
Skabelon for afrapportering vedr. interdisciplinære netværk 
(max. 3 A4-sider) 

 

Anfør netværkets navn: Aarhus University Network for Interdisciplinary Drug Resistance 
Research - IDRRES 
 
1. Aktiviteter – status og fremadrettet 
 
1.1 Beskriv kort de væsentligste aktiviteter, som netværket har gennemført siden sin etab-
lering. 
 
SVAR:  
Som planlagt er der gennemført en møderække, hvor netværkets medlemmer har fremlagt perspektiver 
på og viden om resistens set fra de forskellige faglige discipliners perspekter.  
Activity 1) Consolidation of network at AU og 2) Exploration of disciplinary and interdisciplinary po-
tentials 

 Der er indtil nu afholdt 7 møder med faglige oplæg på tværs af fakulteter ved Christian Wejse, 
Niels Brimnes, Jens Seeberg, Mikala Wang, Mette Søgaard, Thomas Vorup-Jensen, Tina Søren-
sen Dalgaard, Niels Nørskov-Lauritsen, Iben Brandenburg.  

 En fælles artikel er under udarbejdelse m.h.p. at konkretisere netværkets interdisciplinære po-
tentialer. 

Activity 3) Identification of priority areas of interdisciplinary research 
 Finansieringsmuligheder påvirker udviklingen af prioritetsområder; der er kontakt til Innovati-

onsfonden vedr. et kommende opslag om forskningsmidler til resistensforskning af potentiel in-
teresse for iDRRES. Det er aftalt at IF deler et concept paper med iDRRES til kommentering 
forud for udarbejdelse af opslag.  

Activity 4 . Colloquium on drug resistance 
 Et internationalt seminar om resistens med fokus på TB er planlagt til afholdelse i november 15. 

En plan for colloquium er under udarbejdelse. 

Activity 5. Identification of partners for externally funded research application 
 Der er afholdt en rejse til Indien mhp. at undersøge mulige partnerskaber for MDRTB-forskning 

 
1.2 Afviger de gennemførte og påtænkte aktiviteter fra det, som er beskrevet i ansøgnin-
gen?  
Hvis ja: Hvad er årsagen? 
 
SVAR: Nej 
 
 
1.3 Har netværket resulteret i etablering af nye forskergrupper, forskningsprojekter eller 
sampublikationer på tværs af fagområder på AU? 
Hvis ja: Anfør de væsentligste. 
 
SVAR: Eftersom der er tale om udvikling af et nyt område uden forudgående tværfakultært samarbejde 
var det ikke forventet, at disse resultater ville kunne høstes indenfor det første år. 
 
 
1.4 Har netværket udviklet den internationale platform inden for sit forskningsområde? 
Og hvad er planerne for yderligere at realisere netværkets internationale potentiale? 
 



SVAR: 
Som anført ovenfor er der planlagt afholdelse af internationale seminarer, begyndende i 2015 og med 
fortsættelse i 2016, herunder med henblik på etablering af et internationalt konsortium der kan udvikle 
større forskningsansøgninger 
 

2. Ansøgninger – status og fremadrettet 
 
2.1 Hvilke større interdisciplinære ansøgninger har netværket udarbejdet, og hvad er re-
sultaterne heraf? 
 
SVAR: 
Der er endnu ikke udarbejdet sådanne ansøgninger. 
 
 
2.2 Hvilke fundingmuligheder planlægger netværket at arbejde med? 
 
SVAR: 

 Innovationsfondens kommende opslag 
 3rd Call ERAnet: Transmission Dynamics to Open in January 2016 

(http://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/3rd-joint-call-transmission-dynamics/)  

 

3. Eventuelle, øvrige bemærkninger 
 
SVAR: Der er etableret en hjemmeside for netværket: www.idrres.au.dk  
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