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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  17. JANUAR 2022 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 8. december 2021  

Sted Professorvillaen 1  

Referent Anders Bau Truelsen (fra sekretariatet)  

Til stede 
Formand professor Mads Bryde Andersen, (MBA), næstformand professor 
Peter Sandøe (PS), professor Gertrud Jørgensen (GJ), professor Gunner Lind 
(GL), professor Jens Lykkesfeldt (JL), professor Jesper Høgenhaven (JH), 
lektor Inge Kryger Pedersen (IP) og professor emeritus Gorm Greisen (GG) 
samt Anders Bau Truelsen og Allan Bunch fra sekretariatet. 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser (til orientering) 
3. Opfølgning på Praksisudvalgets konference om interessekonflikter i 

akademisk forskning 
4. Tema for Praksisudvalgets konference i 2022 
5. Konkrete sager 
6. Dato for kommende møder 
7. Eventuelt 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 2) Meddelelser (til orientering) 
 
MBA orienterede om det svar af 3. november 2021, der nu foreligger fra 
uddannelses- og forskningsministeren på rektors henvendelse af 3. september 
2021 med forslag til initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiden i Nævnet 
for Videnskabelig Uredelighed.  
 
Der var enighed om, at svaret fra uddannelses- og forskningsministeren 
betyder, at der ikke kan forventes at blive taget yderligere skridt fra 
ministeriet med henblik på at afklare uklarheden om, hvem der har 
kompetence til af afgøre kompetencespørgsmålet mellem nævnet ud udvalget, 
og at Praksisudvalget derfor har frihed til selv at afgøre de sager, hvor der er 
tvivl om, hvorvidt der er tale om tvivlsom forskningspraksis eller 
videnskabelig uredelighed.  
 
I sagen om presseomtalen af den praktiske tjekliste til studerendes deltagelse i 
forskningsprojektet orienterede PS om, at han flere gange havde skrevet til 
Uniavisen herom Uniavisen er ikke vendt tilbage. Det blev derfor besluttet, at 
tjeklisten skal offentliggøres. Herefter vil det fortsat være op til Uniavisen 
efterfølgende at skrive en artikel om tjeklisten. 
 
MBA orienterede om sag 66, hvor anmelder har trukket anmeldelsen tilbage. 
Efter høring af bedømmelsesudvalget havde det nemlig vist sig, at klagen 
beroede på en misforståelse af bedømmelsesudvalgets oprindelige vurdering 
af doktorafhandlingen. Praksisudvalget har derfor henlagt sagen.  
 
Anders Bau Truelsen orienterede om personalesituationen i sekretariatet. Der 
var nu udsigt til ansættelse af en jurist i rektorsekretariatet i begyndelsen af 
det nye år. 
 
 
Ad 3) Opfølgning på Praksisudvalgets konference om interessekonflikter 

i akademisk forskning 
 
Det blev besluttet at udskyde den videre opfølgning på konferencen, indtil 
Praksisudvalget får udkast til den vejledning i høring, som F&I i 
Fællesadministrationen arbejder på som opfølgning på Danske Universiteters 
principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og forskning i 
høring.  
 
Det blev endvidere besluttet at høre rektoratet, om der er interesse for en 
særskilt vejledning eller et sæt anbefalinger fra Praksisudvalget om 



 

SIDE 3 AF 3 interessekonflikter i forskning i lyset af drøftelserne ved den afholdte 
konference. 
 
 
Ad 4) Tema for Praksisudvalgets konference i 2022 
 
Der blev foreslåede flere forskellige emner til konferencen i 2022: 
 
PS forslog emnet datamanagement med særligt sigte på reglerne i GDPR. 
Som begrundelse herfor henviste han til, at der i f.eks. KU’s kommende 
politik for datamanagement er krav om, at data skal lægges åbent frem, og at 
dette kan komme i konflikt med kravene til databeskyttelse i GDPR. 
 
MBA foreslog emnet: ”Chikane i forskningssamarbejder – hvordan undgås 
de, og hvordan løser man heraf følgende konflikter?”.  
 
MBA foreslog endvidere emnet: ”Named Person’s rolle”.  
 
Det blev besluttet, at drøftelserne om emnet for konferencen i 2022 
videreføres på næste møde i Praksisudvalget, hvor der træffes endelig 
beslutning herom. 
 
 
Ad 5) Konkrete sager 
 
PU’s drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, jf. § 7, stk. 4, 
i Forretningsorden for Udvalget vedrørende ansvarlig forskningspraksis 
(Praksisudvalget) ved Københavns Universitet.  

 
 

Ad 6) Dato for kommende møder 
 

Det blev besluttet, at næste møde i Praksisudvalget afholdes den 17. marts 
2022 kl. 14-16 og efterfølgende den 8. juni 2022 kl. 10-12. 
Sekretariatet indkalder til møderne i Outlook. 
 

 
Ad 7) Eventuelt 
 

     Behovet for at evaluere på sagsbehandlingen af sag 47 blev drøftet. 
Det blev foreslået i stedet på et kommende møde at drøfte det principielle 
spørgsmål, om Praksisudvalget i nogle situationer skal hjælpe en anmelder 
med at formulere en eller flere påstande. 


	Til stede

