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Louise Frændemark (LOF – referent) 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Praksisudvalgets behandling af personoplysninger 

4. Planlægning af kommende møder 

5. Konkrete sager 

6. Eventuelt 



 

SIDE 2 AF 3  

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 2) Meddelelser 

TR orienterede om, at nyt medlem af Praksisudvalget fra SAMF er Inge 
Kryger Pedersen (IP).  Alle medlemmer af Praksisudvalget er desuden 
orienteret herom via mail.  
TR orienterede om, at sekretariatet den 23. maj 2019 deltog i netværksmøde 
hos Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. På mødet hos Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed blev især plagiatsager drøftet. Hovedparten af 
de sager Nævnet for Videnskabelig Uredelighed har behandlet, er 
plagiatsager. 
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed tilkendegav på netværksmødet, at de 
er indstillet på at afprøve en kiggeadgang til Ithenticate, som supplement til 
de oplysninger nævnet får tilsendt fra Københavns Universitet i konkrete 
sager.  
 
TR meddelte at Praksisudvalgets grupperum er flyttet til nyt KUnet, samt at 
alle medlemmer af Praksisudvalget har modtaget mail herom. 
 
TR orienterende om, at mandag den 17. juni 2019 blev Københavns 
Universitets regler for behandling af sager om tvivlsom forskningspraksis 
og videnskabelig uredelighed sendt til rektor. Brevet til rektor med bilag 
findes i Praksisudvalgets grupperum. Praksisudvalget afventer nu rektors 
godkendelse af reglerne. 
 
TR orienterede om, at der er sendt mail til akademisk råd på SCIENCE, 
JUR og SUND vedrørende udpegning af medlemmer, hvis 
udpegningsperiode udløber i 2019. Det drejer sig om BH, GJ, TR og PS. TR 
orienterede videre om, at han ikke lader sig ikke genudpege efter 6 år i 
Praksisudvalget.  
 
Praksisudvalget drøftede Praksisudvalgets konference 2019. TR orienterede 
om, at der er sendt invitationer ud til konferencen, samt at alle 
oplægsholdere er på plads. Fra SUND vil tidligere student Mikkel 
Thunestvedt Hansen holde et oplæg. PS orienterede om, at han vil skrive et 
debatindlæg til Universitetsavisen om den studerende i forskning. 
 
Bekymringsbrev til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed vedrørende 
nævnets sagsbehandlingstid blev drøftet.  
Praksisudvalget besluttede, at brevet skulle sendes til alle medlemmer af 
Praksisudvalget, med én uges frist for kommentarer. TR vil herefter sende 



 

SIDE 3 AF 3 brevet til formændene for de øvrige Praksisudvalg og anmode disse om at 
være medunderskrivere på brevet. 
 
 

Ad 3) Praksisudvalgets behandling af personoplysninger 

Tekst til Praksisudvalgets hjemmeside vedrørende Praksisudvalgets 
håndtering af personoplysninger, samt udkast til ny anmeldelsesblanket blev 
drøftet. 

Drøftet hvorvidt anmeldelsesblanketten bør indeholde definitionerne fra lov 
om videnskabelig uredelighed m.v. af ”tvivlsom forskningspraksis” og 
”videnskabelig uredelighed”. 

Praksisudvalget drøftede endvidere præciseringer af anmeldelsesblanketten 
og aktive links i blanketten. 

Det blev besluttet, at ”god videnskabelig praksis” i feltet ”klagers påstande” 
ændres til ”tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed”. Det 
blev endvidere besluttet, at anmeldelsesblanketten skal indeholde aktive 
links til loven. Tekst til hjemmeside og anmeldelsesblanketten blev herefter 
godkendt. 

 

Ad 4) Planlægning af kommende møder 

Der er planlagt møde i Praksisudvalget den 28. august 2019, kl. 14.00-
16.00. 

Det blev besluttet, at Praksisudvalgets efterårsmøder planlægges på 
Praksisudvalgets møde i august. 

 

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) Eventuelt 

Drøftet spørgeskema fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er 
sendt til Københavns Universitet den 10. april 2019, vedrørende 
undervisning, oplæring og supervision i principperne for integritet i 
forskning og ansvarlig forskningspraksis, herunder håndteringen på de 
enkelte fakulteter og kvalificering af besvarelsen af spørgsmålene til 
styrelsen. 
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