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Sammenfatning
Nærværende betænkning giver forslag til, hvordan Københavns Universitet kan styrke god
videnskabelig praksis og sætte ind over for videnskabelig uredelighed. Betænkningen er udarbejdet
af Københavns Universitets Praksisudvalg suppleret med to professorer (UPU) og er blevet til efter
anmodning fra universitetets bestyrelse og rektor. I overensstemmelse med bestyrelsens og rektors
ønsker behandles følgende fire emner:
1) Kulturændringer
UPU anbefaler iværksættelse af initiativer, der skal præcisere ledelsens pligt til at oplyse og
fremme opklaringen af sager om brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed,
samt initiativer, der fremmer diskussionen af og øger opmærksomheden om normer for god
videnskabelig praksis.
2) Regelændringer
UPU foreslår et nyt regelsæt, hvoraf det klart fremgår, at Praksisudvalget i sin virksomhed er
uafhængigt af rektor. Endvidere foreslås det, at udvalget, som ændrer navn til ”Forskningsetisk
Udvalg”, under visse omstændigheder får mulighed for selv at indbringer sager for et af de
statslige uredelighedsudvalg (UVVU).
3) ”Whistleblower-” og ”Named Person”-ordning
UPU anbefaler tiltag, som øger kendskabet til de eksisterende ordninger og gør det enklere for
potentielle anmeldere af problematisk videnskabelig praksis at gå til ledelsen, Praksisudvalget eller
UVVU.
Videre anbefaler UPU, at der generelt på KU indføres ordninger med ”Named Persons” i stil med
den, som allerede er indført på SUND. Ved en ”Named Person” forstås en person, som har til
opgave at vejlede potentielle anmeldere, at synliggøre de eksisterende strukturer/ordninger samt at
bidrage til, at der foregår diskussioner om videnskabelig redelighed i de faglige miljøer.
Derimod anbefaler udvalget ikke etablering af en whistleblowerordning, idet det er udvalgets
opfattelse, at de fordele, som en sådan ordning ville have, ikke ville stå mål med ulemperne,
herunder ikke mindst at muligheden for at indgive anonyme anmeldelser øger risikoen for useriøse
(chikanøse) henvendelser med negative konsekvenser for medarbejdernes tryghed til følge.
Et mindretal anbefaler dog, at Praksisudvalget får adgang til at agere på anonyme indberetninger.
4) Forskningsdata
UPU har udarbejdet et udkast til en overordnet universitetspolitik om forskningsdata og anbefaler,
at det kommende arbejde med at udforme regler på området tager udgangspunkt heri, men at
konkrete regler først udarbejdes efter en proces, som involverer de faglige miljøer. I denne proces
er det vigtigt at inddrage evt. lovgivningsmæssige krav til opbevaring af visse former for
forskningsdata og spørgsmål vedrørende ”ejerskab” til forskningsdata.
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1. Baggrund
Bestyrelsen godkendte den 28. april 2011 rektors handlingsplan vedrørende opfølgning på
Penkowa-sagen. For så vidt angår handlingsplanens indsatsområde videnskabelig uredelighed og
praksis, blev Udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis (UVGP) nedsat.
UVGP afgav den 14. oktober 2011 sin betænkning til rektor. Betænkningen indeholder en række
anbefalinger til videre bearbejdelse1, bl.a.:
•

At der tages skridt til at ændre den herskende kultur, så man i højere grad end nu lægger
vægt på at sikre, at mistanker om brud på god videnskabelig praksis bringes frem i lyset.

•

At der sker en indskærpelse af ledelsens pligt til at medvirke til at sikre, at sager om brud på
god videnskabelig praksis bringes frem i lyset, og at berettigede mistanker forfølges.

•

At det præciseres, at Praksisudvalget er uafhængigt af rektor med hensyn til sin
virksomhed.

•

At et arbejde igangsættes med henblik på at lette adgangen til at rejse sager om brud på god
videnskabelig praksis f.eks. i form af en ”Whistleblower”- eller en ”Named Person”ordning.

På sit møde den 6. december 2011 besluttede universitetets bestyrelse, at det videre arbejde med
UVGP-betænkningen skulle varetages af et ”udvidet Praksisudvalg” (UPU).
Praksisudvalget (PU) supplerede sig herefter med professor Peter Harder (HUM) og professor Jens
Rehfeld (SUND), som begge også deltog i UVGP-arbejdet.
UPU er blevet bedt om at udarbejde en betænkning til behandling i universitetets bestyrelse, der
behandler følgende emner:
•

Kulturændringer – forslagene samles i et idékatalog

•

Regelændringer – forslag til ændring af de eksisterende regler om Praksisudvalget

•

”Whistleblower”- og ”Named Person”-ordning – belysning af ordningerne

På baggrund af bestyrelsesmødet den 13. marts 2012 tilkendegav rektor, at det forventes, at forhold
vedr. forskningsdata (organisering, strukturering og opbevaring heraf) også indgår i arbejdet.

1

Betænkningen kan findes på universitetets hjemmeside
http://nyheder.ku.dk/penkowa/pdf/Betaenkning_fra_UGVP.pdf/
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2. Proces
Bestyrelsens beslutning forudsætter, at UPU inddrager de akademiske råd på KU. Derfor henvendte
UPU sig den 26. april 2012 til de akademiske råd for at få indspil og bemærkninger til arbejdet
(bilag A). De akademiske råds høringssvar følger vedlagt (bilag B).
UPU orienterede den 12. september 2012 rektor om arbejdet (bilag C), og rektor svarede udvalget
ved brev af 1. oktober 2012 (bilag D).
Videre orienterede UPU den 2. oktober 2012 ledelsesteamet om arbejdet (bilag E).
Endvidere afholdt UPU den 26. november 2012 konferencen ”Efter Penkowa – hvordan styrker
Københavns Universitet god videnskabelig praksis?”. Konferencen var åben for alle og blev bredt
annonceret (invitationer til fakulteterne, dekanerne, de akademiske råd, bestyrelsen, omtale på top
100, annonce i Universitetsavisen og banner på KUnet). Udvalget har inddraget drøftelserne på
konferencen i sine overvejelser om, hvilke anbefalinger/indstillinger der skal tilgå bestyrelsen.
I tillæg til de nævnte høringer og konferencen har udvalget løbende opdateret Praksisudvalgets
hjemmeside med materiale om det igangværende arbejde for at skabe størst mulig åbenhed herom.
Udvalgets har som led i arbejdet afholdt 6 møder.
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3. Indledning
Et vigtigt udgangspunkt for UPUs arbejde har været bestræbelsen på at finde veje til at forebygge
sager om videnskabelig uredelighed. Det er formentlig ikke muligt at forhindre, at der også i
fremtiden vil være uredelige forskere på KU. Men det er vigtigt, at man på alle niveauer i
universitetssystemet har viljen og evnen til at følge op på mistanker om uredelighed. UPU skal med
denne betænkning bidrage til at sikre, at der er udbredt viden om, hvad der kendetegner uredelig
adfærd, og forståelse for, hvordan man på forskellige niveauer kan og bør agere i forhold til
mistanker om uredelighed.
UPUs arbejde vedrører dog ikke alene egentlig uredelighed, dvs. videnskabelig svindel. Arbejdet
vedrører også adfærd, som befinder sig i gråzonen mellem svindel og god videnskabelig praksis.
Medens egentlig uredelighed ifølge almindelig erfaring og en række internationale undersøgelser er
en relativt sjælden foreteelse, er der grund til at tro, at overtrædelser af normer for god
videnskabelig praksis, f.eks. i form af uretmæssige forfatterskaber eller utilstrækkelig
dokumentation og opbevaring af videnskabelige data, er mere udbredte. På den baggrund er det en
vigtig opgave for UPUs arbejde at komme med forslag til, hvordan god videnskabelig praksis kan
fremmes på KU.
At fremme god videnskabelig praksis og at have et beredskab til at gribe ind ved mistanke om
videnskabelig uredelighed vil bidrage til at styrke KUs faglige anseelse nationalt såvel som
internationalt. UPU hilser det derfor velkommen, at bestyrelsen med sit oplæg til udvalget har lagt
op til en meget bred proces, som involverer både ”kulturen”, regler og normer og institutioner.
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4. Kulturændringer
Indledende overvejelser
Hvis man vil ændre kulturen på KU, så normerne for god videnskabelig praksis udvikles og
fremmes på en bedre måde, end det sker i dag, kræver det efter udvalgets opfattelse tiltag i forhold
til 1) medarbejderne og 2) ledelsen. Formålet er i begge tilfælde at fremme en løbende diskussion af
emnet god videnskabelig praksis mellem kolleger og at undgå, at konkrete sager undertrykkes.
Hvad medarbejderne angår, er målet en kultur, som betyder, at det ikke blot er acceptabelt, men
ligefrem ønskeligt, at man løbende diskuterer og forholder sig til sine kollegers arbejde. Hertil hører
også en tillid til, at hverken kolleger eller ledelse vil se skævt til en, fordi man ser sig nødsaget til at
gøre opmærksom på berettiget mistanke om dårlig videnskabelig praksis. God videnskabelig
praksis skal med andre ord ikke opfattes som en privat sag, som man ikke som forsker behøver at
tale med andre om, men som et fællesanliggende og en naturlig del af den videnskabelige proces,
som det er nødvendigt, at man engagerer sig i.
På det ledelsesmæssige niveau er der behov for en kultur, som har fokus på at fremme en løbende
diskussion og udvikling af normerne for god videnskabelig praksis. Det bør være en del af
ledelseskulturen, at sager bringes frem i lyset, og at berettigede mistanker forfølges. Dette gælder
også tilfælde, hvor ledelsen f.eks. som følge af en anonym henvendelse bliver opmærksom på, at
der er forhold, som kunne tyde på troværdighedsproblemer. I sådanne tilfælde bør ledelsen reagere
af egen drift og f.eks. udbede sig en redegørelse fra den pågældende medarbejder. Ledere, der
kommer under vejr med uredelighed eller grove brud på god videnskabelig praksis, skal ikke alene
gribe ind, men også sørge for, at sager kommer videre til de relevante organer (UVVU og PU).
Ledelsen bør på alle niveauer klargøre sin forventning om, at universitetets medarbejdere medvirker
til at opretholde god videnskabelig praksis. Det er også et vigtigt led heri, at ledelsen er opmærksom
på bredere forhold, som på en mere indirekte måde kan medvirke til at presse medarbejderne i
retning af risikabel adfærd (f.eks. den øgede konkurrenceudsættelse med fokus på ”elite” og
kvantitet).
Idékatalog
UPU skal på denne baggrund anbefale, at der iværksættes initiativer inden for følgende emner:
•
•

•

Præcisering af pligten på ledelsesniveau til at oplyse/fremme sager om brud på god
videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed f.eks. i form af en præcisering af dekanog institutlederinstrukserne.
Præcisering af, at pligten for ledelsen til at reagere ikke kun omfatter forhold, som ledelsen
gøres opmærksom på i forbindelse med en formel klage el.lign., men også forhold, som
ledelsen bliver gjort bekendt med på anden måde f.eks. som følge af en anonym
henvendelse.
Præcisering af og synliggørelse af lokale procedurer i forbindelse med mistanke om og
behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed.
Pligten til at sikre sagernes oplysning bør være til stede på alle niveauer og også omfatte
f.eks. bedømmelsesudvalg, der under deres arbejde får mistanke om tilfælde af dårlig
praksis eller uredelighed.
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•
•
•
•
•
•
•

Præcisering af pligten på ledelsesniveau til at fremme diskussionen af og bevidstheden om
god videnskabelig praksis. Alle grupper af ansatte bør inddrages i disse diskussioner (dvs.
eksempelvis også bioanalytikere).
Obligatoriske kurser i videnskabsetik for ph.d.-studerende.
Indtænkning af emnet ”god akademisk praksis” undervejs i BA- og KA-uddannelserne,
f.eks. som en del af faget ”Videnskabsteori”.
Indtænkning af emnet ”god videnskabelig praksis” i diverse former for pædagogisk
efteruddannelse af vejledere på alle niveauer.
Overvejelse af muligheden for antiplagiatkontrol – i det mindste ved, at vejlederne gøres
opmærksom på muligheden herfor.
Overvejelse af, om der skal være en egentlig forpligtelse for universitetsansatte til at
indberette mistanke om brud på god videnskabelig praksis/uredelighed.
Overvejelse af muligheden for at udmønte mere præcise krav om åbenhed om benyttede
data og metoder i tilfælde, hvor der stilles spørgsmålstegn ved den videnskabelige praksis,
der er benyttet.

8

5. Københavns Universitets regler om god
videnskabelig praksis
Indledende overvejelser
Det har været et udgangspunkt for udvalgets overvejelser vedr. reglerne for PU, at de skal afspejle
PUs placering som KUs øverste og suveræne organ til at behandle sager om dårlig videnskabelig
praksis, og at dette kræver en præcisering af PUs uafhængighed i forhold til KUs ledelse, jf.
nærmere i UVGP-betænkningen, hvor også behovet for en præcisering af forholdet til UVVU er
nævnt. Udvalget har derudover ønsket at ændre reglerne med henblik på at sikre, at PU vil kunne
udfylde sin rolle inden for rammerne af de kulturændringer, som er nævnt ovenfor. Ændringerne vil
sandsynligvis medføre en stigning i antallet af sager, og de vil også indebære, at PU fremover
kommer til at indtage en mere synlig rolle både i forbindelse med udviklingen af normer for god
videnskabelig praksis og ved afgørelsen af sager. Heraf følger et behov for en præcisering af de
regler og principper, som PU fungerer på baggrund af (bl.a. i forhold til den internationale
udvikling), og en placering i KUs organisatoriske system, som sikrer udvalget en høj grad af
legitimitet.
Udvalget foreslår på denne baggrund de følgende regler, som konkret vil:
•
•
•
•
•
•

øge PUs synlighed ved at omdøbe udvalget til ”Forskningsetisk Udvalg” (§ 1),
præcisere indholdet af ”god videnskabelig praksis” og herunder henvise til, at denne norm
bl.a. bygger på videnskabelige kodekser fastsat af internationale videnskabelige selskaber
eller andre faglige grupper (§ 2),
forankre udvalget direkte i fakulteternes akademiske råd (§ 3),
sikre faglig bredde i repræsentationen fra de største fakulteter ved at øge antallet af
udvalgsmedlemmer fra SUND og SCIENCE (§ 3),
præcisere, at udvalget fungerer som et uafhængigt udvalg (§ 4), og
give mulighed for, at udvalget under visse omstændigheder selv kan indbringe sager for
UVVU (§ 8).

EKSISTERENDE regler

FORESLÅEDE regler

Københavns Universitets regler om god
videnskabelig praksis

Københavns Universitets regler om god
videnskabelig praksis

Vedtaget 11. april 2005; ændret 1. september
2007

Vedtaget XX

Kap. 1. Almindelige bestemmelser

Kap. 1. Almindelige bestemmelser

Formål

Formål

§ 1. Formålet med disse regler er at fremme god
videnskabelig praksis ved Københavns

§ 1. Formålet med disse regler er at fremme god
videnskabelig praksis ved Københavns
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Universitet samt at skabe grundlag for
rådgivning af rektor i sager om god
videnskabelig praksis.

Universitet samt at skabe grundlag for
Forskningsetisk Udvalgs virksomhed.

Stk. 2. Reglerne angår forskning, der er udført
eller udføres ved Københavns Universitet, som
er udført af forskere, der ved en given sags start
er ansat ved Københavns Universitet, eller som
danner grundlag for en grad givet ved
Københavns Universitet.
Stk. 3. Sager, hvori der rejses spørgsmål om
uredelighed, omfattes ikke, da disse indbringes
for et af de statslige uredelighedsudvalg.

Stk. 2. Reglerne angår forskning, som er udført
eller udføres ved Københavns Universitet, eller
som danner grundlag for en grad givet ved
Københavns Universitet.
Stk. 3. Sager, hvori der rejses spørgsmål om
uredelighed, omfattes ikke, da disse indbringes
for et af de statslige uredelighedsudvalg, jf. § 8.

Grundlag
§ 2. Bedømmelsen af, om en praksis er i
overensstemmelse med kravene til en god
videnskabelig praksis, bygger især på de love og
andre offentlige forskrifter, der gælder herom,
vedtagelser fra forskningsråd eller andre
bevilgende institutioner og fonde samt
videnskabsetiske kodekser fastsat af
videnskabelige selskaber eller andre faglige
grupper.

Grundlag
§ 2. Vurderingen af, om en given praksis er i
overensstemmelse med kravene til god
videnskabelig praksis, bygger især på de
principper, der kommer til udtryk i love og
andre offentlige forskrifter, vedtagelser fra
forskningsråd eller andre bevilgende
institutioner og fonde samt videnskabsetiske
kodekser fastsat af nationale eller internationale
videnskabelige selskaber eller andre faglige
grupper som f.eks. ”Vancouver-reglerne” eller
”Uniform Requirements”, ”European Science
Foundation” og “The Singapore Statement on
Research Integrity”.

Hensyn
§ 3. God videnskabelig praksis kræver
hensyntagen til bl.a.
1) forskningens uafhængighed og forskernes
ytringsfrihed som nærmere anført nedenfor stk.
3,
2) de personer eller det objekt, som forskningen
vedrører, eller som den får betydning for,
3) åbenhed om finansiering, dvs. om de
økonomiske resurser, som danner grundlag for
forskningsvirksomheden,
4) oplysning om de personer, der som
medforfattere eller på anden relevant måde har
medvirket
i forskningsvirksomheden og til opnåelse af det
videnskabelige resultat,
5) korrekt formidling af forskningens resultater
uden fordrejning eller vildledning om
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disses karakter og indhold,
6) åbenhed om eventuel tidligere publicering.
Stk. 2. Til god videnskabelig praksis kan
endvidere høre, at forskeren – i
overensstemmelse med
Københavns Universitetets værdigrundlag der
siger at ”Forskningen udføres med ansvarlighed
over for
dens genstand, valget af metode samt
anvendelsen af resultatet” – også redegør for
sine overvejelser
om konsekvenser af eller muligheder for
anvendelse af de resultater, som forskningen har
frembragt.

Stk. 3. Universitetet skal værne om sin
forskningsfrihed og søge højeste niveau af
videnskabelig standard og etik.
Forskningsfrihed indebærer frihed til at vælge
forskningsemne, frihed til at stille
spørgsmål, frihed til at bestemme hvilket
materiale og hvilke metoder man vil benytte for
at finde svar, og frihed til at fremlægge
hypoteser, resultater og ræsonnementer
offentligt. Universitetet skal sikre, at
de forskningsstrategiske rammer, der fastlægges
i udviklingskontrakten for universitetets
virksomhed, ikke unødigt begrænser
forskningsfriheden for den enkelte medarbejder.
Universitetet skal sikre, at forskningsopgaver
tilrettelægges og fordeles, så hver enkelt
videnskabelig medarbejder så vidt muligt
selv kan vælge forskningsemne. Endelig skal
universitetet sikre faglig åbenhed i
forskningsmiljøerne, således at mangfoldighed
og gensidig kritik kan komme til fri udfoldelse.

Stk. 2. Principperne nævnt i stk. 1 omfatter bl.a.:
1) At forskningen gennemføres på en pålidelig
måde.
2) At primærdata opbevares forsvarligt og i
videst muligt omfang gøres offentligt
tilgængelige.
3) At forskningens resultater lægges åbent frem.
4) At der hersker åbenhed om mulige
interessekonflikter.
5) At alle, der deltager i forskningsprocessen,
bliver krediteret på en fair måde.
Stk. 3. God videnskabelig praksis skal fremmes
på en sådan måde, at hensynet til
forskningsfriheden ikke tilsidesættes.

Kap. 2. Praksisudvalget

Kap. 2. Forskningsetisk Udvalg

Udvalget
§ 4. Rektor nedsætter et udvalg til behandling af
spørgsmål om god videnskabelig praksis,
betegnet Udvalget vedr. god videnskabelig
praksis (Praksisudvalget).

Udvalget
§ 3. Rektor nedsætter et udvalg til behandling af
spørgsmål om god videnskabelig praksis,
betegnet ”Forskningsetisk Udvalg”.
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Stk. 2. Som medlemmer kan udpeges
professorer eller lektorer ved Københavns
Universitet. Der udpeges ét medlem fra hvert af
universitetets fakulteter. Der udpeges på
tilsvarende måde en suppleant for hvert
medlem.
Medlemmer og suppleanter udpeges for en
periode af 3 år. Genudpegning som medlem kan
finde sted én gang.

Stk. 2. Som medlemmer kan udpeges
professorer eller lektorer ved Københavns
Universitet. Fra hvert af fakulteterne SUND og
SCIENCE udpeges to medlemmer, mens der fra
hvert af fakulteterne HUM, JUR, SAMF og
TEO udpeges ét medlem. Der udpeges på
tilsvarende måde en suppleant for hvert
medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges
for en periode af tre år. Genudpegning kan finde
sted.

Stk. 3. Rektor udpeger udvalgets medlemmer og
suppleanter efter indstilling fra fakulteternes
akademiske råd samt bestemmer, hvem der skal
være formand og næstformand.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer og suppleanter
udpeges af fakulteternes akademiske råd.

Stk. 4. Udvalget kan ved behandling af særlige
spørgsmål supplere sig med én eller to personer,
der repræsenterer særlig indsigt i et bestemt
fagområde, jf. kap. 3.

Stk. 4. Udvalget vælger formand og
næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 5. Udvalget fastsætter en forretningsorden.
Stk. 6. Udvalget kan ved behandling af særlige
spørgsmål indhente sagkyndig bistand fra
personer, der repræsenterer særlig indsigt i et
bestemt fagområde, jf. også kap. 3.
§ 4. Udvalget fungerer som et uafhængigt organ.
Stk. 2. Udvalget er i sit virke, herunder i sin
bedømmelse af konkrete sager, uafhængigt af
rektor og er således i disse sammenhænge ikke
underlagt dennes instruktionsbeføjelser.
Stk. 3. Rektor sikrer sekretariatsbetjeningen af
udvalget.
Stk. 4. Sekretariatet bistår formanden og
udvalget i deres arbejde efter aftale med
formanden.
Opgaver
§ 5. Udvalget har til opgave at
1) bidrage til at klargøre de eksisterende normer
for god videnskabelig praksis,
2) tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af
normerne for god videnskabelig praksis,
3) afgive indstilling om konkrete sager, jf.
nærmere kap. 3.

Opgaver
§ 5. Udvalget har til opgave at
1) bidrage til at udmønte de eksisterende
principper for god videnskabelig praksis,
2) tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af
principperne for god videnskabelig praksis,
3) afgøre konkrete sager, jf. nærmere kap. 3.
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Stk. 2. Udvalget kan herudover – efter opdrag
fra Rektor eller af egen drift – stille forslag om
regler og vejledninger om god praksis.
Stk. 3. Udvalget træffer selv bestemmelse om
tilrettelæggelsen af dets arbejde.
Stk. 4. Udvalget afgiver en årlig beretning om
sin virksomhed.

Stk. 2. Udvalget kan herudover – efter opdrag
fra rektor eller af egen drift – stille forslag om
regler og vejledninger om god praksis.
Stk. 3. Udvalget træffer selv bestemmelse om
tilrettelæggelsen af dets arbejde.
Stk. 4. Udvalget afgiver en årlig beretning om
sin virksomhed.

Kap. 3. Sagsbehandling

Kap. 3. Sagsbehandling

Initiativ og frister
§ 6. En sag kan rejses for udvalget ved, at
1) en navngiven fysisk eller juridisk person
indgiver en skriftlig klage,
2) rektor forelægger udvalget en sag,
3) udvalget på eget initiativ tager en sag af
særlig betydning op,
4) en person, som ønsker at blive renset for
verserende rygter eller beskyldninger, anmoder
udvalget herom.

Initiativ og frister
§ 6. En sag kan rejses for udvalget ved, at
1) en navngiven fysisk eller juridisk person
indgiver en skriftlig klage,
2) rektor forelægger udvalget en sag,
3) udvalget på eget initiativ tager en sag af
særlig betydning op,
4) en person, som ønsker at blive renset for
verserende rygter eller beskyldninger, anmoder
udvalget herom.

Stk. 2. En sag skal rejses for udvalget inden
rimelig tid efter, at den, der tager initiativ til
sagen, har eller burde have haft de nødvendige
forudsætninger for at starte sagen. En sag, der
rejses efter stk. 1, nr. 1- 3, må ikke vedrøre
forhold, der er mere end 5 år gamle, når sagen
startes ved udvalget, og en sag, der rejses efter
stk. 1, nr. 4, må ikke vedrøre rygter eller
beskyldninger, som har været den pågældende
bekendt i mere end 1/2 år, når udvalget anmodes
om at behandle sagen. I særlige tilfælde kan
udvalget se bort fra disse frister.

Stk. 2. En sag skal rejses for udvalget inden
rimelig tid efter, at den, der tager initiativ til
sagen, har eller burde have haft de nødvendige
forudsætninger for at rejse den. En sag, der
rejses efter stk. 1, nr. 1- 3, må ikke vedrøre
forhold, der er mere end fem år gamle, når
sagen påbegyndes ved udvalget, og en sag, der
rejses efter stk. 1, nr. 4, må ikke vedrøre rygter
eller beskyldninger, som har været den
pågældende bekendt i mere end seks måneder,
når udvalget anmodes om at behandle sagen. I
særlige tilfælde kan udvalget se bort fra disse
frister.

Afvisning
§ 7. Udvalget kan afvise at behandle en sag,
hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller hvis
sagen ikke findes at have betydning for de
formål, som udvalget skal varetage, jf. § 1.

Afvisning
§ 7. Udvalget kan afvise at behandle en sag,
hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller hvis
sagen ikke findes at have betydning for de
formål, som udvalget skal varetage, jf. § 1.

§ 8. Hvis sagen angår et forhold, hvori der rejses
spørgsmål om uredelighed, skal sagen afvises,
da et sådan skal indbringes for et af de statslige
uredelighedsudvalg. Hvis sagen behandles af en
anden myndighed eller et andet organ, kan
behandlingen stilles i bero, indtil afgørelse
foreligger herfra.

§ 8. Hvis sagen angår et forhold, hvori der rejses
spørgsmål om uredelighed, skal sagen afvises,
da et sådant skal indbringes for et af de statslige
uredelighedsudvalg. Hvis sagen behandles af en
anden myndighed eller et andet organ, kan
behandlingen stilles i bero, indtil afgørelse
foreligger herfra.
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Udvalget vejleder forinden den, der har indbragt
sagen for udvalget, herom. Udvalget kan vejlede
den, der har taget initiativ til en sag for
udvalget, om muligheden for at indbringe sagen
for et uredelighedsudvalg.

Udvalget vejleder forinden den, der har indbragt
sagen for udvalget, herom.
Stk. 2. I forbindelse med afvisningen af sagen,
jf. stk. 1, hører udvalget med en frist på syv
dage klager om, hvorvidt denne selv indbringer
sagen for et uredelighedsudvalg.
Har udvalget ved udløbet af denne frist ikke
modtaget bekræftelse herpå fra klager,
orienterer udvalget rektor og den relevante
dekan om sagen, idet udvalget samtidig fra
sidstnævnte udbeder sig orientering om sagens
indbringelse for et uredelighedsudvalg.
Stk. 3. Med henblik på at sikre sig, at sager, som
efter udvalgets opfattelse må antages at
involvere forskningsmæssig uredelighed,
behandles for et uredelighedsudvalg, kan
udvalget, hvis proceduren i stk. 2, 2. pkt. ikke
har ført til, at en konkret sag er blevet indbragt
for et uredelighedsudvalg, selv indbringe sagen
for et sådant udvalg.

Oplysning
§ 9. Udvalget sørger for, at sagen oplyses
tilstrækkeligt. Udvalget kan indhente udtalelser
fra sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan til behandling af en sag
etablere et ad hoc-udvalg af sagkyndige, hvori
det fagområde, hvortil sagen hører, i særlig grad
repræsenteres. Personer, som ikke er
medlemmer af udvalget, kan indgå i ad hocudvalg. Et ad hoc-udvalg afgiver indstilling til
udvalget. For ad hocudvalg gælder reglerne i §
10, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3.

Oplysning
§ 9. Udvalget sørger for, at sagen oplyses
tilstrækkeligt. Udvalget kan indhente udtalelser
fra sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan til behandling af en sag
etablere et ad hoc-udvalg af sagkyndige, hvori
det fagområde, hvortil sagen hører, i særlig grad
repræsenteres. Personer, som ikke er
medlemmer af udvalget, kan indgå i ad hocudvalg. Et ad hoc-udvalg afgiver indstilling til
udvalget. For ad hoc-udvalg gælder reglerne i §
10, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3.

Redegørelse
§ 10. Udvalget afslutter sagsbehandlingen med
en begrundet stillingtagen til, hvorvidt forholdet
er i strid med god videnskabelig praksis.
Sagsbehandlingen skal i almindelighed afsluttes
inden 6 måneder, efter at sagen er rejst for
udvalget.

Redegørelse
§ 10. Udvalget afslutter sagsbehandlingen med
en begrundet stillingtagen til, hvorvidt forholdet
er i strid med god videnskabelig praksis.
Sagsbehandlingen skal i almindelighed afsluttes
inden seks måneder efter, at sagen er rejst for
udvalget.

Stk. 2. Udvalget sender sin redegørelse til
rektor, til den indklagede og til klageren.

Stk. 2. Udvalget sender sin afgørelse til den
indklagede, til klageren og til rektor til
orientering.

Stk. 3. Er der ikke enighed i udvalget, skal

Stk. 3. Er der ikke enighed i udvalget, skal
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mindretallets standpunkt og begrundelse
anføres.

mindretallets standpunkt og begrundelse anføres
for sig.
Klage
§ 11. Forskningsetisk Udvalgs afgørelser kan
ikke påklages til anden administrativ
myndighed.

Kap. 4. Ikrafttræden m.m.
§ 11. Forvaltningslovgivningens regler finder
anvendelse på udvalg og ad-hoc udvalg og
disses redegørelse.

Kap. 4. Ikrafttræden m.m.
§ 12. Forvaltningslovgivningens regler finder
anvendelse på udvalg og ad-hoc udvalg og
disses redegørelse.

§ 12. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005.
Ændringerne i § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1, § 5,
stk. 2 og § 12, stk. 2, træder i kraft den 1.
september 2007.

§ 13. Reglerne træder i kraft den XX 2013.

Stk. 2. Udvalget afgiver efter behov en
redegørelse til rektor om reglernes
anvendelighed, herunder forslag til evt.
justeringer.

Stk. 2. Udvalget afgiver efter behov en
redegørelse til rektor om reglernes
anvendelighed, herunder forslag til evt.
justeringer.
Københavns Universitet
Rektor Ralf Hemmingsen, den XX

Københavns Universitet
Rektor Linda Nielsen, den 11. april 2005
Rektor Ralf Hemmingsen, den 1. september
2007
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6. Whistleblower/Named Person
Udvalget vil i det følgende belyse ordninger med hhv. en ”Whistleblower” (WB) og en ”Named
Person” (NP). Udvalget har i den forbindelse iværksat initiativer i to retninger: 1) Der er udarbejdet
et notat, som belyser de juridiske (fortrinsvis persondataretlige) forhold i forbindelse med
etableringen af en whistleblowerordning (bilag F), og 2) udvalget har på baggrund af bl.a. input fra
de akademiske råd drøftet en række almene forhold, som efter udvalgets opfattelse har betydning
for den følgende diskussion af disse emner. UPU har endelig ladet sig inspirere af det efter UPUs
opfattelse meget prisværdige initiativ på SUND med indførelsen af en ”Særligt Udpeget Person”.
Nærmere om Whistleblowers og Named Persons
En whistleblowerordning skal betragtes som en særlig kanal, hvorigennem medarbejdere kan
indrapportere mulige ulovligheder eller uregelmæssigheder (evt. anonymt), og som et supplement
til de normale kommunikationsveje på en arbejdsplads, jf. nærmere bilag F, s. 2. Det fremgår også
heraf, at det er Datatilsynets opfattelse, at whistleblowersystemer skal udgøre et frivilligt alternativ
for medarbejdere, og at de alene skal anvendes til indberetning af sådanne alvorlige forseelser eller
mistanke herom, der kan få betydning for myndigheden som helhed, eller som kan have afgørende
betydning for enkeltpersoners liv eller helbred såsom mistanker om økonomisk kriminalitet,
alvorlige brud på arbejdssikkerheden, alvorlige forhold rettet mod en ansat såsom vold eller
seksuelle overgreb. En WB indebærer således, at der etableres en ny administrativ instans, som har
en selvstændig rolle i det organisatoriske system, og som opsamler og behandler klager og
videresender dem til de relevante organer (ledelse, PU eller UVVU).
I det følgende forstås med en ”Named Person” derimod en model, hvor der udpeges en person, som
har til opgave dels at synliggøre de eksisterende strukturer/ordninger, dels at påtage sig at vejlede
om og bidrage til, at der foregår diskussioner om videnskabelig redelighed i de faglige miljøer. Det
er kendetegnende for denne ordning, at den ikke medfører etablering af nye administrative lag oven
på de eksisterende. En NP har således til formål at effektivisere de eksisterende ledelses- og
administrative strukturer, som behandler sager om brud på god videnskabelig praksis eller
videnskabelig uredelighed (ledelse, PU og UVVU).
Etableringen af en WB kræver altid tilladelse fra Datatilsynet, jf. bilag F, hvorimod det afhænger af
en konkret vurdering, om en NP også gør det. UPU skal ikke forholde sig konkret til disse
spørgsmål og bemærker blot, at man ved den konkrete implementering af en ordning med enten en
WB eller en NP nøje skal sikre sig, at de eksisterende regler for sagsbehandling,
persondatabehandling m.v. overholdes.

De eksisterende retlige og institutionelle rammer
På det formelle plan har UPU taget udgangspunkt i de eksisterende institutionelle og
lovgivningsmæssige rammer. Disse rammer omfatter i første række ledelsen både lokalt og centralt,
jf. herom ovenfor, hvoraf det fremgår, at ledelsens forpligtelser i forhold til at adressere sager om
brud på god videnskabelig praksis bør styrkes. Hertil kommer:
•

Praksisudvalget: KUs interne udvalg, som behandler spørgsmål om god videnskabelig
praksis efter regler, som universitetet har fastsat. En sag kan rejses for Praksisudvalget ved,
at der indgives en skriftlig klage. Man kan også selv bede udvalget om at blive renset for
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verserende rygter om, at man skulle have handlet på en måde, som er i strid med god
videnskabelig praksis. Sager kan også begynde ved, at rektor beder udvalget om at behandle
en sag, eller ved at udvalget selv vælger at tage en sag ”af særlig betydning” op.
•

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU): Nedsat af Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og lovhjemlet. De kriterier, som
UVVU anvender ved vurdering af uredelighed, fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om UVVU
(bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 med ændringsbekendtgørelse nr. 144 af 20. februar
2012 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed), hvoraf det følger, at der ved
videnskabelig uredelighed forstås: ”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige
brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved
planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater”. En sag
rejses ved anmeldelse, og en forsker kan også her anmode om at få en sag behandlet for at
blive renset for en påstand om videnskabelig uredelighed.

UVVU-systemet er lovhjemlet, og det betyder, at kompetencen til at behandle sager om uredelighed
ligger hos UVVU. Også reglerne i bekendtgørelsen om klageadgang ligger fast. Det er altså ikke
muligt at omlægge det interne KU-system på en sådan måde, at KU tiltager sig kompetence, for så
vidt angår behandlingen af sager om uredelighed eller begrænser/udvider klageadgangen til UVVU.

Udvalgets indledende overvejelser
Udgangspunktet for UPUs overvejelser har været ønsket om at lette adgangen til at rejse sager om
brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed. Sager kan i den forbindelse
”rejses” over for både ledelsen og/eller PU (UVVU), og dette kan ske både uformelt, evt. anonymt
(i forhold til ledelsen), og formelt i form af en klage til PU (UVVU). På papiret er der på denne
måde flere forskellige muligheder for at rejse sager, men der eksisterer efter udvalgets opfattelse en
række barrierer for en fuld udnyttelse af de nuværende ordninger, herunder:
• at lovgivningen ikke beskytter klart og direkte mod ikke-retlige negative reaktioner, f.eks.
kollegers misbilligelse og lign., selv om arbejdsgiveren kan være forpligtet til at beskytte
ansatte herimod,
•

at mange ansatte kan være i tvivl om, hvem de skal gå til, hvis de ikke oplever en lydhør
ledelse på lokalt niveau, og sager om brud på god videnskabelig praksis og uredelighed kan i
sagens natur udgøre et ømtåleligt emne at søge vejledning om, og

•

at der eksisterer en holdning blandt nogle ansatte om, at det ikke nytter noget at stå frem
med oplysninger.

Kombinationen af disse forhold kan i praksis afholde ansatte fra at videregive oplysninger, hvilket
kan skabe frustration og mistillid hos de ansatte og indebære, at universitetet mister muligheden for
at få rettet op på uønskede forhold på et tidligt tidspunkt.

Det er udvalgets håb, at man ved at ændre kulturen på KU kan bidrage til at overvinde disse
barrierer bl.a. ved at gøre diskussioner af forskningsmetoder, krav til forfatterskaber o.lign.
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acceptable og ved at indskærpe ledelsens forpligtelser til at afdække tilfælde af mistanker, jf.
nærmere ovenfor. På dette sted skal det overvejes, om man ved at forbedre/ændre på de
institutionelle rammer kan bidrage til at forbedre adgangen til at fremkomme med mistanker om
brud på god videnskabelig praksis. Udvalget skal i denne forbindelse understrege, at det ikke er en
målsætning i sig selv at få ”flere sager”. Ønsket er at sikre, at normerne for god videnskabelig
praksis udvikles og respekteres generelt. Hertil hører, at konkrete brud afdækkes og sanktioneres,
og at KUs systemer til håndtering af disse emner er indrettet på en sådan måde, at der ikke lægges
utilsigtede forhindringer i vejen for den, som ønsker at fremkomme med en berettiget bekymring
for, at der handles i strid med de gældende normer. Men det er også vigtigt, at systemerne er således
indrettet, at den viden, som opstår i forbindelse med konkrete sager, udnyttes til at videreudvikle
den generelle kultur. Det er altså ikke nok, at der er systemer, som afgør sager hurtigt og effektivt.
KU skal også på alle niveauer lære af sagerne.

Udvalget har fokus på at effektivisere og forbedre adgangen til at rejse sager. Dette vil, hvis det
virker, føre til flere sager. Hermed er også sagt, at sådanne ændringer vil have omkostninger i form
af øget ressourceforbrug, men også – og nok mere graverende – i form af risikoen for urimelige
anklager. Omkostningerne herved vil falde, hvis det bliver kulturelt mere acceptabelt, at man drøfter
spørgsmål om god videnskabelig praksis med sine kolleger. Men man kommer ikke uden om, at
konkrete sager altid vil have store personlige omkostninger, også selv om de måtte vise sig at være
ubegrundede. Reglerne skal derfor være indrettet på en sådan måde, at de åbner for flere
anmeldelser, men også at de ikke åbner for meget. Systemet skal med andre ord både sørge for, at
relevante sager bliver håndteret, og at personer, som kommer med en uberettiget sag, får vejledning,
som gør, at de ikke går videre med noget, som der ikke er grundlag for. Det skal i samme
forbindelse sikres, at den øgede vejledning m.v. ikke kun rettes mod potentielle klagere, men at der
også tages hensyn til indklagedes rettigheder og forhold.
Særligt om Whistleblowers
Med en WB tænkes som nævnt ovenfor på en ordning, der supplerer de eksisterende ordninger
(ledelse, PU og UVVU). En WB-ordning ville efter udvalgets opfattelse kunne forbedre adgangen
for personer, som har mistanke om sager om brud på god videnskabelig praksis (PU) og alt efter
ordningens omfang også uredelighedssager (UVVU), til at bringe deres mistanke frem.
Ordningen ville dog også indebære en række udfordringer og have nogle omkostninger:
• En WB på KU ville i givet fald være den første på de danske universiteter.
At sådanne ordninger ikke findes på de danske universiteter, har formentlig flere årsager.
For det første er universiteternes opgavefelt tæt lovreguleret, ligesom det er underlagt den
almindelige forvaltningsret, herunder krav om proportionalitet og lighed og forbud mod
uvedkommende hensyn (magtfordrejning) og skøn under regel samt god forvaltningsskik.
Hertil kommer, at universiteterne er underlagt klage- og tilsynsmyndighed og Folketingets
Ombudsmand(/domstolene) med en forholdsvis høj prøvelsesintensitet.
• Indførelsen af en ny klagekanal vil medføre en yderligere komplicering af et system, som i
forvejen af mange opfattes som meget kompliceret.
• En væsentlig ulempe ved en WB-ordning er, at den foruden saglige klager vil kunne
medføre useriøse henvendelser, herunder chikanøse henvendelser.
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•
•

En WB-ordning på KU vil ikke som i private virksomheder kunne placeres hos et eksternt
organ, da dette forudsætter særlig hjemmel. Opgaven er en myndighedsopgave, der ikke vil
kunne delegeres til private, medmindre der er særskilt hjemmel hertil.
Det vil være svært at præcisere, hvilke sager ordningen vil kunne behandle, og det vil i
praksis indebære, at en anmeldelse til WB skal behandles med henblik på at afgøre, om der
er tale om en ”sag” eller ej. I førstnævnte tilfælde vil WB skulle sende sagen til den
relevante instans (ledelse, PU eller UVVU), og det er så først da, at den egentlige
sagsbehandling indledes.

Særligt om anonyme klager og fortrolighed
Medarbejdere (eller andre), som har mistanke om brud på god videnskabelig praksis eller om
forskningsmæssig uredelighed, men som ikke ønsker at indgive en klage eller henvende sig til
ledelsen på en sådan måde, at deres navn kommer frem, vil kunne foretage en anonym
”indberetning” til ledelsen. En sådan henvendelse bliver ikke registreret noget sted, men med den
præcisering af ledelsens forpligtelser, som er anbefalet ovenfor under pkt. 4, vil ledelsen have en
almindelig pligt til at undersøge, om der er hold i sådanne henvendelser, og i givet fald reagere ved
at søge sagen oplyst og evt. derpå indgive en klage til PU eller UVVU. De nuværende regler giver
derimod ikke mulighed for anonyme klager til PU. Der er vel ingen tvivl om, at man ved at åbne for
anonyme klager til PU ville få flere klager, men prisen herfor ville efter udvalgets flertals opfattelse
være en betydelig risiko for ubegrundede klager og et potentielt meget omfattende arbejde med at
håndtere selv åbenbart ubegrundede anmeldelser, jf. om et mindretals opfattelse straks nedenfor.
Selv om man således efter udvalgets flertals opfattelse ikke bør tillade anonyme klager til PU, er det
samtidig vigtigt, at man ved indretningen af systemet er opmærksom på, dels at der er den nævnte
mulighed for anonym henvendelse, dels at spørgsmål om mulige brud på god videnskabelig praksis
og mulig videnskabelig uredelighed ofte vil være penible, og at medarbejdere kan have god grund
til at udvise forsigtighed, inden de lufter en kritik offentligt i form af en formel klage el.lign. eller
ved involvering af ledelsen. Der bør derfor være mulighed for, at medarbejdere, som er i tvivl, kan
få fortrolig vejledning om relevante regler, procedurer m.v. med henblik på selv at overveje, f.eks.
om de ønsker at gå videre og henvende sig til ledelsen eller indgive en klage til PU (UVVU).

Udvalgets konklusioner og anbefalinger
• Et samlet udvalg finder, at der er behov for tiltag, som øger kendskabet og tilgængeligheden
til de eksisterende ordninger.
Formålet hermed er dobbelt: At sikre, at konkrete brud afdækkes og sanktioneres, og at erfaringerne
fra konkrete sager nyttiggøres. Ved på denne måde at kombinere de ”kulturændringer”, som er
nævnt ovenfor, og som bl.a. indebærer en præcisering af ledelsespligterne og initiativer, som
udbreder kendskabet til reglerne for god videnskabelig praksis, med tiltag, som letter adgangen til at
fremkomme med klager, vil man efter udvalgets opfattelse kunne komme langt i retning af at opnå
den ønskede lettelse af adgangen til at bringe sager om kritisabel videnskabelig praksis frem.
•

Et samlet udvalg anbefaler, at der indføres ordninger med NP generelt på KU i stil med
den, som er indført på SUND.
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Ordningen har ikke til formål at indføre en ny (klage)instans, men baserer sig på de eksisterende
ordninger og har til formål at effektivisere disse gennem oplysning og vejledning. Med NP forstås
derfor en person, som har til opgave dels at synliggøre de eksisterende strukturer/ordninger, dels at
påtage sig at vejlede om og bidrage til, at der foregår diskussioner om videnskabelig redelighed i de
faglige miljøer. En NP vil også kunne reagere på (også evt. anonyme) henvendelser fra kolleger
f.eks. ved at henvende sig til ledelsen og påpege forholdet, ved at vejlede om muligheden for at
indbringe en klage til PU eller UVVU eller ved undtagelsesvist selv at indgive en sådan klage. Det
bør overlades til de lokale miljøer at beslutte nærmere om den konkrete form, og udvalget har ingen
forventning om, at alle fakulteter vil vælge den samme model. I nogle tilfælde vil f.eks. det lokale
medlem af PU kunne have en rolle som NP ud over sit medlemskab af PU. Ordningen bør dog
forankres i de akademiske råd, som skal udpege personen. Det skal sikres, at den pågældende
persons erfaringer løbende samles op og bearbejdes i de lokale miljøer f.eks. gennem en årsrapport,
som behandles i akademisk råd, eller ved afholdelse af diverse arrangementer. Den pågældende
person bør være uafhængig i forhold til ledelsen og bør ikke have en almindelig pligt til at orientere
ledelsen om konkrete henvendelser.
•

Et samlet udvalg kan ikke anbefale, at der oprettes en whistleblowerordning.

Det er således udvalgets opfattelse, at de fordele, som en sådan ordning ville have, ikke ville stå mål
med ulemperne, samt at en ønskelig øget tilgængelighed og effektivisering vil kunne opnås ved de
ovenfor nævnte tiltag, herunder øget ledelsesmæssigt ansvar og fokus og indførelsen af en NP.
•

Et mindretal (Peter Harder og Jens Frederik Rehfeld) udtaler:

Som det fremgår af den fælles indstilling, kan der trods de væsentlige betænkeligheder der knytter
sig til anonyme anmeldelser, tænkes tilfælde hvor de giver KU den eneste mulighed for at blive
opmærksom på misforhold. Det vil derfor være i pagt med det øgede selvstændige ansvar for at
fremme god videnskabelig praksis, som rapportens anbefalinger tillægger PU, at PU og ikke kun
ledelsen får adgang til at agere på anonyme indberetninger.
Det vigtigste argument herfor er at internationale erfaringer viser at ledelsen selv ofte først ser sig i
stand til at agere på misforhold på et tidspunkt hvor universitetets renommé allerede er blevet
berørt. Da PU ikke kan indlade sig på procedurer der indebærer en risiko for at gøre sig til redskab
for chikane, må en anonym anmeldelse imidlertid rumme dokumentation der nærmer sig en karakter
af fældende bevis (”smoking gun”). Både Penkowa-sagen og den nylige Stapel-sag rummer f.eks.
datamateriale der umiddelbart rejser troværdighedsproblemer, og i forbindelse med en kodex om
åbenhed (jf. den sidste pind i anbefalingerne om kulturændringer) kunne sådanne sager oplyses ved
at PU beder om fremlæggelse af det pågældende materiale.
Hvis dette ikke fremlægges, åbner denne anbefaling mulighed for at man (i analogi med en
afgørelse truffet ved Karolinska Institutet 1997) agerer ved en meddelelse om at man ikke vil stille
sig bag den pågældende forskning på grund af den konstaterede afvigelse fra kodex for god praksis
uden at være afhængig af først at skulle løfte en bevisbyrde for egentlig uredelighed. Dette vil efter
mindretallets opfattelse være en vigtig styrkelse af KUs muligheder for udøve rettidig omhu ved
mistanker om alvorlige brud på god videnskabelig praksis.
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7. Håndtering af opbevaring af forskningsdata
Når forskere publicerer resultaterne af deres forskning, er det en selvfølge, at dette sker på grundlag
af indsamlede data, som kan fremlægges, hvis der stilles spørgsmålstegn ved resultaternes ægthed.
Dette forudsætter, at forskere i givet fald kan fremlægge data i en form, som er tilgængelig for
tredjemand, og at disse data i en nærmere fastlagt periode opbevares på den institution, hvor
forskningen er foregået. Endvidere er det vigtigt, at data, som er indsamlet på grundlag af offentlige
forskningsmidler, efter en periode bliver gjort tilgængelige for andre forskere end dem, der har stået
for indsamlingen.
UPU mener samtidig, at forskellige forskningsområder med meget forskellige former for data og
dataindsamling stiller meget forskellige krav til, hvordan data skal håndteres og opbevares.
Specifikke retningslinjer herfor bør derfor udarbejdes på fakultets- eller institutniveau, og den
centralt formulerede politik for håndtering og opbevaring af forskningsdata bør give plads til at
uddelegere udformning af specifikke retningslinjer til et lavere administrativt niveau, i første
omgang til fakulteterne.
Udvalget har på denne baggrund udarbejdet følgende UDKAST til en politik. Udvalget anbefaler, at
det kommende arbejde med at udforme regler på området tager udgangspunkt heri, men at konkrete
regler først udarbejdes efter en proces, som involverer de faglige miljøer, og som også inddrager
evt. lovgivningsmæssige hensyn og krav til opbevaring af visse forskningsdata og de særlige
forhold om ”ejerskab” til forskningsdata, som kan opstå i forbindelse med forskningssamarbejder
(med offentlige såvel som private samarbejdsparter), eller som kan opstå, når projektparter f.eks.
skifter institution.
Om forslaget skal udvalget særligt fremhæve, at der lægges op til fastsættelse af bindende krav om
opbevaring af forskningsdata i en minimumsperiode. Efter grundige overvejelser har udvalget valgt
ikke at anbefale en bestemt minimumsperiode, idet udvalget finder, at fastsættelse heraf bedst kan
ske efter drøftelse, bl.a. i de akademiske råd, af specifikke lokale retningslinjer.
En udformning af konkrete regler forudsætter en operationel definition af, hvad begrebet
”forskningsdata” omfatter, men også denne må afvente en nærmere diskussion, idet udvalget har
angivet et udgangspunkt herfor.

Københavns Universitets politik for forskningsdata
1. INDHOLD
Dette dokument indeholder universitetets overordnede politik for forskningsdata.
Politikken gælder for forskning, som udføres ved Københavns Universitet, og fastlægger rammer
og minimumsregler for håndtering og opbevaring af forskningsdata. Den almindelige lovgivning
gælder således ved siden af denne politik.
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Samtlige universitetets forskere skal fra deres respektive institutledere modtage kopi i papir eller
elektronisk form af denne politik samt af fakulteternes retningslinjer om forskningsdata, når disse er
udarbejdet og vedtaget (senest den 1. april 2014), jf. pkt. 7.
Politikken kan findes på universitetets hjemmeside.
2. FORMÅL
Politikken varetager forskernes, universitetets og omgivelsernes interesser i forbindelse med
håndteringen af forskningsdata. Dens formål er således at beskytte forskerne og universitetet samt at
beskytte 3. part i overensstemmelse med gældende danske og internationale regler på området.
Politikken har til formål at sikre: 1) At forskningsdata, som er omfattet af retningslinjerne,
foreligger i en form, så de er tilgængelige for tredjemand. 2) At der er dokumentation for, hvordan
de er indsamlet. 3) At de bliver opbevaret på en forsvarlig måde i et nærmere fastlagt tidsrum.
Politikken skal bidrage til at fastlægge og synliggøre de overordnede principper, som universitetet
forventer/kræver iagttaget i relation til forskningsdata samt klargøre ansvarsfordelingen i denne
forbindelse.
Originale forskningsdata bør kunne tilvejebringes dels af hensyn til besvarelsen af videnskabelige
spørgsmål, dels af hensyn til besvarelsen af spørgsmål vedrørende forskningens redelighed. Dette
har bl.a. betydning i tilfælde, hvor der sås tvivl om rigtigheden af publicerede forskningsresultater,
som har gjort brug af forskningsdata, og hvor adgang til de pågældende forskningsdata er
nødvendig for, at forskningens rigtighed kan efterprøves.
3. DEFINITION
[Forslag 1: Ved forskningsdata forstås forskningsdata og materialer som information registreret i
fysisk form, uanset form og medie, som har været anvendt til forskningsformål, og som
nødvendigvis må være til stede, for at den pågældende forskning kan rekonstrueres.
Forslag 2: Ved forskningsdata forstås information registreret i fysisk form vedrørende målinger,
observationer, iagttagelser indsamlet med henblik på at fremsætte eller diskutere videnskabelige
hypoteser. Forskningsdata omfatter også fotografier, lydoptagelser, videooptagelser, transskription,
spørgeskemaer, noter, for så vidt som de kan danne empirisk grundlag for at fremsætte eller
diskutere videnskabelige hypoteser.]
4. INDSAMLING, OPBEVARING OG ARKIVERING
Den ansvarlige forsker bærer ansvaret for valget af en passende og tilstrækkelig metode til
indsamling af forskningsdata samt opbevaring og arkivering heraf.
Inden forskningsprojekter, som involverer forskningsdata, iværksættes, er det den ansvarlige
forskers ansvar, at der sker en skriftlig præcisering af omstændighederne i forbindelse med
indsamling, opbevaring og sikring af forskningsdata.
Universitetet stiller de nødvendige faciliteter til rådighed.
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Videre skal forskere overholde eventuelle autorisationskrav, f.eks. ved forsøgspersoner/-dyr, krav til
beskyttelse af personfølsomme oplysninger samt andre krav, der følger af lovgivningen.
Til forskernes ansvar hører at beslutte, hvad der skal bibeholdes, og på hvilken måde dette skal ske
med henblik på i en passende periode at muliggøre tilstrækkelige svar på spørgsmål om ægthed,
oprindelse, nøjagtighed samt overholdelse af og overensstemmelse med såvel lovgivningen som
videnskabelige standarder. Det er således forskerens ansvar at påse beskyttelse af universitetets
rettigheder og mulighed for at leve op til krav, spørgsmål m.m. angående forskningsdata.
Forskningsdata skal opbevares således, at resultater om nødvendigt kan genskabes.
Det anses for en integreret del af forskerens ansvar om nødvendigt at sørge for uddannelsen af alle
deltagere i et forskningsprojekt i relation til pligter vedrørende forskningsdata.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG REVISION
Den ansvarlige forsker sørger for vedligeholdelse af forskningsdata i form af back up o.lign.
6. OPVARINGSPERIODE
Forskningsdata skal opbevares i en tilstrækkelig form og på et sikkert sted, dvs. at der ikke må være
mulighed for efterfølgende manipulation og forfalskning eller adgang for uvedkommende.
Forskningsdata skal normalt opbevares i minimum [XX] år regnet fra publikationen af
forskningsresultaterne, medmindre andet følger af lovgivningen. Fristen på [XX] år kan fraviges,
hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, men der skal i givet fald redegøres konkret herfor
over for fakultetet. Forskningsdata må under ingen omstændigheder opbevares i kortere tid end
[XX] år regnet fra publikationsdatoen.
7. FAKULTETERNE FASTSÆTTER RETNINGSLINJER OM FORSKNINGSDATA
Spørgsmålene om forskningsdata knytter sig til og er særegne for de specifikke forskningsområder.
Derfor udarbejder fakulteterne retningslinjer inden for de enkelte områder, som udfylder
nærværende politiks rammer og minimumsregler og præcist redegør for kravene vedrørende
forskningsdata inden for de enkelte forskningsdiscipliner.
Fakulteternes retningslinjer bør som minimum indeholde overvejelser og/eller regler om følgende
emner:
•
•
•
•
•
•
•

Evt. krav i lovgivningen mht. opbevaring, sletning m.v.
Dataindsamling.
Dataopbevaring herunder back up af elektroniske data.
Datadeling.
Rettighedsspørgsmål (patenter og ophavsret).
Forholdet til evt. eksterne partnere.
Forhold i forbindelse med de involverede forskeres afgang, orlov o.lign.
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•

Forskningslederens ansvar i forbindelse med indsamling, opbevaring og brug af
forskningsdata.

Fakulteterne gennemfører egnede regler og vedtager passende procedurer, som sikrer, at der føres
tilsyn med, at reglerne overholdes, og herunder at evt. krav om sletning eller anonymisering af data
eller back up af databaser o.lign. gennemføres. Der indføres procedurer, som sikrer, at
forskningsprojekter, som involverer frembringelsen af forskningsdata, skal anmeldes til fakultetet,
og i forbindelse hermed, at der redegøres for de konkrete tiltag, som vil blive taget til at sikre
gennemførelsen af retningslinjerne. Fakulteterne skal ligeledes tage stilling til offentlighedens
adgang til opbevarede forskningsdata og herunder bl.a. om omfanget og karakteren af den brug,
som tredjemand vil kunne gøre af disse data.
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Bilag A

Høring af de akademiske råd på Københavns Universitet
E-mail: LED- Dekaner

Høring af de akademiske råd
Bestyrelsen godkendte den 26. april 2011 rektors handlingsplan vedr. opfølgning på Penkowa-sagen. For så vidt angår handlingsplanens indsatsområde vedr. videnskabelig uredelighed og praksis, blev Udvalget vedr. regler
om god videnskabe.lig praksis (UVGP) nedsat. UVGP afgav en betænkning
(bilag 1), der indeholder en række anbefalinger til videre bearbejdelse.

25. APRIL 2012

REKTORSEKRE TARIATET

NØRREGAOE 10
POSTBOKS 2177
1017 KØBENHAVN K

På sit møde den 6. december 2011 besluttede universitetets bestyrelse, at det
videre arbejde med UVGP-betænkningen skal varetages af et udvidet Praksisudvalg. Praksisudvalget har derfor suppleret sig med professor Jens Rehfeld (SUND) og professor Peter Harder (HUM), som begge også deltog i
UVGP.

trk@admku.dk

REF: TRK

Bestyrelsen har efterfølgende på sit møde den 13. marts d .å. tilkendegivet, at
det forventes, at forhold vedr. forskningsdata (organisering, strukturering og
opbevaring heraf) også indgår i arbejdet.
Bestyrelsens beslutning forudsætter, at det udvidede Praksisudvalg (UPlJ)
inddrager de akademiske råd på KU.
Derfor henvender UPU sig hermed til de akademiske råd for at fa indspil og
bemærkninger til følgende:

1) Bemærkninger til betænkningen - særligt om behovet for kulturændringer

Er kulturændringer påkrævede? Hvordan kan sådanne ændringer i givet fald
iværksættes?
UPUs få foreløbige overvejelser om eventuelle forslag til initiativer er vedlagt (bilag 2).

UPU udbeder sig konkrete forslagtil initiativertil kulturændringen.
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2) "Whistleblower-" eller en "namcd person"-ordning
En "whistleblower-"eller en "named person"-ordning nævnes i betænknin-

gen.
I betænkningen overvejes således muligheden for at gøre det lettere at rejse
sager om brud på god videnskabelig praksis. Dette kan ske ved nye "anmeldelsesmodeller", som er mindre formelle end de eksisterende, fx fordi de ikke kræver, at der indgives en formel klage enten til den lokale ledelse eller
til Praksisudvalget, men i stedet til en uafhængig person på fakultetsniveau
("named person"). En anden model kunne være at indføre en "whistleblower" -ordning, dvs. en mulighed for at indbringe sager vedr. videnskabelig
praksis for en (central) instans på universitetet med en efterfølgende pligt
for denne instans til at behandle sager, dvs. søge dem oplyst m.v. Det kan i
samme forbindelse overvejes, om det i modsætning til nu også bør være muligt at rejse sager anonymt.

UPU udbeder sig de akademiske råds holdning til indførelse afen disse
ordninger på KV.
3) Ændring af "Københavns Universitets regler om god videnskabelig
praksis"
UPU har - bl.a. på baggrund af betænkningen - udarbejdet et udkast til ændring af det for udvalget gældende regelsæt. Det gældende regelsæt er vedlagt (bilag 3).

UPU udbeder sig de akademiske råds holdning til vedlagte udkast (bilag 4).
4) Forskningsdata
På baggrund af bestyrelsens efterfølgende tilkendegivelse, jf. indledningen,
skal det endelig fastlægges, hvordan KU skal forholde sig til forskningsdata,
herunder organisering, strukturering og opbevaring heraf.

En overordnet oplistning af nationale regelsæt og retningslinjer er vedlagt
(bilag 5).

UPU udbeder sigfremsendelse affakulteternes gældende retningslinjer og
procedurer m.m. på området samt beskrivelser afderes praksis.
Endelig udbeder UPU sig de akademiske råds forslag og udkast til - p å
baggrund qffakulteternes eksisterende relningslinjer og procedurer m.m.,
jf.ovenfor - samlede retningslinjer og/eller politikforforskningsdata på
KV.
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UPU skal bede om, at de akademiske råds bemærkninger og forslag til
ovenstående sendes til jonra1adm.ku.dk i en Wordfil senest mandag den 1l.
juni d.å. Vi er opmærksomme på, at det grundet rådenes mødefrekvens kan
blive nødvendigt med skriftlig behandling.
Bemærkninger og forslag fra de akademiske råd vil blive indarbejdet i
UPUs materiale, der vil blive forelagt direktionen og ledelsesteamet og præsenteret på en konference. Konferencen planlægges afholdt om eftermiddagen tirsdag den 30. oktober d.å. i Alexandersalen (Bispetorvet 1-3, l 167
København K). UPU håber, at medlemmerne af de akademiske råd allerede
nu vil reservere datoen. Invitation/nærmere information om konferencen vil
tilgå fakulteterne efter sommerferien.
Efter forelæggelsen for direktionen og ledelsesteamet samt præsentationen
på ovennævnte konference vil materialet blive bearbejdet til en rapport, der
vil blive forelagt bestyrelsen i starten af næste år.
Eventuelle spørgsmål til denne høring kan rettes til udvalgets sekretær, specialkonsulent Jon Christian Reinbeck, der kan træffes på jon@adm.ku.dk eller tlf. 22747.

På U PUs vegne

Jens Sehovsbo
Professor dr. jur., formand for Praksisudvalget
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vedr. regler om god
videnskabelig praksis

Oktober 2011
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l) Betænkning
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1. Forord

Som opfølgning på Penkowa-sagen har rektor nedsat et udvalg, der i en udredning skal
komme med anbefalinger til rektor vedr. ændring af universitetets regler om god
videnskabeligpraksis. Udvalget har afhold 4 møder og fremsender dags dato den færdige
udredning til rektor. Udvalget konklusion og anbefalinger fremgår af afsnit 4.

København den 14. oktober 2011

Troels Østergaard Sørensen
Dekan og formand for udvalget

4
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2. Kommissorium

Baggrund/formål
Rektor ønsker på baggrund af Penkowa-sagen at forbedre en række procedurer, så der ikke
kan skabes tvivl om tilliden til universitetet. Initiativet til udvalget er godkendt af
universitetets bestyrelse den 28. april d.å. som en del af rektors handlingsplan.

Opgaver
Udvalgets arbejde skal udmøntes i en udredning til rektor, der skal indeholde udvalgets
anbefalinger vedr. ændring af universitetets regler om god videnskabelig praksis, herunder
følgende tre temaer:
1. Retssikkerhed
Overvejelser om/forslag til sikring af de involveredes retsstilling
2. Sagsoplysning
Overvejelser om/forslag til sikring af oplysningen af sager, der forelægges
PU
3. Uafhængighed
Overvejelser om og forslag til præcisering af Praksisudvalgets (PU)
uafhængighed af rektor
Temaerne er indbyrdes forbundne, og et fælles træk for dem alle er, at de angår
grænsedragningen mellem ledelsens og PU’s ansvar ved behandlingen af enkeltsager.
Udvalget kan udover de ovennævnte temaer af egen drift komme med supplerende
anbefalinger til universitetets håndtering af mistanke om uredelighed og dårlig
videnskabelig praksis.

Medlemssammensætning/organisering af udvalgets
arbejde
Udvalget består af nedenstående medlemmer samt et sekretariat (en medarbejder
fra Rektorsekretariatet):
- 1 formand udpeget af rektor
- 8 VIP-medlemmer udpeget af de akademiske råd
- 2 medlemmer af PU udpeget af rektor
- 2 øvrige medlemmer udpeget af rektor

5
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- 1 TAP (laborant) udpeget af HSU
Formanden har ansvaret for at tilrettelægge udvalgets arbejde og for at sikre fremdrift i
arbejdet.
Der er fastlagt følgende mødeplan:
Fredag den 19. august kl. 14:00 – 16:00
Mandag den 5. september kl. 14:00 – 16:00
Fredag den 16. september kl. 8:00 – 10:00
Fredag den 7. oktober kl. 8:00 – 10:00

Proces for udvalgets arbejde
Formanden for udvalget præsenterer på udvalgets første møde forslag til en arbejdsplan.
Der lægges op til fire møder med følgende dagsordener:
1. Sættemøde med gennemgang af udvalgets kommissorium samt gennemgang
v/Jens Schovsbo af eksisterende PU-regler og grænsedragningen
mellem videnskabelig uredelighed (UVVU) og brud på god
videnskabelig praksis (PU)
2. Tema 1 (retssikkerhed)
3. Tema 2 og 3 (sagsoplysning og uafhængighed)
4. Gennemgang og godkendelse af udredningen
Rektor orienteres løbende af sekretariatet om udvalgets arbejde med henblik på orientering
af bestyrelsen.
Udvalgets arbejde afsluttes ved aflevering af udredningen til rektor. Fristen herfor er i
handlingsplanen fastsat til den 15. oktober d.å.
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3. Udvalg og sekretariat

Navn
Stilling
Formand
Troels Østergaard Sørensen
Dekan (SAMF)
Repræsentanter udpeget af de akademiske råd
Klemens Kappel
Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
(HUM)
Søren Brøgger Christensen
Professor, Institut for Medicinalkemi (FARMA)
Michael Gøtze
Professor, Forvaltningsret (JUR)
Mogens Holst Nissen
Professor, Institut for International Sundhed, Immunologi
og Mikrobiologi (SUND)
Peter Sandøe
Professor, Institut for Produktionsdyr og Heste (LIFE)
Christian Hjorth-Andersen
Professor, Økonomisk Institut (SAMF)
Kirsten Busch Nielsen
Prodekan (TEOL)
Øjvind Moestrup
Professor, Biologisk Institut (SCIENCE)
Repræsentanter udpeget af rektor
Jens Frederik Rehfeld
Professor, Kliniske Institutter, Institut for Diagnostiske
Fag (SUND)
Peter Harder
Professor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
(HUM)
Jens Hemmingsen Schovsbo
Professor (JUR), formand for Praksisudvalget
Peter Sandøe
Professor (LIFE), næstformand for Praksisudvalget
Repræsentant udpeget af HSU
Joan Sonne Lykkeaa
Fællestillidsrepræsentant/HK laboranter
Sekretariat fra REKSEK
Torben Rytter Kristensen
Gruppeleder, chefjurist
Jon Christian Reinbeck
Fuldmægtig, cand. jur.
Anne Holme
Fuldmægtig, cand. mag.
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4. Sammenfatning (udvalgets konklusion
og anbefalinger)

Brud på god videnskabelig praksis sår tvivl om forskningens legitimitet med skadelige
virkninger langt ud over den videnskabelige verden. Et effektivt system til at sikre god
videnskabelig praksis på KU er af afgørende betydning –ikke kun for KU og dets ledelse,
ansatte og studerende, men også for universitetets anseelse og placering i samfundet.
Der er efter udvalget opfattelse behov for at styrke KU’s regler og procedurer vedr. god
videnskabelig praksis. En sådan styrkelse bør naturligt omfatte Praksisudvalget, som udgør
et vigtigt led i sikringen af god videnskabelig praksis. Praksisudvalget fungerer imidlertid
ikke i et vakuum. Det er afhængigt af de almene administrative rammer og af, at der på
institutionen hersker en kultur, hvor ledelse og medarbejdere ser sig forpligtede til, at
eksempler på tvivlsom praksis afdækkes, så der kan tages ved lære af dem. Dette
forudsætter, at der for både medarbejdere og ledelse er tilskyndelser til at bringe brud på
god videnskabelig praksis frem i lyset. En forbedring af KU’s regler og procedurer vedr.
god videnskabelig praksis kan derfor ikke begrænse sig til at angå Praksisudvalget (og dets
regler og sagsbehandling m.v.). Det er udvalgets opfattelse, at der også i bredere forstand
må ske ændringer i KU’s regler og procedurer, især når det gælder behovet for at skabe en
incitamentsstruktur, der sikrer bedre oplysning af sager om problemer med god
videnskabelig praksis.
Det er et udgangspunkt for udvalgets overvejelser og anbefalinger, at KU’s regler og
procedurer til sikring af god videnskabelig praksis må forudsætte medarbejdernes
forskningsfrihed som et grundlæggende princip og respektere medarbejdernes
ytringsfrihed. Praksisudvalgets nuværende skelnen mellem på den ene side ”uenighed” og
på den anden side ”uredelighed” og ”fravær af god videnskabelig praksis” skal således
bevares.
En ændring af de eksisterende regler og strukturer med henblik på en mere effektiv og
præcis ansvarsfordeling og tilhørende betoning af ledelsens og de ansattes pligter og
rettigheder bør efter udvalgets opfattelse tage udgangspunkt i følgende emner: Kultur,
ansvar, adgang og retssikkerhed.
Der skal på Københavns Universitet være en kultur, som lægger op til en løbende dialog
mellem alle universitets ansatte og mellem ansatte og ledelse om god videnskabelig
praksis, og som indebærer, at enhver begrundet mistanke om brud bringes frem i lyset og
behandles. En sådan kultur er en forudsætning for en effektiv bekæmpelse af brud på god
videnskabelig praksis.
Udvalget anbefaler, at der tages konkrete skridt til at ændre kulturen i retning af, at man i
højere grad end nu lægger vægt på at sikre, at mistanker om brud på god videnskabelig
praksis bringes frem. Dette forudsætter, at alle medarbejdere og studerende åbent og trygt
kan diskutere kritisable forhold, og at det accepteres, at det undertiden kan være
nødvendigt med henvendelser i forbindelse med mistanker om dårlig praksis eller
uredelighed. Endvidere indebærer den rette kultur, at det anses for helt uacceptabelt at
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straffe eller hævne sig på personer, der i godt tro viderebringer en berettiget mistanke om
uredelighed eller videnskabelig praksis. Endelig indebærer den rette kultur, at man ikke
viderebringer uberettiget mistanke for at skade andre
Den ønskede kulturforandring vil kræve, at der iværksættes initiativer på flere forskellige
niveauer. For de ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere bør dette ske ved, at kurser i god
videnskabelig praksis gøres obligatoriske. Initiativerne skal også sikre, at kulturen både
med hensyn til forskningssamarbejde og med hensyn til undervisning og i forholdet
mellem VIP og TAP er befordrende for refleksioner over god videnskabelig praksis.
Udvalget er opmærksom på, at der allerede er iværksat initiativer med henblik på
uddannelse af ph.d.-studerende i god videnskabelig praksis.
Ansvar indebærer, at der er klarhed i de administrative strukturer i form af de ledelses- og
ansættelsesmæssige rettigheder og pligter i forbindelse med sager/mistanke om brud på
god videnskabelig praksis. Det bør være en del af ledelseskulturen, at sager bringes frem i
lyset, og at berettigede mistanker forfølges. Ledelsen bør derfor på alle niveauer klargøre
sin forventning om, at universitets medarbejdere medvirker til at opretholde god
videnskabelig praksis. Det gælder også, når det indebærer, at man som medarbejder er
nødsaget til at gøre opmærksom på berettigede mistanker om dårlig videnskabelig praksis,
eller når man som medarbejder kan bidrage til at oplyse sådanne sager. Ledelsens pligter i
så henseende bør indskærpes, og det bør samtidig klargøres, hvordan mistanker om brud på
god videnskabelig praksis bør håndteres lokalt.
For så vidt angår sager, som behandles af Praksisudvalget, anbefaler udvalget, at den
lokale ledelses pligt til at bistå udvalget med at oplyse sagen, herunder ved at benytte sine
ledelsesmæssige beføjelser hertil, præciseres. Udvalget anbefaler også, at de eksisterende
ledelsesmæssige pligter indskærpes, og at der tages initiativ til at synliggøre (lokale)
procedurer i forbindelse med mistanke om og behandling af sager om brud på god
videnskabelig praksis. Pligten til at sikre sagens oplysning bør være til stede på alle
niveauer og bør også omfatte bedømmelsesudvalg, der under deres arbejde får mistanke
om tilfælde af dårlig praksis eller uredelighed.
Der bør også tages skridt til at klargøre Praksisudvalgets placering i det organisatoriske
system, herunder bl.a. ved en præcisering af, at udvalget som KU’s øverste og suveræne
organ til at behandle sager om dårlig praksis, er uafhængigt af rektor i sin virksomhed.
Udvalget anbefaler derfor, at Praksisudvalgets uafhængighed klargøres, f.eks. ved en
ændring af reglerne. Det anbefales i samme forbindelse, at der tages skridt til at præcisere,
at udvalget ikke blot har en pligt til at sikre, at sager, som falder inden for udvalgets
kompetenceområde, er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en korrekt afgørelse, men
til at sikre, at sager, der falder uden for udvalgets arbejdsområde, f.eks. fordi de vedrører
sager om mistanke om uredelighed, af Praksisudvalget indbringes for den relevante
myndighed (f.eks. UVVU).
Adgang kræver, at der er en åben og lige mulighed for alle ansatte ved universitetet til at
rejse sager om brud på god videnskabelig praksis. Udvalget noterer, at der i dag rejses få
sager. Dette kan skyldes, at der er få tilfælde af brud på god videnskabelig praksis,
subsidiært at der er få tilskyndelser i systemet til at rejse sådanne sager. Udvalget mener, at
en klarere ansvarsfordeling, jf. ovenfor, vil bidrage til at lette adgangen til at rejse sager om
brud på god videnskabelig praksis.
En yderligere måde at lette adgangen på ville være at gøre det lettere at rejse sager om brud
på god videnskabelig praksis. Dette kunne ske ved nye ”anmeldelsesmodeller”, som er
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mindre formelle i forhold til de eksisterende, f.eks. fordi de ikke kræver, at der indgives en
formel klage enten til den lokale ledelse eller til Praksisudvalget, men i stedet til en
uafhængig person på fakultetsniveau (”named person”). En anden model kunne være at
indføre en whistleblower-ordning, dvs. en mulighed for at indbringe sager vedr.
videnskabelig praksis for en (central) instans på universitetet med en efterfølgende pligt for
denne instans til at behandle sager, dvs. søge dem oplyst m.v. Det kan i samme forbindelse
overvejes, om det i modsætning til nu også bør være muligt at rejse sager anonymt. Det er
givet, at indførelsen af sådanne ordninger og evt. muligheden for anonyme klager
indebærer en lang række risici mhp. retssikkerhed og ansvar, som bør overvejes nærmere.
Udvalget skal imidlertid anbefale, at et arbejde igangsættes med henblik på at lette
adgangen til at rejse sager om brud på god videnskabelig praksis f.eks. i form af en ”named
person” eller en whistleblower-ordning.
Retssikkerheden er fundamental for behandlingen af (og ved håndteringen af mistanke om)
sager angående brud på god videnskabelig praksis. Hensynet til retssikkerhed indebærer en
garanti for både klager og indklagede om, at de modtager en fair, rimelig og hurtig
behandling, som er i overensstemmelse med lovgivningen (forvaltningsloven og
persondataloven) og de almindelige forvaltningsretlige principper om f.eks. saglig
forvaltning, lighed, proportionalitet, upartiskhed og objektivitet, og at der er procedurer,
som beskytter dem og sikrer, at sager oplyses tilstrækkelig til, at de kan afgøres korrekt.
Udvalget konstaterer, at Praksisudvalget som en del af KU’s forvaltning er underlagt de
almene lovgivningsmæssige rammer. Det skal derfor sikres, at kommende ændringer af
regler og procedurer sker i overensstemmelse med lovgivningen. Fsva. sagsbehandlingen,
bør der udvises stor opmærksomhed med hensyn til at oplyse de involverede parter om
deres retsstilling. Dette gælder også for personer, der ikke er direkte involveret i en sag
som parter, men f.eks. bidrager ved at oplyse en sag som ”vidner”.
KU’s ledelse bør nedsætte et udvalg, som inden for en rimelig tidsfrist kommer med et
forslag til regler og procedurer, der udmønter de ovenfor skitserede ideer. Udvalget skal
have den fornødne administrative støtte for at kunne løfte opgaven.

4.1 Sammenfatning
Udvalget anbefaler,
• At der tages skridt til at ændre den herskende kultur, så man i højere grad end nu
lægger vægt på at sikre, at mistanker om brud på god videnskabelig praksis bringes
frem i lyset.
• At der nedsættes et udvalg, der skal komme med et samlet forslag til ændringer i
regler og struktur, som kan understøtte en sådan kulturændring. Udvalgets arbejde
bør inddrage følgende anbefalinger:
o At der sker en indskærpelse af ledelsens pligt til at medvirke til at sikre, at
sager om brud på god videnskabelig praksis bringes frem i lyset, og at
berettigede mistanker forfølges. Samtidig bør det klargøres, hvordan
mistanker om brud på god videnskabelig praksis skal håndteres lokalt.
o At ledelsens pligt til at bistå Praksisudvalget med at oplyse sager
præciseres.
o At de eksisterende ledelsesmæssige pligter indskærpes, og at der tages
initiativ til at synliggøre procedurer i forbindelse med mistanke om og
behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis.
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o At det præciseres, at Praksisudvalget er uafhængigt af rektor med hensyn til
sin virksomhed.
o At udvalget får pligt til at sikre, at sager, som falder uden for udvalgets
arbejdsområde, f.eks. fordi de vedrører sager om mistanke for brud for
uredelighed af Praksisudvalget, indbringes for den relevante myndighed
(f.eks. UVVU).
o At et arbejde igangsættes med henblik på at lette adgangen til at rejse sager
om brud på god videnskabelig praksis f.eks. i form af en ”named person”
eller en whistleblower-ordning.
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II) Bilag
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5. Kort om Praksisudvalget ved
Københavns Universitet og Udvalgene
vedrørende Videnskabelig Uredelighed

5.1 Praksisudvalget ved Københavns Universitet
Udvalget vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) er et internt udvalg, som
rektor har nedsat, og som har repræsentanter fra alle fakulteter. Udvalget behandler
spørgsmål om god videnskabelig praksis efter regler, som universitetet har fastsat.
Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis vedlægges i regelsamlingen,
jf. bilag 9. Endvidere har Praksisudvalget en forretningsorden, den vedlægges i
regelsamlingen, jf. bilag 9.
Praksisudvalget kan behandle konkrete sager, hvor der er mistanke om brud på god
videnskabelig praksis. Praksisudvalget afgiver årligt en beretning om sin virksomhed.
En sag kan rejses for Praksisudvalget ved, at der indgives en skriftlig klage. Man kan også
selv bede udvalget om at blive renset for verserende rygter om, at man skulle have handlet
på en måde, som er i strid med god videnskabelig praksis. Sager kan også begynde ved, at
rektor beder udvalget om at behandle en sag eller ved, at udvalget selv vælger at tage en
sag ”af særlig betydning” op.
Inden man overvejer at videregive en sag til Praksisudvalget, bør man sikre sig eller i hvert
fald overveje, at sagen vedrører brud på god videnskabelig praksis, som ikke er så
vidtgående, at der er tale om egentlig videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte hører under
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), se nedenfor. Hvis en sag
bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget skønner, at sagen egentlig vedrører
videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op over for UVVU.
Der er ikke nogen skarp grænse for, hvornår et brud på god videnskabelig praksis har
karakter af egentlig videnskabelig uredelighed, se nedenfor, hvor afgrænsning af, hvad der
forstås ved videnskabelig uredelighed, følger.

5.2 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
UVVU er nedsat af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
UVVU behandler sager om uredelighed i forskning, som er begået forsætligt eller groft
uagtsomt. En sag rejses ved anmeldelse, og en forsker kan også her anmode om at få en
sag behandlet for at blive renset for en påstand om videnskabelig uredelighed.
De kriterier, som UVVU anvender ved vurdering af uredelighed, fremgår af § 2 i
bekendtgørelsen om UVVU (bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene
vedrørende Videnskabelig Uredelighed), hvoraf det følger, at der ved videnskabelig
uredelighed forstås:
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”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig
praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller
rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af videnskabelig uredelighed er
bl.a.:
1) Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.
3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.
4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.
5) Plagiering af andres resultater eller publikationer.
6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted.
7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.”
Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed er vedlagt i regelsamlingen, jf. bilag 9.

5.3 Afgrænsning
Det er vigtigt at være have for øje, at UVVU-systemet er landsdækkende (se nærmere i
bekendtgørelsens § 1,jf. bilag 9), mens Praksisudvalgets kompetence udledes af
forskningens/ forskernes tilknytning til KU (se nærmere i § 1 i Københavns Universitets
regler om god videnskabelig praksis, jf. bilag 9).
UVVU-systemet er lovhjemlet, og KU er dermed underlagt systemet på en sådan vis, at vi
ikke gennem egne regler eller udvalg kan indskrænke UVVU’s kompetence eller inden for
UVVU’s område fx sætte Praksisudvalget i stedet for.
Praksisudvalget ligger således oveni den lovhjemlede ordning, idet området for
Praksisudvalget afgrænses negativt af UVVU’s kompetence.
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6. Retssikkerhed

Retssikkerhed i forvaltningen er én af grundpillerne i forholdet mellem stat og borger i
Danmark. Universitetsbefolkningen ved KU er derfor omfattet af den retssikkerhed, som
følger af, at de er ansatte eller indskrevet på en selvejende statsfinansieret institution, der
skal efterleve retssamfundets krav om korrekt forvaltning.
Retssikkerheden betyder, at universitetsbefolkningen har en berettiget forventning om, at
en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med KU gennem hele
ansættelsesforholdet eller studieforløbet. Det vil sige, at KU skal overholde
forvaltningslovgivningen, herunder persondataloven, og de tilhørende forvaltningsretlige
retsgrundsætninger. I forhold til persondataloven skal det oplyses, at loven, som er en
forholdsvis kompliceret størrelse, bl.a. regulerer forhold vedr. sagsoplysning og indeholder
eksplicitte informationspligter i forhold til de registreredes rettigheder.
Nedenfor berøres kort 5 forhold i retssikkerheden. Der er på ingen måde tale om en
udtømmende gennemgang. For en egentlig gennemgang af forvaltningslovgivning,
herunder persondataloven, henvises til den juridiske litteratur på området1.
For det første skal de behandles efter et princip om saglighed og ligebehandling. Princippet
indebærer, at KU ikke må råde vilkårligt i administrationen af regler m.v. Der må med
andre ord ikke være vilkårlige forskelle i håndhævelsen af rettigheder og pligter — altså
ansatte i samme situationer skal behandles ens.
For det andet medfører retssikkerheden, at universitetsbefolkningen kun kan pålægges
rettigheder og pligter, som KU har hjemmel til at pålægge. Når KU træffer en afgørelse,
skal den derfor have hjemmel og være i overensstemmelse med de forvaltningsretlige
grundsætninger.
Retssikkerheden medfører for det tredje, at indholdet af reglerne ved KU skal være klart og
let tilgængeligt, og at det skal være muligt for den enkelte medarbejder eller studerende at
orientere sig om sine rettigheder og pligter ved at læse de relevante regler.
For det fjerde er universitetsbefolkningen omfattet af en processuel retssikkerhed i og med,
at universitetet skal udøve sin forvaltning i overensstemmelse med forvaltningsloven. Det
betyder bl.a., at universitetets sagsbehandling skal værne om universitetsbefolkningens
retssikkerhed ved at følge regler om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt m.v.,
ligesom KU har pligt til at orientere en medarbejder om en verserende sag, samt at
eventuel klageadgang for en afgørelse skal oplyses.
KU’s forvaltning er for det femte som udgangspunkt omfattet af det administrative
rekurssystem og forvaltningsafgørelser kan indbringes for Ombudsmanden eller
undersøges af egen drift af Ombudsmanden.
1

Peter Blume og Jens Kristiansen, Persondataret i ansættelsesforhold, 2011, Jon Andersen, Forvaltningsret,
Sagsbehandling, Hjemmel, Prøvelse, 2010, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech,
Forvaltningsret, Sagsbehandling, 2007 og Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker
Madsen og Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Almindelige emner, 2009
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6.1. Praksisudvalget og forvaltningslovgivningen
I forhold til de eksisterende regler om god videnskabelig praksis ved Københavns
Universitet er retssikkerheden garanteret ved, at udvalget og eventuelle nedsatte ad-hoc
udvalg skal følge forvaltningslovgivningens regler, jf. 112, jf. bilag 1. Enkelte steder i
regelteksten for udvalget er enkelte principper fra denne lovgivning dog nævnt, jf. fx § 9
stk. 1 om sagens oplysning og § 10 stk.1 om begrundelsespligten, jf. bilag 9. I vejledningen
til reglerne fremgår følgende om § 11 og udvalgets forhold til forvaltningslovgivningen:
"Reglerne er udformet således, at de ikke indeholder en gengivelse af de almindelige
forvaltningsretlige regler for sagsbehandling. Dette beror på, at udvalget findes at høreunder
forvaltningslovgivningens anvendelsesområde, hvilket udtrykkeligt er anført i bestemmelsen i § 11.
Forvaltningslovgivningen indeholder regler om inhabilitet, vejledning og repræsentation m.v.,
partens aktindsigt, partshøring, begrundelse m.v., klagevejledning, tavshedspligt m.v., og
videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. En gengivelse af
forvaltningslovgivningens regelsæt er naturligvis ikke hensigtsmæssig i et regelsæt som det
foreliggende."

Udvalgets efterlevelse af forvaltningslovgivningens regler burde være en garant for
retssikkerheden.
Som udgangspunkt dækker reglerne hensyn til såvel klager som indklagede. Tildeling af
partsstatus forudsætter væsentlig, individuel interesse i sagen – med en retlig funderet
interesse i sagen. Derved får både klager og indklagede partstatus. Formålet med
partsbegrebet er at sikre parternes retsstilling i forbindelse med sagens oplysning og
forberedelse. I forvaltningsloven er der fastlagt en række bestemmelser som sikrer partens
interesser, det drejer sig om § 8 partens ret til repræsentation, kap 4 om partsaktindsigt, kap
5 om partshøring, § 11 om udsættelse, §§ 22 – 24 begrundelsesreglerne og § 25 om
klagevejledning.
Nedenfor i bilag 7 gennemgås udvalgets sagsbehandling og sagsoplysning
Der kan dog opstå tvivls- eller afgrænsningsforhold, der konkret skal tages stilling til. Det
var bl.a. tilfældet i udvalgets behandling af en konkret sag, hvor der ikke umiddelbart
kunne identificeres en klager. Det medførte en problematisk konstruktion med et vidne,
hvor udvalget først sent i sagen behandling fik taget hånd om vidnets stilling og
retssikkerhed.
Med baggrund i denne sag bør udvalget fremadrettet sikre, at udvise stor opmærksomhed
med hensyn til at oplyse de involverede parter om deres retsstilling. Dette gælder især for
personer, der ikke er direkte involveret i en sag som parter, men f.eks. bidrager ved at
oplyse en sag som ”vidner”.

2

§ 11. har følgende ordlyd: "Forvaltningslovgivningens regler finder anvendelse på udvalg og ad-hoc udvalg og disses
redegørelse.
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6.2 Afgrænsning til ansættelsesretten
I forhold til ansættelsesretten skal det understreges, at Praksisudvalget ikke er en del af
ledelsesstrengen. Udvalget har dermed ikke ansættelsesretlige kompetencer, jf. nedenfor
under bilag 7. afsnit 5.
Det betyder, at en indstilling (afgørelse) fra udvalget ikke umiddelbart kan medføre
personaleretlige sanktioner over for sagens parter.
En personaleretlig sanktion bliver først aktuel, såfremt rektor på baggrund af udvalgets
redegørelse beslutter at rejse sagen evt. via den lokale ledelse overfor en medarbejder. Sker
dette, skal sagen følge KU’s ansættelsesretlige spilleregler.
6.3 Aktindsigt
Parternes adgang til sagens akter følger af forvaltningsloven kap. 4.
Tredjemand kan søge om aktindsigt efter regler i offentlighedsloven (OFL). KU finder, at
sådanne anmodninger bør afvises med den begrundelse, at Praksisudvalgets
sagsbehandling vedrører medarbejdernes videnskabelige praksis. Det er KU’s opfattelse, at
en medarbejders videnskabelige praksis er en integreret del af den pågældendes arbejde.
Spørgsmål om videnskabelig praksis må således henføres til den pågældende medarbejders
udførelse af sine arbejdsopgaver. Disse forhold indgår i konkrete personalesager og er
dermed undtaget fra aktindsigt i henhold til OFL § 2, stk. 2.
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7. Sagsbehandling og sagsoplysning

Indledningsvis kan det konstateres, at der i Praksisudvalgets levetid kun er truffet afgørelse
i ni sager. Nr. 10 er under behandling. Herudover har Praksisudvalget afvist eller henvist til
anden myndighed at behandle en række sager, som faldt uden for udvalgets kompetence.
Nedenfor følger en gennemgang af sagsbehandlingen i PU.

7.1 Praksisudvalgets opgaver3
Udvalget er nedsat i henhold til Københavns Universitets regler om god videnskabelig
praksis. Udvalget har som en af sine opgaver at afgive indstilling om konkrete sager.
Inden man overvejer at videregive en sag til udvalget, bør man sikre sig, at sagen vedrører
brud på god videnskabelig praksis, som ikke er så vidtgående, at der er tale om egentlig
videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte hører under Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed (UVVU)4, som er placeret under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling. Hvis en sag bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget skønner, at sagen
vedrører egentlig videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op
over for UVVU.
Der er ikke nogen skarp grænse for, hvornår et brud på god videnskabelig praksis har
karakter af egentlig videnskabelig uredelighed. Som tommelfingerregel kan man sige, at
der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om forfalskning, fabrikering,
plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt
eller groft uagtsomt (jfr. nærmere §§ 2-3 i bekendtgørelse af 28/6 2005 om UVVU)5.

7.2 Rejsning af sag
Praksisudvalget kan behandle sager, der indbringes ved klage eller ved henvendelse fra en
person, som ønsker at blive renset for verserende rygter. Endvidere kan rektor forelægge
udvalget en sag, ligesom udvalget på eget initiativ kan tage sager af særlig betydning op.
I princippet kan hvem som helst indgive en klage, idet der ikke stilles krav om retlig
interesse i sagen. En klage skal dog altid indgives skriftligt af en navngiven person.
Udvalget kan ikke behandle anonyme klager, medmindre udvalget tager sagen op af egen
drift.
En sag skal rejses inden rimelig tid efter, at det påklagede forhold er begået, og udvalget
kan normalt ikke behandle klager over forhold, der er mere end fem år gamle. I sager om
verserende rygter må forholdet ikke have været klager bekendt i mere end et halvt år.

3

bilag 7 afsnit 1 – afsnit 5 er en afskrift fra dokument udfærdiget af Praksisudvalget om sagsbehandlingen.
Dokumentet kan ses på www.praksisudvalget.ku.dk/sagsbehandling/
4
Om afgrænsningen mellem Praksisudvalget og UVVU henvises til bilag 5
5
Jf. bilag 9
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7.3 Afvisning af klager
Udvalget kan afvise at behandle en sag, hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller hvis
sagen ikke findes at have betydning for de formål, som udvalget skal varetage, dvs. sikring
af god videnskabelig praksis.
Udvalget må som nævnt ikke behandle sager om uredelighed og skal derfor henvise klager
til at tage sagen op over for et af de nationale uredelighedsudvalg (UVVU), hvis klagen
efter sit indhold eller efter en konkret vurdering findes at rumme elementer af uredelighed.

7.4 Behandling af klager
• Når en klage modtages af Praksisudvalget, kvitterer sekretariatet for modtagelsen med
orientering om udvalgets sagsbehandlingsprocedure. Klageren anmodes samtidig om at
behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling i udvalget.
• Klagen med eventuelle bilag sendes af sekretariatet til udvalgets formand.
• Såfremt formanden skønner, at sagen kan realitetsbehandles, sendes klagen i den
foreliggende form til den indklagede, der ligeledes orienteres om sagsbehandlingsproceduren og anmodes om at behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling
i udvalget. Indklagede anmodes samtidig om at afgive sine kommentarer til klagen.
• Såfremt formanden finder det tvivlsomt, om sagen kan realitetsbehandles, forelægges
spørgsmålet for udvalget. Udvalget kan dog henskyde behandlingen af spørgsmålet til et ad
hoc-udvalg som nedenfor nævnt, idet sagsbehandlingen da berostilles, indtil udvalget har
truffet endelig afgørelse herom.
• Behandles sagen, bestemmes høringsprocedurens nærmere omfang af behovet i den
konkrete sag. Når indklagede har kommenteret klagen, forelægges kommentarerne for
klageren, og ofte kan høringsproceduren afsluttes med indklagedes supplerende
bemærkninger.
• Udvalget/formanden kan under høringsproceduren beslutte at anmode parterne om
særskilt at kommentere bestemte spørgsmål, som parternes anbringender måtte give
anledning til at undersøge nærmere.
• Samtidig med klagens fremsendelse til indklagede underrettes udvalget om klagen ved
fremsendelse af kopi til medlemmerne, og udvalget holdes herefter løbende orienteret ved
fremsendelse af kopi af parternes indlæg.
• Når formanden skønner, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer udvalget beslutning om
sagens videre behandling og evt. afgørelse.
• Udvalget kan herefter træffe afgørelse på det foreliggende grundlag eller beslutte at
nedsætte et ad hocudvalg bestående af en eller flere sagkyndige personer, som har til
opgave at vurdere sagen og herunder evt. foretage yderligere skridt til sagens oplysning.
• Ved nedsættelse af et ad hoc-udvalg orienteres parterne om dets sammensætning.
Parterne kan herefter inden for en nærmere angiven frist afgive eventuelle bemærkninger
til udvalgets sammensætning.
• Medmindre ad hoc-udvalget finder, at sagen bør afvises, udarbejdes en redegørelse, der
sendes til sagens parter til kommentar, for så vidt angår de faktuelle oplysninger, som er
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lagt til grund. Parternes eventuelle bemærkninger sendes til ad hoc-udvalget, der herefter
afgiver en endelig redegørelse til udvalget med henblik på sagens afgørelse.
• Udvalget afslutter sagsbehandlingen med en begrundet stillingtagen til, hvorvidt det
påklagede forhold er i strid med god videnskabelig praksis. Eventuelle afvigende
standpunkter fra et mindretal anføres og begrundes.
• Udvalgets afgørelse sendes til rektor, den indklagede og klageren. Afgjorte sager omtales
i udvalgets årsberetning i anonymiseret form.

7.5 Grundlaget for udvalgets afgørelse
Som det fremgår, kan udvalget kun tage stilling til spørgsmål om, hvorvidt et forhold er i
strid med god videnskabelig praksis (bortset fra de ovennævnte tilfælde vedrørende
egentlig videnskabelig uredelighed).
Grundlaget for udvalgets stilling er eksisterende – skrevne såvel som uskrevne – normer,
standarder og kutymer.
Derimod kan udvalget ikke tage stilling til eventuelle personalemæssige reaktioner på
konstaterede brud på god videnskabelig praksis, idet personaleretlige spørgsmål må
behandles ad de sædvanlige kanaler. Dette gælder også behandling af spørgsmål om brud
på tavshedspligt o. lign. personaleretlige forhold6.
Som det videre fremgår, undersøger udvalget selv de indbragte sager og har dermed
ansvaret for at tilvejebringe alle relevante oplysninger i den enkelte sag. Udvalget kan
herunder rekvirere alt relevant materiale og om fornødent anmode vedkommende institut
om at beslaglægge bevismateriale.
Parterne kan lade sig bistå af bisiddere og herunder søge advokatbistand, såfremt de måtte
ønske det.

7.6 Sagsoplysning
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af sagsbehandlingen i PU, er det PU’s
opgave at sikre, at en sag er tilstrækkelig oplyst, til at udvalget kan træffe en materiel
korrekt afgørelse af, om et forhold er i strid med god videnskabelig praksis.
Udvalget får typisk sine informationer ved høring af klager og indklagede. I den
forbindelse har PU mulighed stille spørgsmål om særlige forhold, som udvalget gerne vil
have belyst. PU kan også vælge at nedsætte et ad hoc-udvalg bestående af en eller flere
sagkyndige personer, som har til opgave at vurdere sagen og evt. foretage yderligere skridt
til sagens oplysning, eller udvalget kan rekvirere bistand fra sagkyndige på
konsulentvilkår.
PU handler implicit på rektors vegne, når en sag skal oplyses. Det betyder reelt, at klager
og indklagede skal bidrage til sagens oplysning. Begge kan vægre sig – men PU kan
formelt via rektor og den tilhørende ledelsesstreng pålægge parterne at deltage.
Hidtil har PU i sager med en klager og en indklaget ikke haft vanskeligheder med at få
parterne til at deltage i sagens oplysning. Kun en enkelt sag uden en reel klager har givet

6

Afgrænsningen til ansættelsesretten berøres også i afsnit 6.2
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vanskeligheder. Her var det endvidere et problem at få det aktuelle fakultet til at deltage i
sagsoplysningen.
Denne sag kan være udtryk for, at der er nogle såvel kulturelle som strukturelle problemer
ved oplysnings af sager om brud på god videnskabelig praksis. Der bør være klarhed i de
administrative strukturer i form af de ledelses- og ansættelsesmæssige rettigheder og
pligter i forbindelse med sager/mistanke om brud på god videnskabelig praksis. Ligesom
det bør være en del af ledelseskulturen, at sager bringes frem i lyset, og at berettigede
mistanker forfølges.
Så det må overvejes at forpligte den lokale ledelses til at bistå PU med at oplyse en
eventuel sag herunder ved at benytte sine ledelsesmæssige beføjelser til at oplyse sagen.
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8. Uafhængighed

PU betragter sig selv som et uafhængigt udvalg. Men organisatorisk fremstår udvalget som
rektors udvalg.
I KU’s vedtægt fremgår det i § 22, stk. 7, at "Rektor nedsætter et praksisudvalg for at
fremme god videnskabelig praksis ved universitetet samt at skabe grundlag for rådgivning
af rektor i sager herom. Rektor fastsætter nærmere regler om udvalget."
I reglerne for god videnskabelig praksis på KU, jf. bilag 9, har rektor følgende beføjelser
1. Rektor udpeger medlemmerne og suppleanter på baggrund af indstilling fra de
akademiske råd
2. Rektor beslutter formand og næstformand
3. Rektor kan bede udvalget stille forslag om regler og vejledninger om god praksis
4. Rektor kan forelægge en sag for udvalget
5. Udvalget sender sin redegørelse til rektor, til den indklagede og til klageren.
Herudover finansierer rektor udvalgets virksomhed på baggrund af budgettering fra PU’s
sekretariat.

Af hensyn til Praksisudvalget status som KU’s øverste og suveræne organ til at behandle
og afgøre sager om brud på god videnskabelig praksis bør det tydeliggøres og præciseres,
at Praksisudvalget er uafhængigt af rektor i henseende til Praksisudvalgets virksomhed.
Praksisudvalget har naturligvis behov for rektors legitimitet i forbindelse med oplysning af
sagerne og handler implicit på vegne af rektor, når en sag skal oplyses, jf. ovenfor under
bilag 7 afsnit 6.
Men Praksisudvalgets uafhængighed bør klargøres. Dette kunne bl.a. ske ved en ændring
af ovennævnte regler for god videnskabelig praksis på KU. F.eks. kunne Praksisudvalget
selv udpege formand og næstformand. Ligesom § 5, stk. 3 i regelsættet kunne suppleres
med en formulering, der tydeliggjorde og understregede uafhængigheden i
Praksisudvalgets virksomhed, så bestemmelsen f.eks. kunne have følgende formulering:
”Udvalget er uafhængig af rektor i forhold til sin virksomhed og træffer selv bestemmelse
om tilrettelæggelsen af dets arbejde.”
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9. Regelsamling

9.1. Københavns Universitets regler om god
videnskabelig praksis.
Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis
Vedtaget 11. april 2005; ændret 1. september 2007

Kap. 1. Almindelige bestemmelser
Formål
§ 1. Formålet med disse regler er at fremme god videnskabelig praksis ved Københavns
Universitet samt at skabe grundlag for rådgivning af rektor i sager om god videnskabelig
praksis.
Stk. 2. Reglerne angår forskning, der er udført eller udføres ved Københavns Universitet,
som
er udført af forskere, der ved en given sags start er ansat ved Københavns Universitet, eller
som danner grundlag for en grad givet ved Københavns Universitet.
Stk. 3. Sager, hvori der rejses spørgsmål om uredelighed, omfattes ikke, da disse indbringes
for et af de statslige uredelighedsudvalg.
Grundlag
§ 2. Bedømmelsen af, om en praksis er i overensstemmelse med kravene til en god
videnskabelig praksis, bygger især på de love og andre offentlige forskrifter, der gælder
herom, vedtagelser fra forskningsråd eller andre bevilgende institutioner og fonde samt
videnskabsetiske kodekser fastsat af videnskabelige selskaber eller andre faglige grupper.
Hensyn
§ 3. God videnskabelig praksis kræver hensyntagen til bl.a.
1) forskningens uafhængighed og forskernes ytringsfrihed som nærmere anført nedenfor
stk. 3,
2) de personer eller det objekt, som forskningen vedrører, eller som den får betydning for,
3) åbenhed om finansiering, dvs. om de økonomiske resurser, som danner grundlag for
forskningsvirksomheden
4) oplysning om de personer, der som medforfattere eller på anden relevant måde har
medvirket i forskningsvirksomheden og til opnåelse af det videnskabelige resultat,
5) korrekt formidling af forskningens resultater uden fordrejning eller vildledning om
disses karakter og indhold,
6) åbenhed om eventuel tidligere publicering.
Stk. 2. Til god videnskabelig praksis kan endvidere høre, at forskeren – i overensstemmelse
med Københavns Universitetets værdigrundlag der siger at ”Forskningen udføres med
ansvarlighed over for dens genstand, valget af metode samt anvendelsen af resultatet” –
også redegør for sine overvejelser om konsekvenser af eller muligheder for anvendelse af
de resultater, som forskningen har frembragt.
Stk. 3. Universitetet skal værne om sin forskningsfrihed og søge højeste niveau af
videnskabelig standard og etik. Forskningsfrihed indebærer frihed til at vælge
forskningsemne, frihed til at stille spørgsmål, frihed til at bestemme hvilket materiale og
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hvilke metoder man vil benytte for at finde svar, og frihed til at fremlægge hypoteser,
resultater og ræsonnementer offentligt. Universitetet skal sikre, at de forskningsstrategiske
rammer, der fastlægges i udviklingskontrakten for universitetets virksomhed, ikke unødigt
begrænser forskningsfriheden for den enkelte medarbejder. Universitetet skal sikre, at
forskningsopgaver tilrettelægges og fordeles, så hver enkelt videnskabelig medarbejder så
vidt muligt selv kan vælge forskningsemne. Endelig skal universitetet sikre faglig åbenhed
i forskningsmiljøerne, således at mangfoldighed og gensidig kritik kan komme til fri
udfoldelse.
Kap. 2. Praksisudvalget
Udvalget
§ 4. Rektor nedsætter et udvalg til behandling af spørgsmål om god videnskabelig praksis,
betegnet Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget).
Stk. 2. Som medlemmer kan udpeges professorer eller lektorer ved Københavns
Universitet. Der udpeges ét medlem fra hvert af universitetets fakulteter. Der udpeges på
tilsvarende måde en suppleant for hvert medlem. Medlemmer og suppleanter udpeges for
en periode af 3 år. Genudpegning som medlem kan finde sted én gang.
Stk. 3. Rektor udpeger udvalgets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra
fakulteternes akademiske råd samt bestemmer, hvem der skal være formand og
næstformand.
Stk. 4. Udvalget kan ved behandling af særlige spørgsmål supplere sig med én eller to
personer, der repræsenterer særlig indsigt i et bestemt fagområde, jf. kap. 3.
Opgaver
§ 5. Udvalget har til opgave at
1) bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis,
2) tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis,
3) afgive indstilling om konkrete sager, jf. nærmere kap. 3.
Stk. 2. Udvalget kan herudover – efter opdrag fra Rektor eller af egen drift – stille forslag
om regler og vejledninger om god praksis.
Stk. 3. Udvalget træffer selv bestemmelse om tilrettelæggelsen af dets arbejde.
Stk. 4. Udvalget afgiver en årlig beretning om sin virksomhed.
Kap. 3. Sagsbehandling
Initiativ og frister
§ 6. En sag kan rejses for udvalget ved, at
1) en navngiven fysisk eller juridisk person indgiver en skriftlig klage,
2) rektor forelægger udvalget en sag,
3) udvalget på eget initiativ tager en sag af særlig betydning op,
4) en person, som ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger, anmoder
udvalget herom.
Stk. 2. En sag skal rejses for udvalget inden rimelig tid efter, at den, der tager initiativ til
sagen, har eller burde have haft de nødvendige forudsætninger for at starte sagen. En sag,
der rejses efter stk. 1, nr. 1- 3, må ikke vedrøre forhold, der er mere end 5 år gamle, når
sagen startes ved udvalget, og en sag, der rejses efter stk. 1, nr. 4, må ikke vedrøre rygter
eller beskyldninger, som har været den pågældende bekendt i mere end 1/2 år, når udvalget
anmodes om at behandle sagen. I særlige tilfælde kan udvalget se bort fra disse frister.
Afvisning
§ 7. Udvalget kan afvise at behandle en sag, hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller
hvis sagen ikke findes at have betydning for de formål, som udvalget skal varetage, jf. § 1.

24
51

§ 8. Hvis sagen angår et forhold, hvori der rejses spørgsmål om uredelighed, skal sagen
afvises, da et sådan skal indbringes for et af de statslige uredelighedsudvalg. Hvis sagen
behandles af en anden myndighed eller et andet organ, kan behandlingen stilles i bero,
indtil afgørelse foreligger herfra. Udvalget vejleder forinden den, der har indbragt sagen
for udvalget, herom. Udvalget kan vejlede den, der har taget initiativ til en sag for
udvalget, om muligheden for at indbringe sagen for et uredelighedsudvalg.
Oplysning
§ 9. Udvalget sørger for, at sagen oplyses tilstrækkeligt. Udvalget kan indhente udtalelser
fra sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan til behandling af en sag etablere et ad hoc-udvalg af sagkyndige, hvori
det fagområde, hvortil sagen hører, i særlig grad repræsenteres. Personer, som ikke er
medlemmer af udvalget, kan indgå i ad hoc-udvalg. Et ad hoc-udvalg afgiver indstilling til
udvalget. For ad hocudvalg gælder reglerne i § 10, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3.
Redegørelse
§ 10. Udvalget afslutter sagsbehandlingen med en begrundet stillingtagen til, hvorvidt
forholdet er i strid med god videnskabelig praksis. Sagsbehandlingen skal i almindelighed
afsluttes inden 6 måneder, efter at sagen er rejst for udvalget.
Stk. 2. Udvalget sender sin redegørelse til rektor, til den indklagede og til klageren.
Stk. 3. Er der ikke enighed i udvalget, skal mindretallets standpunkt og begrundelse
anføres.
Kap. 4. Ikrafttræden m.m.
§ 11. Forvaltningslovgivningens regler finder anvendelse på udvalg og ad-hoc udvalg og
disses redegørelse.
§ 12. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005. Ændringerne i § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1,
§ 5, stk. 2 og
§ 12, stk. 2, træder i kraft den 1. september 2007.
Stk. 2. Udvalget afgiver efter behov en redegørelse til rektor om reglernes anvendelighed,
herunder forslag til evt. justeringer.
Københavns Universitet
Rektor Linda Nielsen, den 11. april 2005
Rektor Ralf Hemmingsen, den 1. september 2007
Vedtaget 11. april 2005; ændret 1. september 2007
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9.2. Forretningsorden for Udvalget vedr. god
videnskabelig praksis (Praksisudvalget) ved Københavns
Universitet
I henhold til beslutning på Praksisudvalgets møde den 5. marts 2008 fastsættes hermed en
forretningsorden til brug for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget).
Konstitution
§ 1. Praksisudvalget (herefter benævnt Udvalget) består af en repræsentant for hvert af
universitetets fakulteter. For hver repræsentant udpeges en suppleant.
Stk. 2. Som medlemmer og suppleanter kan kun udpeges professorer eller lektorer ved
Københavns Universitet.
Stk. 3. Medlemmer og suppleanter udpeges for en funktionsperiode af 3 år. Genudpegning
som medlem kan kun finde sted én gang.
Stk. 4. Medlemmer og suppleanter udpeges af rektor efter indstilling fra fakulteternes
dekaner og efter forudgående høring af fakulteternes akademiske råd.
Stk. 5. Rektor bestemmer, hvem der skal være formand og næstformand for udvalget.
Stk. 6. Udvalget sekretariatsbetjenes af universitetets fællesadministration. Udgifterne til
udvalgets virksomhed afholdes over en af rektor meddelt bevilling til udvalget.
Sagkyndige udvalg m.v.
§ 2. Udvalget kan til brug for oplysning af en sag indhente udtalelser fra sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan endvidere ved behandling af særlige spørgsmål nedsætte et
sagkyndigt udvalg bestående enten af medlemmer/suppleanter fra udvalget selv, af
personer uden for udvalget, eller med en blandet sammensætning af interne og eksterne
medlemmer, som i alle tilfælde repræsenterer særlig indsigt i et bestemt fagområde.
Udvalget kan beslutte at tilforordne udvalgets formand som sekretær for det sagkyndige
udvalg.
Møder
§ 3. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 4. Udvalget afholder mindst fire
møder årligt.
Stk. 2. Indkaldelse til møderne udsendes elektronisk så vidt muligt med 8 dages varsel til
medlemmerne, jf. dog stk. 4 og 5. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant
bilagsmateriale.
Stk. 3. Ethvert medlem kan kræve punkter omfattet af udvalgets kompetence optaget på
dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde
senest to uger før mødets afholdelse. Bilagsmateriale til sådanne punkter fremsendes så
vidt muligt elektronisk samtidig til formanden.
Stk. 4. Formanden skal indkalde udvalget, når en tredjedel af udvalgets medlemmer
elektronisk fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald
afholdes inden 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen
vedrører en sag med en tidsfrist, skal mødet afholdes inden for et tidsrum, der gør det
muligt at behandle sagen rettidigt.
Stk. 5. Når forholdene gør det påkrævet eller den foreliggende sag er af særlig hastende
karakter, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.
§ 4. Beslutning om behandling og afgørelse af enkeltsager træffes af udvalget på møder.
Formanden ekspederer udvalgets beslutninger og er herunder beføjet til at foretage alle
nødvendige skridt til sagernes oplysning og behandling i øvrigt.
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Stk. 2. Mere rutineprægede sager kan med udvalgets tilslutning behandles skriftligt.
Ligeledes kan formanden efter konkret vurdering lade enkeltsager behandle skriftligt,
således f.eks. sager af hastende eller faktuelt mindre kompliceret karakter.
Stk. 3. Sager, som efter stk. 2 behandles skriftligt, udsendes med syv dages svarfrist, med
mindre forholdene tilsiger en kortere frist. Inden svarfristens udløb kan et medlem begære
en sag behandlet på det først kommende møde i udvalget.
Offentlighed og tavshedspligt
§ 5. Udvalgets møder er lukkede.
Stk. 2. Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til behandlingen af
personsager og sager, der i øvrigt er omfattet af lovgivningens bestemmelser om
tavshedspligt.
§ 6. Udvalgets mødemateriale, herunder dagsordener og beslutningsreferater, gøres
tilgængeligt for udvalgets medlemmer på universitetets mødeforum.
Stk. 2. Det godkendte referat fra udvalgets møde lægges på mødeforum hurtigst muligt
efter mødets afholdelse. En kopi af referatet tilstilles rektor til orientering.
Stk. 3. Udvalgets formand orienterer rektor om verserende og afgjorte sager efter behov.
Stk. 4. Udvalget orienterer universitetets medarbejdere om udvalgets afgørelser og øvrige
virksomhed gennem offentliggørelse af en årsberetning.
Stk. 5. Omtale af personsager i udvalgets årsberetning sker i anonymiseret form.
Beslutningsdygtighed
§ 7. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer
er til stede.
Stk. 2. Udvalgets møder ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald leder
næstformanden mødet. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende
mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på
dagsordenen, medmindre formanden beslutter andet på mødet under godkendelse af
dagsorden.
Stk. 3. Udvalgets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Mødepligt, habilitet og suppleanter
§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i udvalgets møder.
Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden
herom inden mødets afholdelse. Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt der skal
indkaldes en suppleant til det pågældende møde. Indkaldelse af suppleanter kan normalt
kun finde sted ved medlemmers længere varende forfald.
Stk. 3. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der var til
stede under hele mødet, henholdsvis under de enkelte dagsordenspunkter.
Stk. 4. Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afstemninger, når de personligt er til
stede under disse, jf. dog sager, der behandles skriftligt efter reglerne i § 4.
Stk. 5. Medlemmer, suppleanter og andre, der er inhabile i forhold til en sag, må ikke
træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den
pågældende sag, jf. Kap. 2 i Forvaltningsloven.
Stk. 6. Medlemmer, suppleanter og andre, der ved, de er inhabile, eller tror, de muligvis er
det, har pligt til hurtigst muligt at informere formanden herom. Spørgsmålet om, hvorvidt
en person er inhabil, afgøres – i de tilfælde, hvor dette ikke er evident – af formanden, der
meddeler beslutning herom til personen.
Stk. 7. Hvis et medlem af udvalget mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af
udvalget, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.
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Stk. 8. Hvis et medlem får orlov i løbet af en valgperiode eller på grund af sygdom eller
lignende er ude af stand til at deltage i udvalgets arbejde, bestemmer udvalget, om
medlemmet skal udtræde for orlovsperioden eller for hele resten af valgperioden.
Stk. 9. Hvis et medlem udtræder efter reglerne i stk. 7 og 8, udpeger rektor suppleanten
som nyt medlem; hvis ingen suppleant findes, udpeger rektor et nyt medlem efter reglerne i
§ 1.
Beslutningsreferat og udmøntning af udvalgets beslutninger
§ 9. Udvalgets beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes
elektronisk senest 14 dage efter mødet og forelægges til godkendelse. Godkendelse af
referatet kan ske elektronisk. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening optaget i
referatet.
Stk. 2. Formanden ekspederer udvalgets beslutninger.
Udvalgets sagsbehandling
§ 10. Vedrørende udvalgets sagsbehandling henvises til de herom gældende bestemmelser i
de for udvalget
gældende regler om god videnskabelig praksis (kap. 3. Sagsbehandling) med tilhørende
vejledning (ad §§ 6-10). Derudover henvises til udvalgets hjemmeside, hvor der redegøres
for udvalgets praksis mht. behandling af enkeltsager (link til Sagsbehandling).
Ikrafttrædelse og ændringer
§ 11. Forretningsordenen træder i kraft ved udvalgets vedtagelse.
Stk. 2. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn
til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser.
Stk. 3. Forretningsordenen kan ændres af udvalget ved almindeligt flertal.
Stk. 4. Udvalgets forretningsorden tilstilles rektor.
Nærværende forretningsorden for Praksisudvalget ved Københavns Universitet
træder i kraft den 5. marts 2008.
København, den 7. marts 2008
Carsten Henrichsen, formand

/Torben Rytter Kristensen, chefkonsulent
Bemærkninger
Udvalgets forretningsorden er fastsat på baggrund af det for udvalget gældende regelsæt,
Københavns Universitets regler af 11. april 2005 om god videnskabelig praksis, med
senere ændringer (herefter benævnt Regelsættet), de hertil hørende retningslinjer,
Vejledning til regler for god videnskabelig praksis (herefter benævnt Retningslinjer) samt
Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet (herefter
benævnt Standardforretningsorden).
Ad § 1
Stk. 1-3, jfr. Regelsættet § 4, stk. 2.
Stk. 4-5, jfr. Regelsættet § 4, stk. 3. Det har hidtil været praksis, at Rektor udpeger
repræsentanten fra JUR FAK som formand og overlader det til udvalget selv at vælge en
næstformand blandt udvalgets medlemmer.
Ad § 2
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Stk. 1, jfr. Regelsættet § 9.
Stk. 2, jfr. Regelsættet § 9, stk. 2, om nedsættelse af ad hoc-udvalg af sagkyndige, og § 4,
stk. 4, hvorefter udvalget kan supplere sig med én eller to personer, der repræsenterer
særlig indsigt i et bestemt fagområde. Vedr. krav til sagkundskab henvises til uddybende
bemærkninger i Retningslinjer ad § 9.
Ad § 3
Jfr. Standardforretningsorden § 2. Bestemmelsen i stk. 4 om, at ”en tredjedel af udvalgets
medlemmer” kan begære udvalget indkaldt til møde, er ensbetydende med, at der kræves
tilslutning hertil fra tre af udvalgets otte medlemmer.
Ad § 4
Jfr. Standardforretningsorden § 3, som indeholder videregående bestemmelser om skriftlig
behandling af visse sagstyper. Efter praksis afgiver formanden normalt en indstilling om
sagernes afgørelse, ligesom væsentlige sagsbehandlingsskridt normalt konfereres med
næstformanden og i nogle tilfælde forelægges udvalget til orientering.
Stk. 2-3, jfr. Standardforretningsorden § 3, stk. 2-3.
Ad § 5
Sml. Standardforretningsorden § 4 (og 5), hvorefter de akademiske råd er undergivet
princippet om mødeoffentlighed. Regelsættet indeholder ingen regler om
mødeoffentlighed.
Ad § 6
Sml. Standardforretningsorden § 5 om offentliggørelse af mødemateriale m.v. samt
Regelsættet § 4, stk. 4, om afgivelse af en årsberetning. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 om
orientering af rektor gennem mødereferat og på anden vis er indsat under hensyn til
udvalgets status som rådgivende for rektor, jfr. Regelsættet § 1, stk. 1.
Ad § 7
Jfr. Standardforretningsorden § 6.
Ad § 8
Jfr. Standardforretningsorden § 7 og praksis ved de akademiske råd mht. indkaldelse af
suppleanter, der normalt finder sted ved repræsentanters længere varende forfald (jfr. stk.
2).
Ad § 9
Jfr. Standardforretningsorden § 8.
Ad § 10
Standardforretningsorden indeholder ingen bestemmelser om sagsbehandling.
Ad § 11
Jfr. Standardforretningsorden § 9.
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9.3. Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
I medfør af § 32, stk. 3, og § 33 i lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
1348 af 11. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1
Formål, anvendelsesområde m.v.
§ 1. Til styrkelse af dansk forsknings troværdighed nedsætter ministeren for videnskab,
teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene kan kun
behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der har betydning for dansk forskning.
Stk. 2. Udvalgene består af tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige
forskningsområder:
1) Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning.
2) Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og
produktionsvidenskabelig forskning.
3) Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig
forskning.
Stk. 3. Udvalgene afgør i forening den nærmere afgrænsning mellem de tre udvalg efter stk. 2.
Afgrænsningen skal fremgå af forretningsordenen, jf. § 32, stk. 5, i lov om forskningsrådgivning
m.v.
Stk. 4. Udvalgene kan behandle sager, hvor den indklagede er videnskabeligt uddannet inden for
det forskningsområde, som det videnskabelige produkt, der klages over, vedrører, og som
1) har fået offentliggjort det videnskabelige produkt, der klages over, i Danmark,
2) har udarbejdet det videnskabelige produkt, der klages over, som led i sin ansættelse eller
erhvervsvirksomhed i Danmark,
3) har fået eller har søgt tilskud fra danske offentlige myndigheder til udarbejdelsen af det
videnskabelige produkt, der klages over, eller
4) har sin nærmeste tilknytning til Danmark i øvrigt.

Kapitel 2
Kompetenceområder
§ 2. Ved videnskabelig uredelighed forstås: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre
alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved
planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af
videnskabelig uredelighed er bl.a.:
1) Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.
3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.
4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.
5) Plagiering af andres resultater eller publikationer.
6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted.
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7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.
§ 3. Udvalgene kan ikke behandle sager, der vedrører videnskabelige teoriers holdbarhed eller
sandhed eller sager, der vedrører forskningskvaliteten af et videnskabeligt produkt.

Kapitel 3
Optagelse af sager til behandling
§ 4. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed skal behandle sager, der rejses ved
anmeldelse, jf. dog stk. 2. Udvalgene kan også behandle sager, der rejses af en person, der ønsker
at blive renset for navngivne, anonyme eller kildebeskyttede påstande om videnskabelig
uredelighed, under forudsætning af, at personen er videnskabeligt uddannet, jf. § 1, stk. 4, og at
personen giver alle nødvendige oplysninger til brug for udvalgenes behandling af sagen, jf. § 12,
stk. 3.
Stk. 2. Udvalgene kan afvise at behandle sager, hvor det på forhånd vurderes, at:
1) Sagen falder uden for udvalgenes kompetence.
2) Sagen må anses for åbenbart grundløs.
3) Omkostningerne ved sagens behandling ikke står i rimeligt forhold til dens betydning.
Stk. 3. Sager, der ikke optages til behandling af udvalgene, skal afvises senest 3 måneder efter
udvalgenes modtagelse af sagen. I sager, der optages til behandling, skal udvalgene senest 3
måneder efter modtagelsen af sagen oplyse sagens parter om sagens forventede faser og forventet
tidspunkt for afgivelse af en udtalelse, jf. § 13, stk. 1.
§ 5. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan behandle sager, hvor der klages over
enkeltpersoner eller grupper af personer.
Stk. 2. I sager, hvor der klages over grupper af personer, kan udvalgene dog kun benytte sig af
sine sanktionsbeføjelser, jf. § 15, stk. 1, hvis sagens opklaring fører til en afklaring af, til hvem
adfærden efter § 2 kan henføres.
§ 6. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan behandle sager, hvor der klages over
et skriftligt videnskabeligt produkt efter den indklagedes frivillige afgivelse deraf, jf. § 1, stk. 4.
Stk. 2. Udvalgene kan også behandle sager, hvor der klages over en ansøgning, der er indgivet
med henblik på at søge tilskud fra offentlige forskningsbevillinger.

Kapitel 4
Struktur
§ 7. Hvert udvalg består ud over formanden, jf. § 32, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m.v.,
af 6 medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter, der kun kan indtræde ved medlemmernes
forfald og for hele behandlingen af en sag. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte
forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf. § 32, stk. 3, i lov om
forskningsrådgivning m.v.

Kapitel 5
Sagernes fordeling, beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse
§ 8. Formanden fordeler sagerne til behandling i de tre udvalg, jf. § 1, stk. 2.
Stk. 2. De enkelte udvalg træffer selv beslutning om, hvorvidt en sag skal optages til behandling
eller på forhånd afvises, jf. § 4, stk. 2 og 3.
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Stk. 3. Hvis det skønnes, at en sag vedrører mere end ét udvalgs kompetenceområde, kan det
udvalg, hvortil det videnskabelige produkt, der klages over, primært vedrører, beslutte, at
udvalgene skal træffe beslutning om sagen, herunder afgive udtalelse, i forening, jf. § 6.
Stk. 4. Er den indklagede en gruppe af personer, jf. § 5, stk. 1, kan beslutningen efter stk. 2
træffes af det udvalg, hvortil det videnskabelige produkt, der klages over, primært vedrører. Er
henførelse ikke mulig, træffer formanden beslutning.
§ 9. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når formanden og 4 medlemmer eller et tilsvarende antal
suppleanter er til stede, jf. § 7.
Stk. 2. I sager, hvor flere udvalg træffer beslutning i forening, jf. § 8, stk. 3, er udvalgene kun
beslutningsdygtige, hvis hvert udvalg selvstændigt opfylder kravet i stk. 1.
Stk. 3. Udvalgene skal i videst muligt omfang træffe beslutning i enighed. Kan enighed ikke
opnås, træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Formanden træffer afgørelse i retlige spørgsmål og om udformningen af en konklusion.

Kapitel 6
Sagernes behandling
§ 10. Parterne i en sag, der er under behandling i Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed, kan lade sig bistå af bisiddere.
§ 11. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan nedsætte ad hoc-udvalg uden
beslutningskompetence til at bistå sig med forberedelsen af en sag. Et ad hoc-udvalg kan
sammensættes med nogle af udvalgenes medlemmer, deres suppleanter og eksterne sagkyndige, der
udpeges af udvalgene, idet der forinden skal foretages en selvstændig partshøring over den
påtænkte sammensætning.
Stk. 2. Som led i sagsforberedelsen, jf. stk. 1, udarbejder ad hoc-udvalgene en redegørelse om
sagens faktiske omstændigheder. Hvis der er udpeget eksterne sagkyndige til ad hoc-udvalgene,
skal der foretages selvstændig partshøring over redegørelsen.
Stk. 3. Ad hoc-udvalgene sekretariatsbetjenes af udvalgenes sekretariat efter § 35, stk. 2, i lov
om forskningsrådgivning m.v.
§ 12. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed skal som led i sagsbehandlingen
fremskaffe alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe beslutning på et tilstrækkelig oplyst
grundlag.
Stk. 2. Udvalgene kan til brug for sagens oplysning indhente oplysninger fra den indklagede om
den videnskabelige metode, der er anvendt ved udarbejdelsen af det videnskabelige produkt, der
klages over, jf. § 6, stk. 1, hvis sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for udvalgene.
Stk. 3. Udvalgene skal i sager, der rejses af en person med henblik på renselse, jf. § 4, stk. 1,
indhente en skriftlig redegørelse fra personen, med mindre udvalgene vurderer, at den fremsatte
påstand om personens videnskabelige uredelighed er åbenbart grundløs.
Stk. 4. I sager, hvor der klages over grupper af personer, jf. § 5, stk. 2, kan udvalgene til brug for
sagens oplysning indhente oplysninger fra de indklagede om de enkelte medlemmers bidrag til det
samlede videnskabelige produkt, hvis sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for
udvalgene.

Kapitel 7
Sagernes afslutning og mulighed for genoptagelse
§ 13. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed afslutter behandlingen af en sag ved at
afgive en udtalelse. Udtalelsen skal bl.a. redegøre for:
1) En sagsfremstilling.
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2) Udtalelser fra sagens parter.
3) Udvalgenes overvejelser.
4) Udvalgenes konklusion og i tilfælde af dissens, jf. stk. 2, hvor mange medlemmer eller deres
suppleanter, der kan tilslutte sig konklusionen.
Stk. 2. I sager, hvor udvalgene træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. § 9, stk. 3,
kan ethvert dissentierende medlem eller dennes suppleant kræve, at vedkommendes dissens
fremgår af udtalelsen.
Stk. 3. I sager, hvor udvalgene forventer at udtrykke kritik af den indklagedes adfærd, jf. § 15,
skal udvalgene høre denne over et udkast til udtalelse.
§ 14. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed kan efter begæring genoptage en
afsluttet sag, hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger, som hvis de havde foreligget under
sagens behandling, må antages at kunne have ført til et andet udfald.

Kapitel 8
Sanktionsmuligheder
§ 15. I sager, hvor Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed konstaterer, at der
foreligger videnskabelig uredelighed, afgiver udvalgene en udtalelse, hvori der udtrykkes kritik.
Udvalgene kan samtidig:
1) Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker.
2) Henstille, at det pågældende videnskabelige arbejde skal trækkes tilbage.
3) Orientere vedkommende offentlige myndighed, som fører tilsyn med området.
4) Underrette tilskudsgiver, hvis der er tale om, at udvalgene har konstateret, at der foreligger
videnskabelig uredelighed i en ansøgning om tilskud fra offentlige forskningsbevillinger, jf. § 6,
stk. 2.
5) Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse.
6) Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig
uredelighed.
Stk. 2. Udvalgene skal i sager efter stk. 1 udtale sig om graden af den konstaterede
videnskabelige uredelighed og om dennes betydning for det videnskabelige budskab i det
pågældende videnskabelige produkt.
Stk. 3. Udvalgene kan henlægge sager efter stk. 1, hvis udvalgene finder, at den konstaterede
videnskabelige uredelighed kun har haft ringe betydning for det videnskabelige budskab i
produktet.

Kapitel 9
Årsberetning
§ 16. Udvalgene offentliggør en årlig beretning om deres virksomhed. Beretningen skal bl.a.
beskrive samtlige behandlede sager vedrørende videnskabelig uredelighed i ikkepersonhenførbar
form.

Kapitel 10
Ikrafttræden m.v.
§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr.
1122 af 24. november 2008 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Stk. 2. Sager, der er indbragt for udvalgene inden den 1. december 2008 behandles efter
bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
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Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 20. april 2009
Helge Sander
/ Frej Sorento Dichmann
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KØBENHAVNS UNIVERSITET

Bilag 2

UPUs indledende overvejelser om initiativer til kulturændring
•
•
•
•
•

•
•

Pligt på ledelsesniveau til at oplyse/fremme sager om brud på god
videnskabelig praksis.
Obligatoriske kurser i videnskabsetik for ph.d.-studerende
Obligatoriske kursuselementer undervejs i BA- og KANuddannelser, der – hvor det nu er relevant i den pågældende uddannelse – omhandler god akademisk praksis
Deltema i diverse former for pædagogisk efteruddannelse af vejledere på alle niveauer: Hvad er god videnskabelig praksis i vejledningen?
Stærkere forankring af Praksisudvalget i de akademiske råd: formel
eller ikke-formaliseret forpligtelse til tilbagemelding til udpegende
akademiske råd, f.eks. ved omtale af årsrapporten fra PU på et årligt
møde
Indførelse af named person- eller whistleblower-ordning
Officiel tilslutning (hvis det er sådan, dette fungerer) fra KU til the
Singapore Statement on Research Integrity

30. MARTS 2012
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Med venlig hilsen

Torben Rytter Kristensen
Gruppeleder
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Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis
Vedtaget 11. april 2005; ændret 1. september 2007

Kap. 1. Almindelige bestemmelser

Formål
§ 1. Formålet med disse regler er at fremme god videnskabelig praksis ved Københavns Universitet
samt at skabe grundlag for rådgivning af rektor i sager om god videnskabelig praksis.
Stk. 2. Reglerne angår forskning, der er udført eller udføres ved Københavns Universitet, som er udført
af forskere, der ved en given sags start er ansat ved Københavns Universitet, eller som danner grundlag
for en grad givet ved Københavns Universitet.
Stk. 3. Sager, hvori der rejses spørgsmål om uredelighed, omfattes ikke, da disse indbringes for et af de
statslige uredelighedsudvalg.

Grundlag
§ 2. Bedømmelsen af, om en praksis er i overensstemmelse med kravene til en god videnskabelig
praksis, bygger især på de love og andre offentlige forskrifter, der gælder herom, vedtagelser fra
forskningsråd eller andre bevilgende institutioner og fonde samt videnskabsetiske kodekser fastsat af
videnskabelige selskaber eller andre faglige grupper.

Hensyn
§ 3. God videnskabelig praksis kræver hensyntagen til bl.a.
1)

forskningens uafhængighed og forskernes ytringsfrihed som nærmere anført nedenfor stk. 3,

2)

de personer eller det objekt, som forskningen vedrører, eller som den får betydning for,

3)

åbenhed om finansiering, dvs. om de økonomiske resurser, som danner grundlag for
forskningsvirksomheden,

4)

oplysning om de personer, der som medforfattere eller på anden relevant måde har medvirket
i forskningsvirksomheden og til opnåelse af det videnskabelige resultat,

5)

korrekt formidling af forskningens resultater uden fordrejning eller vildledning om
disses karakter og indhold,
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6)

åbenhed om eventuel tidligere publicering.

Stk. 2. Til god videnskabelig praksis kan endvidere høre, at forskeren – i overensstemmelse med
Københavns Universitetets værdigrundlag der siger at ”Forskningen udføres med ansvarlighed over for
dens genstand, valget af metode samt anvendelsen af resultatet” – også redegør for sine overvejelser
om konsekvenser af eller muligheder for anvendelse af de resultater, som forskningen har frembragt.
Stk. 3. Universitetet skal værne om sin forskningsfrihed og søge højeste niveau af videnskabelig
standard og etik. Forskningsfrihed indebærer frihed til at vælge forskningsemne, frihed til at stille
spørgsmål, frihed til at bestemme hvilket materiale og hvilke metoder man vil benytte for at finde svar,
og frihed til at fremlægge hypoteser, resultater og ræsonnementer offentligt. Universitetet skal sikre, at
de forskningsstrategiske rammer, der fastlægges i udviklingskontrakten for universitetets virksomhed,
ikke unødigt begrænser forskningsfriheden for den enkelte medarbejder. Universitetet skal sikre, at
forskningsopgaver tilrettelægges og fordeles, så hver enkelt videnskabelig medarbejder så vidt muligt
selv kan vælge forskningsemne. Endelig skal universitetet sikre faglig åbenhed i forskningsmiljøerne,
således at mangfoldighed og gensidig kritik kan komme til fri udfoldelse.

Kap. 2. Praksisudvalget
Udvalget
§ 4. Rektor nedsætter et udvalg til behandling af spørgsmål om god videnskabelig praksis, betegnet Udvalget
vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget).
Stk. 2. Som medlemmer kan udpeges professorer eller lektorer ved Københavns Universitet. Der udpeges ét
medlem fra hvert af universitetets fakulteter. Der udpeges på tilsvarende måde en suppleant for hvert medlem.
Medlemmer og suppleanter udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning som medlem kan finde sted én gang.
Stk. 3. Rektor udpeger udvalgets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra fakulteternes akademiske råd
samt bestemmer, hvem der skal være formand og næstformand.
Stk. 4. Udvalget kan ved behandling af særlige spørgsmål supplere sig med én eller to personer, der
repræsenterer særlig indsigt i et bestemt fagområde, jf. kap. 3.

Opgaver
§ 5. Udvalget har til opgave at
1)

bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis,

2)

tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig praksis,

3)

afgive indstilling om konkrete sager, jf. nærmere kap. 3.
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Stk. 2. Udvalget kan herudover – efter opdrag fra Rektor eller af egen drift – stille forslag om regler og
vejledninger om god praksis.
Stk. 3. Udvalget træffer selv bestemmelse om tilrettelæggelsen af dets arbejde.
Stk. 4. Udvalget afgiver en årlig beretning om sin virksomhed.

Kap. 3. Sagsbehandling

Initiativ og frister
§ 6. En sag kan rejses for udvalget ved, at
1)

en navngiven fysisk eller juridisk person indgiver en skriftlig klage,

2)

rektor forelægger udvalget en sag,

3)

udvalget på eget initiativ tager en sag af særlig betydning op,

4)

en person, som ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger, anmoder
udvalget herom.

Stk. 2. En sag skal rejses for udvalget inden rimelig tid efter, at den, der tager initiativ til sagen, har
eller burde have haft de nødvendige forudsætninger for at starte sagen. En sag, der rejses efter stk. 1,
nr. 1- 3, må ikke vedrøre forhold, der er mere end 5 år gamle, når sagen startes ved udvalget, og en sag,
der rejses efter stk. 1, nr. 4, må ikke vedrøre rygter eller beskyldninger, som har været den pågældende
bekendt i mere end 1/2 år, når udvalget anmodes om at behandle sagen. I særlige tilfælde kan udvalget
se bort fra disse frister.

Afvisning
§ 7. Udvalget kan afvise at behandle en sag, hvis klagen findes åbenbart grundløs, eller hvis sagen ikke
findes at have betydning for de formål, som udvalget skal varetage, jf. § 1.
§ 8. Hvis sagen angår et forhold, hvori der rejses spørgsmål om uredelighed, skal sagen afvises, da et
sådan skal indbringes for et af de statslige uredelighedsudvalg. Hvis sagen behandles af en anden
myndighed eller et andet organ, kan behandlingen stilles i bero, indtil afgørelse foreligger herfra.
Udvalget vejleder forinden den, der har indbragt sagen for udvalget, herom. Udvalget kan vejlede den,
der har taget initiativ til en sag for udvalget, om muligheden for at indbringe sagen for et
uredelighedsudvalg.
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Oplysning
§ 9. Udvalget sørger for, at sagen oplyses tilstrækkeligt. Udvalget kan indhente udtalelser fra
sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan til behandling af en sag etablere et ad hoc-udvalg af sagkyndige, hvori det
fagområde, hvortil sagen hører, i særlig grad repræsenteres. Personer, som ikke er medlemmer af
udvalget, kan indgå i ad hoc-udvalg. Et ad hoc-udvalg afgiver indstilling til udvalget. For ad hocudvalg gælder reglerne i § 10, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3.

Redegørelse
§ 10. Udvalget afslutter sagsbehandlingen med en begrundet stillingtagen til, hvorvidt forholdet er i
strid med god videnskabelig praksis. Sagsbehandlingen skal i almindelighed afsluttes inden 6 måneder,
efter at sagen er rejst for udvalget.
Stk. 2. Udvalget sender sin redegørelse til rektor, til den indklagede og til klageren.
Stk. 3. Er der ikke enighed i udvalget, skal mindretallets standpunkt og begrundelse anføres.

Kap. 4. Ikrafttræden m.m.
§ 11. Forvaltningslovgivningens regler finder anvendelse på udvalg og ad-hoc udvalg og disses
redegørelse.
§ 12. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005. Ændringerne i § 3, stk. 1 og 3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2 og
§ 12, stk. 2, træder i kraft den 1. september 2007.
Stk. 2. Udvalget afgiver efter behov en redegørelse til rektor om reglernes anvendelighed, herunder
forslag til evt. justeringer.

Københavns Universitet

Rektor Linda Nielsen, den 11. april 2005
Rektor Ralf Hemmingsen, den 1. september 2007
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Bilag
Køben avns Universitets regler om god videnskabelig praksis
Vedtaget 11. april 2005; ændret 1. september 2007, XXX

Komment r [j1]: ændres

Kap. 1. Almindelige bestemmelser
Formål
§ 1. Formålet med disse regler er at fremme god videnskabelig praksis ved
Køben avns Universitet samt at skabe grundlag for Forskningsetisk Udvalgs
virksom ed.
Stk. 2. Reglerne angår forskning, som er udført eller udføres ved Køben avns
Universitet, eller som danner grundlag for en grad givet ved Køben avns Universitet.
Stk. 3. Sager, vori der rejses spørgsmål om uredelig ed, omfattes ikke, da disse
indbringes for et af de statslige uredelig edsudvalg, jf. § 9.
Grundlag
§ 2. Bedømmelsen af, om en given praksis er i overensstemmelse med kravene til en
god videnskabelig praksis, bygger især på de love og andre offentlige forskrifter, der
gælder erom, vedtagelser fra forskningsråd eller andre bevilgende institutioner og
fonde samt videnskabsetiske kodekser fastsat af nationale eller internationale
videnskabelige selskaber eller andre faglige grupper f.eks. Vancouver-reglerne eller
”Uniform Requirements”, ”European Science Foundation” og “T e Singapore
Statement on Researc Integrity”.
Hensyn
§ 3. God videnskabelig praksis baserer sig på en række principper, som er blevet
formuleret af og løbende bliver justeret af relevante internationale sammenslutninger
af forskere og forskningsorganisationer. Disse principper inkluderer:
1. At forskningen gennemføres på en pålidelig måde.
2. At primærdata opbevares forsvarligt og i videst muligt omfang gøres offentligt
tilgængelige.
3. At forskningens resultater lægges åbent og ærligt frem.
4. At der er åben ed i for old til mulige interessekonflikter.
5. At alle som deltager i forskningsprocessen bliver krediteret på en fair måde.
Stk. 2. God videnskabelig praksis skal fremmes på en sådan måde, at ensynet til
forskningsfri eden ikke tilsidesættes.
Kap. 2. Forskningsetisk Udvalg
Udvalget
§ 4. Rektor nedsætter et udvalg til be andling af spørgsmål om god videnskabelig
praksis, betegnet ”Forskningsetisk Udvalg”.
Stk. 2. Som medlemmer kan udpeges professorer eller lektorer ved Køben avns
Universitet. Fra vert af fakulteterne SUND og SCIENCE udpeges to medlemmer,
mens der fra vert af fakulteterne HUM, JUR, SAMF og TEOL udpeges ét medlem.
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Der udpeges på tilsvarende måde en suppleant for vert medlem. Medlemmer og
suppleanter udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted.
Stk. 3. Udvalgets medlemmer og suppleanter udpeges af fakulteternes akademiske
råd.
Stk. 4. Udvalget vælger formand og næstformand blandt sine medlemmer.
Stk. 5. Udvalget fastsætter en forretningsorden.
Stk. 6. Udvalget kan ved be andling af særlige spørgsmål ind ente sagkyndig bistand
fra personer, der repræsenterer særlig indsigt i et bestemt fagområde, jf. også kap. 3.
§ 5. Udvalget fungerer som et uaf ængigt organ.
Stk. 2. Udvalget er i sit virke, erunder i sin bedømmelse af konkrete sager
uaf ængigt af rektor og er således i disse sammen ænge ikke underlagt dennes
instruktionsbeføjelser.
Stk. 3. Rektor sikrer sekretariatsbetjeningen af udvalget.
Stk. 4. Sekretariatet bistår formanden og udvalget i deres arbejde efter aftale med
formanden.
Opgaver
§ 6. Udvalget ar til opgave at
1) bidrage til at klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis,
2) tage initiativ til, at der foregår en drøftelse af normerne for god videnskabelig
praksis,
3) afgøre konkrete sager, jf. nærmere kap. 3.
Stk. 2. Udvalget kan erudover – efter opdrag fra Rektor eller af egen drift – stille
forslag om regler og vejledninger om god praksis.
Stk. 3. Udvalget træffer selv bestemmelse om tilrettelæggelsen af dets arbejde.
Stk. 4. Udvalget afgiver en årlig beretning om sin virksom ed.
Kap. 3. Sagsbe andling
Initiativ og frister
§ 7. En sag kan rejses for udvalget ved, at
1) en navngiven fysisk eller juridisk person indgiver en skriftlig klage,
2) rektor forelægger udvalget en sag,
3) udvalget på eget initiativ tager en sag af særlig betydning op,
4) en person, som ønsker at blive renset for verserende rygter eller beskyldninger,
anmoder udvalget erom.
Stk. 2. En sag skal rejses for udvalget inden rimelig tid efter, at den, der tager
initiativ til sagen, ar eller burde ave aft de nødvendige forudsætninger for at rejse
den. En sag, der rejses efter stk. 1, nr. 1- 3, må ikke vedrøre for old, der er mere end 5
år gamle, når sagen påbegyndes ved udvalget, og en sag, der rejses efter stk. 1, nr. 4,
må ikke vedrøre rygter eller beskyldninger, som ar været den pågældende
bekendt i mere end seks måneder, når udvalget anmodes om at be andle sagen. I
særlige tilfælde kan udvalget se bort fra disse frister.
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Afvisning
§ 8. Udvalget kan afvise at be andle en sag, vis klagen findes åbenbart grundløs,
eller vis sagen ikke findes at ave betydning for de formål, som udvalget skal
varetage, jf. § 1.
§ 9. Hvis sagen angår et for old, vori der rejses spørgsmål om uredelig ed, skal
sagen afvises, da et sådan skal indbringes for et af de statslige uredelig edsudvalg.
Hvis sagen be andles af en anden myndig ed eller et andet organ, kan be andlingen
stilles i bero, indtil afgørelse foreligger erfra. Udvalget vejleder forinden den, der ar
indbragt sagen for udvalget, erom.
Stk. 2. I forbindelse med afvisningen af sagen, jf. stk. 1, ører udvalget med en frist på
syv dage klager om, vorvidt denne selv indbringer sagen for et uredelig edsudvalg.
Har udvalget ved udløbet af denne frist ikke modtaget bekræftelse erpå fra klager,
orienterer udvalget rektor og den relevante dekan om sagen, idet udvalget samtidig
fra sidstnævnte udbeder orientering om sagens indbringelse for et
uredelig edsudvalg.
Stk. 3. Udvalget kan undtagelsesvis, jf. stk. 2, 2. pkt., selv indbringe en sag for et
uredelig edsudvalg.
Oplysning
§ 10. Udvalget sørger for, at sagen oplyses tilstrækkeligt. Udvalget kan ind ente
udtalelser fra sagkyndige.
Stk. 2. Udvalget kan til be andling af en sag etablere et ad oc-udvalg af sagkyndige,
vori det fagområde, vortil sagen ører, i særlig grad repræsenteres. Personer, som
ikke er medlemmer af udvalget, kan indgå i ad oc-udvalg. Et ad oc-udvalg afgiver
indstilling til udvalget. For ad oc-udvalg gælder reglerne i § 11, stk. 1, 1. pkt., og stk.
Redegørelse
§ 11. Udvalget afslutter sagsbe andlingen med en begrundet stillingtagen til, vorvidt
for oldet er i strid med god videnskabelig praksis. Sagsbe andlingen skal i
almindelig ed afsluttes inden 6 måneder, efter at sagen er rejst for udvalget.
Stk. 2. Udvalget sender sin afgørelse til den indklagede, til klageren og til rektor til
orientering.
Stk. 3. Er der ikke enig ed i udvalget, skal mindretallets standpunkt og begrundelse
anføres for sig.
Klage
§ 12. Forskningsetisk Udvalgs afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ
myndig ed.
Kap. 4. Ikrafttræden m.m.
§ 13. Forvaltningslovgivningens regler finder anvendelse på udvalg og ad- oc udvalg
og disses redegørelse.
§ 14. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2005. Ændringerne i § 3, stk. 1 og 3, § 4,
stk. 1, § 5, stk. 2 og § 12, stk. 2, træder i kraft den 1. september 2007, XXX

Komment r [j2]: ændres

Stk. 2. Udvalget afgiver efter be ov en redegørelse til rektor om reglernes
anvendelig ed, erunder forslag til evt. justeringer.
Køben avns Universitet
Rektor Linda Nielsen, den 11. april 2005
Rektor Ralf Hemmingsen, den 1. september 2007 XXX

Komment r [j3]: ændres
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KØBENHAVNS UNIVERSITET

Bilag 5

30. MARTS 2012

Nedenfor følger et uformelt overblik over gældende regelsæt og retningslinjer.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen oplyser, at der ikke findes en generel
lovgivning for opbevaringstiden af rådata efter publikation.

REKTORSEKRETARIAT

NØRREGADE 10
POSTBOKS 2177
1017 KØBENHAVN K

Relevante kilder for at tage stilling til spørgsmålene i en konkret situation
er:
• Persondatalovens regler
• ”Vejledninger i God Videnskabelig Praksis”, januar 2009 fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)
• Dansk Data Arkiv (under Statens Arkiver)
• Særlovgivningen
UVVUs vejledninger
I UVVU’s vejledninger i god videnskabelig praksis, ”Vejledning til udformning af forsøgsprotokoller og forsøgsrapporter, datadokumentation og
opbevaring af data inden for sundhedsvidenskabelig basalforskning”, kapitel
1, s. 8 står bl.a. ”Forskningsinstitutionerne må fastsætte regler om opbevaring af forsøgsprotokoller og data, herunder regler om varighed og om adgang til at medtage kopi af data for den projektansvarlige i øvrigt under hensyntagen til Datatilsynets retningslinjer. UVVU vil anbefale, at der arbejdes
hen imod mere faste regler for opbevaring fx 5 år efter projektets afslutning.”
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I kapitel 2, s. 11, pkt. 6 i UVVU’s vejledninger findes eksempler på materiale, som skal opbevares i henhold til forskellige særlove: ”Indhentede tilladelser fra det videnskabsetiske komitésystem, Datatilsynet, Strålehygiejnisk
Laboratorium, Lægemiddelstyrelsen, og evt. andre berørte instanser samt
samtykkeerklæringer fra samtlige patienter eller forsøgspersoner, der indgår
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i undersøgelsen, skal gemmes i henhold til de bestemmelser, der fremgår af
gældende lovgivning, og under hensyntagen til eventuelle opfølgende undersøgelser. Det samme gælder interview, spørgeskemaer og andre personbilag. Elektroniske data kan opbevares i Dansk Data Arkiv, der hører under
Statens Arkiver.”

SIDE 2 AF 3

UVVU’s Vejledninger fra januar 2009 kan downloades på Forsknings- og
Innovationsstyrelsens hjemmeside på flg. link:
http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/udvalgene-vedroerende-videnskabeliguredelighed/nyheder-publikationer-uvvu
Persondataloven
Persondatalovens regler gælder for forskningsmateriale, der vedrører behandling af personoplysninger. Persondatalovens § 5 opstiller nogle generelle principper for den dataansvarliges behandling af personoplysninger, herunder regler for opbevaring.
For så vidt angår datasikkerhed i forhold til behandling af personoplysninger i offentlige forskningsprojekter gælder persondatalovens § 41 samt bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.
Der findes en vejledning til bekendtgørelsen, som uddyber bekendtgørelsen
(vejledning nr. 37 af 2. april 2001).
Dansk Data Arkiv, under Statens Arkiver
Der er mulighed for (og i nogle tilfælde pligt til) at aflevere data til Dansk
Data Arkiv (DDA).
DDA’s hjemmeside er:
http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/dansk_data_a
rkiv
DDA er et nationalt serviceorgan for den samfundsbeskrivende videnskab
(samfunds- og sundhedsvidenskab og historie)
DDA bevarer datamaterialer, der er indsamlet med forskningsformål, dog
ikke indsamlet af virksomheder med kommercielle interesser. DDA bevarer
og formidler elektroniske data, der er skema- eller interviewbaserede, systematisk indsamlet, humant relaterede og som kan dokumenteres til brug
for sekundær analyse.
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SIDE 3 AF 3

Projekter støttet af De Frie Forskningsråd
Forskningsprojekter, der støttes af De Frie Forskningsråd, og som er baseret
på datamaterialer, der beskriver mennesker, afleverer data til DDA.
I bevillingsbrev til bevillingshaver står der om dataudlevering fra projektet:
”Det er en forudsætning for bevillingen, at relevante data stilles til rådighed
for andre forskere. Endvidere skal relevante datamaterialer afleveres til
Dansk Data Arkiv (DDA) i arkiveret stand.”
European Science Foundation
European Science Foundation har i den såkaldte European Code of Conduct,
som foreslås implementeret i videst muligt omfang, vedr. dataopbevaring
anbefalet opbevaring i 5 - 10 år.
Retstilstanden generelt
Der er masser af retningslinjer, vejledninger, codes of conduct o.lign. på decentralt niveau ude på forskningsinstitutionerne og i forskningsrådene i Europa såvel som i USA og resten af verden. Men så vidt vides meget få (om
nogen) juridisk bindende lovregler og tilsvarende meget lidt harmonisering
på tværs af landegrænser og institutioner.
_____________________________________________________________
Torben Rytter Kristensen
Gruppeleder
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DET JURIDISKE FAKULTET
KØB E NHAVNS U NIVERS ITE T

Bilag B

KU rektorsekretariatet
Det Udvidede Praksisudvalg (UPU)
Jon Christian Reinbeck

HØRINGSSVAR

31. MAJ 2012

Vedr.:

FORSKNINGS SERVICE

Høringssvar på Det Udvidede Praksisudvalgs skrivelse
af 25. april 2012

Sagsbehandler: Morten Broberg, formand AR-JUR
Thomas Haaning Christiansen, sekretær AR-JUR
Idet vi henviser til Det Udvidede Praksisudvalgs (UPU) brev af 25. april
2012, hvori de akademiske råd ved Københavns Universitet anmodes om
bemærkninger i relation til fire nærmere specificerede punkter, skal Det
Akademiske Råd ved Det Juridiske Fakultet (AR-JUR) fremkomme med
nedenstående bemærkninger.

STUOIESTRÆOE 6

1455 KØBENHAVN K

TLF

35 32 26 26

OIR

35 32 35 26

MOB

24 60 55 20

thhc@jur.ku.dk
www.j ura.ku.dk

Indledende bemærkninger
Videnskabelig redelighed såvel som god videnskabelig praksis er og bør
være et sine qua non for al forskning ved Københavns Universitet. AR-JUR
støtter derfor helhjertet, at Københavns Universitet styrker indsatsen for at
bekæmpe enhver form for videnskabelig uredelighed og tvivlsom videnskabelig praksis. I den forbindelse er tre generelle betragtninger hensigtsmæssige.

REF: THHC

For det første er det vigtigt at være opmærksom på, at mulighederne for at
udøve videnskabelig uredelighed og tvivlsom videnskabelig praksis i vidt
omfang afhænger af de videnskabelige metoder, som anvendes. Der er således stor forskel på muligheden for at "fordreje" de videnskabelige resultater,
hvor man eksempelvis anvender forsøgsdyr, eller spørgeskemaundersøgelser, eller almindeligt tilgængelige skriftlige kilder. Sidstnævnte metode giver formentlig væsentligt dårlige muligheder for at "fordreje" resultaterne,
uden at dette opdages.
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Retsvidenskabelig forskning er i vidt omfang baseret på sidstnævnte metode. Det er formentlig en del af forklaringen på, at videnskabelig uredelighed
og tvivlsom videnskabelig praksis efter AR-JURs opfattelse ikke synes at
udgøre et reelt problem for nærværende ved Det Juridiske Fakultet.

SIDE 2 AF5

For det andel er det hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på, at der "samfundsmæssigt" synes at være en uheldig udvikling, hvor afskrift i stadig
mindre grad bliver anskuet som noget forkasteligt. Udviklingen hænger
formentlig sammen med, at den enkelte via internettet har fået adgang til en
enorm mængde data, hvorfra det kan være let at skrive af - samtidig med, at
der ofte er minimal risiko for afsløring. Dette problem har i hvert tilfælde
været tydeligt blandt studerende på såvel de gymnasiale uddannelser som på
de videregående uddannelser. Der er ingen grund til at tro, at problemet ikke
også vil manifestere sig blandt forskere.
For det tredje er det vigtigt at holde sig for øje, at en anklage om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom videnskabelig praksis kan være ganske ødelæggende for en videnskabelig karriere. I bestræbelserne på at bekæmpe videnskabelig uredelighed og tvivlsom videnskabelig praksis er det derfor af
afgørende betydning stedse at være sig de retssikkerhedsmæssige hensyn
bevidst.
Bemærkninger til betænkningen - særligt om behovet for kulturændringer
AR-JUR kan i alt væsentligt tiltræde konklusionerne i betænkning fra Udvalget for god videnskabelig praksis - herunder ikke mindst de på side 8 anførte betragtninger om betydningen af sondringen mellem "uenighed" henholdsvis "uredelighed" og "fravær af god videnskabelig praksis".

I betænkningen peges på, at fire emner bør udgøre udgangspunktet for en
ændring af de eksisterende regler på området, nemlig (1) kultur, (2) ansvar,
(3) adgang til at rejse sager og (4) retssikkerhed.
AR-JUR er for så vidt ikke uenig i det i betænkningen anførte, men bemærker dog, at det for så vidt særligt angår spørgsmålet om ansvar efter ARJUR' s opfattelse allerede i dag gælder, at ledelsen har pligt til at sige fra
overfor videnskabelig uredelighed og tvivlsom videnskabelig praksis. Det er
i den forbindelse helt nødvendigt med en åben dialog mellem ledelse og
medarbejdere omkring problemstillingen.
AR-JUR bemærker videre, at det afgørende ikke så meget er overvejelserne
på skrift, men derimod den konkrete gennemførelse af de nødvendige tiltag i
virkeligheden. I den forbindelse er det af væsentlig betydning, at man i for-
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bindelse med overvejelser om at forbedre adgangen til at rejse sager om
tvivlsom videnskabelig praksis er bevidst om behovet for at inddrage retssikkerhedsmæssige hensyn.

SIOE3AF 5

Det er formentlig ganske umuligt helt at undgå tvivlsom videnskabelig
praksis, og det er derfor vigtigt at have effektive systemer til at afdække og
sanktionere sådan praksis. Dog må det være vigtigere at sikre, at tvivlsom
videnskabelig praksis så vidt muligt slet ikke opstår. At sikre en kultur, hvor
tvivlsom videnskabelig praksis ikke accepteres må derfor have meget høj
prioritet.
Med henblik på at styrke en kultur, hvor tvivlsom videnskabelig praksis ikke accepteres, har UPU oplistet syv punkter/forslag (jf. bilag 2). I hvilket
omfang punkt 1 (pligt på ledelsesniveau til at oplyse/fremme sager om brud
på god videnskabelig praksis), punkt 5 (stærkere forankring af Praksisudvalget i de akademiske råd), punkt 6 (indførelse af "named person" eller
"whistleblower-ordning"), og punkt 7 (officiel tilslutning fra KU til the Singapore Statement on Research Integrity) har væsentlig relevans for en sådan
styrkelse af kulturen, forekommer umiddelbart noget uklart. Omvendt kan
AR-JUR tiltræde, at man styrker behandlingen af emnet god videnskabelig/akademisk praksis i forbindelse med kurser for ph.d.-studerende, kurser
på BA- og KAN-uddannelserne og i den pædagogiske efteruddannelse (herunder den pædagogiske efteruddannelse af ph.d-vejledere). AR-JUR undrer
sig dog over den just anførte afgrænsning af, hvem der påtænkes at skulle
være adressat for den anførte kulturstyrkelse. Det forekommer således noget
besynderligt, at styrkelsen af en kultur, hvor tvivlsom videnskabelig praksis
ikke accepteres, alene er rettet mod udvalgte dele af VIP-gruppen.
"Whistleblower-" eller en "named person"-ordning
Både whistleblower-ordninger og named-person-ordninger anvendes i stigende omfang i det private erhvervsliv. Et væsentligt hensyn bag indførelsen af disse ordninger er ofte, at en person (indenfor eller udenfor virksomheden), der ønsker at gøre opmærksom på en ulovlighed (for eksempel overtrædelse af konkurrencereglerne eller modtagelse af bestikkelse), ikke kan
gå til den umiddelbare ledelse, fordi denne ledelse med stor sandsynlighed
ikke vil have interesse i at forfølge ulovligheden.

Inden man eventuelt vælger at anvende en (eller begge) de to ovenfor anførte ordninger, bør man overveje, om samme problemstilling gør sig gældende
i en KV-kontekst, i bekræftende fald om der da ikke er andre og bedre måder at løse problemet på, og om en eller begge de anførte ordninger med rimelighed overhovedet kan forventes at løse sådanne eventuelle problemer.

76

AR-JUR bemærker supplerende, at særligt betænkningens overvejelser om,
at anmeldelse af tvivlsom videnskabelig praksis skal kunne ske på anonym
basis åbner mulighed for misbrug. Det er derfor helt afgørende, at de retssikkerhedsmæssige problemer forbundet med sådan anonymitet tages meget
seriøst.

SIDE 4 AF 5

Endelig bemærker AR-JUR, at det kan forekomme uforholdsmæssigt ressourcekrævende, hvis hvert enkelt universitet i Danmark vælger at etablere
hvert sit "klagesystem" på området. Spørgsmålet er derfor, om det ikke bør
overvejes, om man med fordel kan etablere et fælles klage/kontrolsystem evt. således at de statslige uredelighedsudvalg tillægges kompetence til også
at vurdere spørgsmål om tvivlsom videnskabelig praksis?
Ændring af "Københavns Universitets regler om god videnskabelig
praksis"
AR-JUR bemærker særligt, at sammenholdt med de hidtidige regler, er udkastet til nye regler om god videnskabelig praksis væsentligt mere præcist
for så vidt angår de hensyn, der ifølge reglernes § 3 gælder for god videnskabelig praksis. Denne præcisering bifaldes.
Forskningsdata
Det Juridiske Fakultet har ikke særskilte retningslinjer eller procedurer i relation til håndteringen af forskningsdata. Dette hænger sammen med, at juridisk forskning kun i mere begrænset omfang giver anledning til problemer
i denne henseende. Dette indebærer således, at de af fakultetets forskere, der
beskæftiger sig med materiale, hvor der er sådanne særlige hensyn (typisk
fortrolighedskrav i relation til fremsendte data - eksempelvis ved personfølsomme oplysninger), skal overholde dels lovgivningens almindelige krav til
datahåndtering, dels skal overholde de almindelige metodiske krav, som stilles til sådan forskning.

AR-JUR ser ikke umiddelbart et behov for særskilte regler for datahåndtering for det juridiske forskningsområde. AR-JUR har således ikke noget forslag til sådanne regler.
Afsluttende bemærkninger
Som det fremgår af det ovenfor anførte, støtter AR-JUR fuldt ud bestræbelserne på at styrke indsatsen for at bekæmpe enhver form for videnskabelig
uredelighed og tvivlsom videnskabelig praksis. AR-JUR kan således i alt
væsentligt tiltræde konklusionerne i betænkning fra Udvalget for god videnskabelig praksis. AR-JUR finder dog samtidig anledning til helt afslutningsvis at fremføre, at der efter AR-JUR' s opfattelse på Det Juridiske Fakultet
ikke eksisterer en kultur, der accepterer videnskabelig uredelighed eller
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tvivlsom videnskabelig praksis. Samtidig med, at det er vigtigt så vidt muligt at sikre sig mod sådan praksis, er det derfor også vigtigt at fastholde, at
det alene er ganske undtagelsesvist, at sådan praksis udøves.

SIDE 5AF 5

AR-JUR
3 l. maj 2012
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DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Til det Udvidede Praksisudvalg, UPU
Att. Jon Christian Reinbeck

SAGSNOTAT
Vedr.:

4 JUNI 2012

UPUs høring af de akademiske råd vedr. handlingsplan
vedr. god videnskabelig praksis mv.

Sagsbehandler: Kirsten Breddam

LEDELSESSEKRETARIATET

BLEGDAMSVEJ 3B
2200 KØBENHAVN N

UPU har ved brev af 25. april 2012 stillet et antal spørgsmål til de akademiske råd. Akademisk Råd ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har behandlet spørgsmålene ved sit møde den 8. maj og har nogle kommentarer.

TLF

+45 35 32 79 00

MOB

23 84 01 27

kib@farma.ku.dk

]) Bemærkninger til betænkningen særligt om behovet for kulturændringer
Akademisk Råd mener, at det er muligt at iværksættes tiltag, der fremmer

sund.ku dk

kulturændringer.

REF: DLG356

SUND har allerede iværksat ph.d.-kurser om god videnskabelig praksis og
arrangeret oplæg om kultur i forskellige sammenhænge samt nedsat en arbejdsgruppe om en evt. forsøgsordning med en "særligt udpeget person".

SAG: 012•0007/12-3012
Sagsnr. oplyses ved henv.

Som tillæg til UPUs liste over initiativer til kulturændring kan overvejes initiativer for og med forskningsgruppelederne, idet det typisk er deres etik og
synsvinkler på videnskabelig praksis der præger kulturen i en forskningsgruppe.

2) "Whistleblower-" eller en "named person"-ordning
De to ordninger er væsensforskellige, og Akademisk Råds drøftelse handlede mest om "named person"-modellen. Der var betænkelighed over for én
persons mulighed for at løse opgaven uden administrativ støtte. Der blev talt
for, at flere personer skal dele posten, så de enten kan sparre om sager eller
fordele dem efter fagområder.
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Det blev fremhævet, at en sådan person skal arbejde uafhængigt af ledelsen.
Ledelsen bør kun involveres, hvis der afdækkes forhold, der kræver en ledelsesmæssig reaktion.

SIDE 2 AF 2

Akademisk Råd var af den opfattelse, at langt den meste forskning foregår
efter reglerne, men at det er væsentligt løbende at debattere forskningsetik.
Det foreslås at bruge den forventede forsøgsordning for SUND som læreproces for hele KU, både med hensyn til, hvilke typer problemstillinger der
bliver rejst, og hvor stor indsigt den/de pågældende person(er) er nødt til at
have i de fagområder, pågældende skal virke inden for.
Pågældende skal fungere som "ambassadør(er) for god forskningskultur".

3) Ændring af" Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis"
Akademisk Råd har ingen kommentarer til forslaget.

4) Forskningsdata
Der er brug for en definition af god videnskabelig praksis. Der er desuden
brug for regler for laboratorieprotokoller og for dataopbevaring. Det vil
hjælpe forskningslederen i arbejdet med at præge kulturen, hvis der er defineret en fælles standard.

Akademisk Råd anerkender, at det er en svær opgave at nedfælde fælles retningslinjer. F.eks. kan det være svært at definere, hvor stort et ansvar for
kontrol af data man har som medforfatter på et arbejde. Men Akademisk
Råd opfatter det som en væsentlig opgave, der kan understøtte det fælles arbejde for en god videnskabelig praksis.
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DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det udvidede Praksisudvalg (UPU)

Høringssvar fra Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vedr. opfølgning på betænkningen fra udvalget vedr. regler om
god videnskabelig praksis
Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har drøftet
UPU's høringsskrivelse og har følgende bemærkninger:
1. Akademisk Råd SAMF tilslutter sig den foreslåede revision af
"KU's regler for god videnskabelig praksis"

2. Akademisk Råd SAMF tilslutter sig forslaget om kurser i videnskabsetik for ph.d.-studerende.

8 . JUNI 2012

LEDELSESSEKRETARIATET

ØSTER FARIMAGSGADE 5

1353 KØBENHAVN K

TLF

35 32 35 46

DIR

35 32 35 39

FAX

35 32 35 32

mfj@samf.ku dk

3. Akademisk Råd SAMF finder ikke behov for yderligere initiativer
såsom "whistleblower"-ordninger eller "named person"-ordninger
inden for samfundsvidenskaberne.

www.samf.ku.dk

REF: MFJ

På vegne af Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Med venlig hilsen
Maria Fjallstein
Sekretær for Akademisk Råd - SAMF
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KØBENHAVNS UN I VERSITET
IDET NA T UR- OG BIOV I DENSKABELIGE FAKULTET

SAGSNOTAT

Vedr.:

11. JUNI 2012

Høring af Akademisk Råd (LIFE/NAT) - opfølgning på
betænkningen fra udval get vedr. regler om god
videnskabelig praksis

Sagsbehandler: Stein Larsen

FAKUL TETSSEKRETARIATET

BOLOWSVEJ 17
1870 FREDERIKSBERG C

OIR

3533 2162

MOB

4031 8714

Indledning
Høringsmaterialet blev d. 24. april i år udsendt til medlemmerne af
Akademisk Råd på gl. LIFE og gl. NAT med frist d. 4. juni for eventuelle
kommentarer.
AR-medlemmerne på gl. LIFE og gl. NAT har godkendt, at nedenstående
kommentarer formuleret af Jens Borum, medlem af AR på gl. NAT,
fremsendes som høringssvar fra Akademisk Råd på gl. LlFE og gl. NAT.

stla@science.ku.dk
www.science.ku.dk/fusionl

REF: STLA
SAG: 012-0001106-5801

Sagsnr. oplyses ved henv.

Kommentarer
Ad. 1
UPU udbeder sig ARs vurdering af, om der er behov for en kulturændring.
I min verden ser jeg ingen behov for egentlige kulturændringer. Uheldige
enkeltsager kan ikke tages som udtryk for et generelt skred i holdningen til
god videnskabelig praksis. Men der kan være grund til at præcisere, hvad
der forstås ved "god videnskabelig praksis" (GVP), ligesom det kan være
formålstjenligt at sikre både medarbejderes og studerendes kendskab til
reglerne. Dette ikke mindst fordi den stadigt stærkere incitamentsstyring
samt den stigende afhængighed af ekstern finansiering potentielt kan skubbe
personer i en uheldig retning. Med "sikre kendskabet" tænker jeg ikke i nye
regler, kontroller eller krævede kurser (dem er vi ved at blive kvalt i som
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resultat af de sidste IO års kontrolneurose), men alene en a nbefaling om at
vejledning i GVP udarbejdes og udleveres til medarbejdere og studerende
(f.eks. ved sta rt af bacheloropgave, speciale og phd-projekt).

SIDE2AF3

Ad.2
Jeg har noteret mig en vis forvirring i overvejelserne om named-person- og
whistleblower-ordninger. Sidstnævnte dække r per definition over en
anonym henvendelse, der enten kan ske til et eksternt eller et internt forum.
Umiddelbart ser jeg (modsat i de langt alvorligere sager om uredelighed)
ikke behov for at have mulighed for anonym klage. Klager vil som regel
have et ønske om at få afklaret en sag, hvor han/hun har en personlig
inte resse i at få en uvildig bedømmelse, hvilket næppe giver mening, hvis
klagen er anonym. Min anbefaling vil derfor være, at klager ikke kan indgives anonymt.
Ad. 3
Udkastets formuleringer af §3 stk. 1 forekommer mig vage og ikke dækkende. For mig fordrer GVP følgende:
1) ar arbejdsgiver og samarbejdspartnere sikrerfuldfrihed til valg af

emne, metode og publicering. Bemærkning: de potentielle problemer
som kunne stride mod GVP kunne eksempelvis bestå i, at arbejdsgiver eller partner kunne have interesse i, at emner ikke undersøges,
undersøges med inadekvate metoder eller at publicering ønskes
hindret eller forsinket.
2) at der er fuld åbenhed om potentielle interessekonflikter i kraft af
samarbejdsrelationer eller finansiering. Bemærkning: de potentielle
problemer er naturligvis her, at finansiering eller relationer kan
tænkes at påvirke forskerens uvildighed. Relationerne bør oplyses
for at sikre gennemsigtighed (og for at påminde forskeren om
problematikken)

3) atforsøgsorganismer, forsøgspersoner eller personer omhandlet af
forskningen behandles i overensstemmelse med de fastlagte etiske
regler herfor. Bemærkning: her bør det nok præciseres, at det er
danske etiske regler der skal være gældende, idet v isse lande har
meget lave standarder.
4) at alle der har bidraget til forskningsvirhomheden krediteres

passende for deres indsats, samt at med.fo rfattere har indsigt og
indsigelsesretfør publiceringfinder sted. Desuden skal medforfatterskab tildeles i overensstemme/se med vedtagne regler
herfor. Bemærkning: potentielle problemer består i at arbejde
publiceres uden at tilbyde medforfatterskab efter fortjeneste, at
medforfan ere ikke gives mulighed for endelig godkendelse, at
medforfattere sættes på uden deres vidende, at silverbacks kræve r
medforfatterskab for blot at have leveret penge og husrum.
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5) at forskningsresultaterne formidles korrekt og balanceret med
fornøden reference til andres væsentlige, originale bidrag til emnet.
Bemærkning: i realiteten omhandler dette punkt redelighed, som nok
bør præciseres men jo behandles i andre fora.
6) at data i en aftalt periode opbevares sikkert og på foranledning
udleveres til fora, der måtte kunne gøre krav på kontrolmulighed.
Bemærkning: ingen rotter nævnt, ingen rotter glemt.

SIDE 3AF 3

Jeg opfordrer til at punkterne revurderes, evt. under inddragelse af
ovenstående forslag.
I udkastet til reglerne for GVP er §3 stk. 3 fjernet uden nærmere begrundelse. Stk. 3 omhandlede universitets ansvar for at sikre frihed til at udøve
GVP, hvilket for mig er ligeså naturligt, som at den ansatte skal udøve GVP.
Jeg foreslår stykket genindsat.
Jeg er enig i UPUs forslag om at gøre udvalget uafhængigt afrektor. Her må
man sige, at historien har afsløret uheldige forhold som følge af udvalgets
underlæggelse af ledelsen.
Jeg har derudover ingen bemærkninger til udkastet.
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D ET HUM ANIS T ISK E FA KULTET
KØBENH A VNS UNIVERSITET

Høringssvar fra Akademisk Råd på Det Humanistiske Fakultet vedr.
regler om god videnskabelig praksis

12. JUNI 2012

LEDELSESSEKRETARIATET

Akademisk Råd behandlede d. 8. maj ovenstående høringssag på et ordinært
møde og fremkom med følgende svar på de fremsendte spørgsmål af 26.
april:
Ad I ) Bemærkninger til betænkningen - særligt om behovet for kulturændringer:
Akademisk Råd anerkender, at der kan være behov for kulturændringer,
men savner generelt en redegørelse for, hvad det er for en kultur, universitetet skal væk fra. Samtidig er det rådets opfattelse, at det er behov for at differentiere mellem våde og tørre områder, hvor forskerne i højere grad arbejder individuelt. Rådet ser spørgsmål om plagiat som en væsentlig udfordringer for fakultetet, og foreslår muligheden for automatisk plagiattjek af afhandlinger på samme måde som studerendes opgaver. Under forudsætning
af, at det kan gøres enkelt og uden administrative meromkostninger.
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Desuden foreslå rådet at overveje, om man langsomt kan påvirke den videnskabelige kultur ved også at præsentere de studerende for videnskabsetik, fx
i forhold til databehandling.
Sluttelig ser rådet en nødvendighed for, at der udarbejdes retningslinjer for
sampublicering.
Ad 2) Whistleblower eller en 'named person' •ordning
Rådet tilslutter sig en ' named person' -ordning, så mistanke hurtigt kan b live
behandlet og løftet ud af det lokale miljø.
Ad 3) Ændring af KU's regler om god videnskabelig praksis
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Akademisk Råd tilslutter sig generelt de foreslåede ændringer af reglerne,
og udtaler specifikt tilslutning til, at der på ledelsesniveau er pligt til at oplyse/fremme sager om brud på god videnskabelig praksis.

SIDE 2 AF 2

Ad 4) Forskningsdata
Det Humanistiske Fakultet har ingen særskilt politik for forskningsdata.

Med venlig hilsen

Henrik Friis
Sekretær for Akademisk Råd
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Jon Christian Reinbeck
Fra:

Niels Chr. Tolvang-Nielsen [nct@teol.ku.dk]

Sendt: 18. juni 2012 12:04

Til:

Jon Christian Reinbeck

Cc:

Steffen Kjeldgaard-Pedersen; Kirsten Busch Nielsen; Lone Steffensen

Emne: SV: Høring af de akademiske råd - opfølgning på betænkningen fra udvalget vedr. regler om god
videnskabelig praksis

Kære Jon
Det Teologiske Fakultet har haft høringen i skriftlig sagsbehandling i Akademisk Råd.
Høringen gav kun anledning til få kommentarer på de direkte stillede spørgsmål:
1. Ku lturændringer
Det teologiske fagmiljø har ikke haft sager, det nuværende system ikke har kunnet håndtere,
så det anses ikke for påkrævet med større ændringer.
2. Whist!eblower
Jf. spørgsmål 1. Det forekommer unødvendigt.
3. Regelændringer
Fakultetet finder beskivelsen af hensyn bedre i den nye §3, men finder det akavet (§4), at
operere med en mere kvantitetsbaseret medtemsbestand i det nye "Forskningsetisk Udvalg".
Fragår man modellen et fakultet = et udvalgsmedlem, så åbnes der muligheder for graduering
af fakultetsvægte utallige steder, hvor KU skal fakultetsrepræsenteres. Forskningsetisk Udvalgs
uafhængighed af rektor findes (§5) unødvendig.
En iagttagelse: I de gældende reglers §10 stk. 2 bliver "redegørelse" til nye reglers §11 stk. 2
til "afgørelse".
4. Forskningsdata
Det Teologiske Fakultet har ikke haft forskn ingsprojekter, der indeholder dilemmaer eller
problemer vedrørende organisering, strukturering el ler opbevaring af forskningdata. Der
eksisterer derfor heller ikke nogen forskrifter herfor, ud over at almindelige regler og forskrifter
naturligvis skal overholdes (persondatalov mv.).
mvh. Niels Chr.

Niels Chr. Tolvang-Nielsen
Sekretariatschef
Det Teologiske Fakultet
Dekan sekretariat
Kobenhavns Universitet
Købmagergade 44-46

Post boks 2164
1150 København K.
TLF 35 32 26 26

DIR. 35 32 36 05
nct@teol. ku .dk
www.teol.ku.dk
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Bilag C

Rektor

Vedr.: Det Udvidede Praksisudvalgs opfølgning på betænkning
fra Udvalg vedr. regler om god videnskabelig praksis

12. SEPTEMBER 20 12

PRAKSISUDVALGET

Kære Ralf
Her følger status på Det Udvidede Praksisudvalgs (UPU) opfølgning på anbefalingerne i betænkningen af 14. oktober 2011 fra Udvalg vedr. regler om
god videnskabelig praksis (UVGP).
Udvalget udbeder sig eventuelle bemærkninger senest medio oktober d.å.

Høring af de akademiske råd
På baggrund af bestyrelsesbeslutningen af 6. december 2011 om, at Praksisudvalget - suppleret med professorerne Jens Rehfeld (SUND) og Peter Harder (HUM)- skulle stå for opfølgningen på anbefalingerne i UVGPbetænkningen, sendte UPU den 25. april d.å. fire spørgsmål i høring hos de
akademiske råd (bilag 1), idet udvalget udbad sig:
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l. Rådenes bemærkninger til UVGP-betænkningen, herunder konkrete
forslag til initiativer ti} kulturændringer.
2. Rådenes holdninger til indførelse af enten en "whistleblower-" eller
en " named person"-ordning på KU .
3. Rådenes bemærkninger/holdninger til et af udvalget udarbejdet udkast til ændring af "Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis".
4. Fremsendelse af fakulteternes gældende retningslinjer og procedurer
m .m. for forskningsdata samt beskrivelser af deres praksis.
Endelig udbad UPU sig de akademiske råds forslag og udkast til på baggrund af fakulteternes eksisterende retningslinjer og procedurer m.m., jf. ovenfor - samlede retningslinjer og/eller politik for
forskningsdata på KU.
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SIDE 2 AF 5

De akademiske råds høringssvar
UPU skal oplyse, at udvalget har modtaget høringssvar fra samtlige de akademiske råd (bilag 2), idet udvalget skal fremhæve følgende tilbagemeldinger:
Ad I)
• Antiplagiatkontrol af afhandlinger (HUM)
• Præsentation for de studerende af videnskabsetik (HUM) - jf. herved
også udvalgets og JURs overvejelser om obligatoriske kursuselementer på BA- og KA-uddannelserne om god videnskabelig praksis
• Initiativer for og med forskningsgruppelederne (SUND)
• Udarbejdelse af vejledning i god videnskabelig praksis og udlevering heraf til medarbejdere og studerende (SCIENCE)
Ad2)
UPU har noteret sig, at alene HUM stiller sig umiddelbart positivt over for
indførelsen af en ordning med en "named person" - naturligvis bortset fra
SUND, der som bekendt er i færd med at implementere en forsøgsordning
med en særligt udpeget person.

Ad 3)
UPU bemærker, at der er generel tilslutning til udkastet til ændringen af
"Københavns Universitets regler om god videnskabelig praksis".
SCIENCE bifalder, at PUs uafhængighed af rektor understreges, mens
HUM specifikt tilslutter sig, at der på ledelsesniveau er pligt til at oplyse/fremme sager om brud på god videnskabelig praksis.

Ad 4)
Udvalget har ikke som udbedt modtaget fakulteternes gældende retningslinjer og procedurer m.m. for forskningsdata samt beskrivelser af deres praksis.
Ligeledes har udvalget ikke modtaget forslag og udkast til samlede retningslinjer og/eller politik for forskningsdata på KU.
Udvalget har noteret sig, at JUR, HUM og TEOL har oplyst, at de ikke har
særskilte retningslinjer eller procedurer i relation til håndtering af forskningsdata.
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SIDE 3AF S

Igangværende UPU-arbejde
Konference:
UPU er i gang med planlægningen af en konference, der skal samle op på
arbejdet samt invitere til en bred drøftelse heraf forud for udvalgets afrapportering og indstilling til bestyrelsen ultimo indeværende år/primo næste
år.
Konferencen vil beskæftige sig med emnerne "Kulturændring", "Whistleblower og named person" samt "Forskningsdata".

Et foreløbigt program følger vedlagt (bilag 3).
Invitation til konferencen vil tilgå fakulteterne og universitetets bestyrelse,
og konferencen er i øvrigt åben for alle. Konferencen forventes annonceret
på KU-net samt i Universitetsavisen.
Status på udvalgets arbejde med emnerne:
Nedenfor følger kort status over udvalgets arbejde med emnerne. Udvalget
vil efter konferencen samle op på drøftelserne til brug for afrapporteringen
til bestyrelsen. Udvalget har qua denne tilrettelæggelse af arbejdet mulighed
for at inddrage drøftelserne på konferencen i dets overvejelser og ønsker
derfor ikke forud for konferencen at lægge sig fast på, hvilke anbefalinger/indstillinger der vil tilgå bestyrelsen.
Kulturændringer:
Udvalgets foreløbige overordnede overvejelser om mulige tiltag følger med
som bilag til høringen af de akademiske råd (bilag 1).
Whistleblowcr-/named person-ordninger:
UPU drøftede på sit seneste møde den 28. august d.å. den juridiske kerne i
rapporten (bilag 4), som efter konferencen vil blive udbygget med KUkontekst m.m. samt udvalgets anbefalinger til bestyrelsen.
"Københavns Universitet om god videnskabelig praksis":
Navnlig i lyset afhøringssvaret fra SCIENCE drøftede udvalget på sit seneste møde den 28. august d.å. udkastet til ændring af regelsættet igen med fokus på den nærmere udformning af bestemmelsen i § 3 om god videnskabelig praksis.
Der var enighed i udvalget om at fastholde, at bestemmelsen om god videnskabelig praksis bør formuleres som principper i stedet for regler, men ud-
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valget fandt samtidig, at dette kunne præciseres yderligere. Derfor er der
ændret i forhold til det udkast, som var i høring hos de akademiske råd: § 2
og§ 3 er nu sammenskrevet til en bestemmelse i § 2 (bilag 5), ligesom der
er foretaget enkelte præciseringer. Ændringerne giver efter udvalgets opfattelse ikke anledning til fornyet høring af de akademiske råd.

SIDE 4AF 5

Særligt om forskningsdata:
Udvalget finder, at spørgsmålet om forskningsdata - hemnder organisering,
strukturering og opbevaring heraf- er centralt i forhold til videnskabelig redelighed.
Det er derfor med beklagelse, at udvalget må konstatere ikke at have modtaget substantielle tilbagemeldinger fra de akademiske råd på dette område.
Forskningsdata er, som det fremgår ovenfor, et af de tre emner, som den
planlagte konference vil beskæftige sig med, og det er udvalgets håb, at dette vil bidrage til at sætte fokus på området.
Udvalget har drøftet emnet på flere møder og finder, at spørgsmålene om
forskningsdata i høj grad knytter til sig til og er særegent for de specifikke
forskningsområder. Derfor finder udvalget, at der med fordel kan udarbejdes
retningslinjer/politikker inden for de enkelte områder. Dette kan efter udvalgets opfattelse ske på lokalt niveau (fakultetets-/institutniveau) eller på
nationalt niveau. I forbindelse med UVVUs udsendelse af "Vejledninger i
God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" erklærede UVVU sig "åben over for i en
næste fase at medvirke til at få udarbejdet vejledninger også for andre
forskningsområder - eksempelvis det humanistiske og det samfundsvidenskabelige".
UPUs anbefaling til bestyrelsen på dette område må derfor forventes at blive, at rektor/bestyrelsen træffer beslutning om, at der udarbejdes retningslinjer/politikker inden for de specifikke forskningsområder, enten ved at fakulteterne udarbejder retningslinjer/politikker om forskningsdata (herunder organisering, strukturering og opbevaring heraf) - retningslinjerne/politikerne
bør tilgå rektor og Praksisudvalget (PU) - eller ved at universitetet søger at
få igangsat et nationalt arbejde hermed eventuelt via Danske Universiteter.

På vegne af UPU og med venlig hilsen
Professor, dr.jur. Jens Schovsbo

91

SIDE 5AF 5

Bilag:
• Bilag l: Høring af de akademiske råd med tilhørende bilag
• Bilag 2: Høringssvar fra de akademiske råd
• Bilag 3: Foreløbigt program for konferencen "God videnskabelig
praksis. Konference ved Københavns Universitet"
• Bilag 4: Foreløbig WB-/NP-rapport
• Bilag 5: Udkast til ændring af "Københavns Universitets regler om
god videnskabelig praksis"
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Bilag D

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Professor Dr. Jur. Jens Schovsbo
Formand for Praksisudvalget
Københavns Universitet

1. OKTOBER 2012

Kære Jens
Tak for det Udvidede Praksis Udvalgs {UPU) status på det vigtige arbejde
vedr. opfølgning på betænkningen fra Udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis. Som jeg tidligere har nævnt er det ikke nogen let opgave
på et flerfakultært universitet med mange discipliner, forskellig praksis og

traditioner.
Jeg noterer med tilfredshed, at arbejdet er i proces. Forslaget til regelændring er langt fremme - men kan naturligvis ikke afsluttes før, at alle brikkerne i arbejdet er kendt og lagt. Rapporten om "whistleblower'' og "named
person" er ved at tage form. Ligesom der er få - men konkrete forslag - vedr.
kulturændringstillag. Og jeg kan forstå, al konferencen i november kan og
skal bringe yderlige til førnævnte.
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I forhold til opgaven om forskningdata er jeg dog noget bekymret over meldinger i den fremsendte status. Det er selvfølgelig noget skuffende med de
akademiske råds tilbagemeldinger, da der i bestyrelsen og den øverste daglige ledelse er en forventning om, at UPU i materialet til bestyrelsen vil
fremsætte et forslag om regler, politikker eller principper for opbevaring af
forskningsdata, således at alle fakulteter opererer indenfor de samme rammcr og konkret har taget stilling til fx opbevaringspcriode, opbevaringsmc•
todc og til gængelighed. Det er afgørende for bestyrelsen, at vi får etableret
en sådan ramme for Københavns Universitet.
Derfor skal jeg anmode UPU om at udforme et forslag til sådanne regler,
politikker eller principper for opbevaring af forskningsdata, der kan anvendes bredt på Københavns lJivcrsitet.
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Jeg er opmærksom på, at enkelte udenlandske universiteter har en sådan
ramme, og måske kan der søges inspiration her. Er der behov for yderligere
bistand for UPU til denne opgave, er udvalget velkommen til at supplere sig
med de fornødne eksperter eller alternativt at indkøbe bistand hertil.

SIDE 2 AF 2

Skulle ovenstående give anledning til bemærkninger, hører jeg gerne nærmere.
forsat god vind med den vigtige opgave.

Med venlig hilsen

Ralf Hc mi1ingsen
Rektor
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Mødetitel og dato:
LT den 10. oktober 2012
Sag: Det Udvidede Praksisudvalgs (UPU) opfølgning på betænkning fra
Udvalg vedr. regler om god videnskabelig praksis (UVGP)
Sagsbehandler: Jon Christian Reinbeck
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Materialet fra UPU blev behandlet på D-mødet den 19. september d.å.
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Bilag F
Persondataloven
Generelt
1

1.1.1

Lov om behandling af personoplysninger ("Persondataloven") fastlægger de generelle
regler for behandling af personoplysninger foretaget af offentlige myndigheder og i den
private sektor. Københavns Universitet er omfattet af de regler i persondataloven, der gælder
for offentlige myndigheder.

1.1.2

Persondataloven gælder for offentlige myndigheders behandling af personoplysninger, som
helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk
behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf.
Persondatalovens § 1, stk. 1. Et register udgør i den forbindelse enhver struktureret samling
af personoplysninger, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, jf. § 3, nr. 3.

1.1.3

Begrebet personoplysning omfatter enhver form for information om en identificeret eller
identificerbar fysisk person, jf. Persondatalovens § 3, nr. 1, og er således overordentligt
bredt. Begrebet behandling er tilsvarende bredt og omfatter enhver form for håndtering, som
oplysningerne gøres til genstand for, spændende alt fra indsamling, til registrering,
opbevaring, systematisering, brug, samkøring, videregivelse, sletning, m.v., jf.
Persondatalovens§ 3, nr. 2. Persondataloven finder anvendelse, uanset om de
personoplysninger, der behandles, udgør ikke-følsomme, fortrolige eller følsomme
personoplysninger. Denne kategorisering er derimod afgørende i forbindelse med vurdering
af den dataansvarliges hjemmel til den påtænkte behandling samt i forhold til anmeldelse til
Datatilsynet.

1. 1.4

I henhold til Persondatalovens § 3, nr. 4, er den dataansvarlige den fysiske eller juridiske
person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen
med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling
af oplysninger. I den offentlige forvaltning er det den enkelte offentlige myndighed, der er
dataansvarlig, ikke enkeltpersoner ansat i myndigheden.

1.1.5

Persondatalovens § 5 fastlægger en række generelle behandlingsprincipper om god
databehandlingsskik, formålsbestemthed, proportionalitet, datakvalitet og -validitet, m.v.,
der skal overholdes i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger. De nærmere
betingelser for behandling af personoplysninger er fastlagt i §§ 6-13 og afhænger af, hvilken
type oplysninger der behandles samt formålet med den konkrete behandling.

l .1.6

Som nævnt ovenfor under pkt. 1.1.3 skelner Persondataloven mellem ikke-følsomme
personoplysninger og følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger er
oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige
forhold,jf. Persondatalovens§ 7, stk. 1, samt de såkaldte semi-følsomme
personoplysninger, som udgør oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale
problemer og andre rent private forhold, jf. § 8, stk. 1. Oplysning om andre rent private

1

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Persondataloven
implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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forhold er blandt andet oplysning om, at en medarbejder er blevet afvist, hjemsendt eller
bortvist fra en arbejdsplads2 • Personoplysninger, som ikke udgør følsomme eller semifølsomme personoplysninger er opfattet af Persondatalovens § 6, der således regulerer
behandlingen af ikke-følsomme personoplysninger. Begrebet fortrolige personoplysninger i
persondatalovens forstand skal forstås i overensstemmelse med straffelovens§ 152
sammenholdt med forvaltningslovens regler herom og har navnlig betydning i forhold til
anmeldelsesforpligtelsen indeholdt i Persondatalovens § 44.
1.2 Whistleblowersystemer
1.2.1

Når en offentlig myndighed eller en virksomhed etablerer et whistleblowersystem, vil
formålet blandt andet være at indsamle oplysninger om personer med tilknytning til
myndigheden, der har været involveret i alvorlige forseelser, som f.eks. bestikkelse,
bedrageri eller dokumentfalsk\ og sådanne systemer oprettes normalt ud fra et ønske om at
gennemføre principper for styring af myndighedens eller virksomhedens daglige drift eller
ud fra et ønske om at sikre medarbejdere mulighed for indberetning uden at skulle frygte
eventuelle reaktioner fra andre ansatte/ledere.

1.2.2

Et whistleblowersystem skal således betragtes som en særlig kanal, hvorigennem
medarbejdere kan indrapportere mulige ulovligheder eller uregelmæssigheder og som
supplement til de normale kommunikationsveje på en arbejdsplads. Det er Datatilsynets
opfattelse, at whistleblowersystemer skal udgøre et frivilligt alternativ for medarbejdere, og
at de alene skal anvendes til indberetning af sådanne alvorlige forseelser eller mistanke
herom, der kan få betydning for myndigheden som helhed, eller som kan have afgørende
4
betydning for enkeltpersoners liv eller hel bred . Sådanne alvorlige forseelser kan for
eksempel være mistanke om økonomisk kriminalitet, jf. også pkt. 1.2.1, ti !fælde af
miljøforurening, alvorlige brud på arbejdssikkerheden, alvorlige forhold rettet mod en ansat
såsom vold eller seksuelle overgreb, o.l. Et whistleblowersystem må således ikke anvendes
til indberetning af mindre alvorlige forseelser eller mistanke herom, i hvilket tilfælde de
normale kommunikationsveje skal benyttes. Whistleblowersystemet skal derfor indeholde
en procedure for "afvisning" af indberetninger, som ikke er af tilstrækkelig alvorlig karakter.
Mindre alvorlige forseelser udgør blandt andet tilfælde af mobning,
samarbejdsvanskeligheder, fravær, overtrædelse af interne retningslinjer for rygning, brug af
e-mail og internet, m.v. 5

1.2.3

Idet et whistleblowersystem således alene kan og skal anvendes til registrering af alvorlige
forseelser og mistanker herom, jf. ovenfor pkt. 1.2.1, vil formålet med etablering af et
whistleblowersystem notorisk være er at registrere personoplysninger af følsom karakter,
f.eks. strafbare forhold. Dette indebærer, at der skal foretages anmeldelse til og indhentes
udtalelse fra Datatilsynet,jf. Persondatalovens§ 44 og§ 45.

2

Jf. Dt.s. j.nr. 2003-42-064 1 refereret i Datatilsynets årsberetning for 2003, side 88 ff.
http://www.datatilsynet.dk/erhverv/whistleblower-systemcr/
4
http://www.datatilsvnet.dk/blanketter/vejledninger/whistleblower/ vedr. private virksomheders anmeldelse af
whistleblower systemer. Det må lægges til grund, at de generelle betragtninger fra Datatilsynet, der er indeholdt i
vejledningen, finder parallel anvendelse i forho ld til offentlige myndigheder.
5
Ibid. note 14
3

2
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1.2.4

I forbindelse med etablering af et whistleblowersystem skal der tages stilling til, om der skal
være mulighed for anonym indberetning. Det er Datatilsynets holdning, at dette godt må
være muligt, men at der ikke skal opfordres til anonym indberetning. Såfremt der gives
mulighed for anonym indberetning, er det selvsagt en forudsætning, at den dataansvarlige
rent faktisk også teknologisk kan sikre anmelderens fulde anonymitet. I forhold til ikkeanonyme indberetninger skal whistleblowersystemet sikre fuld fortrolighed for indbcrettcrcn
i alle faser af forløbet.

1.2.5

Videre skal der etableres en egentlig procedure for indberetning, i.e. til hvem og hvordan,
ligesom den dataansvarlige skal sikre alternative indberetningsmuligheder, således at man
ikke kommer i en situation, hvor den der skal indberettes om, også er den, der skal
indberettes til. Der skal etableres ordninger for passende og uafhængig undersøgelse af de
forhold, som indberettes, hvilket også forudsætter en egnet procedure for udvælgelse af de
personer, som involveres i administration af whistleblowersystemet, samt at der sker en
passende opfølgning.

1.2.6

Det bemærkes, at etablering af et egentligt whistleblowersystem ikke er en forudsætning for,
at medarbejdere kan gå til ledelsen eller andre i en myndighed med mistanke om forseelser
af den ene eller den anden art, eller at ledelsen/myndigheden herefter kan registrere og
behandle de modtagne oplysninger med henblik på iværksættelse af undersøgelser,
ansættelsesretlige tiltag, politianmeldelse og lignende. Dette, samt den behandling, der er
forbundet hermed, vil som oftest også være omfattet af myndighedens
personaleadministrationsanmeldelse hos Datatilsynet. Således er der adskil lige
virksomheder og givetvis også offentlige myndigheder i dag, der som en del af f.eks. deres
personalehåndbog eller andre interne retningslinjer på mere eller mindre uformelt grundlag
opfordrer medarbejdere til at "gå til" deres leder, hvis de bliver bekendt med eller har
mistanke om uregelmæssigheder. Dette er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fordre en
egentlig anmeldelse af et whistleblowersystem.

1.2. 7

Det er derimod formaliseringen og etablering af et egentlig system for indberetning og som
deraf følgende konsekvens, mere systematisk modtagelse af indberetninger, der gør, at der
skal foretages en særskilt anmeldelse, hvilket i forhold til private virksomheder i stor
udstrækning er foranlediget af, at Kongressen i USA i 2002 vedtog den såkaldte SarbanesOxley Aet (SOX) efter en række finansskandaler i erhvervslivet. Ifølge SOX-loven skal
offentligt ejede virksomheder i USA og deres datterselskaber i EU samt ikke-amerikanske
virksomheder, der er børsnoteret i USA, således indføre "procedurer for modtagelse,
opbevaring og behandling af klager, der er modtaget afemittenten, vedrørende
regnskabsføring, intern regnskabskontrol eller revision saml fortrolige, anonyme
meddelelser fra emittentens ansatte vedrørende problemer med hensyn til tvivlsomme
regnskabs- eller revisionsmæssige forhold''.
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1.2.8

De personoplysninger der typisk behandles i et whistleblowersystem er
•
•

1.2. 9

identifikationsoplysninger om anmelderen (medmindre der er mulighed for
anonym anmeldelse, og denne adgang benyttes)
identifikationsoplysninger om den anmeldte samt oplysninger om overtrædelse af
interne eller eksterne retningslinjer eller strafbare forhold

Den relevante hjemmel for en myndigheds behandling af personoplysninger som led i et
whistleblowersystem (eller som led i eksisterende personaleadministration) er indeholdt i
Persondatalovens§ 6 for så vidt angår ikke-følsomme personoplysninger, og i § 8 for så vidt
angår de semi-følsomme oplysninger om strafbare og rent private forhold.

1.2.10 I medfør af Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, må behandling af almindelige
personoplysninger (f.eks. identifikationsoplysninger) finde sted, såfremt den pågældende har
givet sit udtrykkelige samtykke. Det må antages, at myndighedens behandling af sådanne
identifikationsoplysninger om anmelderen, vil kunne ske i overensstemmelse hermed.
1.2.11 Efter Persondatalovens§ 6, stk. 1, nr. 7, må behandling finde sted, såfremt behandlingen er
nødvendig for, at den dataansvarlige (f.eks. KU) eller den tredjemand, til hvem
oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den
registrerede (den anmeldte) ikke overstiger denne interesse. Det er en betingelse for at kunne
anvende denne bestemmelse, at den dataansvarlige (KU) har foretaget en vurdering af,
hvorvidt hensynet til den registreredes interesser overstiger hensynet til de interesser, der
ønskes forfulgt med behandlingen, og at denne vurdering falder ud til fordel for de
interesser, der ønskes forfulgt. Den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem
oplysningerne videregives, vil også kunne forfølge andre end deres egne interesser. En
6
forudsætning herfor er dog, at der er tale om andres berettigede interesser • Vurderingen af
behandlingens nødvendighed afhænger af, hvilken form for behandling der er tale om. Det
vil således skulle vurderes separat, om det er nødvendigt, at oplysninger indsamles,
registreres, videregives, m.v.
1.2.12 Umiddelbart vil personoplysninger af ikke-følsom karakter kunne behandles som led i et
whistleblowersystem med hjemmel i Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 forudsat, at de
underkastes ovennævnte vurdering.
1.2.13 I medfør af Persondatalovens § 8, stk. I må offentlige myndigheder blandt andet behandle
oplysninger om rent private og strafbare, forhold såfremt dette er nødvendigt for
varetagelsen af myndighedens opgaver. Sådanne personoplysninger må videregives, jf. § 8,
stk. 2, såfremt den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, såfremt
videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart oversiger
hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den,
oplysningerne angår, eller videregiveisen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds
virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. Herudover kan
der foretages behandling af personoplysninger omfattet af Persondatalovens § 8, såfremt der

6

http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/seneste-afgoerelser/artikel/spoergsmaal-om-behandling-af-personoplysninger-iforbindelse-med-whistleblowing/
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er hjemmel hertil i Persondatalovens§ 7, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for, at et
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,jf. § 7, stk. 2, nr. 4,jf. § 8, stk. 6.
1.2.14 Datatilsynet har udtalt, at private virksomheder kan foretage registrering og behandling af
oplysninger omfattet af§ 8, såfremt dette sker med henblik på vurdering af, hvorvidt der
skal indgives politianmeldelse på den person, som anmeldes via et whistleblowersystem
samt, at der efterfølgende kan registreres oplysninger om fratrædelsesårsag med hjemmel i §
7, stk. 2, nr. 4, jf. § 8, stk. 6, hvis dette er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares7 .
1.2.15 Henset til Datatilsynets udtalelser om private virksomheders behandlinger af semi-følsomme
oplysninger i whistleblowersystemer, så er det nærliggende, at også offentlige myndigheder
vil kunne behandle sådanne oplysninger som led i et whistleblowersystem. Datatilsynet har
således godkendt Energinet.dk's 8 samt DSB's whistleblowersystem9 .
1.2.16 Udover, at der selvsagt skal være hjemmel i Persondataloven til behandling af
personoplysninger som led i et whistleblowersystem, så skal de generelle principper i lovens
§ 5 overholdes, jf. pkt. 1.1.5, ligesom den dataansvarlige skal overholde sin
oplysningsforpligtelser i medfør af§§ 28 og 29. Hertil kommer, at persondatalovens
sikkerhedsregler samt sikkerhedsbekendtgørelsen, som er gældende for offentlige
myndigheder, skal overholdes.

7

Ibid. note 16
Dt.s.j.nr. 2011-54-1364
https:///an meld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&my id=8674 7&myj our=201\ -54l 364&joumal=&anme lder=&ord=w histle
9
Dt.s. j.nr. 2007-54-0236
https://anmeld. datati lsynet.dk/frontend/fortegneIse/vis. off.asp ?pub=yes&myid=73 73 6& myjour=2007-540236&joumal=&anme lder=DSB&ord=
8
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