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Til stede 
Formand professor Thomas Riis (TR), næstformand professor Peter Sandøe 
(PS), professor Michael Kjær (MK), professor Michael Sørensen (MS), 
lektor Klemens Kappel (KK), professor Barbara Ann Halkier (BH) og 
professor Lauge O. Nielsen (LN) 

 

Afbud 

Professor Hanne Foss Hansen (HH) 

Fra sekretariatet: 

Jon Christian Reinbeck (JON) og Kathrine Mørch Groth (KMG - referent) 
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Named Person-evaluering 
4. Konkrete sager 



 

SIDE 2 AF 4 5. Planlægning af kommende møder 
6. Eventuelt 

 
 
Ad 1)  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2)  

• TR orienterede om, at MS var tiltrådt som institutleder, og at 
MS træder ud af PU, når SCIENCE har udpeget et nyt medlem.  

• TR orienterede om, at fuldmægtig Lene Levin Rybtke tiltræder 
som PU-sekretær pr. 1. september.  

• TR orienterede om det nye PU-grupperum på KU-net, hvor alle 
verserende sager kan findes.   

• TR orienterede om det årlige netværksmøde vedr. 
forskningsintegritet, som afholdes den 28. september. 
Sekretariatet sender program m.v. ud, når dette modtages fra 
ministeriet.  

• PS orienterede om, at SUND har ansat en fuldtidsmedarbejder 
til arbejdet med en politik for data management. Herefter var der 
en kort drøftelse af status på de enkelte fakulteter.  
Der blev besluttet, at sekretariatet inviterer KU´s IT-
sikkerhedschef til et af efterårets møder mhp. status/overblik 
over tiltag på området.  

• PS orienterede om oprettelsen af ethical review board på SUND 
og SCIENCE.   

  
Ad 3) Named Person-evaluering 
Drøftelserne tog udgangspunkt i opsamlingspunkterne fra PU-konferencen 
om NP i maj: 
 

1) Anonymitet 
Den størst mulige anonymitet inden for lovens rammer ønskes.  

2) Armslængde 
Den størst mulige uafhængighed af ledelsen ønskes.  

3) Opgaveportefølje 
Der ønskes et overblik over, hvilke opgaver NP varetager på de 
enkelte fakulteter. Det er i orden, at der er forskelle i opgavernes 
bredde.   

4) Conflicts of interest 
Det blev drøftet, at der ideelt set ikke bør være sammenfald mellem 
NP og PU, men for de mindre fakulteter er der dog også et praktisk 



 

SIDE 3 AF 4 hensyn, idet de kan have vanskeligt ved at finde egnede personer til 
begge roller.  

5) Sparring 
Der bør inden for lovens rammer være mulighed for at sparre med 
andre NP.  

6) Beskyttelse af NP 
Det blev drøftet, at klager over NP-”sags”-behandling må henvises 
til dekanen.  
Videre blev problemstilingen omkring chikanøse anmeldelser 
drøftet, og det blev nævnt, at der evt. kunne indføres en bestemmelse 
herom i PU-reglerne.  

7) NP stillingtagen til materielle forhold 
De forskellige scenarier i NP-rådgivning skal tages med i 
evalueringen. 

8) Notatpligt 
Praktiske hensyn m.v. taler imod notatpligt, men omvendt kan 
notatpligten også udgøre en beskyttelse af NP.  
Spørgsmålet om notatpligt er en juridisk spørgsmål, der må afklares.  

9) Udpegning og afsættelse af NP 
Der var enighed om, at der skal fastsættes overordnede procedurer 
herfor, og at kompetencen oplagt kunne tillægges de akademiske 
råd.  

 
Det blev besluttet, at sekretariatet på baggrund af eksisterende materiale 
foretager en første kortlægning af de enkelte fakulteters NP-ordninger samt 
på baggrund af ovenstående drøftelser udarbejder en ledsagende skrivelse, 
der udstikker overordnede fælles retningslinjer, som fakulteterne og de 
særligt udpegede personer høres over.   
 
Videre blev det besluttet, at fakulteternes og de særligt udpegede personers 
bidrag drøftes på næste PU-møde med henblik på beslutning om 
overordnede fælles retningslinjer, hvorefter der fastlægges en juridisk 
ramme (fx ved en JUR-VIP).  
 
Ad 4) Konkrete sager 
Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige. 
 
Ad 5) Planlægning af kommende møder 
 
Efterårets møder blev fastlagt: 

• Onsdag den 5. oktober kl. 15-17 
• Fredag den 9. december kl. 14-16 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 6) Eventuelt 
Det blev besluttet at spise middag efter mødet den 5. oktober.  
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