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     Revision af det danske uredelighedssystem

• I 2015 nedsatte uddannelses- og forskningsministeren et 
ekspertudvalg til at foretage et eftersyn af rammerne for UVVU og 
håndteringen af videnskabelig uredelighed i DK (Oddershede-
udvalget)

• Ekspertudvalget fremsatte 12 anbefalinger til justeringer af 
systemet, herunder
◦ En klarere definition af videnskabelig uredelighed ved at afgrænse 

området til fabrikering, forfalskning og plagiering (FFP)
◦ En større rolle for forskningsinstitutioner

—Bidrage til oplysning af sager om videnskabelig uredelighed
—Behandle tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
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     Den nye danske tilgang til 
forskningsintegritet 
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Central myndighed håndterer alle tilfælde af uredelighed
(Nævnet for Videnskabelig Uredelighed)

Forskningsinstitutionerne er forpligtet til at håndtere tvivlsom forskningspraksis
(rammebestemmelse i loven med plads til individuelle institutionelle systemer) 

Danish Code of Conduct for Research Integrity
(ansvarlig forskningspraksis håndteres i miljøerne)



    

     Definitioner af centrale begreber i loven –
Videnskabelig uredelighed

• Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering, 
som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, 
gennemførelse eller rapportering af forskning.
◦ Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution
◦ med fiktive data.
◦ Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr
◦ eller processer, eller ændringer eller udeladelse af
◦ data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.
◦ Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater,
◦ tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.
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     Definitioner af centrale begreber i loven –
Tvivlsom forskningspraksis

• Tvivlsom forskningspraksis: Brud på alment anerkendte standarder 
for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske 
kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, 
nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i 
forskning.

• Nyt med en definition af begrebet i lov – svarer til definitionen i den 
danske kodeks for integritet i forskning
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     Forskningsinstitutionerne inddrages mere i 
uredelighedssager i det centrale nævn

• Alle anmeldelser indgives ved den danske forskningsinstitution, hvor 
forskningen er udført
◦ Ingen dansk forskningsinstitution eller institutionen rejser selv 

sagen = anmeldelse direkte til det centrale nævn
◦ Pligt (institution) til at indgive anmeldelse ved begrundet mistanke

• Forskningsinstitutionen  screener anmeldelsen og oversender sager 
om videnskabelig uredelighed til nævnet
◦ Institutionen skal påse, at anmeldelsen indeholder fornødne 

oplysninger
◦ Sagen oversendes med en redegørelse over de faktiske 

omstændigheder
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     Flowchart – håndtering af anmeldelser om 
brud på ansvarlig forskningspraksis

Anmeldelse indgives ved 
forskningsinstitutionen:

Alle anmeldelser skal 
indgives ved den 
institution, hvor 
forskningen er udført

Institution påser, at 
anmeldelsen indeholder 
oplysninger:
- Videnskabeligt produkt
- Afgivet af forsker(e)
- Påstande om VU
- Begrundelse for 

påstande

Hvis sagen vedrører VU og 
indeholder oplysningerne 
oversendes sagen til 
Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed med en 
redegørelse over fakta
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Hvis sagen ikke 
indeholder oplysningerne 
afvises sagen af 
forskningsinstitutionen –
NB! vedrører sagen 
tvivlsom forskningspraksis 
skal institutionen 
behandle den



    

     Håndtering af tvivlsom forskningspraksis på 
de danske forskningsinstitutioner

• Forskningsinstitutionerne forpligtes efter den nye lov til at håndtere 
tilfælde af tvivlsom forskningspraksis:
◦ Frihed til selv at fastsætte de institutionelle systemer og procedurer
◦ Pligt til at offentliggøre retningslinjer for håndteringen
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     Håndtering af tvivlsom forskningspraksis –
modellen i den danske kodeks

Preliminary advice
concerning a 
suspicion of a 
potential breach

E.g. ‘named person’

Mediation

Many minor desputes
handled this way (e.g. 
authorship)

Investigation through
committee or similar

Well-founded suspicions
should be handled through
an investigation procedure

Sanctions imposed by the 
institution based on 
findings from investigation
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     Håndtering af tvivlsom forskningspraksis på 
de danske forskningsinstitutioner

• Forskningsinstitutionerne forpligtes efter den nye lov til at håndtere 
tilfælde af tvivlsom forskningspraksis:
◦ Frihed til selv at fastsætte de institutionelle systemer og procedurer
◦ Pligt til at offentliggøre retningslinjer for håndteringen

• Forskningsinstitutionerne skal lave en årlig rapportering til Nævnet 
for Videnskabelig Uredelighed om tilfælde af tvivlsom 
forskningspraksis håndteret på institutionen
◦ Nærmere rammer fastsættes i fællesskab mellem institutionerne og 

nævnet
◦ Første rapportering ultimo 2018
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Spørgsmål?
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