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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  12. MARTS 2018 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 5. februar 2018, kl. 15-17  

Sted Udvalgsværelse 4, Nørregade  

Referent Sonja Fevre (Reksek)  

Til stede 

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

Gertrud Jørgensen (GJ), professor Lauge O. Nielsen (LN) professor Jens 

Lykkesfeldt (JL), professor Barbara Ann Halkier (BH), professor Hanne 

Foss Hansen (HH) og professor Gunner Lind (GL). 

 

Fra sekretariatet 

Jon Christian Reinbeck (JON) og Sonja Fevre (SFEVRE – referent) 

Dagsorden 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Planlægning af Praksisudvalgets konference 

4. Orientering til SUND’s ph.d.-studerende om uredelighedsloven – 

behandling af sager om plagiering og selvplagiering 

5. Konkrete sager 

6. Planlægning af kommende møder 

7. Eventuelt 

 

 



 

SIDE 2 AF 3 Ad. 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 2) Meddelelser 

TR orienterede udvalget om, at formanden for Nævnet for Videnskabelig 

Uredelighed, Jens Hartig Danielsen, gerne vil deltage i et møde hos PU, 

men ikke kan deltage de af PU foreslåede tidspunkter. TR sender en mail til 

nævnsformanden med forslag til nye datoer.  

 

PS orienterede om, at formandskabets møde med KUFIR vedr. NP-

ordningen gik godt. Der var en samlet opbakning til anbefalingerne i PU´ s 

evalueringsrapport.  

 

TR orienterede om, at formandskabet er ved at revidere KU’s regler om god 

videnskabelig praksis. Sekretariatet udarbejder et udkast, som forelægges på 

næste møde. 

 

PS fortalte, at PS og JL med hjemmel i Danish Code of Conduct for 

Research Integrity har været med til at udarbejde en ny uddannelsesform, 

hvor de studerende laver cases, bl.a. vedr. forfatterskab. 

 

JON meddelte, at Hans Thybos aktindsigtsanmodninger er blevet besvaret, 

og at sagen anses for afsluttet. Herudover er PU’s årsberetninger for 2015 

og 2016 blevet offentliggjort. 

 

JON oplyste, at han var til netværksmøde i Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, hvor drøftelserne fra PU-konferencen i oktober 

fortsatte. En andet emne, der blev drøftet, var afrapportering, herunder form 

og indhold.  

 

TR orienterede om, at han har modtaget en e-mail vedr. mulig videnskabelig 

uredelighed, som ikke er adresseret til PU, men fremsendt til en større kreds. 

PU foretager sig ikke noget i anledning af e-mailen.   

 

JL oplyste, at NP fra SUND har givet udtryk for, at PU’s sagsbehandlingstid 

er lang. Udvalget drøftede årsager til den nuværende sagsbehandlingstid og 

muligheder for kortere sagsbehandlingstid. Udvalget konstaterede, at en sag 

skal sendes i første høring hurtigere. TR foreslog, at der laves en ad hoc 

arbejdsgruppe til de enkelte sager.  

 

 

 

 



 

SIDE 3 AF 3 Ad. 3) Planlægning af Praksisudvalgets konference 

Udvalget besluttede, at konferencen skal afholdes den 3. oktober kl. 14-17, 

hvis festsalen er ledig på den dato.  

 

Mulige emner blev drøftet, og udvalget besluttede, at emnet skal være 

undervisning på fakulteterne vedr. god videnskabelig praksis. 

Mulige oplægsholdere til konferencen er bl.a. prodekaner for uddannelse. 

PS orienterede om, at der er personer, der undersøger, hvordan studerende 

forstår god videnskabelig praksis. Disse personer vil PS kontakte som 

mulige oplægsholdere. 

 

Det blev besluttet, at invitationen til konferencen skal sendes bredt ud, bl.a. 

til andre universiteter. 

 

Ad. 4) Orientering til SUND’s ph.d.-studerende om uredelighedsloven – 

behandling af sager om plagiering og selvplagiering 

Udvalget gennemgik orienteringsmailen og drøftede, hvilke kommentarer 

der skal fremsættes hertil.  

 

Sekretariatet udarbejder udkast til høringssvar.  

 

Ad. 5) 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. 6) Planlægning af kommende møder 

I foråret afholder PU møder torsdag d. 5. april kl. 15-17 og torsdag d. 17. 

maj kl. 15-17.  

 

Ad. 7) Eventuelt 

Intet under eventuelt.  

 


