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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  22. JUNI 2021 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 22. juni 2021  

Sted Digitalt  

Referent Anders Bau Truelsen (fra sekretariatet)  

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

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser (til orientering) 
3. Praksisudvalgets konference (drøftelse af emne, programtekst, oplægs-

holdere, dato, annoncering) 
4. Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivlsom 

forskningspraksis og videnskabelig uredelighed (til drøftelse af om eme-
ritus som medlem af Praksisudvalget) 

5. Skillelinjen mellem Praksisudvalgets og Nævnet for Videnskabelig Ure-
deligheds kompetence (formandskabet har drøftet den videre proces med 
rektor og prorektor for forskning – til drøftelse) 

6. Konkrete sager 
7. Dato for kommende møder 
8. Eventuelt  
 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2) Meddelelser (til orientering) 
 
MBA orienterede om status i arbejdsgruppen, der har til opgave at udar-
bejde en kapitelinddeling med overskrifter og illustrationer til hvert kapitel i 
”Praktisk tjekliste til studerendes deltagelse i forskningsprojekter”. P.t. er il-
lustrationerne under udarbejdelse hos en grafiker. Når illustrationerne er 
færdige, kan tjeklisten lægges på Praksisudvalgets hjemmeside, ligesom der 
lægges en nyhed på KUnet. 
 
Med henvisning til det udsendte referat orienterede MBA om formandska-
bets årlige møde med rektor og prorektor for forskning.  
 
MBA orienterede herefter om møde med Rektorsekretariatet vedrørende 
KU’s kommende whistleblower-ordning. Der var enighed om at afvente den 
konkrete udformning af whistleblower-ordningen på Københavns Universi-
tet, men der var enighed om, at hvis whistleblower-ordningen giver anled-
ning til at rejse sager om uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, skal 
der være en anmelder, således at sagerne kan behandles på normal vis af 
Praksisudvalget. 
  
 
Ad 3) Praksisudvalgets konference (drøftelse af emne, programtekst, 

oplægsholdere, dato, annoncering) 
 
MBA præsenterede udkastet til program. Programmet blev godkendt med 
mindre ændringer. Det blev besluttet at invitere Heine Andersen til at debat-
tere med PS på konferencen.  
 
Mulige datoer for konferencen: 17-21. november 2021 og 29. november–3. 
december 2021 og 6. december-9.december 2021.  
 
Sekretariatet fastlægger sammen med formandskabet den endelige dato for 
konferencen, når det er afklaret, på hvilke datoer Heine Andersen vil have 
mulighed for at deltage. 
 
Når datoen er fastsat, skriver sekretariatet til fakulteterne om, hvem de vil 
melde ind til at deltage i debatten på konferencen. 
 



 

SIDE 3 AF 3 Ad 4) Københavns Universitets regler om håndtering af sager om tvivl-
som forskningspraksis og videnskabelig uredelighed (til drøftelse 
af om emeritus som medlem af Praksisudvalget) 

 
Regler og forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger. Sekretariatet 
sender regler og forretningsorden samlet til udvalget pr. e-mail, når reglerne 
ved rektors beslutning er endeligt fastsatte. 
 
 
Ad 5) Skillelinjen mellem Praksisudvalgets og Nævnet for Videnskabe-

lig Uredeligheds kompetence (formandskabet har drøftet den vi-
dere proces med rektor og prorektor for forskning – til drøftelse) 

 
Der er udarbejdet udkast til brev til uddannelses- og forskningsministeren, 
som rektor kan afsende. Brevet blev godkendt med enkelte mindre bemærk-
ninger. 
 
Sekretariatet indarbejder ændringerne i brevet og sender det til rektor. 
 
Ad 6) Konkrete sager 
 
PU’s drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, jf. § 7, stk. 
4, i Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksis-
udvalget) ved Københavns Universitet. 

 
 
Ad 7) Dato for kommende møder 
PU besluttede at afholde sit næste møde den 7. september 2021 16.30-18.30. 
Mødet er med fysisk deltagelse, såfremt dette er muligt. 
 
Efter mødet spises der middag på restaurant Krebsegården i Studiestræde 
 
PU besluttede herudover at afholde møde den 8. december 2021 16.30-
18.30. 
 
Sekretariatet sender mødeinvitationer ud i Outlook. 
 
Ad 8) Eventuelt  
Der var intet til behandling. 
 


