
 

Vejledning i habilitet i Hjerteforeningens forskningsudvalg  
 
Det er det enkelte medlems pligt at oplyse forskningsudvalget om eventuel inhabilitet i forbindelse med 
udvalgets bedømmelse af ansøgninger om forskningsstøtte. 
  

1. Et medlem er inhabil, hvis  
medlemmet selv er ansøger eller indgår i den forskergruppe, hvorfra der søges  

medlemmet er vejleder for ansøgeren  
medlemmet er leder af den afdeling/institut/organisation, hvor en ansøger er ansat  

medlemmet er ansat i den afdeling/institut, hvor ansøger er ansat  
 

2. Et medlem er almindeligvis inhabil, hvis  
medlemmet er nyligt udtrådt af en forskergruppe, hvorfra der nu søges  

der er særlige faglige eller personlige relationer mellem et medlem og en ansøger  
 

3. Hvis punkt 1 og 2 ikke er tilfældet, er et medlem almindeligvis ikke inhabil, hvis  
medlemmet er ansat i det hjertecenter, hvor ansøger er ansat  
 

4. Er et medlem inhabil i forhold til en ansøgning, kan medlemmet ikke bedømme ansøgningen. 
Medlemmet kan ligeledes ikke deltage i drøftelsen af ansøgningen på uddelingsmødet og skal derfor 
forlade mødet, inden ansøgningen drøftes.  
 

5. Indkomne ansøgninger i en uddelingsrunde gennemgås for inhabilitet af sekretariatet inden 
uddelingsmødet. Er et medlem inhabil i forhold til en ansøgning, markeres det i forskningsdatabasen. 
Medlemmerne af Forskningsudvalget gennemser vurderingerne af inhabilitet og informerer 
administrationen om eventuelle manglende markeringer af inhabilitet. På den baggrund korrigeres 
vurderingen af inhabilitet af administrationen. Er der tvivl om graden af habilitet, kan forskningsudvalget, 
foruden det medlem habilitetsspørgsmålet omhandler, umiddelbart træffe afgørelse om habilitet. 
Afgørelser indskrives i forskningsdatabasen.  
 

6. Hvis det påvises, at et medlem eller en ekstern bedømmer har været inhabil i forbindelse med 
bedømmelsen af en ansøgning, bortfalder forskningsudvalgets afgørelse. Ansøgningen behandles snarest 
muligt på ny. Er der allerede udbetalt midler inden fejlen opdages, afgør Hjerteforeningens bestyrelse 
sagen.  
 

7. En klage over forskningsudvalgets eller administrationens afgørelse af habilitet kan indbringes for 
Hjerteforeningens bestyrelse til endelig afgørelse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitetsregler for forskningsudvalg godkendt 4. december 2014  

 


