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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  6. JANUAR 2017 

Forum Praksisudvalget (PU) 

 

 

Møde afholdt 13. december 2016, kl. 15-17  

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) og professor Hanne Foss 

Hansen (HH) 

Afbud 

Professor Lauge O. Nielsen (LN) 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Data management - IT-sikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen deltager kl. 

15 

3. Meddelelser 

4. Formandskabets møde med rektoratet  

5. Opfølgning på Danish Code of Conduct for Research Integrity  

6. NP-evaluering 

7. Konkrete sager 

8. Planlægning af kommende møder 

9. Eventuelt 



 

SIDE 2 AF 4  

Ad 1)  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2)  

 

PHN oplyste, at han som informationssikkerhedschef netop havde fået 

oplæg til ny informationssikkerhedspolitik godkendt af direktionen. Helt 

overordnet er formålet at sikre informationer på KU, det være sig 

elektroniske data såvel som fysiske data.  

 

PHN orienterede bl.a. om stigende krav udefra, fx dataforordning og krav 

fra samarbejdspartnere.  

 

Videre orienterede PHN om, at der på baggrund af direktionens godkendelse 

af den nye informationssikkerhedspolitik nu igangsættes udmøntning i 

retningslinjer, sikkerhedsvejledninger m.v, hvilket efterfølges af 

implementering af sikkerhedsforanstaltningerne i organisationen i form af 

bl.a. ændrede arbejdsgange og nye tekniske løsninger.  

 

Endelig orienterede PHN overordnet om, hvilke opgaver med snitflade til 

informationssikkerhedspolitik, han er involveret i, herunder 

Datamanagement Følgegruppen, EU Dataforordningsforberedelser og 

databehandleraftaler.  

 

PS spurgte til grænsefladen med god videnskabelig praksis, og hvordan bl.a. 

tilgængelighed sikres. PHN bemærkede, at bl.a. følgegrupper og lign. skal 

være med til at sikre, at alle relevante forhold medtænkes. Endelig 

forsikrede PHN om, at målet er at gøre det så praktisk anvendeligt som 

muligt, om end man nok må gøre sig klart, at kompleksiteten uværgeligt vil 

sætte visse begrænsninger i denne henseende.  

 

Ad 3)  

 TR oplyste, at formandskabet er blevet genudpeget.  

 TR informerede om, at fuldmægtig Lene Levin Rybtke er 

fratrådt som PU-sekretær. 

 TR orienterede om, at han har påtaget sig at korrespondere med 

parterne, lave sagsfremstillinger og udkast til afgørelser i de 

verserende sager.    

 TR oplyste, at Københavns Universitets kodeks for god 

videnskabelig praksis i forskningssamarbejder med eksterne 

parter er godkendt af ledelsen og udstedt.  



 

SIDE 3 AF 4  PS orienterede om den nye lærebog i god videnskabelig praksis 

(inkl. afsnit om datamanagement) – afventer foreløbigt 

lovgivning vedr. uredelighedssystemet.  

 

Ad 4) 

 

TR orienterede om formandskabets møde med rektoratet, hvor rektoratet  

havde kvitteret for PU´s store arbejde, herunder ift. de konkrete sager og   

vedr. implementering af Danish Code of Conduct for Research Integrity. 

 

“Uredelighedslovforslaget” blev også drøftet, og der var enighed  

om behovet for at se på arbejdsgange, processer m.v. straks efter  

vedtagelsen. Det blev i den forbindelse også drøftet, at PU´s konference i  

efteråret 2017 passende kan omhandle den nye lov.  

 

Vicedirektør for Forskning og Innovation, Kim Brinckmann, oplyste på  

mødet, at PU´s oplæg til retningslinjer for forfatterskaber ledelsesbehandles  

inden jul.  

 

Endelig drøftedes problemstillinger ift. godkendelser fra de  

videnskabsetiske komiteer og overholdelse af persondatalovgivning.  

 

Ad 5) 

 

TR orienterede om den oprindelige implementeringsplan aftalt med 

rektoratet på møde primo 2015. 

 

TR lagde op til, at politikken bør udformes relativt bredt. Punktet favner 

meget bredt og må derfor holdes forholdsvist generelt. En mulighed kunne 

være at undersøge, hvordan opgaven er grebet an i udlandet.  

 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med PS som formand og 

MK og KK som medlemmer. Arbejdsgruppen leverer udkast til drøftelse på 

næste udvalgsmøde.  

 

Ad 6) 

 

Efter forslag fra TR blev det besluttet, at TR udarbejder et notat om de 

juridiske rammer for NP-ordningen, herunder spørgsmål om anonymitet og 

notatpligt. På baggrund af drøftelserne heraf på næste udvalgsmøde 

udarbejdes evalueringsrapporten.   

 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 7) 

Praksisudvalgets drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, 

jf. Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis 

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

 

Ad 8) 

 

Udvalgets næste møde blev fastlagt til fredag den 10. februar kl. 14-16. 

 

Ad 9) 

 

Intet under eventuelt.  

 


