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Dagsorden 

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. Evaluering af Named Person-ordningerne 

6. Konkrete sager 

7. Eventuelt 



 

SIDE 2 AF 3 Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 2) Meddelelser 

KK oplyste, at akademisk råd har genudpeget ham som medlem. 

 

Ad. 3) Planlægning af efterårets konference 

Programmet for efterårets konference blev diskuteret, herunder 

programmets to dele. 

 

Konferencens målgruppe blev drøftet. TR bemærkede, at konferencen 

primært er rettet mod de personer/enheder m.v., der beskæftiger sig med 

ansvarlig videnskabelig praksis. 

 

Udkastet til program og de enkelte oplægsholderes forventede/ønskede 

bidrag blev herefter drøftet.  

Med henblik på at få de sidste detaljer i programmet på plads inden for en 

uges tid, herunder titlerne på oplæggene, kontaktes oplægsholderne.  

Det blev herefter aftalt, at: 

PS kontakter Professor Nils-Erik Sahlin fra Lund Universitet og professor 

og formand for Praksisudvalget Søren Friis Hansen fra CBS.  

TR kontakter professor og formand for Praksisudvalget Palle Bo Madsen fra 

Aarhus Universitet. 

JON kontakter Chef for Jura Tina Fogh Aagaard fra Styrelsen for Forskning 

og Uddannelse. 

PS kontakter specialkonsulent Merian Skouw Haugwitz-Hardenberg-

Reventlow fra DTU. 

 

PS gjorde opmærksom på, at han er oplægsholder på det første del af 

konferencen. 

 

Det blev herefter besluttet, at TR og PS deler ordstyrerposten mellem sig. 

TR er ordstyrer for konferencens første del, mens PS er ordstyrer for anden 

del. 

 

I lighed med tidligere år annonceres konferencen internt på KU via 

fakulteterne (dekanerne og institutlederkredsen) samt KUnet.   

Det blev besluttet at invitere alle oplistet på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets høringsliste i forbindelse med høring over udkast til 

forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.   

 

Det blev aftalt, at sekretariatet står for udsendelse af invitationer m.v., 

færdiggør programmet inkl. programtekst samt opretter konferencen på 

udvalgets hjemmeside. 



 

SIDE 3 AF 3  

Ad. 4) Opfølgning på Danish Code of Conduct for Research Integrity 

Udkastet til “The Practice Committee proposal for a UCPH policy on 

Research planning and conduct” inkl. justeringer fra TR blev drøftet.  

Der var enighed om indholdet, og om at formen skulle ændres fra punktform 

til prosa. 

 

Det blev aftalt, at PS ændrer formen og dermed færdiggør retningslinjerne. 

PS sender endelig version til JON mhp. den videre proces.  

 

Ad. 5) Evaluering af Named Person-ordningerne 

NP’s rolle blev drøftet. 

 

Hovedtrækkene ved den ordning, som PU vil anbefale ledelsen, er, at 

henvendelser til NP ikke vil blive sendt videre. Dermed sikres anonymiteten 

for de personer, som henvender sig til NP. Er der tale om tunge/grelle sager, 

kan NP anbefale, at den person, der henvender sig, selv tager sagen videre. 

Dette indebærer en risiko for, at tunge sager ikke går videre, men fordelen 

er, at tilliden til NP fastholdes. 

 

KK oplyste, at HUM havde en ordning, hvorefter NP kan gå videre med de 

grelle sager. TR bemærkede, at det kan være et brud på de 

forvaltningsretlige regler, hvis ikke der sker partshøring i disse sager. KK 

tilføjede, at NP’s manglende mulighed for at gå videre med de tunge/grelle 

sager ikke spiller den store rolle, idet øvrige personer har en skærpet 

anmeldelsespligt. 

 

Ad. 6) 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. 7) Eventuelt 

Næste PU-møde afholdes fredag den 15. september, kl. 13-15 

Første møde efter konferencen afholdes tirsdag den 24. oktober, kl. 14-16 

 

Reksek giver besked til BH. 




