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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  7. JULI 2020 

Forum Praksisudvalget  

Møde afholdt 10. juni 2020 kl. 14-16.  

Sted Via Zoom  

Referent Fuldmægtig Sonja Fevre (SF) fra sekretariatet  

Til stede 
Formand Mads Bryde Andersen, (MBA), næstformand Peter Sandøe (PS), 
professor Gertrud Jørgensen (GJ), professor Gunner Lind (GL), lektor Inge 
Kryger Pedersen (IP), professor Jens Lykkesfeldt (JL), professor Jesper 
Høgenhaven (JH). 

Afbud 

Professor Gorm Greisen (GG).  

Dagsorden 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser (til orientering) 
3. Opfølgning på Praksisudvalgets konferencer 2018 og 2019. Udvalget 
bedes vurdere, hvordan Praksisudvalget følger op på prorektors svar. 
4. Kompetencefordelingen mellem Praksisudvalget og Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed (til kommentering med henblik på opfølgning)  
5. Konkrete sager 
6. Planlægning af kommende møder i 2020  
7. Eventuelt 
 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Ad 2) Meddelelser (til orientering)  
MBA orienterede om, at MN er trådt ud af Praksisudvalget, og at suppleant 
professor Gorm Greisen er indtrådt. GG havde desværre ikke mulighed for 
at deltage i dagens møde.  
 
Formandskabet orienterede om mødet mellem rektor og formandskabet den 
7. maj 2020. Her blev det bl.a. aftalt at udskyde Praksisudvalgets 
konference, indtil ”Udvalget vedr. retningslinjer for forskningsbaseret 
rådgivning og myndighedsbetjening” har fremlagt skriftligt materiale, som 
kan inddrages i konferencen.  
 
Det nuværende udkast til retningslinjer for Named Person-ordningen blev 
drøftet på mødet. Udkastet følger ikke de anbefalinger, som Praksisudvalget 
fremsatte i sin evalueringsrapport i 2017.  
 
På mødet med rektor drøftedes også KU’s undersøgelse af praksis 
vedrørende mulige interessekonflikter i forskningssamarbejder med eksterne 
interessenter. Efter det oplyste forventes undersøgelsen at inddrage 
samarbejdsaftaler og publikationer, som KU har haft inden for bl.a. 
landbrugs- og fødevareområdet de seneste fem år. På mødet udtrykte PS 
betænkelighed ved dette bagudrettede fokus.  
 
Referat af mødet med rektor sendes til Praksisudvalget, når det er godkendt 
af de tilstedeværende. 
 
MBA oplyste, at Praksisudvalgets opdaterede klageblanket og vejledning nu 
er lagt på hjemmesiden, og at der er udgivet en ny (4.) udgave af KU's 
lærebog om Responsible Conduct of Research: http://ifro.ku.dk/rcr.pdf. 
 
Ad 3) Opfølgning på Praksisudvalgets konferencer 2018 og 2019 
Praksisudvalget drøftede opfølgningen på dets konference i 2019. Det blev 
besluttet, at udvalget udarbejder en kortfattet tjekliste eller lignende med 
navnet ”Praktisk vejledning om studerendes inddragelse i 
forskningsprojekter.” I vejledningen skal der henvises til, hvad der findes af 
eksisterende regler og hvor.   
 
Det blev videre besluttet, at MBA og PS udarbejder udkast til tjekliste, som 
præsenteres på næste udvalgsmøde. Hvis andre udvalgsmedlemmer har 
punkter, som bør indgå i tjeklisten, kan disse sendes til MBA og PS.  
 

http://ifro.ku.dk/rcr.pdf


 

SIDE 3 AF 3 Sekretariatet undersøger, hvad der findes af eksisterende regler.  
 
Ad 4) Kompetencefordelingen mellem Praksisudvalget og Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed  
MBA orienterede om, at en sekretariatsmedarbejder ved Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed har oplyst, at anmeldelser om videnskabelig 
uredelighed ifølge nævnets forståelse af loven skal oversendes til nævnet, 
uanset at Praksisudvalget vurderer, at sagen vil falde under bagatelgrænsen i 
lov om videnskabelig uredelighed § 3, stk. 2, nr. 1.  
 
Praksisudvalget drøftede konsekvenserne af en sådan forståelse, 
konstaterede uenighed i fortolkningen og besluttede, at formanden sender et 
brev til formanden for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der giver 
udtryk for udvalgets forståelse af retsgrundlaget. Hvis der i den herpå 
følgende dialog med nævnet viser sig uenighed om forståelsen af loven, bør 
forholdet bringes frem for ministeriet. Om nødvendigt bør loven ved 
lejlighed præciseres.  
 
MBA’s brev til nævnsformand Jens Hartig Danielsen sendes til godkendelse 
i Praksisudvalget.  
 
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. 
 
6. Planlægning af kommende møder i 2020 
Næste møde afholdes onsdag den 23. september 2020 kl. 16-18.  
I forlængelse af dette møde afholdes årets sommermiddag på restaurant 
Krebsegården i Studiestræde. Sekretariatet udsender Outlook-invitation. 
 
7. Eventuelt 
Fremover vil alle sagsakter i en konkret sag indgå i det samlede 
mødemateriale i grupperummet.  
 
  


	Til stede
	Dagsorden

