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1. Praksisudvalgets opgaver 
Udvalget vedrørende ansvarlig forskningspraksis (i det følgende Praksisudvalget) er nedsat i 
henhold til Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivlsom 
forskningspraksis og videnskabelig uredelighed af den 6. december 2019. 

Anmeldelser om mistanke om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed 
vedrørende forskning udført ved Københavns Universitet, eller forskning som danner grundlag 
for en grad givet ved Københavns Universitet, indgives til Praksisudvalget. 

Sager om tvivlsom forskningspraksis kan fx være sager om selvplagiering, forfatterskabssager 
eller sager om interessekonflikter. Tilfælde af plagiering, forfalskning eller fabrikering, som 
ikke er af en sådan grad, at der er tale om egentlig videnskabelig uredelighed, kan tillige udgøre 
tvivlsom forskningspraksis. Se i øvrigt lovens definition nedenfor i punkt 2. 

I henhold til lov om videnskabelig uredelighed m.v.1 § 19, stk. 1, behandler Praksisudvalget 
sager om tvivlsom forskningspraksis. Hvis Praksisudvalget vurderer, at en sag vedrører 
videnskabelig uredelighed oversender Praksisudvalget sagen til Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed efter lovens § 10, stk. 3. 

 

 

2. Definitioner 
Følgende fremgår af lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 3, stk. 1: 
”§ 3. I denne lov forstås ved: 

Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft 
uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning. 

2) Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data. 

3) Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer samt ændring eller 
udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende. 

4) Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden 
retmæssig kreditering. 

5) Tvivlsom forskningspraksis: Brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, 
herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, 
nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning. 

6) Videnskabeligt produkt: Et produkt frembragt ved anvendelse af videnskabelige metoder som led i 
forskning, herunder ansøgninger om forskningsmidler. 

7) Forsker: En person, der er ph.d.-studerende, har en ph.d.-grad eller har tilsvarende kvalifikationer. 

8) Forskningsinstitution: En offentlig dansk institution, der udøver forskning. 

Stk. 2. Videnskabelig uredelighed, jf. stk. 1, nr. 1, omfatter ikke 

                                                 
1 Lov nr. 383 om videnskabelig uredelighed m.v.af 26. april 2017 
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1) tilfælde af fabrikering, forfalskning og plagiering, som kun har haft ringe betydning ved 
planlægningen, gennemførelsen eller rapporteringen af forskningen, 

2) spørgsmål om videnskabelige teoriers holdbarhed og 

3) spørgsmål om forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.” 

 
 

3. Named Person ordningen på Københavns Universitet 

En Named Person har til opgave at rådgive medarbejdere ved Københavns Universitet, som 
ønsker vejledning i spørgsmål vedrørende tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig 
uredelighed. 

Praksisudvalget opfordrer til først at drøfte sager vedrørende mistanke om tvivlsom 
forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed med fakultetets Named Person. 

 

4. Regler for Praksisudvalgets behandling af sager 
Praksisudvalgets sager behandles efter reglerne i forvaltningsloven2 samt lov om videnskabelig 
uredelighed m.v. 

Endvidere har Københavns Universitet i medfør af lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 20 
på www.praksisudvalget.ku.dk offentliggjort retningslinjer for behandling af sager om tvivlsom 
forskningspraksis.   

Retningslinjerne kan findes her: 
Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivlsom forskningspraksis og 
videnskabelig uredelighed  

Praksisudvalget kan alene tage stilling til spørgsmål om tvivlsom forskningspraksis, jf. ovenfor 
om Praksisudvalgets opgaver. 

Praksisudvalget tager ikke stilling til eventuelle personalemæssige reaktioner som følge af 
sager om tvivlsom forskningspraksis, idet eventuelle personaleretlige spørgsmål behandles på 
den sædvanlige måde. Dette gælder også behandling af spørgsmål om brud på tavshedspligt og 
lignende personale- og strafferetlige forhold. 

 

Sagens oplysning og partshøring 

Inden Praksisudvalget afgiver udtalelse i en sag, sørger Praksisudvalget for at tilvejebringe alle 
relevante oplysninger i sagen.  

                                                 
2 Lov nr. 433 om forvaltningsloven af 22. april 2014 med senere ændringer 

http://www.praksisudvalget.ku.dk/
https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/K_benhavns_Universitets_regler_om_h_ndtering_af_sager_om_tvivlsom_forskningspraksis_og_videnskabelig_uredelighed_.pdf
https://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/K_benhavns_Universitets_regler_om_h_ndtering_af_sager_om_tvivlsom_forskningspraksis_og_videnskabelig_uredelighed_.pdf
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Praksisudvalget kan herunder rekvirere alt relevant materiale og om fornødent anmode 
vedkommende fakultet/institut om at beslaglægge bevismateriale. 

I forbindelse med sagens behandling, vil der endvidere blive foretaget en høring af sagens 
parter. Bemærk i den forbindelse, at oplysninger sendt til Praksisudvalget, herunder høringssvar 
med bilag, som udgangspunkt vil blive sendt i høring hos alle sagens parter. 

 

Vejledning og repræsentation 

Praksisudvalgets sekretariat vejleder i fornødent omfang klager og indklagede om udvalgets 
sagsbehandling. 
 
Parterne i en sag ved Praksisudvalget kan lade sig repræsentere af andre, herunder en advokat, 
eller lade sig bistå af en bisidder, såfremt de måtte ønske det. 

 

Aktindsigt 

Praksisudvalgets sager er omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og 
forvaltningsloven. 

Parter i sager som behandles af Praksisudvalget eller Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, 
skal derfor være opmærksomme på, at sagens dokumenter potentielt kan blive udleveret i 
forbindelse med en konkret anmodning aktindsigt. 

 

Fortrolighed 

Praksisudvalget opfordrer i forbindelse sagsbehandlingen klager og indklagede til at behandle 
sagen fortroligt, så længe den er under behandling i Praksisudvalget.  

 

5. Anmeldelse af en sag til Praksisudvalget 
Praksisudvalget kan behandle sager, der indbringes ved anmeldelse fra enhver fysisk eller 
juridisk person, eller fra en person som ønsker at blive renset for påstande om tvivlsom 
forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed.  

Der stilles ikke krav om en retlig interesse i sagen. 

Endvidere behandler Praksisudvalget sager, som Nævnet for Videnskabelig Uredelighed 
oversender til Praksisudvalget, fordi nævnet har vurderet, at sagen kan indeholde elementer af 
tvivlsom forsknings praksis, jf. lov om videnskabelig uredelighed m.v. § 17. 

 

 

 



6 
 

6. Tidsfrister for anmeldelse af sager til Praksisudvalget 
En sag skal rejses inden rimelig tid efter, at det påklagede forhold er begået, og Praksisudvalget 
kan normalt ikke behandle klager over forhold, der er mere end 5 år gamle – i sager om 
verserende rygter må forholdet ikke have været klager bekendt i mere end 6 måneder. 

 

7. Afvisning af anmeldelser til Praksisudvalget 
Praksisudvalget kan afvise at behandle en sag, hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller hvis 
sagen ikke findes at have betydning for de formål, som Praksisudvalget skal varetage, dvs. 
styrke troværdigheden og integriteten i dansk forskning. 

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed behandler, som nævnt ovenfor, sager om videnskabelig 
uredelighed. Praksisudvalget oversender sager, som efter en konkret vurdering findes at rumme 
elementer af videnskabelig uredelighed til nævnet. 

Praksisudvalget kan efter lov om videnskabelig uredelighed m.v. afvise at oversende sager til 
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, hvis anmeldelsen ikke indeholder de efter loven 
krævede oplysninger. 
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8. Behandling af anmeldelser til Praksisudvalget 
Anmeldelser til Praksisudvalget håndteres i overensstemmelse med reglerne i lov om 
videnskabelig uredelighed m.v. og reglerne i forvaltningsloven.  

 

Nedenfor er til illustration indsat flowdiagrammer, som illustrerer sagsflowet ved henholdsvis 
Praksisudvalget ved Københavns Universitet og ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. 

 

 

 

 

a) Modtagelse af nye anmeldelser til Praksisudvalget ved Københavns Universitet: 
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b) Sagsbehandlingen ved anmeldelser om videnskabelig uredelighed: 

 
c ) Anmeldelser vedrørende tvivlsom forskningspraksis: 

 

 
 



9 
 

9. Praksisudvalgets håndtering af personoplysninger 
Københavns Universitet er dataansvarlig for de personoplysninger, som Praksisudvalget 
modtager og indhenter i forbindelse med behandlingen af Praksisudvalgets sager efter lov om 
videnskabelig uredelighed m.v.  

Personoplysningerne behandles efter reglerne i databeskyttelsesforordningen3 og 
databeskyttelsesloven4. 
Praksisudvalget vil i forbindelse med sagens behandling indhente de oplysninger der er 
nødvendige for sagens behandling, dette vil almindeligvis være oplysning om CPR-nummer, 
navn, adresse, ansættelsesforhold, uddannelse og e-mailadresse.  
 
Det betyder, at Københavns Universitet kan registrere, behandle og udveksle oplysninger med 
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og sagens parter med henblik på at behandle sagen efter 
lovgivningen. Det betyder tillige, at parter i sager ved Praksisudvalget som udgangspunkt har 
ret til at få indsigt i de oplysninger Københavns Universitet behandler om parten selv og ret til 
at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.  
 
Praksisudvalgets sekretariat kan kontaktes på følgende måde: 
• Via e-boks (digital post) til: Københavns Universitet,  

CVR-nummer: 29 97 98 12, att.: Praksisudvalgets sekretariat 
• Via sikker e-mail til: rektorsekretariatet@adm.ku.dk, att.: Praksisudvalgets sekretariat 
• Via almindelig post til: Rektorsekretariatet, Nørregade 10, PO BOX 2177, 1077 København 

K, att.: Praksisudvalgets sekretariat 
  
Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som parter i sager ved 
Praksisudvalget kan kontakte, ved spørgsmål om behandlingen af personoplysninger. 
Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på adressen databeskyttelsesraadgiver@adm.ku.dk  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
4 Lov nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger af 23. maj 2018 
 

mailto:databeskyttelsesraadgiver@adm.ku.dk
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