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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  25. APRIL 2017 

Forum Praksisudvalget (PU) 

 

 

Møde afholdt 10. februar 2017, kl. 14-16  

Sted Udvalgsværelse 4, Nørregade 10  

Referent Jon Reinbeck (Reksek)  

   

Til stede 

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

Michael Kjær (MK), lektor Klemens Kappel (KK), professor Barbara Ann 

Halkier (BH), Professor Gertrud Jørgensen (GJ), professor Hanne Foss 

Hansen (HH) og professor Lauge O. Nielsen 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Planlægning af efterårets konference 

4. Opfølgning på Danish Code of Conduct for Research Integrity  

5. Konkrete sager 

6. Planlægning af kommende møder 

7. Eventuelt 

 

Ad 1)  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 2)  

TR oplyste, at Named Person-notat om de juridiske aspekter af ordningen 

fortsat er på to do-listen, idet de verserende konkrete sager prioriteres højst.  

 

Ad 3) 

Der blev orienteret om ændringerne i det fremsatte uredelighedslovforslag.  

 

Temaerne for efterårets konference blev drøftet. Der var enighed om, at den 

nye uredelighedslov skulle være tema for konferencen.  

 

Det blev således besluttet, at konferencen skal tage udgangspunkt i en 

diskussion af det overordnede formål med systemet vedr. tvivlsom 

forskningspraksis, herunder de forskellige niveauers (institutleder, dekan, 

rektor og Praksisudvalget) rolle – bl.a. ift. at modvirke tvivlsom 

forskningspraksis.  

 

Desuden blev det besluttet af fokusere på de enkelte  

institutioners implementering af uredelighedsloven.  

 

Videre blev det besluttet, at TR og PS kontakter mulige oplægsholdere, hhv.  

formanden for Praksisudvalget på Århus Universitet (TR) og nordiske  

oplægsholdere samt en fra DTU´s administration (PS).  

 

Endelig blev det besluttet, at konferencen finder sted onsdag den 4. oktober  

kl. 14-16.  

 

Ad 4) 

PS præsenterede oplæg til ”Practice Committee proposal for a UCPH policy 

on Research planning and conduct” som led i opfølgningen på “The Danish 

Code of Conduct for Research Integrity”, herunder overlappet til data 

management.  

 

En række spørgsmål blev drøftet, herunder klausul om løbende revision af 

aftalegrundlaget, definitionen på et projekt og generelt forbehold for de 

forskningspraksisser, der er inden for de enkelte fag.  

 

Der var enighed om politikkens vejledende karakter, og MK tilbød at skrive 

udkastet til politik igennem med dette for øje.  

 

Ad 5) 

Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, 

jf. Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis 

(Praksisudvalget) ved Københavns Universitet § 7, stk. 4. 



 

SIDE 3 AF 3   

 

Ad 6) 

Udvalgets næste møder blev fastlagt til onsdag den 3. maj kl. 14.30-16.30. 

(BH har ikke mulighed for at deltage fra mødets start) og tirsdag den 20. 

juni kl. 14-16.  

 

Ad 7) 

Intet under eventuelt.  


