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DET SÆRLIGE DANSKE SYSTEM BEVARES

• I lighed med andre lande skelner vi mellem forskellige 
grader af alvorlighed i forbindelse med overtrædelser 
af normer for god videnskabelig praksis

• I modsætning til en del andre lande har vi et system, 
hvor to forskellige instanser skal tage sig af 
overtrædelserne – afhængigt af graden af alvorlighed

• Derfor bliver skellet mellem de to af afgørende 
betydning i en dansk sammenhæng

06-10-2017 5



TERMINOLOGI

• Research misconduct
• Questionable research practice

• Videnskabelig uredelighed
• Tvivlsom forskningspraksis
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VIGTIGSTE ÆNDRINGER mht. UREDELIGHED

• Tilføjelsen ”og andre alvorlige brud på god 
videnskabelig praksis” forsvinder

• Og så nogle vigtige ting, som står med småt:
• Der er en bagatelgrænse
• ”Selvplagiering” eksplicit undtaget
• Det samme gælder som udgangspunkt 

forfatterskabssager
• Endelig bliver det tydeliggjort, at det kun er 

produkter af forskning (ikke formidling) som er 
inkluderet

• Og det bliver også tydeliggjort, at det kun er 
forskere (inklusive ph.d.-stud.), som kan dømmes
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LOVEN DÆKKER KUN FORSKNING FORETAGET I 
OFFENTLIGT REGI

• Forskning udført med offentlig dansk støtte
• Forsknings udført ved en offentlig dansk 

forskningsinstitution

• Behandling af anden forskning kun efter samtykke
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VIGTIG NYSKABELSE: FORSKNINGSINSTITUTIONER 
HAR PLIGT TIL AT ANMELDE UREDELIGHED

”En forskningsinstitution har pligt til at indgive 
anmeldelse, hvis der er begrundet mistanke om, at 
der i en konkret sag ved forskningsinstitutionen 
foreligger videnskabelig uredelighed omfattet af 
nævnets kompetence.” (§ 10, stk. 3)
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DEFINITIONEN AF TVIVLSOM FORSKNINGSPRAKSIS

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

• If. bemærkningerne til § 19 forventes begrebet at 
blive udfyldt gennem bl.a. praksis på institutionerne

• Praksisudvalgene vil i samspil med ledelserne 
kunne spille en vigtig rolle her

• Behov for koordinering på tværs af institutioner?
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HVAD MED GRÅZONERNE?

• Tvivlsom forskningspraksis er defineret på en 
måde, så der er overlap med uredelighed.

• Er det underforstået, at uredelighed falder uden 
for?

• I den anden ende er der meget milde former for 
tvivlsom forskningspraksis (”dårlige manerer”) 

• Hvor går bagatelgrænsen for, hvad 
praksisudvalgene skal beskæftige sig med?
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