
Jascha Fondens etiske retningslinjer 

 
Alle ansøgere skal i ansøgningen erklære, at ansøgeren i enhver henseende vil gennemføre sin forskning 

i overensstemmelse med sædvanlig god forskningsmæssig skik. 

Hvor det måtte være relevant, skal ansøgeren i ansøgningen kort redegøre for særlige forhold, der måtte 

kunne kompromittere overensstemmelsen mellem det konkrete forskningsprojekt og sædvanlig god 

forskningsmæssig skik. 

I denne henseende skal det særskilt oplyses, såfremt forskningsprojektet har ansøgt, eller mod taget, 

tilsagn om forskningsstøtte fra eksempelvis medicinalvirksomheder eller andre, der har en økonomisk 

interesse i forskningsprojektets udfald. 

Det skal særskilt oplyses, såfremt forskningen involverer dyreforsøg. 

Forskningen skal tillige i enhver henseende være videnskabeligt redelig. 

Ansøgeren og andre medvirkende i forskningsprojektet er alle forpligtet af disse etiske retningslinjer. 

Ansøgeren og alle medvirkende i forskningsprojektet er forpligtet til at overholde gældende 

videnskabsetiske regler, herunder lægeforeningens etiske regelsæt og Helsinki-deklarationen. Kliniske 

studier skal være godkendt af Videnskabsetisk Komite. Godkendelsen fra Videnskabs etisk Komite skal 

vedlægges ansøgningen. 

Alle relevante lovregler, herunder også miljømæssige regler, internationale og nationale regler for 

sikkerheder og rettigheder for patienter og forsøgspersoner, og internationale og nationale regler for 

dyrevelfærd skal ligeledes overholdes. 

Afrapportering af forskningsresultater og fremlæggelse af et retvisende forskningsregnskab 
Ansøgeren forpligter sig til, efter afslutning af projektet, at fremsende en kort rapport om 

forskningsprojektets videnskabelige konklusioner, samt et retvisende regnskab for forskningsprojektet. 

Offentlighed 
Såfremt Jascha Fondens navn skal angives i offentligt tilgængeligt materiale, skal der forinden indhentes 

samtykke fra Jascha Fonden, dels til offentliggørelsen og dels til offentliggørelsens form og indhold. 

Tilbagebetaling af overskydende støtte 
Ansøger forpligter sig til skriftligt at orientere Jascha Fonden i tilfælde af, at der fremkommer 

"overdækning" f.eks. som følge af, at der fremkommer flere forskningsstøttemidler end 

forskningsbudgettet tilsiger. 

I en sådan situation kan Jascha Fonden kræve en forholdsmæssig del af den bevilgede støtte 

tilbagebetalt, ligesom Jascha Fonden, hvor midlerne endnu ikke er udbetalt, er berettiget til at reducere 

sit støttetilsagn til et mindre beløb, eller til helt at tilbagekalde støttetilsagnet. 

Ansøgeren forpligter sig til skriftligt at orientere Jascha Fonden, såfremt projektet alligevel ikke 

iværksættes, eller begrænses i væsentligt omfang. I sådanne tilfælde kan Jascha Fonden tilbagekalde sit 

støttetilsagn eller begrænse dette. 

 


