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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  30. NOVEMBER 2020 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 25. november 2020 kl. 14-16  

Sted Zoom  

Referent Fuldmægtig Sonja Fevre (SF) fra sekretariatet  

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

Afbud  

Professor Gertrud Jørgensen (GJ) og professor Jesper Høgenhaven (JH).  

Dagsorden 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser (til orientering) 

3. Kompetencedelingen mellem Praksisudvalget og Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed (til orientering) 

4. Konkrete sager 

5. Planlægning af kommende møder 

6. Eventuelt 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 



 

SIDE 2 AF 3  
Ad 2) Meddelelser (til orientering) 
MBA orienterede om, at Akademisk Råd på SUND har udpeget professor 
Gorm Greisen som ordinært medlem af PU (sidste møde var Gorm til stede 
som suppleant) og professor Gunhild Waldemar som suppleant. De er begge 
udpeget i perioden 11. december 2019 til 11. december 2022.  
Akademisk Råd på HUM har genudpeget professor Gunner Lind som 
medlem af PU for endnu en 3årig periode. 
 
MBA meddelte, at PU’s udkast ”Praktisk tjekliste til studerendes deltagelse 
i forskningsprojekter” er sendt i høring på fakulteterne med frist for 
bemærkninger den 18. december 2020.  
 
IP og GG meddelte, at de har fremsat et høringssvar til Danske 
Universiteters udkast vedrørende universiteternes forskningsbaserede 
samarbejde med samfundet, hvori de fokuserede på definitionen af 
forskningsfrihed, herunder publicerings- og ytringsfrihed. PU drøftede kort 
emnet og besluttede sig for at vende tilbage til diskussionen i forbindelse 
med udvalgets fremtidige konference om interessekonflikter. 
 
PU drøftede sekretariatets referat af netværksmødet med sekretariatet for 
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og universiteterne, der foregik den 
4. november 2020. Der var enighed om at afvente og se, hvordan nævnet 
behandler sagerne efter de hurtige linjer. 

SF orienterede om, at retningslinjerne for Named Person nu endeligt er 
vedtaget. Siden PU sidst så udkastet til retningslinjer, er de ændret således, 
at Named Persons oplysningspligt til ledelsen i sager om tvivlsom 
forskningspraksis alene gælder i sager af grov karakter. 
 
Ad 3) Kompetencedelingen mellem Praksisudvalget og Nævnet for 
Videnskabelig Uredelighed (til orientering)  
MBA gjorde rede for dialogen mellem PU og Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed. PU besluttede at afvente og se, hvordan nævnet behandler 
sagerne efter de hurtige linjer. Herefter er det en mulighed at kontakte 
ministeriet. 
 
Ad 4) 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 5) Planlægning af kommende møder  
Det kommende møde planlægges med Doodle, da PU ikke var fuldtalligt på 
dagens møde. 
 



 

SIDE 3 AF 3 Ad 6) Eventuelt 
GG orienterede om, at han bliver emeritus til sommer og derfor 
sandsynligvis må udtræde af PU. 
 


