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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  6. JULI 2015 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt: Den 30. juni 2015, kl. 14 – 16 

 

 

Sted: Udvalgsværelse 4, Nørregade 10  

Referent: Jon Christian Reinbeck (Reksek)  

Til stede: 

Professor Thomas Riis (TR), professor Peter Sandøe (PS), professor 

Michael Kjær (MK), lektor Klemens Kappel (KK), professor Lauge O. 

Nielsen (LN), professor Hanne Foss Hansen (HH) og professor Michael 

Sørensen (MS) 

Afbud: 

Professor Barbara Ann Halkier (BH) 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden 

1. Meddelelser  

2. Data management – KU-vicedirektør for Koncern-IT Klaus 

Kvorning Hansen deltager kl. 14.15 

3. Opfølgning på konference om fælles forfatterskaber - retningslinjer 

vedr. fælles forfatterskaber 

4. Planlægning af kommende møder 

5. Eventuelt  

6. Konkrete sager 



 

SIDE 2 AF 3  

Ad 1)  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2)  

 TR orienterede om PU-formandskabets høringssvar vedr. KUFIR/F&I´s 

behandling af PU-oplægget vedr. interessekonflikter. 

 TR oplyste, at formandskabet vender tilbage med oplæg vedr. de 

opgaver, som PU har i forhold til opfølgning på den nationale kodeks om 

forskningsintegritet.   

I første omgang udarbejder PU-formandskabet forslag til retningslinjer 

vedr. forfatterskaber, således at det kan behandles på første PU-møde 

efter sommerferien.   

 Sekretariatet følger op på de akademiske råds (SUND og HUM) 

forpligtelser til at (gen-)udpege medlemmer til PU.  

 Sekretariatet sender udkast til PU-årsberetning 2013-2014 i høring med 

meget kort frist, således at den betragtes som godkendt, medmindre der 

modtages bemærkninger el. lign.  

 PS orienterede om, at han havde haft foretræde for ekspertudvalget, som 

er nedsat til at efterse de eksisterende rammer for UVVU, hvor han bl.a. 

havde fremført synspunktet om, at universiteterne skal være indgang på 

sagerne (dvs. forbehandling på universiteterne). 

 

Ad 3)  

KU-vicedirektør for Koncern-IT, Klaus Kvorning Hansen (KKH), deltog og 

orienterede om datamanagementstrategi og igangværende arbejde på 

området.   

 

Der var enighed om, at det er centralt at få defineret, hvad ”data” er.  

 

Derudover var der enighed om, at det er afgørende, at der etableres 

løsninger, der opfylder gældende regulering mv., som er praktisk 

anvendelige.  

 

Afslutningsvis orienterede KKH om, at der etableres et site, hvor det kan 

ses, hvad der sker i følgegruppen.  

 

Det er fakulteterne, der udmønter KU´s datapolitik, og der var i udvalget 

enighed om, at PU gerne bidrager vedr. politikker og lign., hvorimod PU 

ikke har behov for at blive holdt orienteret vedr. den tekniske 

implementering m.v.  

Sekretariatet meddeler KKH, at PU gerne bidrager, for så vidt angår 

retningslinjer, regler, politikker og lign.   



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 4) 

Udvalget samlede op på konferencen, idet der var enighed om, at 

konferencen havde været vellykket med relevante indlæg og gode 

diskussioner, der bidrog til at illustrere de kulturforskelle, der er.  

 

I relation til PU-formandskabets arbejde med udarbejdelse af forslag til 

retningslinjer vedr. forfatterskaber, jf. ovenfor under pkt. 2, blev bl.a. 

følgende overvejelser drøftet: 

 Ej muligt med et rigidt regelsæt; vi kan blive fælles om noget, men 

næppe om alt.  

 Udvikling af kulturen omkring samarbejde eller rettere udarbejdelse af 

rammer, der kan understøtte udviklingen af kulturen.   

 Klare kriterier for, hvem der har bidraget, og for, hvad de har bidraget 

med.  

 Forståelse for/accept af, at grænsen for, hvad der udgør et substantielt 

bidrag, godt kan ligge forskelligt.  

 Det må ikke være sådan, at bestemte måder at samarbejde på afvises på 

forhånd. 

 

Ad 5)  

Det blev besluttet at afholde udvalgets næste møder hhv. tirsdag den 1. 

september og tirsdag den 3. november, i begge tilfælde kl. 14 – 16.  

 

Ad 6) 

Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige. 


