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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  9. SEPTEMBER 2020 

Forum Praksisudvalget  

Møde afholdt 23. september 2020 kl. 16-18  

Sted Zoom  

Referent Fuldmægtig Sonja Fevre (SF) fra sekretariatet  

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

 

Afbud 

Professor Jesper Høgenhaven (JH) 

Dagsorden 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Velkommen til professor Gorm Greisen 
3. Meddelelser (til orientering) 
4. Opfølgning på konference 2018 og 2019 (til drøftelse) 
5. Konference 2021 (drøftelse af tidspunkt for konferencens afholdelse)  
6. Konkrete sager  
7. Planlægning af kommende møder i 2020  
8. Eventuelt 
 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med forbehold for, at det eftersendte materiale 
kun drøftes foreløbigt med henblik på mulig efterfølgende skriftlig 
behandling.  
 
Ad 2) Velkommen til professor Gorm Greisen  
Udvalgets nye medlem, professor Gorm Greisen, blev budt velkommen. De 
øvrige tilstedeværende medlemmer af udvalget præsenterede sig.  
 
Ad 3) Meddelelser (til orientering) 
MBA orienterede om, at formanden for Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed den 12. august 2020 har oplyst, Praksisudvalgets brev 
vedrørende sin opfattelse af kompetencefordelingen mellem udvalget og 
nævnet i åbenbare tilfælde af manglende videnskabelig uredelighed vil blive 
drøftet på nævnets næste møde den 1. oktober 2020. 
 
MBA oplyste, at det på formandskabets møde med rektor den 7. maj 2020 
blev drøftet, at rektoratet havde besluttet at iværksætte en undersøgelse af 
praksis på universitetet vedrørende mulige interessekonflikter i forbindelse 
med forskningssamarbejder vedrørende landbrug og fødevarer. Rektoratet 
har nu besluttet at erstatte undersøgelsen med en opfølgning på de 
anbefalinger, der vil blive fremsat af Udvalget vedrørende retningslinjer for 
forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening 
(”Armslængdeudvalget”).  
 
MBA henviste til det udsendte brev af 21. august 2020, hvorved  
Praksisudvalget havde afgivet sine bemærkninger til SUND’s ”Terms of 
reference for the Committee on Duplicate Text Screening”. Han oplyste 
dernæst, at en engelsk version af Praksisudvalgets klageblanket og 
vejledning hertil nu er tilgængelig på Praksisudvalgets hjemmeside. 
 
Videre oplyste MBA, at der er udgivet en ny 4. udgave af RCR lærebogen: 
https://static-
curis.ku.dk/portal/files/247440631/RCR_4_ed_2020_update.pdf En trykt 
version uddeles til Praksisudvalgets medlemmer, når det igen mødes fysisk.  
 
MBA henviste til den leder i Ugeskrift for Læger, som PS har skrevet 
(vedlagt som bilag). PS oplyste, at der er oprettet et nyt obligatorisk ph.d.-
kursus på SUND: https://healthsciences.ku.dk/phd/news/2020/new-phd-
course-responsible-conduct-of-research-2-getting-ready-for-submission-of-
thesis-and-manuscripts/RCR2_course_description.pdf  
 
Ad 4) Opfølgning på konference 2018 og 2019 (til drøftelse)  
Praksisudvalget drøftede formandskabets udkast til tjekliste.  
 



 

SIDE 3 AF 3 Det blev besluttet, at tjeklistens navn skal ændres til ”Praktisk tjekliste om 
studerendes inddragelse i forskningsprojekter.” Derudover skrives der en 
indledning, hvor det fremgår, at tjeklisten er et frivilligt hjælperedskab.  
 
Formandskabet foretager ændringer i udkastet. Herefter sendes udkastet til 
fakulteterne for eventuelle bemærkninger.  Den endeligt godkendte tjekliste 
sendes til rektor og prorektor. 
 
Ad 5) Konference 2021 (drøftelse af tidspunkt for konferencens 
afholdelse) 
Det blev besluttet ikke at fastsætte en dato for Praksisudvalgets næste 
konference, før der er klarhed om mulighederne for at afholde fysiske 
møder med denne størrelse (over 100 forventede deltagere). Der var enighed 
om, at et sådant møde vil kræve 3 måneders forberedelse – en måned til den 
endelige sammensætning af talere og paneldeltagere og to måneder til 
markedsføring mv. 
 
Ad 6) 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 7) Planlægning af kommende møder i 2020  
Næste møde afholdes den 25. november 2020, kl. 14-16. 
 
Ad 8) Eventuelt 
Det blev besluttet, at bilag i det samlede mødemateriale skal markeres med 
sagsnummer, og i dagsordenen skal det angives, på hvilke sider i det 
samlede mødemateriale, et bilag kan findes. 
 
 


