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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  21. APRIL 2016 

Forum Praksisudvalget (PU) 

Møde afholdt: 18. marts 2016, kl. 9 – 11 

Sted: Udvalgsværelse 4, Nørregade 10 

Referent: Janne Simonsen (Rektorsekretariatet) 

 

 

 

 

Til stede: 
Formand professor Thomas Riis (TR), næstformand professor Peter Sandøe 
(PS), professor Michael Kjær (MK), lektor Klemens Kappel (KK), professor 
Hanne Foss Hansen (HH) og professor Michael Sørensen (MS) 

Afbud: 
Professor Lauge O. Nielsen (LN) og professor Barbara Ann Halkier (BH) 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde den 26. januar 2016 
3. Meddelelser 
4. Konference 2016 – status på forberedelser 
5. Konkrete sager 
6. Planlægning af kommende møder 
7. Eventuelt 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden   
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra møde den 26. januar 2016 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 



 

SIDE 2 AF 3  
Ad 3) Meddelelser 
• KK orienterede om, at der nu formelt er oprettet et IRB (Institutional 

Review Board) på Det Humanistiske Fakultet. KK lovede at skaffe og 
rundsende det skriftlige grundlag (vedtægter) for IRB’s virke. 

• PS orienterede om, at der pågår overvejelser om at oprette et fælles IRB 
for SUND og SCIENCE – i første omgang som et frivilligt system. 

• TR oplyste, at TEOL har genudpeget Lauge Nielsen som medlem af PU 
for en 3-årig periode med virkning fra den 25. april 2016. 

• TR orienterede om, at ”Københavns Universitets retningslinjer for god 
videnskabelig praksis i samarbejde med eksterne parter” havde været 
forelagt KUFIR, som havde udtrykt stor tilfredshed med oplægget. 

• TR orienterede om, at oplægget til ”Københavns Universitets politik for 
forfatterskaber” var gået til ledelsesbehandling. PU vil forholde sig til 
evt. bemærkninger.   

  
Ad 4) Konference 2016 – status på forberedelser 
TR orienterede kort om programmet for konferencen og formålet hermed. 
Han oplyste, at alle oplægsholdere er på plads. 
 
Ad 5) Konkrete sager 
Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige. 
   
Ad 6) Planlægning af kommende møder 
Udvalget kunne ikke fastlægge en dato for juni-mødet på grundlag af den 
afholdte Doodle afstemning. Der var enighed om, at det var nødvendigt at 
forsøge igen med samme datoer + den 20. juni og nye tidspunkter (9-11 og 
14-16), idet man var enige om at udskyde sommermiddagen til efter 
sommerferien.     
 
Sekretariatet udsender ny Doodle med henblik på fastsættelse af dato for 
juni-mødet. 
  
Ad 7) Eventuelt 
• PS foreslog, at sekretariatet opretter et elektronisk grupperum for PU, 

således at alt materiale til udvalget fremover kan lægges i 
grupperummet og tilgås af medlemmerne dér. Dette vil spare ressourcer 
og gøre det nemmere at overskue store mængder materiale i fx de 
konkrete sager. Der var stor opbakning til forslaget, og det blev 
besluttet, at sekretariatet går videre med idéen. 

• Som følge af den store tilgang af sager med meget omfattende og 
uoverskueligt bilagsmateriale, blev det drøftet at indføre formkrav til 
bilagsmaterialet. Det blev besluttet at sekretariatet i samarbejde med 
formandskabet skal udarbejde udkast til et skema, som overvejes 



 

SIDE 3 AF 3 anvendt i forbindelse med klager til PU (med angivelse af indklagede, 
klagepunkter og hvad der understøtter klagepunkterne). 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Thomas Riis 
Formand 

/Janne Simonsen 
Specialkonsulent 
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