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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  1. FEBRUAR 2016 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt: 26. januar 2016, kl. 15 – 17  

Sted: Udvalgsværelse 4, Nørregade 10  

Referent: Janne Simonsen   

Til stede: 

Formand professor Thomas Riis (TR), næstformand professor Peter Sandøe 

(PS), professor Michael Kjær (MK), lektor Klemens Kappel (KK), professor 

Barbara Ann Halkier (BH), professor Hanne Foss Hansen (HH), professor 

Michael Sørensen (MS) 

Afbud: 

Professor Lauge O. Nielsen (LN)  

Fra sekretariatet: 

Cand. jur. Janne Simonsen (referent)    

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Drøftelse af udkast til retningslinjer vedr. forskningssamarbejde 

4. Drøftelse af udkast til politik for fælles forfatterskaber 

5. Oddershede-rapport - høringssvar  

6. Konference 2016 - emner 

7. Planlægning af kommende møder 

8. Eventuelt 

9. Konkrete sager 



 

 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Godkendelse af dagsorden   

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2) Meddelelser 

 Formanden orienterede om, at der er kommet to nye sager til 

Praksisudvalget.   

 KK orienterede om, at Det Humanistiske Fakultet er ved at etablere et 

IRB (Institutional Review Board).   

 

Ad 3) Drøftelse af udkast til retningslinjer vedr. forskningssamarbejde 

PS redegjorde kort for forløbet efter, at retningslinjerne blev behandlet i 

KUFIR den 7. december 2015. Han oplyste, at PU’s formandskab efter 

aftale med F & I har udarbejdet forslag til en præambel, og at KUFIR har 

fremsendt bemærkninger til inspiration for PU’s udarbejdelse af endeligt 

oplæg.   

 

Udvalget drøftede herefter de enkelte ændringsforslag. 

 

Det blev besluttet, at formandskabet indarbejder de vedtagne ændringer og 

sender et endeligt oplæg til godkendelse i udvalget, inden oplægget sendes 

til F & I med henblik på forelæggelse for KUFIR.  

 

Ad 4) Drøftelse af udkast til politik for fælles forfatterskaber 

Udvalget drøftede det reviderede forslag til politik for forfatterskaber og 

godkendte udkastet med de under drøftelserne vedtagne ændringer og 

tilføjelser.  

 

Det blev besluttet, at formandskabet indarbejder de vedtagne ændringer og 

tilføjelser og sender et endeligt udkast til godkendelse i udvalget.    

 

Ad 5) Oddershede-rapport - høringssvar 

Formanden oplyste, at formandskabet, på grundlag af udvalgets drøftelser af 

rapportens anbefalinger, vil udarbejde et udkast til høringssvar fra 

Praksisudvalget. Sekretariatet sender udkastet til udvalget med henblik på 

bemærkninger. Praksisudvalgets høringssvar vil indgå som en del af et 

institutionelt høringssvar.   

 

Udvalget drøftede herefter Oddershede-rapportens 12 anbefalinger, idet 

udvalget navnlig havde bemærkninger til følgende: 

 

Anbefaling 1 og 4:  

 Det undrer udvalget, at der i rapporten foreslås overlappende 

kompetencer mellem praksisudvalgene og UVVU, for så vidt angår 

plagiering og forfatterskaber. Efter den foreslåede ordning vil PU 



 

 

SIDE 3 AF 3 være kompetent til at behandle alle sager om plagiering og 

forfatterskaber uanset sagens grovhed. Dette er egnet til at skabe 

usikkerhed om kompetenceforholdene.   

 Udvalget foreslår, at alle typer af sager vedr. brud på god 

videnskabelig praksis starter i et praksisudvalg med henblik på evt. 

henvisning til UVVU, hvis det vurderes, at sagen drejer sig om 

videnskabelig uredelighed – det vil medvirke til at skabe en klar 

kompetencefordeling mellem praksisudvalgene og UVVU.   

 

Anbefaling 2: 

 Det undrer udvalget, at der foreslås indført en årlig afrapportering fra 

institutionerne til UVVU, da praksisudvalgene normalt i forvejen vil 

lave en årsrapport vedrørende afgjorte sager. Hensigtsmæssigt hvis 

disse årsrapporter blev gjort tilgængelige et fælles sted. 

 

Ad 6) Konference 2016 - emner   

Udvalget godkendte ”Named Person”-ordningen som tema på konferencen 

den 24. maj 2016 med henblik på en efterfølgende evaluering af ordningen. 

 

Sekretariatet vil på dette grundlag gå videre med planlægning af 

konferencen. 

 

Ad 7) Planlægning af kommende møder 

Sekretariatet oplyste, at næste møde er fastlagt til fredag den 18. marts 2016 

kl. 9 – 11. 

 

Sekretariatet udsender Doodle med henblik på fastsættelse af dato for et 

møde primo juni 2016. 

  

Ad 8) Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 

Ad 9) Konkrete sager 

Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige. 


