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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  6. DECEMBER 2019 

Forum Praksisudvalget  

Møde afholdt 28. november 2019, kl. 16-18  

Sted Udvalgsværelse 4, Nørregade 10  

Referent Fuldmægtig Sonja Fevre (SFEVRE) fra sekretariatet  

Til stede 

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

Gertrud Jørgensen (GJ), professor Jens Lykkesfeldt (JL), professor Gunner 

Lind (GL), Professor Barbara Ann Halkier (BH) og lektor Inge Kryger 

Pedersen (IP), specialkonsulent Louise Frændemark (LF). 

 

Afbud 

Professor Jesper Høgenhaven (JH). 

Dagsorden 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser  

3. Status vedrørende sagsbehandlingstiden hos Nævnet for Videnskabelig 

Uredelighed  

4. Opfølgning på Praksisudvalgets konference 2018  

5. Sagsgangsbeskrivelse Praksisudvalgets sager  

6. Indstilling af kandidat til det norske granskningsudvalg  

7. Planlægning af kommende møder  



 

SIDE 2 AF 4 
8. Konkrete sager  

9. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2) Meddelelser  

TR orienterede om, at specialkonsulent Louise Frændemark stopper som 

Praksisudvalgets sekretær pr. 29. november 2019, og at fuldmægtig Sonja 

Fevre i stedet indtræder som udvalgets sekretær. 

 

TR orienterede om status vedrørende udpegning af medlemmer til 

Praksisudvalget. Følgende medlemmer er udpeget: 

 

o SUND:  

 Klinisk professor Merete Nordentoft og suppleant 

klinisk professor Gorm Greisen er udpeget i perioden 

11. december 2019 til 11. december 2022 og erstatter 

professor Peter Sandøe og suppleant lektor Ulf 

Madsen (Madsen blev dog genudpeget som Jens 

Lykkesfeldts suppleant) 

 Professor Jens Lykkesfeldt og suppleant lektor Ulf 

Madsen er udpeget i perioden 11. april 2020 til 11. 

april 2023. Både Lykkesfeldt og Madsen blev 

genudpeget, og professor Mogens Holst Nissen 

stopper som suppleant. 

o JURA:  

 Mads Bryde Andersen er udpeget som medlem pr. 11. 

december 2019 og Clement Salung Petersen er 

genudpeget som suppleant pr. 11. december 2019. 

 

 

TR orienterede videre om sekretariatets deltagelse i netværksmøde hos 

sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed den 24. oktober 

2019.  

På netværksmødet oplyste sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig 

Uredelighed bl.a., at sekretariaterne i forbindelse med oversendelse af sager 

til nævnet, i deres redegørelse af sagens faktiske omstændigheder, må 

indskrive deres vurdering af, hvordan en sag skal behandles.  

 

LF orienterede om, at Praksisudvalgets regelsæt ”KU’s regler om god 

videnskabelig praksis” er blevet forelagt ledelsen. 

 

PS orienterede om, at der på SUND er lavet et nyt kursus for ph.d.-studerende, 

hvor de studerende lærer at scanne deres afleveringer for plagiering. Kurset 



 

SIDE 3 AF 4 indeholder også undervisning i andre problemstillinger vedrørende ansvarlig 

forskningspraksis. 

 

Ad 3) Status vedrørende sagsbehandlingstiden hos Nævnet for 

Videnskabelig Uredelighed  

Danske Universiteter har rettet henvendelse til Nævnet for Videnskabelig 

Uredelighed vedrørende deres sagsbehandlingstid. På den baggrund skal 

Danske Universiteter og Nævnet for Videnskabelig Uredelighed holde et 

møde herom den 2. december 2019. I den anledning efterspørger Danske 

Universiteter input til konkrete problemstillinger og initiativer, der kan 

drøftes på mødet. Århus Universitet har sendt et forslag, som Praksisudvalget 

drøftede.  

 

Det blev besluttet, at Praksisudvalget tilslutter sig Århus Universitets 

bemærkninger, dog med undtagelse af punkt 5, som vedrører muligheden for, 

at nævnsformanden kan afvise sager alene.  

Det blev videre besluttet, at Danske Universiteter skal anmode om, at alle 

afgørelser truffet af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som har en 

tilknytning til Københavns Universitet, fremsendes til Praksisudvalget på 

Københavns Universitet med henblik på, at udvalget kan foretage en 

selvstændig prøvelse af, om sagerne indeholder elementer af tvivlsom 

forskningspraksis. 

 

Sekretariatet sender Praksisudvalgets bemærkninger til Danske Universiteter. 

 

Ad 4) Opfølgning på Praksisudvalgets konference 2018  

Udkast til brev til prorektor vedrørende opfølgning på Praksisudvalgets 

konference 2018 blev drøftet.  

 

Det blev besluttet, at sekretariatet foretager justeringer i brevet, og at 

Praksisudvalgets formand underskriver brevet.  

 

Vedrørende opfølgning på Praksisudvalgets konference 2019 blev det 

besluttet, at Praksisudvalget sender et brev til prorektor med forslag til 

projekter. 

 

Sekretariatet udarbejder udkast til brev til prorektor, som sendes til 

godkendelse hos PS.  

 

Da 5) Sagsgangsbeskrivelse Praksisudvalgets sager  

Praksisudvalget drøftede udkast til sagsgangsbeskrivelse. 

 



 

SIDE 4 AF 4 Det blev besluttet, at sekretariatet foretager justeringer i udkastet og sender 

det i høring i Praksisudvalget. 

 

Praksisudvalget godkendte flow chart og årshjul.  

 

Ad 6) Indstilling af kandidat til det norske granskningsudvalg  

Praksisudvalget drøftede henvendelsen fra sekretariatet for Nævnet for 

Videnskabelig Uredelighed vedrørende indstilling af kandidater til det 

norske granskningsudvalg.  

 

Det blev besluttet ikke at indstille kandidater. 

 

Ad 7) Planlægning af kommende møder  

Tirsdag den 14. januar kl. 15-15:30 mødes Praksisudvalget for at udpege nyt 

formandskab. 

 

Onsdag den 29. januar kl. 15-17 afholdes årets første ordinære møde i 

Praksisudvalget. 

 

Ad 8) 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. 

 

9. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 


