 

 

 

 

 

 

 

 

(se ppt. - bilag A): Fokus på det interdisciplinære; åbenhed for andre 
fagligheder; tålmodighed og mod. Udfordringer ift. tværfaglig 
publicering, og ift. at opnå midler. Kommer ind på grundantagelser of 
tolkninger; forsk. videnskabssyn; forsk. kvalitetskriterier. Trans-, multi- 
eller interdisciplinær forskning. I iDRRES er det måske det sidste, vi i 
førte omgang arbejder hen imod.  

Organisering af samarbejde; lokal-global – hvor vil vi arbejde/fokusere? 

Forslag: En række af oplæg fra forsk. fagligheder samt diskussion af 
fælles interesser og samarbejdsflader.  

Fordel: netværket er ikke bundet af særlige krav ift. opslag etc. Hvilke 
områder kunne være interessante at forfølge forskningsmæssigt?   

Der skitseres udkast til datoer for næste halve års møder + 1 ½ dag 



Mødereferat: IDRRES 

 3 

 

 

Respons & diskussion 

 

 

workshop i juni (fx på Kaløvig kursuscenter).  

…. 

Der er opbakning til forslaget om et forår, hvor der ses nærmere på, 
hvad vi kan internt. Derefter invitation af folk udefra i efteråret – samt 
afklaring af, hvor der skal fokuseres (ind/udland?).  

Det bifaldes at der tænkes i finansiering. Netværket kan være godt ift. 
en Horizon 2020 ansøgning – eller flere forskellige; nødv. med EU- 
samarbejdspartnere. Ikke nødvendigvis kun i EU, måske også Indien.  

Jens Seeberg understreger at det primære mål er (mindst) én større 
ansøgning, der giver en bevilling. Dog svært at gætte hvornår opslag 
kommer (NB: gode muligheder for om budgettering inden for samme 
år; IDRRES-midler kan ikke overføres ml. år).   

Det bemærkes at nogle calls kræver samarbejde med industrien. Der 
skal kigges efter andre muligheder end Horizon 2020. Der drøftes bl.a. 
Gates Foundation (som dog slår sig op på velgørenhed men kræver 
profit og produkter) og Trygfonden. Ansættelse af en gruppe ph.d.’ere, 
som kunne udfordres tværfagligt, nævnes som en interessant mulighed.  

Der nævnes en 50 mio. AU-pulje; men kun ren infrastrukturstøtte. 

Der spørges ind til om der er krav om konkrete ’deliverables’. Svaret er 
nej, der er ingen krav om publikationer i IDRRES-regi. Imidlertid er der 
enighed om, at udarbejdelse af fælles publikation(er) vil styrke 
netværket og stille os stærkere ift. forskningsansøgninger. 

Der drøftes tværfaglige publiceringsmuligheder; fx Social Science and 
Medicine, hvor der godt kan perspektiveres (ikke kun resultater). Eller 
The Lancet. Man kunne bruge netværkets tilgange til artikelfokus; 
cluster of viewpoints. Det påpeges at publicering ikke haster, men at en 
deadline i sensommer/efterår 15 vil give mulighed for at forårets oplæg 
føder ind til artikel/artikler.  

Planlægning af forår 2015  

Mødedatoer & 
temaoplæg 

Kun 1. og 2. mødegang drøftes mere konkret; det besluttes at mødes den 
9/1. Det besluttes at afholde forårets møder på en af oplægholdernes 
institution. Første gang i Skejby. Det påpeges at 2. mødedato ligger i 
vinterferien; det besluttes at rundsende doodle med flere forslag til 
datoer for denne 2. mødegang + forslag til en alternativ mødedato 
(foruden de foreslåede fredage) for hver af de resterende møder i 
foråret, inklusiv juni-workshop.   
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Mødetemaer 

Oplæg giver kort præsentation af forskningsemne og indikation af 
hvor der er behov for tværfagligt input/ideer til tværfaglig forskning 

• 1. møde: 9. Januar: ’TB’. Korte oplæg (ca. 10 min.) v. Christian 
Wejse, Niels Brimnes og Jens Seeberg.   

• 2. møde: (Doodle) februar: ’Registerforskning’, v. Mette Søgaard 
+ ’overblik over resistente bakterier’, v. Mikala Wang. 

• 3. møde: (Doodle) marts: Eksperimentelle vinkler på 
resistensforskning, v. Thomas Vorup-Jensen og Tina Sørensen 
Dalgaard 

 

Hjemmeside v. Martin Damgaard Larsen 

 Udkast til netværks-hjemmeside præsenteres. Domænet er/bliver: 
www.idrres.au.dk - placeret under ’research’ på AU’s web. 

Det drøftes om nyhedsmodul (’news’; nyt fra netværket og/eller 
relaterende nyheder) skal anvendes. Forudsætter praksis med løbende 
input om interessante resistens-nyheder fra netværksmedlemmer. 
Ligger pt. som centralt element på forsiden, men kan let fjernes eller 
evt. skjules indtil videre. Der efterspørges en lukket ’dokument-side’ til 
interne oplæg/slides mv. 

Når siden er (mere) på plads gøres den fuldt aktiv, så den kan søges 
frem i Google. Der kan evt. måles på, hvorfra trafikken til sitet kommer.  

Næste møde 

Mødedato for første 
møde i 2015 

Fredag den 9. Januar, kl. 14-16. Tema: TB. Sted: Skejby.  

ADRESSE OG LOKALE FØLGER! 

 
 
 
  
  
 


