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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  6. MARTS 2019 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 20. februar 2019  

Sted Udvalgsværelse 4, Nørregade 10  

Referent Louise Frændemark (reksek)  

Til stede   

Dagsorden 

Mødet er indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Planlægning af Praksisudvalgets konference 

4. Revision af KU’s regler om god videnskabelig praksis 

5. Henvendelse fra NTUA Ethics & Research Integrity Committee 

6. Planlægning af kommende møder 

7. Konkrete sager 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) Dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2) Meddelelser 

Praksisudvalgets grupperum blev drøftet.  

JL har haft problemer med at åbne grupperummet og filer i 

grupperummet. JL fremlagde et ønske om en samlet pdf-fil, hvor 

alle dokumenterne til mødet samles i én fil.  



 

 

SIDE 2 AF 4 Konklusion: til næste møde i Praksisudvalget udarbejdes en samlet 

pdf-fil med dokumenterne til mødet. 

 

LOF blev præsenteret som ny sekretær for Praksisudvalget. 

 

TR orienterede om indholdet af et brev fra sekretariatet for Nævnet 

for Videnskabelig Uredelighed af 4. december 2018, vedrørende 

dialogen mellem forskningsinstitutionerne og Nævnet for 

Videnskabelig Uredelighed. Brevet er ikke tidligere sendt til 

Praksisudvalget, men er lagt op i grupperummet i denne uge.  

 

JL orienterede om Tekstlighedsudvalget på SUND, hvor JL er 

medlem.  

Praksisudvalget havde på denne baggrund en drøftelse af, hvordan 

øvrige fakulteter på Københavns Universitet gør, herunder navnlig 

i forhold til spørgsmål om habilitet og dobbeltrolle.  

SCIENCE, HUM, JUR og TEOL har ikke et tilsvarende system. 

 

TR orienterede om, at Nævnet for Videnskabelig Uredelighed den 

10. december 2018 har sendt en skabelon til Praksisudvalget om 

forskningsinstitutionernes afrapportering til Nævnet. Det fremgår 

af skabelonen, at nævnet vil have et kort resumé af sagen (6-8 

linjer). Praksisudvalgets afrapportering til nævnet for 2018 har som 

følge heraf fået en mere summarisk form end tidligere.  

Sagsresuméerne fra afrapporteringen vil blive kopieret ind i 

Praksisudvalgets årsberetning.  

 

Ad 3) Planlægning af Praksisudvalgets konference 

Praksisudvalget drøftede mulige emner og besluttede, at emnet for 

årets konference er: 

”Studerende i forskning” 

Mulige underemner er: 

 Acknowledgement 

 Medforfatterskab 

 Ejerskab til data 

 Hvem får ideen? Designet studiet, retningen 

 Pligten til at publicere 

 Regler på området 

 

Det er vigtigt for Praksisudvalget, at direktionen inviteres til 

konferencen. Prorektor, Bente Stallknecht, inviteres til at åbne 

konferencen. Øvrige mulige oplægsholdere blev drøftet, herunder 

professor Morten Rosenmeier, GL og studenterambassadøren.  

Konferencen må gerne afspejle diversitet og have flere vinkler. 

 



 

 

SIDE 3 AF 4 Praksisudvalget besluttede endvidere, at konferencen afholdes 

mandag den 21. oktober, kl. 14-17, hvis direktionen kan, og 

såfremt der kan findes et ledigt lokale. Udvalgsværelse 3 bookes 

som primært lokale, og festsalen bookes som back up. 

 

Det blev tillige besluttet at nedsætte en planlægningsgruppe, som 

udarbejder et oplæg til næste møde i Praksisudvalget. 

Valgt til planlægningsgruppen er: TR, PS og JH.  

 

Ad 4) Revision af KU’s regler om god videnskabelig praksis 

TR orienterede om, at Praksisudvalget tidligere har talt om, at 

afvente F&I’s proces vedrørende retningslinjer for Named Person. 

Københavns Universitets eksisterende regler om god videnskabelig 

praksis er fra 2013. Det er ikke hensigtsmæssigt, at reglerne ikke er 

opdateret endnu.  

 

I princippet forventes retningslinjerne for Named Person at have et 

tilsvarende indhold, som foreslået i udkastet til KU’s regler om god 

videnskabelig praksis kapitel 2, men af mere vejledende karakter.  

Det blev drøftet, om kapitel 2 i KU’s regler om god videnskabelig 

praksis skal have en anden form. 

 

Beslutning: 

Praksisudvalget besluttede, at udkastet til KU’s regler for god 

videnskabelig praksis sendes til rektor, som de er. 

Reglerne vedlægges et følgebrev, hvoraf det fremgår, at 

Praksisudvalget vil finde det betænkeligt, hvis Named Person ikke 

er uafhængig af ledelsen. 

 

Sekretariatet udarbejder udkast til følgebrev og drøfter dette med 

TR. 

 

 

Ad 5) Henvendelse fra NTUA Ethics & Research Integrity 

Committee 

 

Praksisudvalget har modtaget en henvendelse fra NTUA Ethics & 

Research Integrity Committee. Der er tale om et EU-finansieret 

tiltag.  

Praksisudvalget har ikke en samlet holdning til tilbuddet.  

 

Beslutning: Tilmelding er op til den enkelte, og medlemmer af 

Praksisudvalget kan tilmelde sig individuelt.  

 

 



 

 

SIDE 4 AF 4 Ad 6) Kommende møder 

Før sommerferien afholder Praksisudvalget møder fredag den 10. 

maj 2019, kl. 13-15 og torsdag den 20. juni 2019, kl. 14-16. 

Sekretariatet sender en mødeindkaldelse via Outlook til 

medlemmerne af Praksisudvalget. 

 

Ad 7) Konkrete sager 

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) Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


	Dagsorden

