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Forord 

Dansk forskning har et godt omdømme ude omkring i verden. Danmark indtager en 3. plads 
blandt OECD-landene, når man måler på det samlede antal videnskabelige publikationer korri-
geret i forhold til landenes befolkningsstal i perioden 2008 til 2012. Danmark ligger også på en 
fin 3. plads, når det gælder antallet af citationer per publikation.  
 Herhjemme viser en nyere Gallup-måling, at ni ud af ti danskere i høj eller nogen grad har 
tillid til forskningen. Det er afgørende, at vi også fremover bevarer forskningens gode ry. En af 
forudsætningerne herfor er, at forskningen har gode rammer og kan udøves i en kultur, der re-
spekterer anerkendte standarder for, hvad der er god videnskabelig praksis.  
 Den nye nationale kodeks for integritet i forskning er resultatet af en fælles indsats af de 
danske universiteter, offentlige og private forskningsråd og fonde, en række andre danske forsk-
ningsinstitutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Denne kodeks har netop til formål 
at fremme den gode kultur i dansk forskning. Kodeksen skal være med til at forebygge brud på 
god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed og bidrage til at styrke integriteten og 
troværdigheden i dansk forskning.  
 
Al erfaring viser dog, at der fra tid til anden opstår sager, hvor forskere træder ved siden af og 
afviger fra, hvad der er accepteret i forskningssamfundet. Derfor er det nødvendigt, at der eksi-
sterer et system, som sikrer, at mistanker om brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig 
uredelighed bliver håndteret. Og det er naturligvis vigtigt, at dette system fungerer bedst muligt.    
 Det nuværende nationale system til håndtering af sager om videnskabelig uredelighed, 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), har været genstand for megen of-
fentlig debat i kølvandet på et par store og komplicerede uredelighedssager. Det har – sammen 
med et stigende internationalt og nationalt fokus på integritet i forskningen – været baggrunden 
for, at uddannelses- og forskningsministeren i februar 2015 nedsatte et ekspertudvalg til eftersyn 
af UVVU-systemet.          
 Ekspertudvalget afgiver med denne rapport sine anbefalinger til tilpasninger af de gælden-
de rammer for UVVU. Anbefalingerne er resultatet af det arbejde, som vi over de seneste måne-
der har gennemført i dette udvalg.  
 
Som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til udvalgets medlemmer: 
Professor Lars Døvling Andersen, professor og dr.scient.soc. Kirsten Blinkenberg Hastrup, pro-
fessor og overlæge Anne-Mette Hvas, professor og dr.scient.pol. Lotte Jensen, professor og læge 
Kirsten Ohm Kyvik, professor og dr.jur. Jens Schovsbo samt de meget kompetente medarbejdere 
i Styrelsen for Forskning og Innovation. Det har været en fornøjelse at være en del af udvalgets 
konstruktive diskussioner og overvejelser, og jeg er særligt glad for at kunne sige, at vi alle står 
bag rapportens anbefalinger. Også en tak til universiteterne, som har været behjælpelige med en 
række faktuelle oplysninger og en tak til alle andre, som har bidraget til udvalgets arbejde.    
 Det har været ambitionen med udvalgets arbejde at tilvejebringe et solidt grundlag for de 
videre overvejelser om ændringer af det eksisterende system til håndtering af videnskabelig 
uredelighed i Danmark, og jeg håber, at forskersamfundet vil synes, at vi er nået i mål med dette. 
Det er og har for ekspertudvalget været helt afgørende, at vi får et fremtidigt system, som har 
legitimitet og opnår accept i brede kredse i forskningsverdenen.   
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Jeg håber, at rapporten vil give et godt afsæt for en grundig og konstruktiv debat om, hvordan vi 
skal tage hånd om udfordringen med at bekæmpe de forhåbentlig få tilfælde af videnskabelig 
uredelighed og først og fremmest fremme den gode praksis i dansk forskning.       
 
 
Jens Oddershede 
Formand for ekspertudvalget vedr. UVVU 
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Sammenfatning af ekspertudvalgets 
anbefalinger  

Ekspertudvalgets eftersyn af de nuværende rammer for Udvalgene 
vedrørende Videnskabelig Uredelighed har resulteret i 12 konkrete 
anbefalinger til ændringer/ikke-ændringer inden for de områder, som 
ekspertudvalget har undersøgt nærmere.  

 
Anbefaling 1 (definition af videnskabelig uredelighed) 
En fremtidig definition af videnskabelig uredelighed bør lyde: 
 
"Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering som er be-
gået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rappor-
tering af forskningsmæssige resultater. 
 
Fabrikering er konstruktion af data eller substitution med fiktive data. 
 
Forfalskning er manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer, el-
ler ændringer eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning frem-
står misvisende. 
 
Plagiering er tilegnelse af ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber 
uden retmæssig kreditering." 
 

Den foreslåede definition tager udgangspunkt i den amerikanske uredelighedsdefinition 
og begrænser området for videnskabelig uredelighed til fabrikering, forfalskning og plagi-
ering (FFP). FFP-begreberne udfoldes ved forslaget yderligere gennem tre korte uddy-
bende afsnit.  

Det nuværende tilregnelseskrav (forsæt eller grov uagtsomhed) fastholdes.  

 
 
Anbefaling 2 (håndtering af QRP) 
Ansvaret for at håndtere Questionable Research Practice (QRP) bør placeres hos 
den involverede forskningsinstitution. Der skal i den forbindelse indføres en pligt 
for forskningsinstitutionerne til at behandle QRP-sager.  
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Der bør indføres en årlig afrapportering til UVVU fra de enkelte forskningsinstitu-
tioner om de QRP-sager, som institutionen har haft i løbet af året.  
 
UVVU bør få mulighed for under behandlingen af en konkret uredelighedssag at 
henvise spørgsmål om QRP til behandling på den involverede forskningsinstituti-
on. 
 

Det er lige så vigtigt at sikre en håndtering af QRP, som det er at have et optimalt urede-
lighedssystem. 

QRP håndteres bedst på den involverede forskningsinstitution, da denne er nærmest den 
udvikling, der dynamisk fastlægger indholdet af god videnskabelig praksis. Samtidig er 
det hensigtsmæssigt at sikre et centralt overblik på området gennem en årlig rapportering 
af QRP-sager til UVVU.  

Med indførelsen af en mulighed for UVVU til at henvise QRP-sager til håndtering på den 
involverede forskningsinstitution er den manglende mulighed for graduering i UVVU's 
afgørelser adresseret.   

 
 
Anbefaling 3 (terminologien omkring videnskabelig uredelighed) 
Terminologien 'videnskabelig uredelighed' bør fastholdes.  
 
Den i Danmark anvendte oversættelse af begrebet bør ændres til 'research mis-
conduct' fremfor det nuværende 'scientific dishonesty'. Dette indebærer, at 
UVVU's engelske navn bør ændres fra Danish Committees on Scientific Dishonesty 
til Danish Committees on Research Misconduct. 
 

Videnskabelig uredelighed er en fasttømret terminologi i Danmark, og der er således tale 
om et velkendt begreb, der ikke er grundlag for at ændre.  

Den i Danmark hidtil anvendte engelske oversættelse af begrebet kan derimod med fordel 
ændres til 'research misconduct' for at sikre overensstemmelse med international praksis.   

 
 
Anbefaling 4 (behandling af uredelighedssager) 
Sager om egentlig videnskabelig uredelighed bør for så vidt angår fabrikering og 
forfalskning alene behandles i UVVU, mens sager vedrørende plagiering og/eller 
forfatterskaber efter en konkret vurdering bør kunne behandles af forskningsinsti-
tutionen og indrapporteres til UVVU.  
 
Indgives en anmeldelse om videnskabelig uredelighed til forskningsinstitutionen, 
skal denne videresende anmeldelsen til UVVU.  
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Der bør etableres en proces, hvor UVVU til brug for behandlingen af uredeligheds-
sager indhenter en redegørelse fra den involverede forskningsinstitution.  
 
UVVU bør få mulighed for at henvise spørgsmål om QRP, som er afdækket under 
sådanne sagers behandling eller i forbindelse med deres afslutning, til behandling 
på den involverede forskningsinstitution.  
 

Ekspertudvalget har lagt vægt på, at der er en samlet indgang for og tilgang til behandlin-
gen af uredelighedssager og en klar ansvarsfordeling mellem UVVU og forskningsinstitu-
tionerne. Derfor lægges der op til, at sager om videnskabelig uredelighed alene behandles 
i UVVU (med undtagelse af plagierings- og forfatterskabssager).  

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at etablere en fast proces, hvor den invol-
verede forskningsinstitution inddrages i sagen i form af afgivelse af en redegørelse over 
sagens faktiske forhold.  

 
 
Anbefaling 5 (behandling af QRP-sager) 
QRP-sager bør alene behandles på den involverede forskningsinstitution. I den 
forbindelse bør forskningsinstitutionerne, navnlig universiteterne, forpligtes til at 
etablere systemer til håndtering af QRP-sager, som er uafhængige af ledelsen. 
Forskningsinstitutionerne bør endvidere have procedurer for behandlingen af 
QRP-sager samt så vidt muligt sikre en ensartet tilgang til sagernes behandling på 
den enkelte forskningsinstitution.  
 
Dette bør kombineres med, at forskningsinstitutionerne årligt skal rapportere be-
handlede QRP-sager til UVVU, som fører et centralt overblik over QRP-
håndteringen i Danmark. Som et led heri bør UVVU hvert år udgive en samlet 
QRP-beretning.   
 

Forskningsinstitutionerne er nærmest til at håndtere QRP og dermed også behandle 
QRP-sager. Ekspertudvalget har lagt vægt på, at forskningsinstitutionerne forpligtes til at 
behandle sådanne sager på en gennemsigtig og fair måde og til at have procedurer herfor 
på plads. Den danske kodeks for integritet i forskning er et godt udgangspunkt i den for-
bindelse. 

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de danske forskningsinstitutioner har et sådant bered-
skab på plads senest 1. januar 2017. 

 
 
Anbefaling 6 (UVVU's mulighed for at tage sager op af egen drift) 
UVVU bør få mulighed for undtagelsesvist at tage sager op af egen drift, hvis UVVU 
vurderer, at der er en berettiget mistanke om videnskabelig uredelighed.  
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Udgangspunktet bør fortsat være, at behandlingen af uredelighedssager sker på baggrund 
af konkrete anmeldelser til UVVU.  

Der er dog anledning til at lette adgangen for UVVU til undtagelsesvist at tage sager op af 
egen drift, f.eks. fordi UVVU med den foreslåede årlige rapportering af QRP-sager fra 
forskningsinstitutionerne kan tænkes at støde på sager, som kunne indeholde egentlig vi-
denskabelig uredelighed.  

 
 
Anbefaling 7 (organisering af UVVU) 
UVVU bør fremover bestå af ét samlet uredelighedsudvalg med 5-6 faste faglige 
medlemmer fra hvert sit fagområde, som tilsammen dækker alle videnskabelige 
forskningsområder, og en landsdommer som formand.  
 
UVVU bør som udgangspunkt indhente ekstern ad hoc-ekspertbistand, herunder 
bistand fra udenlandske eksperter, i forbindelse med de fleste sager, bortset fra de 
mest ukomplicerede.  
 

Den foreslåede model vil føre til en mere strømlinet og ensartet sagsbehandling, samtidig 
med at hensynet til bred faglig afspejling i UVVU tilgodeses. Endvidere vil mere fagspeci-
fikke hensyn kunne yderligere tilgodeses ved i højere grad at inddrage eksterne eksperter.  

 
 
Anbefaling 8 (klagemuligheder/appel i uredelighedssager) 
Afskæringen af klagemuligheden i afgørelser truffet af UVVU bør fastholdes, da 
både retlige og faglige hensyn er tilgodeset med den nuværende (og den af ekspert-
udvalget foreslåede) konstruktion. 
 

Det er vanskeligt at forestille sig en administrativ klageadgang, som vil have større retlig 
(landsdommer) eller faglig (anerkendte forskere) indsigt end UVVU på uredelighedsom-
rådet. Der vil således alene kunne være tale om at nedsætte en slags 'ekstra UVVU-
udvalg', hvilket vil være en atypisk og ressourcetung forvaltningsretlig proces, som endvi-
dere kan medføre længere sagsbehandlingstid, uden at afgørelserne nødvendigvis får et 
mere rigtigt indhold.  

 
 
Anbefaling 9 (sagsbehandlingstid) 
Anmelderen i sager for UVVU bør ikke automatisk opnå partsstatus i sagen.   
 
Der bør indføres en vejledende tidsfrist om, at uredelighedssager som udgangs-
punkt skal være afsluttet inden for et år fra tidspunktet for anmeldelsen.  
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Sagsbehandlingstiden i UVVU skyldes i høj grad sagernes komplicerede og omfangsrige 
karakter, hvilket delvist skyldes de store mængder materiale, parterne fremsender. I den 
henseende er der ikke samme tungtvejende hensyn at tage til, at anmelderen i en sag 
kommer til orde i samme grad som den anmeldte (sidstnævnte skal naturligvis have fuld 
ret til at forsvare sig mod anklagerne).  

Forslaget om vejledende tidsfrister afspejler, at international praksis viser, at andre lan-
des systemer i et vist omfang opererer under sådanne frister.  

 
 
Anbefaling 10 (sanktionsmuligheder i uredelighedssager) 
UVVU's mulighed for at orientere relevante interessenter om en afgørelse om vi-
denskabelig uredelighed bør udvides med muligheden for at orientere de implice-
rede udgivere.  
 
Samtidig bør sanktionsmuligheden, hvorefter UVVU kan henstille til den indkla-
gede forsker om at trække den videnskabelige artikel tilbage, fjernes.  
 

Den grundlæggende fordeling af sanktionskompetencer i det danske uredelighedssystem 
synes hensigtsmæssig og afspejler i vidt omfang international praksis.  

De foreslåede justeringer er begrundet i et ønske om adgang til at inddrage udgiveren i en 
konkret sag, da denne har en vigtig rolle at spille i forhold til håndtering af videnskabelig 
uredelighed og opfølgning på UVVU's afgørelser herom.  

 
 
Anbefaling 11 (whistleblower-ordning i UVVU-systemet) 
Der bør ikke indføres en whistleblower-ordning i UVVU-systemet.  
 

Det er vanskeligt at etablere en velfungerende whistleblower-ordning i UVVU-systemet, 
da forvaltnings- og offentligretlige regler medfører, at anmelderes identitet sjældent vil 
kunne holdes skjult for den indklagede. Hertil kommer, at der er afgørende hensyn imod 
indførelsen af en whistleblower-ordning på området, f.eks. begrænsning af chikanøse 
anmeldelser, som vejer tungere end fordelene ved en sådan ordning.  
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Anbefaling 12 (håndtering af 'falske anklager') 
'Falske anklager' om videnskabelig uredelighed bør ikke være en del af området for 
videnskabelig uredelighed, men bør derimod håndteres som en del af QRP. 
 
 

Falske anklager håndteres bedst som en del af QRP og omtales også i den danske kodeks 
for integritet i forskning som et brud på god videnskabelig praksis. Falske anklager kan 
ikke sidestilles med egentlig FFP, som ekspertudvalget foreslår uredelighedsområdet be-
grænset til.  
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Kommissorium og baggrund 

Ekspertudvalget blev nedsat af uddannelses- og forskningsministeren den 
21. januar 2015 med det formål at foretage et eftersyn af de nuværende 
rammer for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). 
Med udgangspunkt heri fik ekspertudvalget til opgave at komme med 
eventuelle anbefalinger til UVVU-systemet, som kunne føre til en 
optimering af behandlingen af uredelighedssager i Danmark. 

UVVU-systemet og den måde, vi behandler sager om videnskabelig uredelighed i Danmark, har 
særligt de seneste år været omdrejningspunkt for debat i danske medier og forskerkredse. UVVU 
har haft nogle større og komplicerede uredelighedssager, som også offentligheden har vist stor 
interesse for. Det gælder særligt sagerne vedrørende Milena Penkowa og Bente Klarlund Peder-
sen, som har sat UVVU-systemet under et vist pres. UVVU's håndtering af disse sager og selve 
det danske uredelighedssystem er i den forbindelse blevet udsat for en del kritik.  
 Kritikken går blandt andet på, at vi i Danmark anvender en for bred definition af videnska-
belig uredelighed, som er ude af trit med international praksis på området, at der er en alt for 
lang sagsbehandlingstid i uredelighedssager, og at sagerne i UVVU primært skyldes splid og 
personlige konflikter mellem de forskere, der er parter i sagen. Hertil kommer bemærkninger 
om, at det danske uredelighedssystem adskiller sig fra andre landes systemer, bl.a. ved mang-
lende inddragelse af forskningsinstitutionerne i behandlingen af konkrete sager.  
 
Samtidig med debatten omkring UVVU og de omtalte uredelighedssager er der gennemført en 
fælles indsats af de danske universiteter, offentlige og private forskningsråd og fonde, en række 
andre danske forskningsinstitutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke 
integriteten i dansk forskning. Dette har ført til lanceringen af en ny dansk kodeks for integritet i 
forskning - Danish Code of Conduct for Research Integrity - der siden udgivelsen i november 
2014 har opnået officiel tilslutning fra ca. 35 forskningsinstitutioner, forskningsråd og fonde. 
Kodeksen indeholder anbefalinger til, hvordan forskere og institutioner kan være med til at sikre 
integriteten og troværdigheden i den forskning, der udføres i Danmark.  
 Det danske arbejde med integritet i forskning afspejler et internationalt fokus i samme 
retning, hvor bl.a. EU er begyndt at interessere sig betydeligt mere for emnet.1 På den internati-
onale dagsorden er der også en erkendelse af, at en styrkelse af forskningens integritet går videre 
end blot en håndtering af egentlig videnskabelig uredelighed. I området mellem den gode viden-
                                                                 
1 EU har inddraget forskningsintegritet i reglerne for deltagelse i EU's 8. forskningsrammeprogram Horizon 2020 

og i programmets 'Model Grant Agreements'. Siden har EU fulgt op ved at afsætte Horizon 2020-midler til flere 

'research integrity'-forskningsprojekter og udvidet Kommissionens kontor for etik til også at omfatte integritet. 

Senest har Kommissionen givet udtryk for, at der vil komme et initiativ vedrørende forskningsintegritet primo 

2016. Luxembourgs EU-formandsskab (andet halvår 2015) har også tilkendegivet, at integritet i forskning er en 

prioritet, og det forventes, at rådskonklusioner herom vil blive vedtaget i december 2015.  
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skabelige praksis og videnskabelig uredelighed er der således et gråt område med (større eller 
mindre) brud på god videnskabelig praksis, som af mange eksperter anses for at udgøre en stør-
re belastning for forskningens troværdighed og integritet end de mere sjældne (omend også 
mere alvorlige) uredelighedstilfælde. Dette grå område betegnes Questionable Research Practice 
(QRP), og en effektiv håndtering heraf er mindst lige så vigtig som et optimalt system til behand-
lingen af uredelighedssager. Det har derfor også været væsentligt at inddrage spørgsmålet om 
håndtering af QRP i Danmark i ekspertudvalgets eftersyn af det danske uredelighedssystem.  
 
I kommissoriet for ekspertudvalget er der identificeret syv fokusområder for eftersynet af 
UVVU:2 
 

I. Definitionen af videnskabelig uredelighed 
II. Håndtering af Questionable Research Practice (QRP) 

III. Større grad af decentral medvirken for involverede forskningsinstitutioner 
IV. Muligheden for at tage sager om videnskabelig uredelighed op 
V. Klagemuligheder 

VI. Indførelse af yderligere sanktionsmuligheder 
VII. Beskyttelse af whistleblowere 

 
Derudover har ekspertudvalget besluttet også at undersøge følgende områder:  
 

VIII. Terminologien omkring 'videnskabelig uredelighed' 
IX. Organiseringen af UVVU 
X. Sagsbehandlingstiden 

XI. Håndtering af 'falske anklager' om videnskabelig uredelighed 
 
I rapporten er disse i alt 11 fokusområder fordelt på tre overordnede emner: 1) Videnskabelig 
uredelighed og Questionable Research Practice (QRP), 2) Behandling af uredeligheds- og QRP-
sager og 3) Retssikkerhedsmæssige aspekter ved det danske uredelighedssystem.  
 
Forud for nedsættelsen af ekspertudvalget har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbej-
det en redegørelse vedrørende uredelighedssystemerne i 16 andre lande sammenholdt med det 
danske system.3 Redegørelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 13 lande i Europa4 
samt USA, Canada og Australien gennemført første gang i efteråret 2012 fulgt op med en opdate-
ring i 2014. For at supplere spørgeskemaundersøgelsen blev der i 2014 gennemført kvalitative 
interviews med én eller flere personer fra fem af de deltagende lande.5  
 Redegørelsen (i det følgende betegnet FI's landeanalyse) og baggrundsmaterialet hertil, 
som ekspertudvalget har fået stillet til rådighed, har i vidt omfang dannet grundlag for ekspert-

                                                                 
2 Kommissoriet kan tilgås her: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/andre-udvalg-og-

fonde/ekspertudvalg-vedr-uvvu, hvor man også kan læse mere om ekspertudvalget. Kommissorium vedlægges 
også som appendiks 1.  

3 'Redegørelse for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed i et internationalt perspektiv', udarbejdet af 
Styrelsen for Forskning og Innovation, 21. januar 2015 (i det følgende betegnet FI's landeanalyse).  Kan tilgås via 
ovennævnte link og vedlægges som appendiks 2.  

4 Belgien, Finland, Holland, Irland, Kroatien, Luxembourg, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tysk-
land og Østrig. 

5 Finland, Holland, Irland, Norge og USA.  

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/andre-udvalg-og-fonde/ekspertudvalg-vedr-uvvu
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/andre-udvalg-og-fonde/ekspertudvalg-vedr-uvvu
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udvalgets sammenligning af UVVU og andre landes uredelighedssystemer. Ekspertudvalget har 
samtidig indhentet relevant supplerende materiale, hvor dette har været nødvendigt.6   

                                                                 
6 I Norge er man også i gang med at revidere det regelsæt, der anvendes i forbindelse med videnskabelig uredelig-

hed, navnlig Forskningsetikkloven og en dertil hørende bekendtgørelse. Status på den norske revision er, at et 
forslag til ændringer fra Kunnskapsdepartementet har været sendt i bred høring med frist 31. oktober 2015. For-
slaget og høringen kan tilgås her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-revisjon-av-
forskningsetikkloven/id2427309/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-revisjon-av-forskningsetikkloven/id2427309/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-revisjon-av-forskningsetikkloven/id2427309/
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1. Videnskabelig uredelighed og Que-
stionable Research Practice (QRP) 

Den seneste tids debat om UVVU, som i høj grad er affødt af nogle af de 
store uredelighedssager, UVVU har behandlet de sidste par år, har navnlig 
centreret sig om to forhold: den danske definition af videnskabelig 
uredelighed og UVVU's manglende mulighed for at graduere sine 
afgørelser. Ekspertudvalget har på denne baggrund set nærmere på en 
justering af uredelighedsdefinitionen og på en mere formaliseret tilgang til 
QRP i Danmark, hvor også spørgsmålet om graduering af UVVU's 
afgørelser inddrages.  
 
Ekspertudvalget fremsætter i afsnit 1.1 forslag til en klarere og mere 
afgrænset definition af videnskabelig uredelighed, som begrænser 
området til fabrikering, forfalskning og plagiering - også kaldet FFP. 
Ekspertudvalget når også frem til, at det nuværende tilregnelseskrav (også 
kaldet skyldkravet) bør fastholdes som forsæt og grov uagtsomhed, selvom 
navnlig det forhold, at vi i Danmark kan kende forskere uredelige som 
følge af groft uagtsom adfærd, har været et af omdrejningspunkterne for 
kritikken af UVVU. Med et krav om, at videnskabelig uredelighed kræver 
forsæt eller grov uagtsomhed, vil der også fremover stilles høje krav til den 
udviste skyld, jf. hertil Østre Landsrets dom af 18. februar 2015, som 
omtales nærmere under afsnit 1.1.   
 
Samtidig med ændringen af uredelighedsdefinitionen bør forskningsinsti-
tutionerne forpligtes til at håndtere QRP, jf. nærmere afsnit 1.2. Her vil der 
også være et vist samspil med UVVU i form af dels institutionernes årlige 
rapportering til UVVU, dels UVVU's mulighed for at henvise QRP til 
behandling på forskningsinstitutionen. Det er bredt anerkendt, at QRP har 
lige så stor, måske endda større, skadevirkning på forskningen som 
egentlig videnskabelig uredelighed, hvorfor håndteringen af QRP anses for 
mindst lige så vigtig som håndteringen af uredelighedstilfælde. Med 
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ekspertudvalgets forslag vil UVVU også få den efterspurgte mulighed for 
en vis graduering i afgørelserne, da kritisable forhold, som ikke er alvorlige 
nok til at udgøre videnskabelig uredelighed, kan henvises til behandling på 
forskningsinstitutionen som mulig QRP.     
 
I forlængelse heraf har ekspertudvalget i afsnit 1.3 set nærmere på 
terminologien på uredelighedsområdet, bl.a. fordi den i Danmark 
anvendte engelske oversættelse af 'uredelighed' til 'dishonesty' ikke i 
samme grad genfindes i andre landes terminologi, hvor det typisk er 
begrebet 'research misconduct', der anvendes. 
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1.1 Definition af videnskabelig uredelighed 

Helt centralt for, hvordan videnskabelig uredelighed skal håndteres, står spørgsmålet om, hvil-
ken definition af begrebet der skal anvendes. Dette spørgsmål har også været omdrejningspunkt 
for en del af den kritik og debat, der har været omkring det danske uredelighedssystem. Ek-
spertudvalget har derfor foretaget en undersøgelse af den nuværende danske uredelighedsdefini-
tion, herunder den historiske kontekst, og set nærmere på, om det er hensigtsmæssigt at foreta-
ge justeringer i den nuværende definition.  
 Det har været afgørende for ekspertudvalget, at definitionen af videnskabelig uredelighed 
er så klar og præcis som muligt, at definitionen kan opfylde formålet bag et uredelighedssystem, 
og at den danske definition er i tråd med international praksis.7  

1.1.1 Historisk udvikling af uredelighedsbegrebet i UVVU8 
Siden oprettelsen af UVVU i 1992 har udvalgene arbejdet efter fire forskellige formuleringer af 
definitionen af videnskabelig uredelighed. Kendetegnende for alle definitioner i hele perioden 
har været, at definitionen har haft en objektiv del og en subjektiv del. Den objektive del er en 
beskrivelse af den adfærd og de forhold, der kan udgøre videnskabelig uredelighed. Den subjek-
tive del (også kaldet skyldkravet) er en beskrivelse af den tilregnelse, der kræves hos den indkla-
gede.  
 Formålet bag uredelighedsdefinitionen har været at omfatte de situationer, hvor forskning 
og forskningsresultater på en eller anden vis er blevet fordrejet, og hvor en person kan klandres 
herfor. Grundelementerne i de forskellige uredelighedsdefinitioner har derfor, på trods af varie-
rende formuleringer, været de samme siden 1992, hvilket også afspejles af de stort set enslyden-
de eksempler på uredelighed, som har været medtaget i alle fire formuleringer.  
 I den danske uredelighedsdefinition har tilregnelseskravet altid været, at en konklusion om 
videnskabelig uredelighed forudsætter, at den indklagede forsker har handlet forsætligt eller 
groft uagtsomt. Der kan således ikke statueres videnskabelig uredelighed, hvis der ikke har været 
den fornødne grad af forsæt eller grov uagtsomhed. 
 

FORSÆT OG UAGTSOMHED 
Når man i lovbestemmelser arbejder med regler, der har til formål at placere et an-
svar for et givent forhold (eks. i strafferetten), er det sædvanligt, at sådanne lovbe-
stemmelser opdeles i en objektiv del og en subjektiv del.  

Den objektive del beskriver faktiske forhold eller adfærd, som er objektivt konstater-
bart. I strafferetlige lovbestemmelser betegnes dette ofte som et gerningsindhold, og 
som eksempel kan nævnes "den, som dræber en anden [...]", jf. straffelovens9 § 237. 

                                                                 
7 Internationalt drøftes definitioner af videnskabelig uredelighed ofte, særligt i forhold til brede kontra snævre 

definitioner. I USA har man siden årtusindskiftet haft en snæver definition af uredelighed, der begrænser områ-
det til FFP (på engelsk Fabrication, Falsification and Plagiarism), og som erstattede en bredere definition, hvor 
'other serious violations of good practice' tidligere var medtaget. For tiden diskuterer visse kredse i USA, om man 
bør gå tilbage til en bredere uredelighedsdefinition (se artikel af Rebecca Trager i Chemistry World den 15. febru-
ar 2015 : 'US National Academies to revisit scientific misconduct').      

8 Appendiks 1 indeholder en uddybende gennemgang af uredelighedsbegrebets udvikling fra oprettelsen af UVVU i 
1992 til i dag.  

9 Lovbekendtgørelse nr. 871 af 4. juli 2014. 
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Her kan det objektivt konstateres, om en person har dræbt en anden person. Den 
subjektive del vedrører spørgsmålet om skyld. Det er således fast antaget, at en place-
ring af et ansvar eller en straf kræver en grad af skyld hos den pågældende. Inden for 
strafferetten betegnes dette tilregnelseskravet. Skyldkravet kan grundlæggende ind-
deles i forsæt, uagtsomhed (grov og simpel) og objektivt ansvar.  

Forsæt og uagtsomhed, herunder grov uagtsomhed, er velkendte begreber inden for 
retsvidenskab. Lovgivningen indeholder ikke en entydig definition af begreberne, som 
således må fortolkes i overensstemmelse med den almindelige juridiske teori og prak-
sis om forsæt og uagtsomhed.  Begreberne kendes særligt fra strafferetten, hvor det er 
en betingelse for at straffe, at der skal være tilregnelse hos den handlende (også kendt 
som nulla poena sine culpa), hvilket fremgår af straffelovens § 19.  

Forsæt 
Det strafferetlige forsætsbegreb er i Karnovs kommentar til straffelovens § 19 (note 
112) beskrevet som følgende 

"Forsæt foreligger herefter 1) når den følge, der hører til gerningsindholdet, har 
været tilstræbt, 2) mht. følger, som gerningsmanden har anset for nødvendigt 
forbundne med det formål, der tilstræbes, 3) mht. hvad der er forudset som over-
vejende sandsynlig [...] samt 4) når der er handlet under en vis risiko, som den 
handlende har godkendt som et alternativ (i modsætning til, at der er handlet i til-
lid til, at risikoen ikke realiseres)." 

Forsæt kan således inden for strafferetten foreligge som direkte forsæt (nr. 1 og 2), 
sandsynlighedsforsæt (nr. 3) og eventualitetsforsæt (nr. 4), også betegnet dolus 
eventualis. 

Det direkte forsæt betegnes ofte som den højeste grad af forsæt10 og indebærer, at 
den handlende har haft til hensigt eller villet (tilstræbt) en bestemt følge af sin hand-
ling, f.eks. foreligger der forsætligt manddrab, hvis den handlende har ønsket at slå 
personen ihjel. Det direkte forsæt omfatter også tilfælde, hvor den handlende har 
vidst, at handlingen havde den bestemte følge, selvom den handlende ikke har haft 
denne følge til hensigt.  

Da det kan være særdeles vanskeligt at bevise, at en person har haft en bestemt følge 
til hensigt eller har haft viden om denne følge på handlingstidspunktet, foreligger der 
også forsæt i de tilfælde, hvor den handlende må anse det for overvejende sandsynligt 
(mere end 50 %), at den relevante følge vil indtræde. Dette betegnes sandsynligheds-
forsæt.  

Den sidste forsætsform, dolus eventualis, er et sjældnere syn inden for strafferetten, 
og selvom Højesteret har anerkendt forsætsformen, har retten samtidig udtalt, at der 
skal vises tilbageholdenhed med anvendelse af denne type forsæt. Dolus eventualis 
kan foreligge i to tilfælde: 1) hvis den handlende må antages at ville have handlet på 
samme måde, hvis han/hun havde vidst, at følgen ville indtræde, og 2) hvis den hand-

                                                                 
10 Vagn Greve, 'Det strafferetlige ansvar', 2004, 2. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 210 f.  
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lende har indset muligheden af, at en vis følge kan indtræde og har accepteret mulig-
heden for, at følgen vil indtræde (”ske hvad der vil”).11 

Sammenfattende og lidt firkantet sagt kan forsæt grundlæggende defineres som 
handlinger, der foretages med hensigt/vilje til en bestemt følge, og i visse situationer 
handlinger, hvor den pågældende har måttet kunne indse, at den relevante følge af 
handlingen var overvejende sandsynlig. Det kan i den forbindelse bemærkes, at det er 
fast antaget, at manglende kendskab til loven som udgangspunkt ikke fritager for an-
svar. 

(Grov) uagtsomhed 
Der findes en række forbrydelser inden for straffeloven, som er strafbare, selv hvis 
der 'kun' er handlet uagtsomt, og tilsvarende gør sig gældende i speciallovgivningen, 
f.eks. i færdselsloven. I forhold til enkelte af disse forbrydelser er det påkrævet, at den 
udviste uagtsomhed skal være grov i modsætning til det, der kaldes simpel uagtsom-
hed. Begreberne uagtsomhed og grov uagtsomhed kendes også fra erstatningsretten.  

Følgende fremgår af Karnovs note 112 til straffelovens § 19 vedrørende uagtsomheds-
begrebet: 

"Undertiden er det tilstrækkeligt, at der er udvist uagtsomhed, dvs. at gernings-
manden har tilsidesat den agtpågivenhed, som kunne kræves under hensyn til 
hans individuelle evner. [...] Hurwitz: Alm d 243 anfører, at retspraksis uden 
udtrykkelig lovhjemmel kan begrænse uagtsomhedsområdet, så det nærmer sig 
en grov uagtsomhed, f.eks. ved uagtsomt manddrab, medens det omvendt ved vis-
se bagatelforseelser stærkt kan nærme sig et objektivt ansvar [...] Om der forelig-
ger uagtsomhed, beror vel på en individuel bedømmelse, men forudsætningen for 
straf må være, at handlingen har overskredet en objektiv norm; særlig gode indi-
viduelle evner kan kun underbygge straffekrav på den måde, at disse evner kan 
indicere, at gerningsmanden har haft en særlig kundskab [...]"   

Det afgørende for, om en person har handlet uagtsomt er således en vurdering af, om 
personen objektivt har tilsidesat de handlenormer, der kan anses for rimelige lige 
netop i forhold til den pågældende person. Uagtsomhed kan foreligge både bevidst 
(den handlende er opmærksom på risikomomentet uden at opfylde kravene til forsæt) 
og ubevidst (den handlende er ikke opmærksom på risikomomentet, men burde være 
det).  

Grov uagtsomhed foreligger ved særligt klare og særligt bebrejdelsesværdige afvigel-
ser fra normen, der gælder for den konkrete person i den konkrete situation.   

I den kommenterede straffelov fra 2009 anføres det generelt om uagtsomhedsvurde-
ringer, at der altid skal anlægges en individuel vurdering i det konkrete tilfælde, og at 
det "næppe [er] muligt generelt at angive brugbare kriterier til afgørelsen af, hvor-

                                                                 
11 Disse to tilfælde betegnes også det hypotetiske eventualitetsforsæt og det positive indvilligelsesforsæt, jf. Vagn 

Greve m.fl., 'Kommenteret straffelov, Almindelig del', 2009, 9. omarbejdede udgave, Jurist- og Økonomforbun-
dets Forlag, s. 225-226. 
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når der er handlet uagtsomt. [...] Det synes således alene muligt at belyse uagtsom-
hedskravet ved at studere retspraksis inden for det relevante område."12  

Grundlæggende kan det udledes af ovenstående, at forståelsen af (grov) uagtsomhed 
inden for et givent retsområde afhænger af de særlige forhold, der gør sig gældende 
inden for netop dette område.  

 
Østre Landsrets dom af 18. februar 2015 vedrørende en afgørelse om videnskabelig uredelighed 
truffet af UVVU illustrerer Østre Landsrets opfattelse af (se fakta-boks nedenfor), at der skal en 
del til for at finde en forsker uredelig. Begrebet videnskabelig uredelighed er derfor også og har 
altid været reserveret til de mest alvorlige tilfælde.  
 

ØSTRE LANDSRETS DOM I UVVU-SAGEN VEDR. BENTE KLARLUND 
PEDERSEN 
UVVU afgjorde i august 2014 en længerevarende og højprofileret sag vedrørende en 
anmeldelse over forskeren Bente Klarlund Pedersen.  

Under sagens behandling i UVVU havde Bente Klarlund Pedersen gjort gældende, at 
spørgsmålet om eventuel videnskabelig uredelighed skulle afgøres efter det uredelig-
hedsbegreb, der var gældende på tidspunktet for artiklernes indgivelse til publicering. 
UVVU foretog derfor under sagen en gennemgang af uredelighedsbegrebets udvikling 
over tid. UVVU konkluderede i den forbindelse, at definitionen af videnskabelig ure-
delighed i realiteten har haft samme indhold siden 1992, og at UVVU derfor i afgørel-
sen ville anvende den formulering, der fremgår af den nugældende lov og den seneste 
bekendtgørelse. UVVU foretog samtidig en prøvelse af, om en vurdering efter den på 
afgivelsen af artiklen gældende definition ville have ført til en anden konklusion og 
fandt ikke, at dette var tilfældet. UVVU nåede frem til en konklusion om, at Bente 
Klarlund Pedersen havde handlet videnskabeligt uredeligt.   

Bente Klarlund Pedersen indbragte UVVU's afgørelse i sagen for Østre Landsret bl.a. 
med påstand om, at UVVU skulle anvende det uredelighedsbegreb, der var gældende 
på tidspunktet for artiklernes indgivelse til publicering. I Østre Landrets dom i sagen 
forholder retten sig ikke eksplicit til, om uredelighedsbegrebet har ændret sig over tid, 
men konkluderer, at "Landsretten tiltræder parternes synspunkt om, at det er det 
for tiden for afgivelsen eller publiceringen af artiklerne gældende uredelighedsbe-
greb, der skal anvendes." Retten foretager derudover en vurdering af uredeligheds-
begrebet og konkluderer i den forbindelse, at "området for videnskabelig uredelighed 
siden 1992 har været karakteriseret ved en bevidst - eller ved en hertil grænsende 
grov uagtsomhed - tilsidesættelse af grundlæggende krav til videnskabelig forsk-
ning. Landsretten finder på samme baggrund endvidere, at området for videnska-
belig uredelighed omfatter tilfælde, hvor det med fornøden klarhed må kunne læg-
ges til grund, at den pågældende forsker handlede bevidst eller groft uagtsomt i for-
bindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab." 

                                                                 
12 Vagn Greve m.fl., 'Kommenteret straffelov, Almindelig del', 2009, 9. omarbejdede udgave, Jurist- og Økonom-

forbundets Forlag, s. 237 f. 
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Efter en vurdering af den konkrete sag og af UVVU's afgørelse i sagen nåede landsret-
ten frem til, at Bente Klarlund Pedersen ikke kunne anses for at have handlet viden-
skabeligt uredeligt i forbindelse med de omhandlede forhold, idet det ikke med for-
nøden klarhed kunne lægges til grund, at hun havde handlet forsætligt eller groft 
uagtsomt i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab i de 
indklagede artikler. Landsretten ophævede derfor UVVU 's afgørelse.     

1.1.2 Uredelighedsdefinitionen i et internationalt perspektiv 
FI's landeanalyse viser, at der ikke findes en officiel og entydig definition af videnskabelig urede-
lighed, hvilket også anerkendes i de internationale fora, der beskæftiger sig med emnet. Der er 
en betydelig variation i sammensætningen og formen af de enkelte landes definitioner, som kan 
være begrundet i særlige traditioner, kulturelle forhold, opbygningen af forskningsstrukturen i 
det pågældende land eller (ofte) helt konkrete uredelighedssager.  
 Forskellige lande har forskellige definitioner, men det står dog klart, at kerneområdet for 
uredelighed er fabrikering, forfalskning og plagiering - internationalt kaldet FFP (på engelsk 
'Fabrication', 'Falsification' og 'Plagiarism'). Det er kun enkelte lande, der ikke inddrager disse 
tre begreber som grundlaget for deres uredelighedsdefinitioner og i de lande, der ikke direkte 
medtager FFP i definitionen, er der endvidere en klar forståelse af, at netop disse tre begreber er 
det, der traditionelt kendetegner videnskabelig uredelighed.  
 Flere landes definitioner indeholder derudover nogle supplerende beskrivelser af adfærd 
og forhold, der ikke direkte kan henføres under FFP, men som landene alligevel har ønsket skal 
være en del af området for videnskabelig uredelighed.  
 I flere lande indeholder uredelighedsdefinitionen et subjektivt krav, dvs. et krav om fornø-
den tilregnelse hos den indklagede, som vi også kender det fra den nuværende danske definition. 
Ved en gennemgang af definitionerne støder man således på formuleringer om, at et forhold skal 
være begået "intentionally", "knowingly", "recklessly", "grossly negligent" osv. Man ser endvi-
dere ofte (mest i angelsaksiske lande) formuleringen "research misconduct does not include 
honest errors". Helt overordnet kan man anlægge den betragtning, at videnskabelig uredelighed 
i et internationalt perspektiv med sikkerhed omfatter bevidst (forsætlig) adfærd, men også i et 
vist omfang ikke-bevidst adfærd, når der er et grundlag for at bebrejde den pågældende for, at 
vedkommende handlede på en måde, der førte til den uredelige adfærd. I tilknytning hertil er 
den gængse holdning, at hændelige fejl o.l., som på dansk formentlig svarer til fejl begået ved 
simpel uagtsomhed, ikke er udtryk for videnskabelig uredelighed.  
 

EKSEMPLER PÅ ANDRE LANDES UREDELIGHEDSDEFINITIONER 
Den amerikanske føderale uredelighedsdefinition lyder:  
"Research misconduct is defined as fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, 
performing, or reviewing research, or in reporting research results. 

• Fabrication is making up data or results and recording or reporting them. 
• Falsification is manipulating research materials, equipment, or processes, or 

changing or omitting data or results such that the research is not accurately 
represented in the research record. 

• Plagiarism is the appropriation of another person’s ideas, processes, results, or 
words without giving appropriate credit. 

• Research misconduct does not include honest error or differences of opinion." 
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Det fremgår endvidere af den føderale definition, at: 
"A finding of research misconduct requires that: 

• There be a significant departure from accepted practices of the relevant re-
search community; and 

• The misconduct be committed intentionally, or knowingly,  
or recklessly; and 

• The allegation be proven by a preponderance of evidence." 
 
I Norge minder uredelighedsdefinitionen meget om den danske, og der blev også 
skelet til den norske definition under en revision af den danske definition i 2008: 
"Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre 
alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uakt-
somt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning." 

Videnskabelig uredelighed er ikke defineret i hollandsk lovgivning. Det centrale (na-
tionale) uredelighedsudvalg 'National Board for Research Integrity', der hviler på fri-
villig tilslutning fra en række organisationer, definerer videnskabelig uredelighed som 
"a violation of norms on research integrity". I forhold til at definere 'the norms on 
research integrity' henvises der til nationale og internationale retningslinjer. Der er 
således tale om en meget bred definition, der løbende udfyldes af praksis og retnings-
linjer.  
 

1.1.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende uredelighedsdefinitionen 
Ved overvejelserne angående eventuelle ændringer i den danske uredelighedsdefinition er det af 
helt central betydning, at justeringerne fører til, 1) at vi i Danmark får så klar en uredelighedsde-
finition som muligt, og 2) at uredelighedsdefinitionen er i overensstemmelse med international 
praksis.  
 
Spørgsmålet om klarhedskrav til definitioner af videnskabelig uredelighed har længe været en 
kendt og jævnligt debatteret problemstilling. I den danske debat har der været fremført syns-
punktet, at en definition begrænset til FFP vil skabe den ønskede klarhed. Blandt dem, der be-
skæftiger sig professionelt med området, er der enighed om, at man ikke på forhånd kan opliste 
alle de situationer, der kan tænkes at udgøre videnskabelig uredelighed, heller ikke inden for 
FFP-området. I den sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at spørgsmålet om, hvorvidt en 
adfærd er udtryk for videnskabelig uredelighed, altid skal vurderes i forhold til det forsknings-
område, som den pågældende sag vedrører.  
 Der bliver både nationalt og internationalt taget initiativer (som eksempelvis det danske 
initiativ med Danish Code of Conduct for Research Integrity eller Vancouver-reglerne13), der kan 
være med til at udstikke nogle retningslinjer for, hvilken adfærd der anses for accepta-
bel/uacceptabel i en given forskningssammenhæng, men det må anses for urealistisk og uhen-
sigtsmæssigt, at man på forhånd i en lovtekst kan definere præcis hvilke situationer, der vil blive 
anset for at være videnskabeligt uredelig adfærd. Der vil i lyset heraf skulle være indeholdt et vist 
skøn og råderum for konkret vurdering i relation til en definition af videnskabelig uredelighed. 
Det nærmere indhold af begrebet videnskabelig uredelighed vil således blive udfyldt gennem 

                                                                 
13 International Committee of Medical Journal Editors - Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, 

and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (senest opdateret i december 2013).  
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afgørelser fra UVVU, praksis på forskningsinstitutionerne og i form af lokale, nationale og inter-
nationale retningslinjer.  
 I den forbindelse kan det nævnes, at selv et begreb som plagiering, der er en del af kerne-
området for uredelighed og af mange betragtes som et entydigt begreb, ikke har en officielt an-
erkendt definition (hverken nationalt eller internationalt), som illustreret ved en nylig sag i 
UVVU, hvor udvalget i afgørelsen har et afsnit med, der forklarer indholdet af begrebet nærmere 
i den konkrete kontekst.  
 
En afspejling af international praksis i forhold til definitionen af videnskabelig uredelighed in-
debærer, at FFP fortsat bør være en del af området for uredelige forhold. Tilsvarende viser inter-
national praksis, at uredelighedsdefinitionen også fremover bør have et subjektivt krav, da det 
også er centralt for sager om videnskabelig uredelighed, at der er en adfærd eller et forhold, som 
kan bebrejdes den pågældende pga. den måde vedkommende har/ikke har ageret.  
 Med henvisning til, at uredelighedsdefinitionen siden UVVU's oprettelse i 1992 har haft en 
opdeling i en objektiv del og en subjektiv del, og at dette afspejler den måde, hvorpå uredelig-
hedsdefinitioner oftest udformes i andre lande, bør denne opdeling fastholdes i en kommende 
definition.  
 
Et afgørende hensyn bag en justeret definition af videnskabelig uredelighed er som tidligere 
nævnt at gøre denne så klar som mulig. Ekspertudvalget har kunnet konstatere, at formulerin-
gen "og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis" i den nuværende definition har 
givet anledning til en vis usikkerhed om, hvad videnskabelig uredelighed omfatter, og tvivl om vi 
i Danmark er i tråd med international praksis på området. I forbindelse hermed må det samtidig 
erkendes, at der ikke findes en entydig internationalt og generelt accepteret definition af sådan-
ne "alvorlige brud", og at grænserne mellem videnskabelig uredelighed og QRP er flydende.  
 Ekspertudvalget ønsker at begrænse denne usikkerhed ved at fjerne "og andre alvorlige 
brud på god videnskabelig praksis" fra definitionen af videnskabelig uredelighed, så videnska-
belig uredelighed fremover alene vil være karakteriseret ved forhold, der udgør fabrikering, for-
falskning og plagiering (FFP).14 En definition, der begrænser området for videnskabelig urede-
lighed til FFP vil stemme overens med international praksis, da FFP udgør kerneområdet i en-
hver uredelighedsdefinition. Det er ekspertudvalgets opfattelse, at de forhold, der efter hidtidig 
praksis har været vurderet som videnskabelig uredelighed efter en sædvanlig forståelse af dette 
begreb, kan rummes inden for FFP.   
 
For at skabe endnu større klarhed over området for videnskabelig uredelighed kan FFP forklares 
nærmere i en udfoldet definition, så hver enkelt del (fabrikering, forfalskning og plagiering) 
uddybes med et par korte sætninger i stil med det, der kendes fra den amerikanske føderale 
definition. Denne uddybning vil kunne erstatte den hidtidige eksempelopregning i regelsættet ud 
fra en betragtning om, at man alligevel ikke på forhånd kan opregne alle de tilfælde, der kan 
udgøre videnskabelig uredelighed, og der vil således altid skulle foretages en konkret vurdering. 
I en sådan konkret vurdering vil det efter ekspertudvalgets opfattelse være bedre med en over-
ordnet forklaring af de centrale begreber fremfor en ikke-udtømmende eksempelopregning. 
 

                                                                 
14 Det er af afgørende betydning, at også QRP håndteres, da QRP og de 'grå' områder mellem QRP og egentlig 

videnskabelig uredelighed har stor skadevirkning for forskningens troværdighed. Dette emne behandles derfor 
nedenfor i afsnit I.2. En hensigtsmæssigt håndtering af QRP bliver særlig vigtig, når definitionen af videnskabelig 
uredelighed begrænses til FFP.  
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Med det nuværende tilregnelseskrav (forsæt eller grov uagtsomhed) i definitionen af videnska-
belig uredelighed stilles der relativt høje krav til graden af skyld hos den, der findes videnskabe-
ligt uredelig. Dette er senest illustreret ved Østre Landsrets dom af 18. februar 2015, der indtil 
videre er den eneste danske dom, der tager stilling til spørgsmålet. Det høje skyldkrav stemmer 
overens med, at en afgørelse om videnskabelig uredelighed kan have væsentlige professionelle 
og personlige konsekvenser for den indklagede forsker.  
 I forhold til den subjektive del af en fremtidig uredelighedsdefinition har ekspertudvalget 
overvejet følgende muligheder: 
 

1) Tilregnelseskravet begrænses til forsæt 
2) Det nuværende tilregnelseskrav (forsæt eller grov uagtsomhed) fastholdes 
3) Tilregnelseskravet udvides til også at omfatte simpel uagtsomhed15 

 
Ekspertudvalget har lagt vægt på, at der fortsat skal stilles høje krav til skyldgraden i forbindelse 
med videnskabelig uredelighed, men at det samtidig også skal være muligt at opfylde formålet 
med at håndtere uredelighedstilfælde, som navnlig er at komme situationer, hvor forskningen er 
fordrejet, til livs, og hvor der er en adfærd eller andre forhold, som kan bebrejdes den eller de 
involverede forskere.  
 Det kan være særdeles vanskeligt at fastslå, hvilken hensigt eller vilje en forsker har haft i 
en given situation, og dermed kan det også ofte være umuligt for et centralt uredelighedsudvalg 
at løfte beviset for, at en forsker har handlet forsætligt. En begrænsning af tilregnelseskravet til 
forsæt i en justeret definition af videnskabelig uredelighed vil derfor have store konsekvenser for 
behandlingen af uredelighedssager. En sådan begrænsning vil i praksis føre til, at en opfyldelse 
af forsætskravet formentlig vil kræve en tilståelse fra den indklagede forsker, eller at den pågæl-
dende bliver 'taget med fingrene i fadet'. Det kan føre til en række sager, hvor der ikke kan statu-
eres videnskabelig uredelighed, selvom der er tale om en situation, som alle er enige om, bør 
være omfattet af uredelighedsbegrebet.  
 I den anden ende af spektret må en udvidelse af tilregnelsekravet til også at omfatte simpel 
uagtsomhed anses for at være en betydelig udvidelse af det nuværende område for videnskabelig 
uredelighed. En sådan udvidelse vil også medføre, at man delvist fjerner et element, som har 
været en del af videnskabelig uredelighed siden oprettelsen af UVVU i 1992, nemlig det grund-
læggende forhold, at videnskabelig uredelighed forudsætter, at den pågældende har udvist en vis 
grad af bebrejdelsesværdig adfærd. I UVVU's årsberetning fra 1993 anføres således: 
 

"Alle, som har beskæftiget sig med videnskabelig uredelighed, er enige om, at det er den be-
vidst uredelige handling, man ønsker at kunne blotlægge. Det er ikke det hændelige uheld, 'the 
honest error'. Og heller ikke de simple tilfælde, hvor en forsker kan bebrejdes, at han/hun har 
handlet skødesløst, således at vedkommendes optræden falder under den nedre grænse for, 
hvad der professionelt kan accepteres. Reaktionen vil her være professionens misbilligelse, 
men det er normalt ikke forhold af en sådan subjektiv grovhed, at uredelighedsbegrebet er an-
vendeligt. UVVU har imidlertid ved vedtægternes formulering medtaget grov uagtsomhed i sit 
uredelighedsbegreb: 'videnskabelig uredelighed omfatter således alle bevidst svigagtige hand-

                                                                 
15 I Norge er man ligesom i Danmark i gang med en revision af uredelighedssystemet. I den forbindelse har der 

også i Norge været en debat omkring tilregnelseskravet i forbindelse med videnskabelig uredelighed. Her har 
debatten bl.a. drejet sig om, hvorvidt man burde bløde skyldkravet op. Dette skyldes nogle sager omkring plagie-
ring, hvor man ikke kunne fastslå den nødvendige tilregnelse, hvilket har virket stødende på flere af dem, der 
arbejder med videnskabelig uredelighed i Norge.. I Kunnskapsdepartementets forslag til ændringer lægges der op 
til en fastholdelse af det nuværende tilregnelseskrav, dvs. forsæt eller grov uagtsomhed ligesom i den danske ure-
delighedsdefinition.   
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linger i forløbet af ansøgnings-, og forskningspublikationsprocessen samt så grove tilfælde af 
sjusk, at de må anses at udgøre en tilsvarende belastning af den videnskabelige troværdighed'. 
UVVU har dermed ønsket at klargøre, at der er grænser for, hvor langt man kan gå i retning 
af at påberåbe sig uvidenhed eller anden form for inkompetence, når der påvises forhold, der 
tyder på uredelighed."16 

 
På denne baggrund er det ekspertudvalgets opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at 
tilregnelseskravet i definitionen af videnskabelig uredelighed fastholdes som det nuværende 
tilregnelseskrav, dvs. omfattende forsæt og grov uagtsomhed.  
 
Den foreslåede definition, jf. nedenfor, læner sig meget op ad den amerikanske uredelighedsde-
finition og begrænser området for videnskabelig uredelighed til fabrikering, forfalskning og pla-
giering (FFP), som er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. FFP-begreberne udfoldes ved 
forslaget yderligere gennem tre korte uddybende afsnit.  
 

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
En fremtidig definition af videnskabelig uredelighed bør lyde: 

"Videnskabelig uredelighed: Fabrikering, forfalskning og plagiering som er begået 
forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering 
af forskningsmæssige resultater. 

Fabrikering er konstruktion af data eller substitution med fiktive data. 

Forfalskning er manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer, eller 
ændringer eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår 
misvisende. 

Plagiering er tilegnelse af ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber 
uden retmæssig kreditering." 

 

1.2 Håndtering af Questionable Research Prac-
tice (QRP) 

Der er de senere år kommet større og større fokus på at håndtere brud på god videnskabelig 
praksis, som ikke er alvorlige nok til at kunne betragtes som egentlig videnskabelig uredelighed. 
Sådanne uønskede tilfælde betegnes internationalt Questionable Research Practice (QRP). 
Selvom disse ikke er lige så alvorlige som tilfælde af egentlig videnskabelig uredelighed, er de 
dog skadelige for forskningen og dens omdømme og troværdighed. Derfor er det mindst lige så 
vigtigt at sikre en fornuftig håndtering af QRP, som det er at have et velfungerende uredelig-
hedssystem.  

                                                                 
16 UVVU's årsberetning 1993, s. 34. 
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1.2.1 QRP og videnskabelig uredelighed 
Begrebet QRP er udsprunget af debatten i 80'erne og 90'erne i USA om 'research misconduct' - 
det vi på dansk kalder videnskabelig uredelighed. Efter en række omfattende sager om snyd med 
forskning fik man i USA i 80'erne den første definition af uredelighed baseret på den amerikan-
ske forståelse af begrebet 'fraud'. Efter en række justeringer af definitionen (bl.a. for at under-
strege at videnskabelig uredelighed sjældent er en egentlig kriminel handling som 'fraud') over-
gik man i 1989 til begrebet 'research misconduct', som blev defineret som omfattende FFP og 
andre alvorlige afvigelser fra accepteret praksis. I 2000 kom der en fælles føderal 'policy on re-
search misconduct', og her blev den føderale definition begrænset til kun at inkludere FFP. I 
samme periode og som følge af debatten omkring FFP-definitionen i 90'erne opstod begrebet 
QRP for at dække anden uønsket adfærd, som ikke falder ind under FFP-kategorierne. QRP blev 
ikke en del af den officielle føderale definition af videnskabelig uredelighed og er heller ikke en 
del af denne definition i dag. Begrebet er dog bredt anerkendt i international sammenhæng. 
 
En række undersøgelser viser, at QRP forekommer langt oftere end egentlig videnskabelig ure-
delighed (i form af det traditionelle internationale kerneområde FFP).17 Dette indebærer, at 
selvom den negative effekt af de enkeltvise tilfælde af QRP er mindre end de enkeltvise, relativt 
sjældne tilfælde af FFP, er den samlede negative effekt af QRP på forskningens troværdighed 
sandsynligvis meget større. QRP har derfor potentielt større betydning for forskningens trovær-
dighed. 
 Det er anslået i en artikelserie i tidsskriftet Lancet,18 at op imod 85 % af ressourcerne til 
forskning inden for det biomedicinske område har været anvendt til forskning, der ikke kan 
reproduceres. En omfattende tilstedeværelse af QRP i forskningen er en del af forklaringen her-
på, selvom der naturligvis også er en række andre faktorer, der spiller ind (f.eks. forsøgsom-
stændigheder o.l.).  
 Der er enighed blandt dem, der beskæftiger sig med forskningsintegritet og videnskabelig 
uredelighed, om, at betydningen af QRP ikke må undervurderes, og at QRP muligvis er et endnu 
større problem og en større udfordring end de trods alt begrænsede tilfælde af videnskabelig 
uredelighed. Dette skal også ses i lyset af, at det i dag står klart, at QRP ikke kun er et fænomen 
inden for den biomedicinske forskning, men er et udbredt problem inden for alle hidtil under-
søgte discipliner f.eks. psykologi, sociologi og økonomi.  

1.2.2 Definition af QRP 
QRP er grundlæggende udtryk for brud på god videnskabelig praksis, der i større eller mindre 
grad kan være skadelige for forskningen.  
 Det er ikke praktisk muligt at give en udtømmende beskrivelse af god videnskabelig prak-
sis, som omfatter alle videnskabelige discipliner, og det er således ikke praktisk muligt at oprem-
se alle former for QRP. QRP defineres derfor også ofte som en praksis, der befinder sig i det grå 

                                                                 
17 Se eksempelvis Brian C. Martinsson, Melissa S. Anderson and Raymond de Vries 'Scientists behaving badly', 

Nature Vol 435, 9 June 2005, p. 737 og Fanelli D. 'How many scientists fabricate and falsify research? A system-
atic review and meta-analysis of survey data', Plos One 2009, 4(5):e5738. doi:10.1371/journal.pone.0005738. 
Sidstnævnte er et metastudie, der viser, at ca. 30 % af forskere erkender QRP, når de spørges direkte herom. Tal-
let stiger dog til ca. 70 %, når forskerne bliver spurgt om, hvad de har observeret hos kollegaer. Til sammenlig-
ning er de to tal 2 % henholdsvis 14 %, når samme forskere spørges til fabrikering og forfalskning. For et overblik 
i en dansk kontekst kan der henvises til Nils Axelsen 'Videnskabelig integritet og UVVU', Biozoom, No. 3, Volume 
17, 2015, s. 4-6. 

18The Lancet - Research: increasing value, reducing waste. Tilgængelig her: 
http://www.thelancet.com/series/research  

http://www.thelancet.com/series/research
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område mellem god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed.19 I den forbindelse er 
det vigtigt at nævne, at erfaringerne fra arbejdet i UVVU viser, at grænserne mellem QRP og 
egentlig videnskabelig uredelighed er flydende og nærmest umuligt kan fastlægges klart på for-
hånd. Det er således ofte først, når der er foretaget en nærmere undersøgelse af en given sag, at 
de pågældende forhold i sagen lader sig henføre til videnskabelig uredelighed eller QRP. QRP 
kan derfor ofte have et overlap med videnskabelig uredelighed og omvendt.  
 Ekspertudvalget er bekendt med, at der i et igangværende forskningsprojekt om implikati-
onerne af QRP er identificeret omkring 100 forskellige QRP-handlinger, hvilket illustrerer, at 
QRP er et meget bredt felt, der ikke kan defineres ved en opregning (eksempelvis i en lovtekst 
el.lign.) af alle de handlinger, der udgør QRP.  
 Der findes adskillige nationale og internationale retningslinjer, der kan anvendes som for-
tolkningsbidrag til at udfylde begrebet QRP i en konkret kontekst (eksempelvis Danish Code of 
Conduct for Research Integrity, The Singapore Statement on Research Integrity og The Euro-
pean Code of Conduct for Research Integrity). Rækkevidden, anvendeligheden og forståelsen af 
disse retningslinjer kan dog variere på tværs af landegrænser, forskningsområder og traditioner 
inden for de enkelte videnskabsgrene. Begrebet QRP skal derfor altid fortolkes og forstås i den 
konkrete kontekst/sag, hvor problemstillingen måtte opstå. 

1.2.3 Håndtering af QRP internationalt og i Danmark 
Internationalt findes der en lang række forskellige tilgange til at håndtere QRP. Visse lande har 
en national definition af videnskabelig uredelighed, der hovedsagligt inddrager FFP, og hvor 
håndtering af QRP er overladt til forskningsmiljøerne uden nærmere regulering heraf. Der er 
dog også en del lande, der har en uredelighedsdefinition, der går videre end FFP, og i visse til-
fælde inddrager disse definitioner QRP. Som eksempler på sidstnævnte kan nævnes Irland, hvor 
den nationale uredelighedsdefinition nævner en kategori af "poor practices" og Finland, hvor 
der i forbindelse med definitionen af videnskabelig uredelighed optræder et afsnit dedikeret til 
"disregard for responsible conduct of research".   
 Der er generelt international konsensus om, at spørgsmålet om håndtering af QRP skal ses 
i lyset af det formål, der i udgangspunktet er bestemmende for arbejdet med videnskabelig ure-
delighed og QRP, dvs. at fremme ansvarlig forskning, fremme integritet i forskning og overord-
net sikre kvaliteten og troværdigheden af den udførte forskning.20  
 
Efter den nuværende danske uredelighedsdefinition omfatter videnskabelig uredelighed FFP og 
andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis. I denne sidste del af definitionen kan indfor-
tolkes visse alvorlige QRP-handlinger, mens andre falder udenfor, da de ikke kan karakteriseres 
som alvorlige brud på god videnskabelig praksis. UVVU har således ikke på nuværende tids-
punkt et særskilt mandat til at håndtere QRP, men der er alligevel en vis overlappende snitflade 
mellem videnskabelig uredelighed og QRP. Dette illustrerer som tidligere nævnt, at grænserne 
mellem videnskabelig uredelighed og QRP er flydende og afhængige af de konkrete omstændig-
heder.  
 
 

                                                                 
19 http://www.vib.be/en/news/Pages/Research-misconduct---The-grey-area-of-Questionable-Research-

Practices.aspx 

20 Se nærmere i Daniele Fanellis kapitel 'The black, the white and the grey areas - towards an international and 
interdisciplinary definition of scientific misconduct' i bogen 'Promoting Research Integrity in a Global Environ-
ment’ af Tony Mayer og Nich Steneck (eds), World Scientific, 2011. 

http://www.vib.be/en/news/Pages/Research-misconduct---The-grey-area-of-Questionable-Research-Practices.aspx
http://www.vib.be/en/news/Pages/Research-misconduct---The-grey-area-of-Questionable-Research-Practices.aspx


 

Styrelsen for Forskning og Innovation  30 

UVVU'S TIDLIGERE PRAKSIS OM FORHOLD I STRID MED GOD VIDEN-
SKABELIG PRAKSIS UNDER GRÆNSEN FOR UREDELIGHED 
Ved oprettelsen af UVVU i 1992 havde det daværende udvalg (der var kun ét urede-
lighedsudvalg frem til 1998) den opfattelse, at UVVU også kunne beskæftige sig med 
sager vedrørende adfærd, som faldt uden for UVVU's egentlige sagsområde som af-
grænset ved de daværende vedtægter, dvs. den daværende definition af videnskabelig 
uredelighed, men som befandt sig i grænseområdet hertil. Sådan adfærd blev i begyn-
delsen betegnet 'anden utilbørlig videnskabelig praksis og/eller interkollegial adfærd', 
hvilket sidenhen blev til 'brud på god videnskabelig praksis eller forhold i strid 
med/afvigelser fra god videnskabelig praksis'.21 

UVVU fortsatte denne praksis i en årrække. Eksempelvis fandt UVVU i sagen omtalt 
som sag nr. 4 i årsberetningen for 1998, at der var sket en afvigelse fra god videnska-
belig praksis, men at forholdene dog ikke var af en sådan art, at der var tale om viden-
skabelig uredelighed. I UVVU's kommentar til sagen anføres, at: 

"UVVU's praksis med ikke blot at udtale sig om, hvorvidt en sag indeholder viden-
skabelig uredelighed eller ej, men også at bedømme sagen efter en norm for god vi-
denskabelig praksis, er nødvendiggjort af, at der ikke findes to klart adskilte popu-
lationer af forskeradfærd, en redelig og en uredelig. Der findes et kontinuum med 
spændvidde fra god forskningspraksis til klar uredelighed."   

Det var således opfattelsen i UVVU, at det er vigtigt, at hele spektret fra god viden-
skabelig praksis til videnskabelig uredelighed håndteres, og derfor var UVVU efter 
egen opfattelse også nødt til i visse sager at konkludere, at den indklagede forsker 
havde forbrudt sig mod god videnskabelig praksis, selvom det ikke kunne kvalificeres 
som egentlig videnskabelig uredelighed.  

UVVU's praksis som beskrevet ovenfor blev et af omdrejningspunkterne for en kendt 
sag i 2003 vedrørende en anmeldelse over Bjørn Lomborg til UVVU.22 UVVU konklu-
derede i sin afgørelse i sagen, at der ikke forelå videnskabelig uredelighed, idet Lom-
borg ikke havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, men at der dog var handlet i 
strid med god videnskabelig praksis, samt at de objektive kriterier for at statuere vi-
denskabelig uredelighed var til stede.  

Bjørn Lomborg klagede til det daværende Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling (nu Uddannelses- og Forskningsministeriet) over afgørelsen, da UVVU's 
afgørelser dengang kunne påklages administrativt. En del af klagen gik på, at UVVU 
ikke havde fornøden hjemmel i regelgrundlaget til, at UVVU's konklusioner i urede-
lighedsafgørelserne også kunne indeholde en stillingtagen til, hvorvidt der var hand-
let i strid med god videnskabelig praksis.    

                                                                 
21 Se hertil UVVU's årsberetning 1993, kapitel 6 og UVVU's årsberetning 1994 kapitel 6.1. Årsberetningen for 1995, 

kapitel 3 indeholder endvidere en nærmere gennemgang af UVVU's sagsområde, hvor det anføres, at UVVU er 
nødt til at arbejde med en norm for god videnskabelig praksis og således også i visse tilfælde vil gå ind i sager om 
brud på sådanne normer, selvom der ikke er tale om egentlig videnskabelig uredelighed.   

22 Sagen er nærmere omtalt i UVVU's årsberetning 2003, kapitel 2, sag nr. 4, 5 og 6. 
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Ministeriet gav Bjørn Lomborg medhold i denne del af klagen (og en række andre 
punkter) og ophævede UVVU's afgørelse. I ministeriets afgørelse i klagesagen fastslog 
ministeriet således, at UVVU havde til opgave at afgøre, om der i en konkret sag var 
handlet videnskabeligt uredeligt eller ej. UVVU's konklusioner i uredelighedsafgørel-
serne skulle derfor kun indeholde en stillingtagen til dette og ikke forholde sig til, om 
der ellers var handlet i strid med god videnskabelig praksis (præmisserne i afgørel-
serne måtte dog gerne inddrage dette spørgsmål i vurderingen af, om der forelå vi-
denskabelig uredelighed).  

På baggrund heraf ændrede UVVU sin praksis til, at UVVU alene konkluderer, om der 
i en given sag er handlet videnskabeligt uredeligt. UVVU forholder sig således ikke i 
konklusionerne i uredelighedsafgørelserne til, om der er handlet i strid med god vi-
denskabelig praksis. 

 
UVVU har siden Lomborg-sagen og efter en ændring af UVVU-bekendtgørelsen i 200523 alene 
truffet afgørelse om videnskabelig uredelighed i en given sag og ikke taget særskilt stilling til 
eventuelle andre (mindre alvorlige) brud på god videnskabelig praksis og QRP. Med denne klare 
skillelinje i forhold til UVVU's ansvarsområde blev det klart for universiteterne, at de selv måtte 
håndtere QRP. Dette førte til oprettelsen af praksisudvalg på flere universiteter, jf. nærmere 
afsnit 2.2 og appendiks 3. 
 Når UVVU's virkefelt, som der lægges op til i afsnit 2.1, også fremadrettet alene skal relate-
re sig til sager om egentlig videnskabelig uredelighed, er det nødvendigt at sikre, at QRP og til-
fælde i grænseområdet mellem egentlig videnskabelig uredelighed og QRP håndteres på anden 
vis. Dette aktualiseres særligt ved, at der med den foreslåede justering af uredelighedsdefinitio-
nen, jf. afsnit 1.1, er lagt op til en udeladelse af "og andre alvorlige brud på god videnskabelig 
praksis" fra definitionen.  
 
I november 2014 blev den danske kodeks for integritet i forskning lanceret. Alle de danske uni-
versiteter og en række andre forskningsinstitutioner har tilsluttet sig kodeksen og er i gang med 
at implementere kodeksens anbefalinger. En del af implementeringen er at etablere institutio-
nelle systemer til håndtering af brud på god videnskabelig praksis (på engelsk: 'breaches of re-
sponsible conduct of research'), og det kan derfor lægges til grund, at de danske forskningsinsti-
tutioner allerede arbejder med håndtering af QRP.  
 Det er vigtigt, at denne indsats understøttes af et kommende dansk uredelighedssystem, og 
at der bliver en sammenhæng mellem håndtering af videnskabelig uredelighed og håndtering af 
QRP, da begge dele har skadelig indvirkning på forskningen.   
 

DANISH CODE OF CONDUCT FOR RESEARCH INTEGRITY 
Den 5. november 2014 lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske 
Universiteter en ny dansk kodeks for integritet i forskning - Danish Code of Conduct 
for Research Integrity. Kodeksen har på nuværende tidspunkt opnået tilslutning fra 
ca. 35 danske institutioner, der er involveret i forskning, herunder alle otte danske 
universiteter, de offentlige forskningsråd og fonde samt flere større private fonde.  

                                                                 
23 Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2015 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.  



 

Styrelsen for Forskning og Innovation  32 

Kodeksen er et frivilligt initiativ, der hviler på forskningssamfundets tilslutning til de 
anbefalinger, som kodeksen indeholder. Anbefalingerne er grundlæggende inddelt i 
fire hovedområder, der har hvert sit kapitel i kodeksen: 

I. Principles of research integrity  
Kapitlet indeholder 3 grundlæggende principper, der bør indgå i alle forskningens fa-
ser:  
 
1) Honesty 
2) Transparency  
3) Accountability 
 
II. Responsible Conduct of Research  
Kapitlet indeholder seks grundlæggende standarder for, hvordan ansvarlig forskning 
udføres:  

1) Research planning and conduct 
2) Data Management 
3) Publication and communication 
4) Authorship 
5) Collaborative research 
6) Conflicts of interest 

III. Research Integrity teaching, training, and supervision 
Kapitlet opstiller en grundlæggende platform for undervisning, oplæring og supervi-
sion i integritet i forskning 

IV. Research misconduct and breaches of responsible conduct of research 
Kapitlet indeholder en beskrivelse af ansvaret for at håndtere sager om videnskabelig 
uredelighed og brud på ansvarlig forskningspraksis og vigtigheden af at have effektive 
systemer hertil.  
 
I tilknytning til kapitlet indeholder kodeks også et appendiks med anbefalinger til in-
stitutionernes håndtering af sådanne sager, herunder til indretningen af institutionel-
le systemer, jf. nærmere i afsnit 2.2. 
 
Kodeksen kan findes her, hvor man også kan læse mere om arbejdet med integritet i 
forskning: www.ufm.dk/integritet 

1.2.4 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende håndtering af QRP 
Det er som tidligere nævnt vigtigt, at vi i Danmark både sikrer en hensigtsmæssig håndtering af 
egentlige uredelighedssager og af tilfælde af QRP.  
 Efter ekspertudvalgets opfattelse håndteres QRP bedst så tæt på forskningsmiljøerne som 
muligt. Dette skyldes bl.a., at QRP og god videnskabelig praksis er dynamiske størrelser, hvis 
indhold konstant er i udvikling, og der kan således ikke på forhånd foretages en udtømmende 
definition af begreberne. God praksis og de forhold, der udgør QRP, skal løbende drøftes i forsk-
ningsmiljøerne, og et ansvar for at håndtere QRP placeres derfor også bedst hos forskningsinsti-

http://www.ufm.dk/integritet
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tutionerne. Dette er i tråd med den danske kodeks for integritet i forskning. Håndteringen af 
QRP bør derfor primært overlades til den involverede forskningsinstitution. 
 For at sikre en vis kontinuitet i behandlingen af QRP-sager samt sikre at forskningsinstitu-
tionerne lever op til deres ansvar for at håndtere QRP bør det gøres til en del af et kommende 
uredelighedssystem, at forskningsinstitutionerne forpligtes til at håndtere QRP-sager. Denne 
pligt indebærer, at sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at sagerne kan behandles 
hurtigt, fair og ensartet. I den forbindelse er det afgørende, at der er gennemsigtighed omkring 
processen for sagerne og tilgængelige procedurer herfor. Det vil efter ekspertudvalgets opfattelse 
være hensigtsmæssigt, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet inddrager forskningsinstitu-
tionernes håndtering af QRP i ministeriets tilsyn med området. Der bør endvidere indføres en 
årlig afrapportering til UVVU over de QRP-sager, som institutionen har behandlet for herved at 
danne et centralt overblik over udviklingen i danske QRP-sager (se nærmere afsnit 2.2).  
 En del af kritikken af det nuværende UVVU-system har været UVVU's manglende mulig-
hed for at graduere afgørelser. Dette har efter nogens opfattelse ført til, at UVVU er nået til en 
konklusion om videnskabelig uredelighed i sager med grænsetilfælde mellem uredelighed og 
QRP, idet UVVU ikke har haft anden mulighed for at adressere kritisable forhold end at konklu-
dere uredelighed. UVVU bør derfor få mulighed for under behandlingen af en uredelighedssag at 
henvise eventuelle spørgsmål om QRP til behandling på den involverede forskningsinstitution. 
Dette medfører, at UVVU kan reagere på mulige kritisable forhold ved en henvisning til behand-
ling på institutionen, og UVVU kommer således udenom de enten/eller-situationer, hvor der 
med det nuværende system skal vælges mellem en uredelighedsafgørelse eller en frifindelse. 
Dette vil også bidrage til et mere smidigt system, hvor der både tages hånd om videnskabelig 
uredelighed og QRP.24    
 

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Ansvaret for at håndtere QRP bør placeres hos den involverede forskningsinstitution. 
Der skal i den forbindelse indføres en pligt for forskningsinstitutionerne til at be-
handle QRP-sager.  

Der bør indføres en årlig afrapportering til UVVU fra de enkelte forskningsinstitutio-
ner om de QRP-sager, som institutionen har haft i løbet af året.  

UVVU bør få mulighed for under behandlingen af en konkret uredelighedssag at 
henvise spørgsmål om QRP til behandling på den involverede forskningsinstitution. 

1.3 Terminologien 'videnskabelig uredelighed' 

Siden 90'erne og oprettelsen af UVVU har vi i Danmark oversat videnskabelig uredelighed med 
'scientific dishonesty'. Anvendelsen af begrebet 'dishonesty' i denne sammenhæng er blevet kri-
tiseret for at være mere indgribende end uredelighed, idet tankerne ledes hen på decideret uhæ-
derlighed og lignende adfærd. Det er ikke ved alle tilfælde af videnskabelig uredelighed, at der 
kan drages direkte parallel til uærlighed og uhæderlighed. Der kan derfor indimellem sendes 
nogle forkerte signaler om en persons adfærd i forbindelse med en afgørelse om, at den pågæl-
dende har handlet videnskabeligt uredeligt.  

                                                                 
24 Det indbyrdes forhold mellem behandlingen af uredeligheds- og QRP-sager beskrives nærmere i afsnit 2. 
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 Ekspertudvalget har derfor set nærmere på den nuværende terminologi omkring videnska-
belig uredelighed i Danmark, og om de begreber, der anvendes, er de mest hensigtsmæssige og 
retvisende, eller om terminologien bør ændres.  

1.3.1 'Videnskabelig uredelighed' og 'research misconduct' 
Siden UVVU's oprettelse i 1992 har den adfærd og de forhold, som man ønsker at komme til livs, 
være betegnet som "videnskabelig uredelighed", og den anvendte engelske oversættelse af be-
grebet har også siden 1992 været "scientific dishonesty". Disse begreber har således længe været 
anvendt på området, og de fleste, der beskæftiger sig med forskning, har en opfattelse af, hvad 
der forstås ved videnskabelig uredelighed.  
 Debatten bærer dog præg af en forståelse af området som alene omfattende den uhæderlige 
adfærd, hvilket ikke er en korrekt opfattelse, idet man siden 1992 har haft grov uagtsomhed, dvs. 
eksempelvis grove tilfælde af sjusk, som en del af området for videnskabelig uredelighed. Der 
findes således en del sager, hvor den indklagede måske ikke har haft hensigt til en svigagtig, 
uhæderlig eller uærlig adfærd, men alligevel har handlet på en sådan måde, at forholdet må 
betragtes som videnskabeligt uredeligt.  
 
Den mest anvendte og anerkendte internationale betegnelse for den type adfærd og forhold, som 
vi i Danmark kalder videnskabelig uredelighed, er 'research misconduct'. Begreberne redelighed 
og uredelighed kendes også fra Norge, hvor Granskningsutvalget er "nasjonalt utvalg for gransk-
ning af redelighet i forskning", og Sverige. Det er dog tilsyneladende alene Danmark, der anven-
der oversættelsen "scientific dishonesty" i relation til uredelighed. I Norge anvendes således 
begrebet 'research misconduct'. 
 'Misconduct' er ikke på samme måde associeret med uhæderlighed som 'dishonesty'.  'Mis-
conduct' oversættes typisk som ureglementeret adfærd og begrebet anvendes ofte i konteksten 
embedsmisbrug ('professional misconduct') eller tjenesteforseelese. 'Misconduct' relaterer sig 
også mere til den udviste adfærd og til handlinger, hvor 'dishonesty' er rettet mod personen.  

1.3.2 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende terminologien 'videnskabe-
lig uredelighed' 
Det er vigtigt, at det danske uredelighedssystem anvender klare og forståelige begreber, særligt 
da sager om videnskabelig uredelighed har så indgribende karakter. I den forbindelse er det også 
afgørende, at der ikke sendes forkerte signaler omkring uredelighedsafgørelser, og det gælder 
både i nationale og internationale sammenhænge.  
 Ekspertudvalget har lagt vægt på, at 'videnskabelig uredelighed' er et velkendt og fasttøm-
ret begreb i UVVU og i det danske forskningsmiljø, og at begrebet har været anvendt siden op-
rettelsen af UVVU i 1992.  Efter ekspertudvalgets opfattelse vil det derfor være mest hensigts-
mæssigt at fastholde dette begreb fremadrettet. Uredelighed er endvidere en dækkende beteg-
nelse for de forhold, som UVVU skal tage hånd om, og dette begreb anvendes også i vores skan-
dinaviske nabolande, Norge og Sverige.   
  
En international sammenligning viser, at vi i Danmark skiller os ud ved at inddrage 'dishonesty' i 
uredelighedsterminologien på engelsk. Den bredt anerkendte internationale betegnelse for vi-
denskabelig uredelighed er 'reseearch misconduct'. Efter ekspertudvalgets opfattelse bør UVVU 
derfor fremover tilrette sin engelske terminologi til international praksis. Ved at ændre engelsk 
terminologi til 'misconduct' fremfor 'dishonesty' sendes der således ikke på samme måde signa-
ler om uærlig og uhæderlig adfærd i alle tilfælde af videnskabelig uredelighed.  
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EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Terminologien 'videnskabelig uredelighed' bør fastholdes.  

Den i Danmark anvendte oversættelse af begrebet bør ændres til 'research miscon-
duct' fremfor det nuværende 'scientific dishonesty'. Dette indebærer, at UVVU's en-
gelske navn bør ændres fra Danish Committees on Scientific Dishonesty til Danish 
Committees on Research Misconduct.25 

 

                                                                 
25 Ekspertudvalget anbefaler, at UVVU fremover organiseres som ét samlet uredelighedsudvalg, jf. ekspertudval-

gets anbefaling 7. UVVU's danske og engelske navn skal således også justeres i overensstemmelse hermed.  
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2. Behandling af uredeligheds- og QRP-
sager 

Et af de centrale områder for ekspertudvalgets arbejde har været 
spørgsmålet om en større inddragelse af forskningsinstitutionerne i 
behandlingen af uredelighedssager, da Danmark på dette punkt adskiller 
sig fra andre landes uredelighedssystemer. Som et led heri og i 
håndteringen af QRP, jf. afsnit 1.2, har ekspertudvalget også set nærmere 
på behandlingen af QRP-sager, der hidtil ikke har været koordineret fra 
central side i Danmark.  
 
Ekspertudvalget foreslår grundlæggende en model, hvor sager om egentlig 
videnskabelig uredelighed alene behandles centralt i UVVU, hvorimod 
QRP-sager alene behandles på den pågældende forskningsinstitution. Som 
det fremgår i afsnit 2.1 og 2.2 vil der dog være et samspil mellem UVVU og 
forskningsinstitutionerne i behandlingen af både uredeligheds- og QRP-
sager.  
 
Den foreslåede model indebærer en ændring i forhold til i dag, hvor 
forskningsinstitutioner kan behandle både QRP- og uredelighedssager.26 
Dette vil ikke være en mulighed fremover, da alle egentlige uredeligheds-
sager vil høre under UVVU's ansvarsområde.  
 
Bl.a. som følge af den nye model for behandling af uredeligheds- og QRP-
sager har ekspertudvalget også gjort sig nogle overvejelser omkring 
UVVU's mulighed for at tage sager op af egen drift og om organiseringen af 
UVVU i et kommende system.  

                                                                 
26 Appendiks 1 indeholder en beskrivelse af de nuværende rammer for UVVU. Appendiks 3 indeholder en beskri-

velse af forskningsinstitutionernes nuværende set-up i forhold til behandling af uredeligheds- og QRP-sager, og 
appendiks 4 er et flowchart, der illustrerer ekspertudvalgets anbefalinger til behandlingen af uredeligheds- og 
QRP-sager.   
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2.1 Behandling af uredelighedssager 

En af hovedkonklusionerne i FI's landeanalyse er, at forskningsinstitutionerne i andre lande er 
væsentligt mere inddraget i behandlingen af uredelighedssager, end tilfældet er i Danmark. På 
trods af variationer blandt de forskellige uredelighedssystemer, er forskningsinstitutionerne i 
andre lande oftest tæt involveret i behandlingen af sager, der vedrører den pågældende instituti-
on. I det danske uredelighedssystem spiller forskningsinstitutionerne ikke den samme rolle, 
medmindre de selv har indbragt anmeldelsen og derved bliver den ene part i sagen. Ekspertud-
valget har derfor undersøgt muligheden for at tilrettelægge behandlingen af uredelighedssager i 
UVVU med en større grad af medvirken fra forskningsinstitutionerne. 
 Ekspertudvalget har lagt vægt på, at vi i Danmark skal have et uredelighedssystem med en 
klar arbejdsfordeling mellem UVVU og forskningsinstitutionerne, og at sagerne oplyses og be-
handles på mest hensigtsmæssig vis med inddragelse af størst mulig faglighed og viden om den 
konkrete sag. Samtidig har ekspertudvalget haft fokus på retssikkerheden for de implicerede 
parter og på at muligheden for at bringe sager frem ikke begrænses.     

2.1.1 Det nuværende danske uredelighedssystem27 
Med det nuværende danske uredelighedssystem sameksisterer institutionelle systemer parallelt 
med UVVU på nationalt niveau. Dvs. at de lokale institutionelle systemer ikke hindrer forskere 
eller andre i at fremsætte deres mistanker om videnskabelig uredelighed direkte til UVVU og 
omvendt. Det betyder så også, at den samme sag om videnskabelig uredelighed principielt kan 
behandles både i UVVU og på den involverede forskningsinstitution.  
 
Hovedparten af de danske universiteter har formelle og nedskrevne retningslinjer, vejledninger 
eller principper for håndteringen af sager om brud på god videnskabelig praksis og om viden-
skabelig uredelighed. Disse indeholder for eksempel definitioner af god videnskabelig praksis og 
videnskabelig uredelighed samt beskrivelser af praksisudvalgs formål, sammensætning og opga-
ver, procedurer, sagsgange og mulige sanktioner. 
 Seks ud af de otte danske universiteter har i dag praksisudvalg el.lign. udvalg, som kan 
behandle sager om brud på god videnskabelig praksis og/eller videnskabelig uredelighed.28   
 Universiteterne er for øjeblikket i gang med en proces, hvor de implementerer den nye 
nationale kodeks for integritet i forskning, jf. nærmere afsnit 2.2. 

2.1.2 Inddragelse af forskningsinstitutionen i uredelighedssager i andre lan-
de 
Som tidligere nævnt viser FI's landeanalyse, at forskningsinstitutionerne generelt spiller en mere 
fremtrædende rolle i de fleste andre nationale systemer sammenlignet med situationen i Dan-
mark. Det er karakteristisk, at ansvaret for at håndtere mistanker om videnskabelig uredelighed 
ofte primært er placeret hos universiteterne og de øvrige forskningsinstitutioner. 
 Der er samtidig en generel forståelse af, at det er nødvendigt med en form for centralt ure-
delighedsudvalg til at sikre, at der tages ordentligt hånd om tilfælde af videnskabelig uredelig-
hed, og at praksis bliver homogen. Sådanne centrale udvalg findes i mange forskellige former fra 

                                                                 
27 Se appendiks 1 og 3 for en nærmere beskrivelse af behandlingen af uredelighedssager i UVVU og på forsknings-
institutionerne.  

28 Oplysningerne bygger på de spørgsmål, som ekspertudvalget sendte til besvarelse på universiteterne i april 2015, 
jf. appendiks 5. Der kan således være sket ændringer i de interne systemer og procedurer på universiteterne si-
den.  
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rene tilsynsorganer til rådgivende og egentlige afgørelsesudvalg, hvor udvalgene i varierende 
grad samarbejder med den eller de involverede forskningsinstitutioner.  
 

EKSEMPLER PÅ FORSKNINGSINSITUTIONERNES ROLLE I ANDRE 
LANDES UREDELIGHEDSSYSTEMER 
I Norge har man ligesom i Danmark en lovbaseret model med et nationalt udvalg til 
behandling af sager om videnskabelig uredelighed, Granskningsutvalget. Det er imid-
lertid kendetegnede for det norske system, at der lægges stor vægt på, at hovedansva-
ret for at forhindre og håndtere sager om videnskabelig uredelighed ligger på det lo-
kale niveau, dvs. på universiteter, høyskoler og andre offentlige forskningsinstitutio-
ner29. Alle disse typer af institutioner er berettigede og forpligtede til at håndtere mu-
lige sager om videnskabelig uredelighed. Når forskningsinstitutioner behandler sager, 
kan de henvende sig til Granskningsutvalget for at få rådgivning. Ifølge lovgivningen 
– og på trods af princippet om at behandlingen af sager om videnskabelig uredelighed 
primært er et lokalt ansvar – kan Granskningsutvalget på ethvert tidspunkt og trin i 
processen tage en sag op af egen drift.       

Det Finske Rådgivende Udvalg for Integritet i Forskning (TENK), som er udpeget af 
Ministeriet for Uddannelse og Kultur i Finland, har til formål at fremme god forsk-
ningspraksis og sikre, at mistanker om afvigelser fra god praksis håndteres på en sag-
lig og fair måde og så hurtigt som muligt. Når en forskningsinstitution har behandlet 
en sag om videnskabelig uredelighed, og der foreligger en endelig rapport, kan en part 
i sagen som måtte være utilfreds med institutionens afgørelse anmode om en udtalel-
se fra det rådgivende udvalg. Det rådgivende nationale udvalg efterforsker ikke selv 
sager, men afgiver sin udtalelse på grundlag af en vurdering af forskningsinstitutio-
nens undersøgelsesrapport. TENK foretager alene ”review” af rapporter fra universi-
teterne og ser på, hvordan det ansvarlige universitet har undersøgt sagen.      

Det Nationale Udvalg for Integritet i Forskningen (LOWI) i Holland er ikke regule-
ret ved lov, men blev etableret som et uafhængigt rådgivende organ i 2003 på initiativ 
fra Det Kongelige Nederlandske Akademi (KNAW), Hollands Organisation for Viden-
skabelig Forskning (NWO) og sammenslutningen af universiteter i Holland (VSNU). 
LOWI rådgiver medlemsorganisationerne angående brud på normer for forskningsin-
tegritet. Udvalget behandler alene anmeldelser over sager, hvor der er truffet en fore-
løbig afgørelse af den institution, hvor den formodede overtrædelse fandt sted. LOWI 
kan afgive rådgivende bemærkninger til forskningsinstitutionernes foreløbige udkast 
til afgørelser, hvorefter forskningsinstitutionerne træffer endelig afgørelse i en sag. 

I USA ligger ansvaret for at foretage en første efterforskning af sager om videnskabe-
lig uredelighed hos forskningsinstitutionerne, som i henhold til Federal Policy on Re-
search Misconduct er forpligtede til at have en politik om videnskabelig uredelighed, 
der omfatter definitioner og procedurer for håndtering af sager. Forskningsinstitutio-
ner er forpligtet til at underrette den relevante regeringsinstitution, dvs. det forsk-
ningsfinansierende organ, som har ydet støtte til forskningen, når en efterforskning 

                                                                 
29 Det bemærkes, at det ikke er fastsat direkte i den norske lovtekst, at hovedansvaret for behandling af uredelig-

hedssager ligger på den institution, hvor den pågældende forskning har fundet sted. Dette fremgår dog af forar-
bejderne til loven og er således en integreret del af den norske model. 
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indledes og rapportere resultaterne efterfølgende. Når National Science Foundation, 
som er et føderalt forskningsfinansierende organ, f.eks. modtager en anmeldelse om 
uredelighed, henviser den sagen til den relevante forskningsinstitution, og institutio-
nens undersøgelse gennemgås efterfølgende af National Science Foundations Office 
of the Inspector General. Hvis yderligere efterforskning er nødvendig, kan Office of 
the Inspector General iværksætte sin egen undersøgelse. 

2.1.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende behandling af uredeligheds-
sager 
Der findes en lang række forskellige uredelighedssystemer i forskellige lande, og der er således 
adskillige modeller, der kan tjene til inspiration for, hvordan et nyt dansk uredelighedssystem 
kan indrettes. Der har været to grundlæggende hensyn bag ekspertudvalgets overvejelser i denne 
retning: 
 

 Der skal fortsat være et centralt, nationalt udvalg til behandling af uredelighedssager 1.
 De danske forskningsinstitutioner skal inddrages mere i behandlingen af konkrete ure-2.

delighedssager 
 
Disse to hensyn er begrundet i, at sager om videnskabelig uredelighed, der håndteres af et per-
manent, selvstændigt organ uden for forskningsinstitutionerne, er med til at minimere risikoen 
for interessekonflikter og habilitetsproblemer og bidrager til, at alle sager kommer frem i lyset. 
Et centralt udvalg er også med til at skabe ensartethed i behandlingen af uredelighedssager og 
sikre, at disse alvorlige sager bliver håndteret i et udvalg bestående af personer med indsigt i 
behandlingen af uredelighedssager.  
 Samtidig er det den enkelte forskningsinstitution, der bør have størst motivation og størst 
faglig indsigt i den pågældende forskning i forhold til at medvirke til undersøgelsen af, hvad der 
har fundet sted, ligesom evt. data og prøver oftest vil være i institutionens varetægt. Disse tre 
forhold er de hyppigste årsager til, at man i andre lande inddrager forskningsinstitutionerne 
mere og placerer det primære ansvar for håndtering af uredelighedssager hos dem.  
 
Med udgangspunkt heri og helt centralt for ekspertudvalgets overvejelser har været spørgsmålet 
om, hvorvidt forskningsinstitutionerne skulle kunne behandle alle typer af sager i spektret fra 
QRP til mere alvorlige sager om videnskabelig uredelighed. I den forbindelse er to forskellige 
grundmodeller for indretning af det danske uredelighedssystem undersøgt nærmere.  
 Den første model indebærer, at UVVU får en rolle som klageinstans eller alternativ første 
instans i særlige situationer, hvor der f.eks. er interessekonflikter eller andre habilitetsproble-
mer, eller hvor sagen vedrører forskning, som er udført af personer uden institutionstilknytning, 
i private virksomheder eller i et samarbejde mellem forskere fra forskellige institutioner. Hoved-
reglen ville således være, at sager normalt først vil skulle realitetsbehandles på det lokale institu-
tionsniveau og ikke i regi af UVVU. Modellen stiller krav til, at forskningsinstitutionerne har 
systemer på plads, der kan behandle sager om uredelighed. I de særlige tilfælde, hvor UVVU er 
første instans i sagen, jf. ovenfor, vil sagen alene blive behandlet i én instans, hvilket kan give en 
uønsket skævhed i systemet.   
 Den anden model indebærer en klar opdeling mellem behandlingen af uredelighedssager 
og QRP-sager, hvor uredelighedssager alene behandles i UVVU.  Efter denne model skal UVVU 
som led i behandlingen af en given sag indhente en udtalelse eller redegørelse fra den relevante 
forskningsinstitution, som inddrages i sagens grundlag. Modellen stiller krav til forskningsinsti-
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tutionernes evne til at kunne sikre oplysning af sagerne, der kan danne grundlag for en udtalel-
se/redegørelse til UVVU.  
 
Efter ekspertudvalgets opfattelse vil det være mest hensigtsmæssigt at gå videre med sidstnævn-
te mere enkle model, dvs. en proces, hvor uredelighedssager behandles i UVVU og på UVVU's 
ansvar, men med langt større inddragelse af den involverede forskningsinstitution.30 Herved 
skabes der en samlet indgang for behandlingen af mistanker om videnskabelig uredelighed, en 
samlet tilgang til behandlingen af uredelighedssager og en klar ansvarsfordeling mellem UVVU 
og forskningsinstitutionerne i behandlingen af disse sager.  
 Modellen indebærer, at alle uredelighedssager starter og slutter i UVVU, og forskningsin-
stitutionerne kan således ikke, i modsætning til i dag, behandle uredelighedssager.31 Forsknings-
institutionerne vil dog med forslaget komme til at spille en væsentlig større rolle ved behandlin-
gen af sager i UVVU end tilfældet er i dag, idet oplysningen af sagen i UVVU skal inddrage en 
redegørelse fra den involverede forskningsinstitution. 
  
Ekspertudvalgets forslag til en revideret behandling af uredelighedssager indebærer, at sagsbe-
handlingen i hovedtræk tilrettelægges efter følgende model: 

Anmeldelse 
Personer (og institutioner) med en mistanke om, at videnskabelig uredelighed har fundet 
sted, skal indbringe deres anmeldelse for UVVU.32  

Der vil formentlig være tilfælde, hvor sådanne anmeldelser bringes frem på den in-
volverede forskningsinstitution, idet der flere steder er etableret 'named person'-ordninger 
og andre systemer til behandling af QRP, og ofte vil det først være efter en nærmere under-
søgelse af sagen, at mistanken om egentlig uredelighed opstår. Forskningsinstitutionen 
skal derfor i tilfælde, hvor den modtager en anmeldelse vedrørende videnskabelig urede-
lighed, eller hvor en mistanke om uredelighed opstår under behandlingen af en QRP-sag, 
sende anmeldelsen til UVVU.     

Sagens behandling 
Hvis anmeldelsen vedrører videnskabelig uredelighed optager UVVU sagen til behandling.  

UVVU indhenter en redegørelse vedrørende sagen fra den involverede forskningsin-
stitution. Institutionens redegørelse skal bl.a. indeholde en sagsfremstilling med sagens 
fakta, herunder eventuelle forklaringer fra de implicerede personer. Redegørelsen indgår i 
UVVU's vurdering af sagen, hvor UVVU også kan inddrage yderligere oplysninger, som 
UVVU måtte finde nødvendige for at træffe afgørelse.33 UVVU får det endelige ansvar for at 
foretage nødvendig partshøring af i hvert fald den indklagede part, inden afgørelsen træf-
fes.   

                                                                 
30 Dette kombineres med, at behandlingen af QRP-sager overlades til forskningsinstitutionerne, jf. afsnit 2.2. 

31 Den nuværende mulighed for forskningsinstitutionerne til selv at behandle uredelighedssager udnyttes stort set 
alene for så vidt angår tvister vedrørende plagiering eller forfatterskab. Det foreslås derfor også, at sådanne sager 
fremover vil kunne behandles på forskningsinstitutionen efter en konkret vurdering, jf. afsnit 1.1. 

32 Det følger af UVVU-bekendtgørelsens § 4, stk. 1, 2. pkt., at personer, der ønsker at blive renset for påstande om 
videnskabelig uredelighed også kan rejse sag hos UVVU. Ekspertudvalget lægger til grund, at der ikke er lagt op 
til ændringer vedrørende denne mulighed, som ekspertudvalget også mener, bør fastholdes fremadrettet.  

33 Ved at få sagen oplyst på denne måde er der ikke behov for at fastholde anmelderen som automatisk part i sagen, 
hvilket kan medføre en mere strømlinet sagsbehandling og en kortere sagsbehandlingstid, jf. afsnit 3.2.  
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Sagens afslutning 
UVVU træffer afgørelse i sagen.  

Hvis UVVU under sagen eller i forbindelse med sagens afslutning vurderer, at der er 
forhold i sagen, der kan udgøre QRP, kan UVVU henvise disse forhold til behandling på 
den involverede forskningsinstitution. 

 

EKSEMPLER PÅ BEHANDLING AF UREDELIGHEDSSAGER EFTER DEN 
FORESLÅEDE NYE MODEL 
Eksempel 1: 
En forsker (A) på forskningsinstitutionen 'Danmarks Universitet' får en mistanke om, 
at en kollega (B) har fiflet med nogle data i et eksperiment, som er udført på afdelin-
gen. Mistanken går på, at B har publiceret en artikel, der angiveligt viser resultater fra 
et omfattende eksperiment med 20 forsøgspersoner. A er dog blevet opmærksom på, 
at eksperimentet kun er udført på 2 forsøgspersoner, og at data fra eksperimentet vi-
ser noget helt andet end de data, der præsenteres i artiklen. Det kunne således tyde 
på, at artiklen indeholder både fabrikerede data (data fra 20 forsøgspersoner, selvom 
der kun var 2 der deltog i eksperimentet) og falsificerede data (data præsenteret i ar-
tiklen viser noget andet end kildedata fra eksperimentet).  

Da sagen vedrører mistanke om fabrikering og forfalskning, som er en del af urede-
lighedsbegrebet, indbringes sagen for UVVU.  

UVVU foretager en indledende vurdering af, om sagen hører under UVVU's kompe-
tenceområde og vedrører en mistanke om forhold omfattet af definitionen af viden-
skabelig uredelighed. Det finder UVVU er tilfældet i denne sag, og UVVU anmoder 
derfor 'Danmarks Universitet' om en redegørelse over sagen. Redegørelsen indehol-
der bl.a. forsøgsprotokoller fra det pågældende eksperiment, som viser, at der kun 
deltog 2 forsøgspersoner, samt en udtalelse fra en laborant, der ikke kan genkende 
data i artiklen som data fra eksperimentet.  

UVVU foretager en høring af B over universitetets redegørelse. I lyset af oplysninger-
ne i sagen tilstår B, at B har pyntet på resultaterne i artiklen. 

UVVU konkluderer på denne baggrund, at B har handlet videnskabeligt uredeligt.  

Eksempel 2:  
Under samme forløb og situation som beskrevet under eksempel 1 fremsætter A sin 
anmeldelse direkte til 'Danmarks Universitet', idet A er usikker på, om der her er tale 
om videnskabelig uredelighed eller et mindre alvorligt tilfælde af dårlig videnskabelig 
praksis.  

Danmarks Universitet (i praksisudvalget, da dette universitet har etableret et sådant) 
foretager en indledende vurdering af sagen. Universitetet finder på baggrund heraf, at 
sagen vedrører videnskabelig uredelighed og henviser derfor sagen til UVVU. Sagen 
behandles derefter som beskrevet i eksempel 1.  

Eksempel 3: 
En forsker (C) på 'Danmarks Universitet' bliver opmærksom på, at forskerne i en af 
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universitetets afdelinger ikke opbevarer deres data korrekt, og at forskergruppen efter 
C's overbevisning deler deres resultater op i flere publikationer for at maksimere de-
res forskningsoutput (ofte betegnet 'salami-slicing'). C indbringer derfor en anmeldel-
se over forskergruppen til UVVU.  

UVVU kan efter en indledende vurdering se, at sagen ikke vedrører videnskabelig 
uredelighed, men derimod er et spørgsmål om QRP. UVVU henviser derfor sagen til 
behandling på 'Danmarks Universitet'.  

Eksempel 4: 
En forsker (D) på 'Danmarks Universitet' mener, at en anden forsker i afdelingen (E) 
har foretaget plagiering og uretmæssig angivelse af forfatterrolle i en artikel, som 
vedkommende har publiceret. D indbringer derfor en anmeldelse til UVVU over for-
skeren.  

UVVU kan efter en indledende vurdering ikke afvise, at anmeldelsen vedrører viden-
skabelig uredelighed (plagiering) og optager derfor sagen til behandling. UVVU an-
moder 'Danmarks Universitet' om en redegørelse over sagen. Redegørelsen indehol-
der en nærmere beskrivelse af det forskningsprojekt og det forløb, der har ført til pub-
licering af den pågældende artikel.  

UVVU foretager en høring af E over universitetets redegørelse. E kommer med en 
forklaring og en række oplysninger, der viser, at der ikke er foretaget plagiering i den 
pågældende artikel.  

UVVU konkluderer på denne baggrund, at E ikke har handlet videnskabeligt urede-
ligt. UVVU finder dog, at der muligvis er begået brud på god videnskabelig praksis i 
forbindelse med forfatterskab til artiklen. UVVU henviser derfor denne del af sagen til 
behandling på 'Danmarks Universitet', da UVVU vurderer, at der muligvis er tale om 
QRP her.  

 
Som det fremgår ovenfor, er det ekspertudvalgets opfattelse, at det klare udgangspunkt bør væ-
re, at alle uredelighedssager behandles i UVVU. Man ser dog i visse andre lande (bl.a. USA), at 
behandlingen af plagierings- og forfatterskabssager overlades fuldt ud til den involverede forsk-
ningsinstitution. Baggrunden herfor er, at institutionerne har særlig erfaring med netop denne 
type sager, som heller ikke på samme måde kræver indgående kendskab til og erfaring med vi-
denskabelig uredelighed.  
 På denne baggrund foreslår ekspertudvalget, at udgangspunktet om, at uredelighedssager 
skal behandles i UVVU, kan fraviges i sager vedrørende plagiering og/eller forfatterskab efter en 
konkret vurdering. I forhold til eksempel 4 i boksen ovenfor indebærer denne konstruktion, at 
sagen efter en konkret vurdering kunne være håndteret på universitetet. Sager, der behandles på 
denne måde, bør afsluttes med en indrapportering til UVVU. 
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EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Sager om egentlig videnskabelig uredelighed bør for så vidt angår fabrikering og for-
falskning alene behandles i UVVU, mens sager vedrørende plagiering og/eller forfat-
terskaber efter en konkret vurdering bør kunne behandles af forskningsinstitutionen 
og indrapporteres til UVVU.  

Indgives en anmeldelse om videnskabelig uredelighed til forskningsinstitutionen, 
skal denne videresende anmeldelsen til UVVU.  

Der bør etableres en proces, hvor UVVU til brug for behandlingen af uredelighedssa-
ger indhenter en redegørelse fra den involverede forskningsinstitution.  

UVVU bør få mulighed for at henvise spørgsmål om QRP, som er afdækket under så-
danne sagers behandling eller i forbindelse med deres afslutning, til behandling på 
den involverede forskningsinstitution.  

 

2.2 Behandling af QRP-sager 

Som det fremgår af afsnit 1.2 foreslår ekspertudvalget, at håndteringen af QRP-sager overlades 
til de enkelte forskningsinstitutioner, og der kan i det hele taget henvises til dette afsnit vedrø-
rende baggrund for placeringen af ansvaret for QRP hos forskningsinstitutionerne. For at skabe 
et sammenhængende system, der tager hånd om både videnskabelig uredelighed og håndterin-
gen af QRP har ekspertudvalget undersøgt nærmere, hvordan behandlingen af QRP-sager over-
ordnet bør tilrettelægges. Det har været vigtigt for ekspertudvalget, at den nærmere tilrettelæg-
gelse af interne systemer og procedurer for enkeltsagsbehandling i vidt omfang overlades til den 
enkelte forskningsinstitution.  

2.2.1 Den nuværende behandling af QRP-sager i Danmark 
Som nævnt under afsnit 1.2 har håndteringen af QRP og dermed også behandlingen af QRP-
sager været overladt til forskningsinstitutionerne, særligt universiteterne, siden 2003,34 hvor det 
med Lomborg-sagen blev slået fast, at UVVU alene skulle forholde sig til eventuel videnskabelig 
uredelighed i en konkret sag, og ikke QRP.  
 Nogle universiteter har i den forbindelse nedsat praksisudvalg eller lignende til at behand-
ler QRP-sager. Behandlingen af QRP-sager på de danske forskningsinstitutioner har generelt 
været præget af en sporadisk og ad hoc-præget tilgang, hvor nogle institutioner har haft etable-
rede systemer og procedurer for behandlingen af sådanne sager, mens andre ikke har beskæfti-
get sig nærmere hermed.35   
 
I november 2014 kom den danske kodeks for integritet i forskning, som alle otte universiteter og 
en række andre forskningsinstitutioner har tilsluttet sig. På baggrund heraf er bl.a. universite-

                                                                 
34 Det skal hertil bemærkes, at "alvorlige brud på god videnskabelig praksis", hvori visse QRP-handlinger kan 

indfortolkes, jf. afsnit 1.2.3, har været behandlet i UVVU som en del af uredelighedsbegrebet.  

35 Se appendiks 3 for en gennemgang af universiteternes nuværende set-up i forhold til behandling af uredelig-
heds- og QRP-sager. 
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terne i gang med en implementering af kodeksens anbefalinger, herunder anbefalingerne om 
håndtering af QRP (i kodeksen benævnt "breaches of responsible conduct of research") i kodek-
sens kapitel IV.  
 

UDDRAG FRA KAPITEL IV I DEN DANSKE KODEKS FOR INTEGRITET I 
FORSKNING 
"1. Breaches of responsible conduct of research 

To ensure high integrity in research, all parties involved should be aware of their re-
sponsibility for addressing breaches of responsible conduct of research. Thus, institu-
tions and researchers should support initiatives for handling breaches of the respon-
sible conduct of research. 

DEFINITIONS 
Breaches of responsible conduct of research are breaches of current standards on re-
sponsible conduct of research, including those of the Danish code of conduct, and 
other applicable institutional, national and international practices and guidelines on 
research integrity. If serious enough, a breach may also represent research miscon-
duct, cf. the definition used by the Danish Committees on Scientific Dishonesty. 

1.1. Responsibilities 

i. All parties involved in the research share responsibility for ensuring that 
well-founded suspicions of breaches of responsible conduct of research put 
forward in good faith are addressed adequately. 

ii. Systems for addressing these matters should be clearly described and easily 
accessible. 

1.2. Division of responsibilities 

i. Researchers and institutions are responsible for creating and maintain-
ing an environment where it is acceptable to bring forward well-founded 
suspicions of breaches of responsible conduct of research in good faith. 

ii. Researchers are responsible for supporting the handling of such suspi-
cions. 

iii. Institutions are responsible for ensuring that a system for addressing well-
founded suspicions of breaches of responsible conduct of research is in place 
at the institutional level. 

iv. Institutions should have a policy which describes their system for address-
ing suspicions of breaches of responsible conduct of research, including: 

a. Where and to whom a person can turn to for advice on a well-founded 
suspicion of a breach of responsible conduct of research 

b. The step-by-step procedure for addressing such suspicions 
c. The possible outcomes of an investigation 
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d. The sanctions that may be imposed at the institutional level 
e. Dealing with suspicions that involve research or staff from other insti-

tutions, including institutions abroad 
f. Other relevant information" 

 
Der er således med udgangspunkt i den danske kodeks ved at blive etableret systemer på forsk-
ningsinstitutionerne, navnlig universiteterne, til behandling af QRP-sager. I den forbindelse har 
forskningsinstitutionerne stor frihed i forhold til sammensætningen af sådanne systemer, men 
den danske kodeks indeholder dog også nogle grundlæggende principper for sagsbehandlingen 
samt et forslag til tilrettelæggelsen af et effektivt system til behandling af QRP-sager.36 
  

UDDRAG FRA APPENDIKS 1 I DEN DANSKE KODEKS FOR INTEGRITET 
I FORSKNING 
"Appendix 1– Recommendations for responding to breaches of re-
sponsible conduct of research 

A prompt and effective response to suspicions of breaches of responsible conduct of 
research is required in order to maintain general confidence in research, including 
the scientific community’s own confidence in research and the public’s perception of 
the trustworthiness of research.  

[...] 

1. Preliminary advice concerning a suspicion of a potential breach 

Anyone with a well-founded suspicion that a breach of responsible conduct of re-
search has occurred should have the opportunity to request personal, impartial and 
professional advice concerning the suspicion, e.g. through a ‘named person’ or simi-
lar.  

In cases of qualified grounds for the suspicion, the case should be submitted for fur-
ther investigation in accordance with institutional procedures and the parties to the 
case should be informed immediately. 

2. Investigation of a well-founded suspicion 

When addressing and investigating suspicions of breaches of responsible conduct of 
research, the general principles governing public decision making as well as the fol-
lowing principles should be observed:37 

                                                                 
36 Det skal bemærkes, at kodeks blev til under det nuværende uredelighedssystem. Kodeksen henviser således til de 

nuværende rammer i UVVU og på forskningsinstitutionerne for behandlingen af uredelighedssager, herunder at 
uredelighedssager kan behandles både i UVVU og på forskningsinstitutionen.  

37 [Note fra kodeksen] The recommendations for institutional systems for responding to breaches of responsible 
conduct of research should be viewed and interpreted in accordance with Danish legislation such as Danish ad-
ministrative law, e.g. on status as party to the case, access to information, etc. 
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a. The persons involved in addressing the suspicion and handling the investiga-
tion should be impartial. 

b. The investigators should possess professional competences within the specif-
ic fields of research and thorough knowledge of responsible conduct of re-
search. Preferably, one or more investigators should have prior experience 
with cases concerning research misconduct and/or breaches of responsible 
conduct of research. 

c. The parties to the case should be highly involved in processing the case by 
being allowed to comment on the investigational material and by being con-
tinually informed of the status of the case.  

d. The parties to the case should be protected to the extent possible so that: 
• persons bringing forward suspicions in good faith (‘whistle-blowers’) 

are protected from reprisals  
• complaints strictly brought forward in bad faith (as harassment) 

should in themselves be considered a breach of responsible conduct of 
research 

• the identities of the parties are kept confidential to the extent possible.  
e. Similar cases/situations should be treated similarly.  
f. Investigation procedures should be made public.  
g. Cases should be concluded efficiently, so that no person is part of an investi-

gation longer than strictly necessary. 

The investigation should end with an ascertainment of whether a breach of responsi-
ble conduct of research has occurred. If there is a suspicion that the breach qualifies 
as research misconduct, the institution may choose to refer the case to the Danish 
Committees on Scientific Dishonesty. 

3. Conclusion of the investigation/sanctions 

If the institutional investigation concludes that a breach of responsible conduct of re-
search has taken place, it is the responsibility of the institution(s) where the research 
has been carried out and/or where the researcher is employed to impose relevant 
sanctions.  

2.2.2 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende behandling af QRP-sager 
Efter ekspertudvalgets opfattelse bør ansvaret for behandlingen af QRP-sager fortsat placeres 
hos forskningsinstitutionerne som en naturlig følge af deres ansvar for iagttagelse af god viden-
skabelig praksis og håndtering af QRP. Dette er med til at skabe en klar ansvarsfordeling i for-
hold til behandlingen af uredeligheds- og QRP-sager, hvor UVVU får ansvaret for sager om vi-
denskabelig uredelighed, mens forskningsinstitutionerne får ansvaret for sager vedrørende QRP.  
 Placeringen af behandlingen af QRP-sager på forskningsinstitutionen indebærer, at UVVU 
ikke er direkte involveret i behandlingen af konkrete QRP-sager. For at fastholde et centralt 
overblik over danske QRP-sager bør der dog indføres en årlig rapportering fra forskningsinstitu-
tionerne til UVVU over de QRP-sager, som forskningsinstitutionen har behandlet i løbet af året. 
I forlængelse heraf bør UVVU udgive en samlet årlig beretning om QRP i Danmark.  
  
Ekspertudvalgets forslag til en revideret behandling af uredelighedssager indebærer, at sagsbe-
handlingen i hovedtræk tilrettelægges efter følgende model: 
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Anmeldelse 
Personer (og institutioner) med en mistanke om, at QRP har fundet sted, skal indbringe deres 
anmeldelse til den forskningsinstitution, hvor forskningen har fundet sted.  
 Der vil formentlig være tilfælde, hvor anmelderen ikke er sikker på, om der er tale om 
egentlig uredelighed eller QRP, og derfor indbringer anmeldelsen for UVVU. UVVU vil i disse 
tilfælde, hvis sagen alene vedrører QRP, henvise sagen til behandling på den relevante forsk-
ningsinstitution, jf. eksemplet under afsnit 2.1.  

Sagens behandling 
Behandlingen af QRP-sager foregår alene på den involverede forskningsinstitution, dvs. UVVU 
inddrages ikke i behandlingen af konkrete sager. Den nærmere proces for behandlingen af QRP-
sager overlades til den enkelte forskningsinstitution, men der skal etableres procedurer for 
håndteringen af QRP og sagsbehandling i forbindelse hermed.  
 Hvis der under behandlingen af sagen opstår mistanke om, at videnskabelig uredelighed 
har fundet sted, skal sagen sendes til UVVU.  

 Sagens afslutning 
Forskningsinstitutionen træffer afgørelse i sagen.  
 Forskningsinstitutionerne skal afgive en årlig afrapportering vedrørende de QRP-sager, 
som institutionen har behandlet det pågældende år. Afrapporteringen indføres for at sikre et 
centralt overblik over og åbenhed omkring håndterede sager. Der foreslås en årlig rapportering, 
da rapportering i hver enkelt sag kan blive en uforholdsmæssig tung administrativ byrde for 
institutionerne.  
 Af hensyn til mulighederne for at sikre transparens og videndeling bør det pålægges UVVU 
at udgive en konsolideret årlig beretning om QRP-håndteringen på forskningsinstitutionerne.  
 
Det er afgørende, at alle forskningsinstitutioner har procedurer for håndteringen af QRP, herun-
der for behandlingen af konkrete sager. I den forbindelse bør forskningsinstitutionerne tage 
skridt til at sikre gennemsigtighed i sagsbehandlingen samt størst mulig grad af åbenhed og 
offentlighed omkring processen. Det er samtidig vigtigt, at der så vidt muligt sikres en ensartet 
behandling af QRP-sager på forskningsinstitutionerne og navnligt universiteterne, der spiller 
den største rolle i forhold til håndtering af QRP, bør derfor arbejde for en fælles tilgang hertil. I 
den forbindelse er anbefalingerne i den danske kodeks et godt fælles udgangspunkt. Det kan 
hertil bemærkes, at navnlig mindre forskningsinstitutioner kan overveje at samarbejde omkring 
håndtering af QRP, eksempelvis ved at etablere et fælles organ til behandling af QRP-sager.  
 Det er en forudsætning for implementeringen af ekspertudvalgets anbefalinger, at forsk-
ningsinstitutionerne bliver forpligtede til at etablere systemer til behandlingen af QRP-sager, 
som lever op til kodeksens anbefalinger. Disse systemer bør fungere uafhængigt af ledelsen på 
den enkelte forskningsinstitution, f.eks. ved nedsættelse i regi af akademisk råd eller lignende.  
 Ekspertudvalget anbefaler, at de danske forskningsinstitutioner har et sådant beredskab på 
plads senest 1. januar 2017. 
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EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
QRP-sager bør alene behandles på den involverede forskningsinstitution. I den for-
bindelse bør forskningsinstitutionerne, navnlig universiteterne, forpligtes til at etab-
lere systemer til håndtering af QRP-sager, som er uafhængige af ledelsen.  Forsk-
ningsinstitutionerne bør endvidere have procedurer for behandlingen af QRP-sager 
samt så vidt muligt sikre en ensartet tilgang til sagernes behandling på den enkelte 
forskningsinstitution. 

Dette bør kombineres med, at forskningsinstitutionerne årligt skal rapportere be-
handlede QRP-sager til UVVU, som fører et centralt overblik over QRP-håndteringen 
i Danmark. Som et led heri bør UVVU hvert år udgive en samlet QRP-beretning.   

 

2.3 UVVU's mulighed for at tage sager op af egen 
drift 

UVVU har i dag begrænsede muligheder for at tage sager op af egen drift, og behandlingen af 
uredelighedssager forudsætter som hovedregel, at der er en anmelder, der vil bringe sagen frem. 
Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om denne model er den mest hensigtsmæssige i for-
hold til at forhindre og håndtere allerede opståede sager om videnskabelig uredelighed. Det kan 
f.eks. virke stødende, hvis et centralt uredelighedsudvalg ikke kan tage en kendt sag op alene 
fordi, der ikke er nogen, der ønsker at påtage sig rollen som anmelder i den pågældende sag.  
 Spørgsmålet om en udvidelse af UVVU's mulighed for selv at tage sager op bliver særligt 
aktuelt med den foreslåede model for behandlingen af QRP-sager, jf. afsnit 2.2. Med den årlige 
afrapportering fra forskningsinstitutionerne i denne type sager, kunne man godt forestille sig, at 
UVVU herigennem blev opmærksom på forhold, der muligvis kunne udgøre egentlig videnska-
belig uredelighed, som UVVU ville have behov for at undersøge nærmere.   

2.3.1 UVVU nuværende mulighed for at tage sager op af egen drift 
UVVU's adgang til at rejse sager om videnskabelig uredelighed fremgår i dag af forskningsråds-
lovens § 31, stk. 3: 
 

"§ 31. [...] 
  
Stk. 2. [...] 
  
Stk. 3. Udvalgene kan behandle sager af egen drift, hvis sagerne er af samfundsmæssig inte-
resse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, og hvor der foreligger en begrun-
det formodning om videnskabelig uredelighed. 
 
[...]" 

 
Muligheden for at tage en sag op af egen drift blev indført ved en ændring af bekendtgørelsen om 
UVVU i 2005.38 Udvalget fik mulighed for i begrænset omfang at tage sager op af egen drift, hvis 

                                                                 
38 Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.  
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sagerne var af samfundsmæssig interesse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, 
og hvor der forelå begrundet formodning om videnskabelig uredelighed, jf. § 4, stk. 3, i davæ-
rende bekendtgørelse om UVVU. Bestemmelsen skal ses i lyset af den konkrete situation, idet 
det på daværende tidspunkt var et krav, at anmelder skulle være part i forvaltningslovens for-
stand, for at udvalget kunne behandle anmeldelsen. Kravet om partsstatus som vilkår for at 
kunne anmelde en sag blev taget ud af loven igen i 2008. 
 
UVVU har tilsyneladende endnu ikke udnyttet muligheden for at tage en sag op af egen drift. 
UVVU har således overvejet muligheden i en række tilfælde39, men ikke fundet, at betingelserne 
for at optage sagen til behandling af egen drift var opfyldt.   

2.3.2 Mulighed for at tage sager op af egen drift i andre landes uredeligheds-
systemer 
I størstedelen af andre landes uredelighedssystemer behandles sager om videnskabelig uredelig-
hed efter anmeldelse i lighed med proceduren i UVVU. I enkelte lande er der dog også mulighed 
for, at uredelighedsudvalg el.lign. tager sager op af egen drift. Eksempelvis har Granskningsut-
valget i Norge altid mulighed for selv at tage en sag op eller overtage en sag, der er under be-
handling på en forskningsinstitution. Der stilles ikke nærmere betingelser for, at Granskningsut-
valget kan tage sager op af egen drift, men udvalget skal dog følge almindelige forvaltningsretlige 
normer som eksempelvis god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik.  

2.3.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende UVVU's mulighed for at tage 
sager op af egen drift 
Udgangspunktet bør fortsat være, at behandlingen af uredelighedssager i UVVU sker på bag-
grund af konkrete anmeldelser. UVVU har i dag hverken strukturen eller ressourcerne til at age-
re som 'politimyndighed', der selv opsøger sagerne.40 
 Dertil kommer, at der ikke er afdækket et egentligt behov for, at UVVU bør kunne tage 
sager op af egen drift i yderligere omfang end tilfældet er i dag. På den anden side lægges der op 
til en omfattende revision af det danske uredelighedssystem, der godt kan tænkes at føre til, at et 
sådant behov opstår. Der er således umiddelbart ikke noget der taler imod, at adgangen til at 
optage sager af egen drift udvides i lighed med det norske system, så UVVU undtagelsesvist kan 
tage sager op af egen drift, hvis UVVU vurderer, at der er en berettiget mistanke om videnskabe-
lig uredelighed. Dette vil eksempelvis give UVVU mulighed for at optage en indrapporteret QRP-
sag fra en forskningsinstitution til behandling, hvis UVVU vurderer at sagen i realiteten indehol-
der forhold, der falder inden for området af videnskabelig uredelighed.  
 
Der er herved tale om en udvidelse af den nuværende adgang for UVVU til at tage sager op. Mu-
ligheden for lettere adgang til at tage sager op af egen drift vil være mere hensigtsmæssig henset 
til formålet med et organ som UVVU, særligt i forhold til den foreslåede model for behandling af 
QRP-sager.   
 

                                                                 
39 Se eksempelvis årsberetningen for 2007, sag nr. 1 og 6, s. 8 og 12 i beretningen. 

40 Det skal hertil bemærkes, at det i ekspertudvalgets kommissorium er forudsat, at anbefalingerne fra ekspertud-
valget kan realiseres inden for de nuværende økonomiske rammer. Et større undersøgelsesapparat til at granske 
forskning for at finde eventuel videnskabelig uredelighed kan ikke rummes inden for UVVU's nuværende res-
sourceforbrug.  
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EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
UVVU bør få mulighed for undtagelsesvist at tage sager op af egen drift, hvis UVVU 
vurderer, at der er en berettiget mistanke om videnskabelig uredelighed.  

2.4 Organisering af UVVU 

UVVU er i dag organiseret i tre underudvalg. Ser man på andre landes uredelighedssystemer, er 
organiseringen af sådanne udvalg meget varierende. Visse steder er der ét fast uredelighedsud-
valg, andre steder er der flere faste uredelighedsudvalg, og der findes også en række lande, hvor 
der nedsættes ad hoc-udvalg i de enkelte sager.  
 UVVU har været organiseret i tre underudvalg siden 1998. Med de andre ændringer i 
UVVU-systemet, som ekspertudvalget har set på, har det også været naturligt at overveje en ny 
organisering af UVVU, der passer bedre til behandlingen af uredelighedssager i dag.  

2.4.1 UVVU's organisering - historisk og i dag 
Fra 1992-1998 eksisterede UVVU alene på en årlig forsøgsbasis og UVVU dækkede kun det 
sundhedsvidenskabelige område i denne periode.  I 1998 opnåede UVVU permanent status ved 
udstedelse af en bekendtgørelse med hjemmel i den daværende forskningsrådslov.41  
 UVVU skiftede ved bekendtgørelsen i 1998 navn fra Udvalget Vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og blev samtidig organiseret i 
tre underudvalg, der tilsammen skal dække alle forskningsområder.   
 Underudvalgene har haft forskellige navne, men der har siden 1998 været et udvalg for 
samfundsvidenskabelig forskning og humaniora, et udvalg for sundhedsvidenskabelig forskning 
og et udvalg for naturvidenskabelig forskning.  
 Hensynet bag en organisering med tre underudvalg var at sikre, at det/de permanente 
uredelighedsudvalg dækkede alle fagområder.42 For at sikre ensartethed og legaliteten i udval-
genes afgørelser blev det besluttet, at udvalgene skulle have en fælles formand, som skulle være 
landsdommer.  
 
I 2003 blev UVVU's virke fastsat direkte i forskningsrådsloven.43 I den forbindelse blev følgende 
bestemmelse indsat i den daværende forskningsrådslovs § 32, stk. 1: 
 

"§ 32. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed består af et eller flere udvalg dæk-
kende alle videnskabelige forskningsområder.  
 
[...]" 

 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at hensynet bag denne bestemmelse var at sikre 
den mest hensigtsmæssige organisering af UVVU ved at give mulighed for større fleksibilitet, 
sådan at UVVU kan bestå af ét eller flere udvalg, så længe alle videnskabelige områder er dæk-

                                                                 
41 Bekendtgørelse nr. 933 af 15. december 1998 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 

42 Fordelingen på tre udvalg er kort omtalt i UVVU's årsberetning 1999, men der gives ikke nogen forklaring på, 
hvorfor der lige netop blev etableret tre udvalg.  

43 Lov nr. 405 af 28. maj 2003. 
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ket.44 Bestemmelsen genfindes i den nuværende forskningsrådslov, og det fremgår af den nuvæ-
rende bekendtgørelse om UVVU, at udvalgene består af følgende tre udvalg:45 
 

 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning. 1.
 

 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktions-2.
videnskabelig forskning. 
 

 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig 3.
forskning. 
 

I den nuværende organisering består hvert udvalg af seks medlemmer og seks suppleanter. Der-
udover er der én fælles formand (landsdommer) for alle udvalgene. Fordelingen af de tre under-
udvalg på hovedfagområder gør, at der ved behandlingen af sager kan tages hensyn til de stan-
darder, der gælder på det omhandlede forskningsområde. Der kan dog stadig være vidt forskellig 
praksis inden for eksempelvis det naturvidenskabelige underudvalg, der dækker både biologi, 
fysik og kemi, men også mere tekniske videnskaber. Det hænder således, at underudvalget også 
med den nuværende konstruktion, er nødt til at indhente endnu mere fagspecifik assistance i 
form af ekspertudtalelser el.lign.46 Pga. det relativt begrænsede antal sager i UVVU er der perio-
der (op til et år eller mere), hvor et underudvalg ikke behandler en eneste sag.  

2.4.2 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende organisering af UVVU 
Som det fremgår ovenfor, er det eneste grundlæggende krav til organiseringen af UVVU, at alle 
videnskabelige forskningsområder skal være dækket. Dette indebærer, at der kan oprettes ét 
samlet udvalg eller adskillige underudvalg alt efter behov.  
 Det grundlæggende hensyn bag den nuværende fordeling på tre underudvalg er, at der kan 
tages hensyn til de standarder, der gælder på de enkelte fagområder. Det er ekspertudvalgets 
opfattelse, at dette hensyn også kan tilgodeses i ét samlet udvalg, hvis dette udvalg afspejler de 
forskellige faglige hovedområder og samtidig som udgangspunkt indkalder yderligere specialist-
viden i form af eksperter fra det forskningsområde, som er genstand for undersøgelse i en kon-
kret sag. Ekspertudvalget foreslår derfor en reorganisering af UVVU efter følgende model: 
 

— Der etableres ét fast uredelighedsudvalg bestående af personer fordelt på fagområder 
svarende nogenlunde til de nuværende underudvalg.  

— Formanden for udvalget skal fortsat være landsdommer 
— Ved behandlingen af konkrete sager bør udvalget indkalde en eller flere eksperter fra 

det specifikke forskningsområde, som anmeldelsen vedrører. Eksperten er med til at 
træffe afgørelse i sagen.  

De faglige personer, som skal indgå fast i udvalget, skal tilsammen dække alle videnskabelige 
forskningsområder som påkrævet efter loven, jf. ovenfor. Der findes ikke en generelt anvendt 
opdeling af forskning på et fast antal faglige discipliner. Eksempelvis er der i dag i UVVU tre 
underudvalg dækkende alle fagområder, hvorimod der i Det Frie Forskningsråd er fem faglige 

                                                                 
44 Lovforslagets specielle bemærkninger til § 32. 

45 § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som 
ændret ved bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012. 

46 Hjemmelen til at indhente særlig bistand fra eksterne sagkyndige fremgår af bekendtgørelsen om UVVU, § 11.  
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forskningsråd.47 Efter ekspertudvalget opfattelse bør den faglige del af UVVU bestå af 5-6 faste 
medlemmer fra hvert sit fagområde, som tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsom-
råder. Set i forhold til den nuværende opdeling i underudvalg i UVVU vil det betyde ca. to repræ-
sentanter fra discipliner under hvert underudvalg, og i forhold til Det Frie Forskningsråd vil det 
betyde ca. én repræsentant fra hvert af de faglige forskningsråd. Kombineret med en landsdom-
mer som formand vil både retlige og faglige hensyn bag organiseringen af UVVU være tilgodeset 
ved denne model.  
 Indkaldelse af ekspertbistand, herunder i form af udenlandske eksperter, bør etableres som 
en mulighed, der skal anvendes i de fleste sager bortset fra de mest ukomplicerede. UVVU be-
handler i dag en række mindre sager, hvor et krav om indkaldelse af udenlandske eksperter vil 
medføre en unødvendig bureaukratisk byrde i sager, som UVVU sagtens kan håndtere selv. Mo-
dellen bør derfor være, at der er ét stående udvalg, som har mulighed for at indkalde ekspertbi-
stand, og som naturligvis bør benytte denne mulighed i alle sager, hvor det kan være relevant.  
 I forbindelse med inddragelsen af en eller flere eksperter i en konkret sag, skal det sikres, at 
disse udvælges efter en gennemsigtig proces f.eks. med høring af den indklagede forsker over 
ekspertsammensætningen i den pågældende sag.  
 
Den foreslåede model vil sikre et uredelighedsudvalg, der hele tiden er opdateret på generel 
viden om behandlingen af uredelighedssager, idet et samlet udvalg formentlig vil have en kon-
stant løbende behandling af sager i modsætning til i dag, hvor der kan være længere perioder 
uden sager i de enkelte underudvalg. Samtidig vil UVVU have mulighed for at opgradere med 
den fornødne fagspecifikke kompetence i enkeltsager i form af ekstern ekspertbistand, evt. fra 
udlandet.  
 Modellen vil formentlig også føre til en mere ensartet vurdering af sager på tværs af forsk-
ningsområder, og det må i den forbindelse antages, at FFP bør vurderes mere eller mindre ens 
på tværs af videnskabelig discipliner. Der kan dog være fagspecifikke hensyn, der spiller ind ved 
vurderingen, og dette skal der naturligvis tages hensyn til, hvilket sker gennem afspejlingen af 
alle fagområder i UVVU og muligheden for indkaldelse af eksperter.  
 Modellen vil endvidere kunne strømline sagsbehandlingen og reducere administrationen, 
da der kun er et (mindre) udvalg, der skal sekretariatsbetjenes.    
    

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
UVVU bør fremover bestå af ét samlet uredelighedsudvalg med 5-6 faste faglige med-
lemmer fra hvert sit fagområde, som tilsammen dækker alle videnskabelige forsk-
ningsområder, og en landsdommer som formand.  

UVVU bør som udgangspunkt indhente ekstern ekspertbistand, herunder bistand fra 
udenlandske eksperter, i forbindelse med de fleste sager, bortset fra de mest ukom-
plicerede.  

                                                                 
47 Det Frie Forskningsråd er i dag organiseret i følgende fem faglige forskningsråd: DFF| Kultur og Kommunikati-

on, DFF| Natur og Univers, DFF| Samfund og Erhverv, DFF| Sundhed og Sygdom og DFF| Teknologi og Produk-
tion. 



 

Styrelsen for Forskning og Innovation  53 

3. Retssikkerhedsmæssige aspekter ved 
det danske uredelighedssystem  

Det er af afgørende betydning, at der ved behandlingen af sager i et 
uredelighedssystem værnes om hensynet til de implicerede parter i 
sagerne. Som offentlig myndighed er UVVU underlagt forvaltnings- og 
offentligretlige regler, der bl.a. har til formål at skabe retssikkerhedsmæs-
sige garantier for sagens parter. Uredelighedssager kan have meget 
vidtrækkende implikationer, og ekspertudvalget har derfor overvejet, om 
der bør iværksættes særlige processuelle initiativer som supplement til de 
almindelige sagsbehandlingsregler for offentlige myndigheder.  
 
Ekspertudvalget foreslår grundlæggende nogle tiltag, som skal begrænse 
sagsbehandlingstiden og bringe UVVU's sanktionsmuligheder på linje med 
international praksis, jf. afsnit 3.2 og 3.3. Derudover har ekspertudvalget 
set nærmere på klagemuligheder (afsnit 3.1), whistleblower-ordninger 
(afsnit 3.4) og håndteringen af 'falske anklager' (afsnit 3.5). Ekspertudval-
get finder ikke grundlag for at foreslå større ændringer på disse tre 
områder.     
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3.1 Klagemuligheder/appel i uredelighedssager 

Det grundlæggende princip fra behandlingen af retssager, hvorefter en sag skal kunne prøves 
ved to instanser, smitter af på det forvaltningsretlige område, idet der sædvanligvis vil være 
adgang til at klage (helt eller delvist) over en myndigheds afgørelse til en trin-højere myndighed. 
Dette princip er dog fraveget i en række tilfælde, f.eks. hvis afgørelsen i forvejen er truffet af den 
højeste administrative myndighed eller, måske navnlig, hvor der er nedsat nævn eller udvalg 
med særlig faglig kompetence.48 I dag er UVVU's afgørelser endelige, jf. § 34 i forskningsrådslo-
ven,49 dvs. afgørelserne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne 
kan dog som alle administrative afgørelser indbringes for Folketingets Ombudsmand og for 
domstolene.  
 Det er vigtigt, at hensynet til sagens parter, navnlig den indklagede forsker, tilgodeses så 
vidt muligt, og at der nydes en tilstrækkelig retssikkerhedsmæssig beskyttelse. I den sammen-
hæng er det naturligt at (gen-)overveje spørgsmålet om muligheden for at appellere eller klage 
over UVVU's afgørelser.  

3.1.1 Klagemulighed i UVVU i et historisk perspektiv 
UVVU blev oprettet som permanent udvalg i 1998 ved udstedelse af en bekendtgørelse50 i med-
før af § 4 e i den daværende forskningsrådslov.51 Der blev ikke ved bekendtgørelsen i 1998 taget 
eksplicit stilling til spørgsmålet om rekursadgang (appelmuligheder) i forbindelse med UVVU's 
afgørelser.  
 Det var opfattelsen i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (nu Uddannelses- 
og Forskningsministeriet), at ministeriet ikke var ankeinstans for UVVU's afgørelser.52 Dette 
blev ændret ved en afgørelse fra ombudsmanden i april 2001, hvor ombudsmanden udtalte, at 
det efter hans opfattelse fulgte af § 4 i den daværende forskningsrådslov, at der kunne klages til 
ministeriet over retlige spørgsmål i forbindelse med UVVU's afgørelser.  
 I 2003 kom der en ny forskningsrådslov53, hvor etableringen af UVVU blev indsat direkte i 
lovteksten (§§ 31-34, kapitel 7 i loven). Samtidig blev det i lovens § 34 fastslået, at UVVU's afgø-
relser er endelige og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Af forarbejderne 
til loven fremgår det, at hensynet bag en afskæring af klageadgangen er kravet om, at UVVU's 
formand skal være landsdommer, og at formanden har kompetencen til at træffe afgørelse i ret-
lige spørgsmål, jf. lovens § 31, stk. 3 og § 32, stk. 2. Det fremgår endvidere, at der skal lægges 
vægt på domstolenes uafhængighed af centraladministrationen, og at det derfor er uhensigts-
mæssigt, hvis administrationen sætter sit skøn over en dommers. Afslutningsvist fremgår det, at 
det var tilsigtet allerede med bekendtgørelsen i 1998, at der ikke skulle være klageadgang over 
UVVU's afgørelser. 

                                                                 
48 Som eksempler kan nævnes Klagenævnet for Udbud, Erhvervsankenævnet og Advokatnævnet, der alle (ligesom 

UVVU) behandler sagerne som første instans og træffer endelige afgørelser.  

49 Lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014 af lov om forskningsrådgivning m.v. 

50 Bekendtgørelse nr. 933 af 15. december 1998 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 

51 Lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997 af lov om forskningsrådgivning m.v. Før da (fra 1992) eksisterede 
UVVU ulovreguleret på årlig forsøgsbasis med et sæt vedtægter, der regulerede udvalgenes virke. 

52 I UVVU's årsberetning 2002 omtales en sag (Sag nr. 2, s. 38f), hvor det fremgår, at ministeriet ikke anså sig selv 
for at være ankeinstans i forhold til UVVU's afgørelser.  

53 Lov nr. 405 af 28. maj 2003 
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3.1.2 Adgang til appel i andre landes uredelighedssystemer 
FI's landeanalyse viser, at der findes appeladgang over uredelighedsafgørelser i en række lande. 
Appeladgangen vedrører typisk forskningsinstitutioners afgørelser, der således kan indbringes 
for et uafhængigt udvalg eller lignende. Det ses alene i Norge,54 at der er klageadgang over afgø-
relser truffet af et centralt uredelighedsudvalg og delvist i Holland, hvor der kan klages til om-
budsmanden over den procedure, som den nationale uredelighedskommission har fulgt for at nå 
frem til en rådgivende udtalelse. 
 
Figur 2:55 Nationale tilgange til appel i sager om videnskabelig uredelighed  

 
Note: Schweiz er ikke inkluderet, da data ikke var tilgængelig i resultaterne fra spørgeskemaundersøgel-
sen.  
 
I dag er der i Norge klageadgang til Kunnskapsdepartementet over Granskningsutvalgets afgø-
relser, hvor departementet er klageinstans vedrørende sagsbehandlingen (retlige forhold), mens 
klager over afgørelsens faglige indhold behandles af et særskilt nedsat udvalg ad hoc.   
 Departementet har i forbindelse med den forestående revision af den norske uredeligheds-
lovgivning foreslået, at Granskningsutvalgets afgørelser skal være endelige, og at klageadgangen 
til departementet afskæres. Baggrunden herfor er, at Granskningsutvalget er mest kompetent og 
besidder størst erfaring i forhold til at behandle uredelighedssager.56 

3.1.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende klagemuligheder/appel i 
uredelighedssager 
Afskæringen af den administrative klagemulighed til Uddannelses- og Forskningsministeriet 
over UVVU's afgørelser var begrundet i, at der i ministeriet hverken var faglig kompetence til at 
vurdere UVVU's afgørelsers rigtighed eller retlig kompetence af højere niveau end en lands-

                                                                 
54 Norge har det uredelighedssystem, der ligger tættest på det danske. I Norge har man også en uredelighedslov-

givning (forskningsetikkloven) og et centralt uredelighedsudvalg (Granskningsutvalget). Systemet adskiller sig fra 
det danske ved, at sager som udgangspunkt skal behandles på forskningsinstitutionen. Granskningsutvalget hen-
viser således som hovedregel sagerne til behandling på den relevante institution.  

55 Figuren er hentet fra FI's landeanalyse.   

56 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-revisjon-av-forskningsetikkloven/id2427309/  
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dommer til at vurdere retlige spørgsmål. Samme synspunkt gør sig gældende i dag, hvorfor en 
klageadgang til ministeriet over UVVU's afgørelser ikke synes hensigtsmæssig. Klageadgangen 
over Granskningsutvalgets afgørelser i Norge er på tilsvarende vis foreslået afskåret af departe-
mentet af lignende hensyn.  
 Bestemmelsen i UVVU's regelsæt om, at UVVU's formand skal være landsdommer,57 skal 
sikre, at det retlige indhold i UVVU's afgørelser er korrekt, og at processen tilrettelægges i over-
ensstemmelse med lovgivningen. Parterne i en UVVU-sag har endvidere mulighed for at gå til 
ombudsmanden eller de danske domstole med en klage over afgørelserne, og de kan herved få 
efterprøvet særligt de retlige forhold i den konkrete sag. På denne baggrund synes der ikke at 
være grundlag for at etablere en særlig appelmulighed i forhold til retlige spørgsmål i forbindelse 
med en UVVU-afgørelse.  
 I forhold til det faglige indhold i en UVVU-afgørelse besidder UVVU's udvalg i dag høj fag-
kompetence til at vurdere uredelighedssager. Der er tale om anerkendte forskere, dvs. forskere 
på højt niveau, som er udpeget efter indstilling af Det Frie Forskningsråd. Der kan således ikke 
umiddelbart nedsættes et appeludvalg med større faglig indsigt, og der vil derfor alene kunne 
være tale om en konstruktion, hvor man nedsætter 'endnu et UVVU-udvalg' til at vurdere den 
samme sag. Det vil være en atypisk forvaltningsretlig proces, der endvidere vil medføre et øget 
ressourceforbrug og en længere sagsbehandlingstid, uden at afgørelserne garanteres et mere 
rigtigt indhold.  
 
På denne baggrund er det ekspertudvalgets opfattelse, at der ikke er grundlag for at foreslå en 
særlig appelmulighed indført for så vidt angår UVVU's afgørelser, da både faglige og retlige hen-
syn er tilstrækkeligt varetaget med den nuværende konstruktion med et fagligt udvalg og en 
landsdommer som formand.  Med forslaget til en ny proces for behandlingen af uredelighedssa-
ger, jf. afsnit 2, hvor institutionerne afgiver en redegørelse om sagen til brug for UVVU's afgørel-
se, vil hver enkelt sag endvidere blive vurderet med stor inddragelse og dermed faglig viden fra 
den involverede forskningsinstitution. Endvidere vil forslaget til en ny organisering af UVVU, jf. 
afsnit 2.4 medføre, at der i konkrete sager kan indkaldes eksterne, herunder udenlandske, ek-
sperter til at bistå under sagsbehandlingen.  
  

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Afskæringen af klagemuligheden i afgørelser truffet af UVVU bør fastholdes, da både 
retlige og faglige hensyn er tilgodeset med den nuværende (og den af ekspertudvalget 
foreslåede) konstruktion. 

 

3.2  Sagsbehandlingstid 

Det kan være meget indgribende for forskere at være indklaget for UVVU. Sagerne bliver ofte 
offentligt kendt58 og kan føre til, at det bliver vanskeligt at fungere som forsker for den indklage-
de, eksempelvis i forhold til at opnå bevillinger og udgive artikler samt deltage i andre forsk-

                                                                 
57 Forskningsrådslovens § 32, stk. 2. 

58 Ombudsmanden har i en udtalelse af 29. august 2012 underkendt UVVU's tidligere praksis med at undtage 
verserende sager fra aktindsigt. Der er således, som retstilstanden er i dag, mulighed for at offentligheden kan få 
indsigt i verserende sager 
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ningsaktiviteter. Det er derfor vigtigt, at sagsbehandlingstiden i UVVU ikke trækker unødigt 
ud.59 Samtidig er det vigtigt at sikre, at sagerne oplyses tilstrækkeligt, så afgørelserne kan træffes 
på et korrekt grundlag, hvilket kræver både tid og ressourcer.  
 I lyset heraf har ekspertudvalget undersøgt, om sagsbehandlingstiden i UVVU kan reduce-
res gennem ændringer i systemet.  

3.2.1 Hidtidig sagsbehandling i UVVU 
UVVU er som offentlig myndighed underlagt forvaltningsretlige regler for sagsbehandling. Dette 
indebærer bl.a., at det påhviler UVVU at oplyse sagen tilstrækkeligt, før der træffes afgørelse.60 
Det påhviler også UVVU at foretage partshøring efter forvaltningslovens regler herom, jf. for-
valtningslovens61 § 19 og UVVU's forretningsorden § 6, stk. 2. Partshøring indebærer, at sagens 
parter (anmelder og indklagede) høres over de faktiske oplysninger, der indgår i UVVU's vurde-
ring af sagen såvel som over hinandens påstande og anbringender. Pga. den komplicerede karak-
ter af sagerne i UVVU har processen med at indhente oplysninger og foretage høring over oplys-
ningerne forlænget sagsbehandlingstiden betydeligt i nogle sager. Hertil kommer, at parterne i 
UVVU-sager ofte har indsendt meget omfangsrigt materiale til udvalgene.  
 En udfordring i forbindelse med sagsbehandlingen i dag er, at medlemmerne af UVVU har 
begrænset tid til at arbejde med sagerne, som kræver et betydeligt tidsforbrug og kan indeholde 
flere hundrede siders bilagsmateriale. Medlemmerne har således typisk fuldtidsarbejde som 
forskere el.lign. og 'frikøbes' ikke til arbejdet i UVVU. 
 En gennemgang af UVVU's afgørelser de seneste fem år, dvs. perioden 2011-2015, viser, at 
der er truffet afgørelse i 19 sager efter realitetsbehandling i udvalgene og i 11 sager, der er afvist 
fra optagelse til behandling i udvalgene (enten af formanden eller af et af de faglige underud-
valg). Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for realitetsbehandlede sager i perioden er 23,7 
måneder, dvs. ca. to år pr. sag, og for afviste sager er den 3,7 måneder. Intervallet for realitets-
behandlede sager er 8-32 måneder med en median på 25 måneder og for afviste sager 1-12 må-
neder med en median på tre måneder. Det skal hertil bemærkes, at den valgte periode indehol-
der nogle meget store og komplicerede sager, som er med til at trække gennemsnittet op i perio-
den.  

3.2.2 Sagsbehandlingstid i andre landes uredelighedssystemer 
I besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for FI's landeanalyse, kommer 
respondenterne fra nogle lande med tal for sagsbehandlingstiden i de respektive systemer: 
 
• I Irland arbejdes der i den nationale policy for uredelighed som udgangspunkt med føl-

gende model: Forundersøgelse (14 dage), Vurdering (28 dage), Formel Undersøgelse (90 
dage), Appel (ikke oplyst tidsfrist). 

• I Østrig tager behandlingen af en sag ca. seks måneder 
• I Polen skal sagen være afsluttet inden for en måned. 
• I Luxembourg har uredelighedsudvalget 3 måneder til at fremsætte en anbefaling om 

håndtering af sagen til den nationale forskningsfond. 

                                                                 
59 Særligt den seneste tids store og komplicerede sager i UVVU har haft en sagsbehandlingstid, der har strakt sig 

over flere år. Den lange sagsbehandlingstid har været kritiseret fra flere sider.  

60 Dette princip, der i forvaltningsretten kaldes officialmaksimen, fremgår for også af § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen 
om UVVU, jf. bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009. 

61 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 
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• I Norge tager behandlingen af en sag ca. 8-12 måneder, dog kan det trække ud i større og 
mere komplicerede sager. 

• I Holland arbejdes der inden for LOWI62 som udgangspunkt efter følgende model: insti-
tution høres over anmeldelse (4 uger), indklagede høres (2 uger), institution høres igen (2 
uger), LOWI afsiger afgørelse (6 uger). På institutionerne gennemføres behandlingen af 
en sag typisk på 16 uger.  

• I Canada tager en sag typisk et år, men komplicerede sager kan tage længere tid.  
• I USA er den typiske sagsbehandlingstid 12-18 måneder.63  

 
Ovenstående uddrag fra besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen bag FI's landeanalyse viser 
stor forskel i sagsbehandlingstiden. Dette skyldes formentlig i høj grad forskellen i systemernes 
indretning og deres virke. Eksempelvis afgiver nogle organer kun vejledende udtalelser eller 
kommer med anbefalinger, hvor andre træffer egentlige afgørelser i konkrete sager. Der kan 
også være store forskelle på, hvilke forvaltningsretlige regler de forskellige organer er underlagt, 
og hvilken type sager organer behandler (egentlige uredelighedssager eller både uredeligheds- 
og QRP-sager). Det kan dog konstateres, at der er en forholdsvis lang sagsbehandlingstid i 
UVVU sammenlignet med andre lande.  

3.2.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende sagsbehandlingstid 
Den nuværende sagsbehandlingstid i UVVU skyldes som nævnt i høj grad, at der er tale om 
komplicerede og omfangsrige sager, som det kan være både tids- og ressourcekrævende at be-
handle. Dette skyldes til dels, at sagens parter (anmelderen og den indklagede) fremsender store 
mængder sagsmateriale til UVVU, som modparten skal høres over efter forvaltningslovens regler 
om partshøring.64 Den nuværende høringsproces i UVVU indebærer endvidere, at UVVU hører 
begge sagens parter over udkast til afgørelse i sager, hvor UVVU forventer at udtale kritik.65  
 For at nedbringe sagsbehandlingstiden kunne høringsprocessen skæres mere til. Det vil 
som udgangspunkt ikke være juridisk muligt (eller hensigtsmæssigt) at afskære den indklagedes 
mulighed for at kommentere på oplysningerne i sagen, da den indklagede altid vil være part i 
sagen med de dertil knyttede rettigheder. Derimod kunne anmelderen afskæres fra automatisk 
at få partsstatus i sagen, hvilket i dag følger af UVVU's forretningsorden.66 Dette er muligt efter 
forvaltningsretten, da indgivelse af anmeldelser ikke automatisk medfører partsstatus for an-
melderen. Anmelderens interesse i sagen har endvidere mere karakter af en samfundsmæssig 
interesse (i lighed med anmeldelser til politiet) frem for en konkret og individuel interesse, og 
anmelderen har derfor ikke samme krav som den anmeldte på at blive løbende involveret i sa-
gen. Anmelderen har en meget vigtig rolle i hele håndteringen af videnskabelig uredelighed, men 
denne rolle er primært at bringe mistænkelige forhold frem i lyset. Hensynet til anmelderen kan 
således tilgodeses ved muligheden for at indgive en anmeldelse, som UVVU derpå undersøger 
nærmere sammen med den involverede forskningsinstitution.  

                                                                 
62 National Board for Research Integrity 

63 Ekspertudvalget er bekendt med, at den faktiske sagsbehandlingstid i de fleste lande har tendens til at trække 
længere ud end angivet. Der er således næppe nogen quick-fix løsning på den lange sagsbehandlingstid.  

64 Efter forvaltningslovens § 19 skal en myndighed høre en part over sagens faktiske grundlag, før der træffes afgø-
relse. 

65 Det følger af bekendtgørelsens § 13, stk. 3, at UVVU skal høre den anmeldte i disse tilfælde, men i praksis hører 
udvalgene begge parter i sagen.  

66 § 6 i Forretningsordenen for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed med ikrafttrædelse den 15. okto-
ber 2006. 
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 Modellen vil indebære, at anmelderens rolle som udgangspunkt er afsluttet ved indgivelse 
af anmeldelsen. UVVU vil muligvis i en konkret sag have behov for at indhente yderligere oplys-
ninger fra anmelderen, men dette kan sagtens lade sig gøre, selvom anmelderen ikke er part i 
sagen.  
 Denne fremgangsmåde harmonerer godt med forslaget til en ny proces for behandling af 
uredelighedssager, jf. afsnit 2, da UVVU i en konkret sag vil kunne indhente alle oplysninger fra 
anmelder, få redegørelsen fra forskningsinstitutionen og derefter lave en samlet partshøring af 
den anmeldte over materialet. Dette bør give en mere strømlinet og hurtigere sagsbehandling, 
hvilket kan understøttes yderligere af et eventuelt forslag til omstrukturering af UVVU, jf. afsnit 
2.4.   
 
Ekspertudvalget er endvidere af den opfattelse, at der bør arbejdes efter nogle vejledende frister 
for behandlingen af uredelighedssager, og sagerne bør som udgangspunkt være afsluttet inden 
for et år fra tidspunktet for anmeldelsen.  
 Ekspertudvalget er dog samtidig opmærksomt på, at de konkrete omstændigheder i en 
given sag let kan føre til, at sagsbehandlingen trækker ud. Som et tænkt eksempel efter forslaget 
til en ny model for behandlingen af uredelighedssager kunne man forestille sig, at en forsknings-
institution først et stykke inde i sagsbehandlingen klarlægger, at der i realiteten er tale om en 
anmeldelse om videnskabelig uredelighed, der skal oversendes til UVVU. Dette kan medføre, at 
UVVU først påbegynder sagsbehandlingen noget tid efter anmeldelsen er indgivet (til forsk-
ningsinstitutionen).  
 Derfor, og med henvisning til, at visse sager kan være yderst komplicerede og tidskræven-
de, er det vigtigt, at tidsfrister i uredelighedssystemet etableres som vejledende frister.     
 
Som et yderligere tiltag kunne det overvejes at justere rammerne for UVVU-medlemmernes 
arbejde, så de eksempelvis 'frikøbes' til at bruge mere tid på behandlingen af sager.67  
 

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Anmelderen i sager for UVVU bør ikke automatisk opnå partsstatus i sagen.   

Der bør indføres en vejledende tidsfrist om, at uredelighedssager som udgangspunkt 
skal være afsluttet inden for et år fra tidspunktet for anmeldelsen.  

 

3.3 Sanktionsmuligheder i uredelighedssager 

I det nuværende uredelighedssystem er UVVU's sanktionsmuligheder relativt begrænsede, og 
systemet er bygget op sådan, at UVVU træffer afgørelsen om, hvorvidt den anmeldte har handlet 
videnskabeligt uredeligt, hvorimod sanktionerne og konsekvenserne overlades til andre, typisk 
den pågældendes ansættelsessted. En stor del af forløbet omkring uredelighedssager er netop, 

                                                                 
67 Det skal hertil bemærkes, at ekspertudvalgets anbefalinger ifølge kommissoriet skal kunne rummes inden for de 

eksisterende økonomiske rammer for UVVU, og de økonomiske konsekvenser af forslaget skal således afklares 
nærmere. Der er dog med de andre anbefalinger i rapporten foreslået en ændring i bl.a. organiseringen af UVVU 
og behandlingen af konkrete sager, som muligvis vil kunne frigøre ressourcer.   
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hvilke konsekvenser og sanktioner sagerne kan føre til, og dette debatteres jævnligt i de interna-
tionale fora, der beskæftiger sig med området.68  
 Spørgsmålet om håndteringen af sanktioner i forbindelse med videnskabelig uredelighed er 
således en væsentlig del af et effektivt uredelighedssystem, og ekspertudvalget har derfor under-
søgt, om de nuværende sanktionsmuligheder i UVVU-systemet bør justeres.  

3.3.1 De nuværende sanktionsmuligheder i UVVU-systemet 
UVVU's sanktionsmuligheder fremgår af § 31, stk. 4, i forskningsrådsloven og § 15, stk. 1, i be-
kendtgørelsen om UVVU:69 
 

"§ 15. I sager, hvor Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed konstaterer, at der fore-
ligger videnskabelig uredelighed, afgiver udvalgene en udtalelse, hvori der udtrykkes kritik. Ud-
valgene 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 forelig-
ger videnskabelig uredelighed i en ansøgning om tilskud fra offentlige forskningsbevillin-
ger, 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 videnska-

belig uredelighed. 
 

[...]" 
 
UVVU træffer således alene en afgørelse om, hvorvidt videnskabelig uredelighed har fundet sted 
og pålægger ikke nogen egentlige sanktioner. Reaktionsmulighederne består i orientering af 
forskellige interessenter og en henstilling om tilbagetrækning af det videnskabelige produkt. Det 
er derfor også op til forskningsinstitutionen (eller andet ansættelsessted eller tilskudsgiver) at 
overveje, om en konkret sag giver anledning til f.eks. nogle ansættelsesretlige konsekvenser.  

3.3.2 Sanktionsmuligheder i andre landes uredelighedssystemer 
Den ovenfor beskrevne fordeling af sanktionskompetence mellem UVVU og andre involverede 
stemmer overens med international praksis, hvor det i langt størstedelen af tilfældene er over-
ladt til forskningsinstitutionen at sanktionere forskere, der har begået videnskabelig uredelig-

                                                                 
68 Internationalt er man særligt optaget af de situationer, hvor forskningsinstitutionen ønsker at feje en sag ind 

under gulvtæppet, hvorfor sagen håndteres i det skjulte uden konsekvenser for den forsker, der har begået viden-
skabelig uredelighed.  

69 Det fremgår af forslaget til lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003, der fastsatte UVVU 
sanktionsmuligheder direkte i loven, at der er tale om en videreførelse af den tidligere bestemmelse i bekendtgø-
relsen, der udtømmende oplister UVVU's sanktionsmuligheder. UVVU har således alene de sanktionsmuligheder, 
der fremgår af bestemmelsen.   
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hed. Det er således også i tråd med andre landes systemer, at UVVU alene har mulighed for at 
orientere arbejdsgiveren eller tilskudsgiver, der så kan træffe beslutning om eventuelle sanktio-
ner (i Norge skal Granskningsutvalget orientere den institution, hvor forskeren er ansat).  
 I de situationer, hvor f.eks. en forskningsfinansierende fond selv håndterer mistanker om 
uredelighed i forskningsprojekter, de har finansieret, ses ofte en ganske slagkraftig sanktions-
mulighed i form af udstedelse af karensperiode eller egentligt forbud mod at søge nye forsk-
ningsbevillinger fra fonden. F.eks. anvender den amerikanske National Science Foundation en 
sådan model, og EU har en lignende mulighed under det 8. forskningsrammeprogram Horizon 
2020, og der findes i EU-sammenhæng eksempler på, at udbetalte midler kræves tilbagebetalt 
som følge af videnskabelig uredelighed.  
 
Der er tilsyneladende ikke andre nationale eller lignende uredelighedsudvalg, der har mulighed 
for at henstille, at videnskabelige arbejder trækkes tilbage, ligesom UVVU har efter § 15, stk. 1, 
nr. 2 i bekendtgørelsen. Denne sanktionsmulighed findes således umiddelbart alene i det danske 
uredelighedssystem.  

3.3.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende sanktionsmuligheder 
Fordelingen af sanktionskompetence i det danske system, hvorefter UVVU tager stilling til ure-
delighed og evt. orienterer relevante interessenter, mens egentlige ansættelsesmæssige sanktio-
ner er overladt til ansættelsesstedet, afspejler international praksis på området. Der er efter 
ekspertudvalgets opfattelse ikke anledning til at lave om på denne grundlæggende fordeling ved 
eksempelvis at give UVVU særlig sanktionskompetence.   
 Det kunne dog være en naturlig udvidelse af de eksisterende muligheder for UVVU, at 
UVVU også får mulighed for at orientere de implicerede udgivere i en konkret sag. De har ofte 
stor interesse i sagen og modtager i dag ikke nødvendigvis oplysning om, at et videnskabeligt 
arbejde fra udgiveren har været genstand for en uredelighedssag. Udgiverne spiller også en stør-
re og større rolle i forhold til arbejdet med videnskabelig uredelighed og QRP og flere udgivere 
har allerede egne politikker og procedurer herfor, ligesom Committee on Publication Ethics 
(COPE) beskæftiger sig indgående med emnet.70 De bør derfor orienteres på lige fod med ansæt-
telsesstedet og eventuelle (offentlige) finansieringskilder.  
 
Det er endvidere ekspertudvalgets opfattelse, at muligheden for at henstille, at videnskabelige 
arbejder trækkes tilbage, bør fjernes. Der er alene tale om en henstilling til den anmeldte, som 
vedkommende kan vælge at reagere på eller ignorere. Denne sanktionsmulighed har således ikke 
den store gennemslagskraft og anvendes heller ikke i andre landes uredelighedssystemer. I den 
forbindelse er det værd at bemærke, at man ved at indføre ovennævnte orienteringsmulighed i 
forhold til udgiveren kan overlade det til dem at beslutte eventuel tilbagetrækning af artiklen 
eller rettelse i form af erratum eller addendum. Det er også udgiveren (evt. i dialog med den 
anmeldte forsker), der vil være bedst egnet til at foretage den mest hensigtsmæssige korrektion i 
det konkrete tilfælde.  
 
 
 

                                                                 
70 COPE er en sammenslutning af tidsskrifteditorer, som i dag tæller mere end 9000 medlemmer fra hele verden. 

COPE arbejder bl.a. med integritet og etik i forbindelse med publicering, herunder håndtering af videnskabelig 
uredelighed i denne kontekst. COPE har udgivet en række vejledninger på området, som kan tilgås her, hvor man 
også kan læse mere om COPE: http://publicationethics.org/ 

http://publicationethics.org/
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EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
UVVU's mulighed for at orientere relevante interessenter om en afgørelse om viden-
skabelig uredelighed bør udvides med muligheden for at orientere de implicerede 
udgivere.  

Samtidig bør sanktionsmuligheden, hvorefter UVVU kan henstille til den anmeldte 
forsker om at trække den videnskabelige artikel tilbage, fjernes. 

 

3.4 Whistleblower-ordning i UVVU-systemet 

Der anvendes i stigende grad såkaldte whistleblower-ordninger i forvaltningen og ikke mindst i 
private virksomheder, både i Danmark og i udlandet. Ordet kan have lidt varierende betydning, 
men forstås her som en ordning, hvorefter personer, der ønsker at indgive en anmeldelse til en 
myndighed, kan gøre dette, uden vedkommendes identitet afsløres. En whistleblower-ordning 
indebærer således i denne sammenhæng, at der kan foretages anonyme anmeldelser om viden-
skabelig uredelighed til den myndighed eller institution, der skal behandle sagen.   
 Whistleblower-ordninger er i flere lande en del af systemerne til behandlingen af uredelig-
hedssager, og der er et internationalt fokus på beskyttelse af whisteblowere, der ofte oplever at 
blive udsat for repressalier. I det danske uredelighedssystem har der ikke hidtil været en decide-
ret whistleblower-ordning, men UVVU har allerede i UVVU's første år beskæftiget sig med 
spørgsmålet om anonyme anmeldere.71 
 På baggrund heraf er det i forbindelse med en revision af UVVU-systemet naturligt igen at 
se nærmere på, om der bør indføres en whistleblower-ordning i UVVU.   

3.4.1 UVVU's mulighed for som offentlig myndighed at behandle anonyme 
anmeldelser 
Justitsministeriet udgav i 2015 en betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whist-
leblower-ordninger, som er udfærdiget af et særligt nedsat udvalg.72 I betænkningen gennemgår 
udvalget bl.a. en række eksisterende whistleblower-ordninger, de juridiske forhold der gør sig 
gældende i forhold til etablering af sådanne ordninger og behandling af anonyme henvendelser 
generelt. I det følgende tages der afsæt i betænkningen.73  
 
UVVU er en offentlig myndighed og derved underlagt det forvaltningsretlige legalitetsprincip og 
undersøgelsesprincip (sidstnævnte betegnes ofte officialmaksimen og fremgår for UVVU's ved-
kommende direkte af § 12 i bekendtgørelsen om UVVU). De to principper indebærer, at offentli-
ge myndigheder er forpligtet til at overholde gældende ret og til at sørge for, at en sag er til-
strækkeligt oplyst, før der træffes afgørelse.  

                                                                 
71 UVVU's årsberetning 1994, Kapitel 1 'Klagerens stilling i sager om videnskabelig uredelighed', s. 11f. 

72 Betænkning 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-ordninger.  

73 De fleste eksisterende whistleblower-ordninger (og således også de danske ordninger, der beskrives i betænk-
ningen) er enten oprettet internt i en myndighed for at bringe evt. ulovligheder i myndighedsarbejdet frem (eks. 
Københavns Kommune) eller som led i en tilsynsmyndigheds tilsynsførelse (eks. Finanstilsynet). Selvom UVVU 
ikke direkte kan sammenlignes hermed, kan betragtningerne om whistleblower-ordninger overføres til arbejdet i 
UVVU (sidstnævnte er den model, der ligner UVVU-systemet mest).  
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 Offentlige myndigheder har derfor pligt til at undersøge henvendelser om, at der er foregå-
et ulovligheder på myndighedens område, medmindre henvendelserne vedrører bagatelagtige 
forhold. Denne pligt til undersøgelse er uafhængig af, hvordan myndigheden er blevet opmærk-
som på forholdet, herunder om der er tale om en anonym henvendelse.  
 På den anden side kan anonyme oplysninger ikke indgå i grundlaget for en myndigheds 
indgribende afgørelse. Ombudsmanden har således udtalt: 
 

"[O]plysninger, der alene fremtræder som anonyme, eller oplysninger, der af anden grund ik-
ke kan kontrolleres af myndigheden [kan] ikke i sig selv indgå i grundlaget for en indgribende 
afgørelse over for en borger."74 

 
Sammenfattende har UVVU således pligt til at undersøge, om anonyme anmeldelser kan beretti-
ge, at der rejses en sag om videnskabelig uredelighed, men UVVU kan ikke inddrage de anonyme 
oplysninger i selve grundlaget for en uredelighedsafgørelse.  
 
Der findes i forvaltningsretten en række bestemmelser, der forpligter myndigheder til at regi-
strere oplysninger og giver parter og andre mulighed for indsigt i sådanne oplysninger. Det gæl-
der f.eks. forvaltnings- og offentlighedslovens75 regler om notat- og journaliseringspligt, parts-
høring, (parts)aktindsigt og behandling af personoplysninger efter persondataloven.76  
 Det følger af notat- og journaliseringspligten, at myndigheden er forpligtet til at registrere 
både indholdet af en henvendelse og også identiteten på den, der henvender sig. Oplysningerne 
kan ikke umiddelbart slettes igen og vil som udgangspunkt være underlagt reglerne om aktind-
sigt og indsigt efter forvaltnings-, offentligheds- og persondataloven. Er navnet på en anmelder 
således registreret af myndigheden, vil vedkommendes identitet som hovedregel ikke kunne 
holdes anonym. Navnet på en anmelder er endvidere en faktisk oplysning, som der efter om-
stændighederne vil skulle ske partshøring over efter forvaltningslovens § 19 og underretning om 
efter persondatalovens §§ 28-29.  
 Adgangen til aktindsigt kan begrænses efter de almindelige undtagelser, der fremgår af 
forvaltnings- og offentlighedsloven.77 Det er dog ikke uden særlige lovregler muligt på baggrund 
heraf generelt at undtage oplysninger om en anmelders identitet (særligt ikke i forhold til en 
parts aktindsigt i sagen).  
 Der findes i dansk ret eksempler på whistleblower-ordninger, hvor særlige regler om tavs-
hedspligt medfører, at der ikke er mulighed for aktindsigt efter offentlighedsloven.78 Det gælder 
bl.a. socialtilsynene og Finanstilsynet. For så vidt angår socialtilsynene er partens aktindsigt ikke 
særligt begrænset, idet det fremgår af forvaltningslovens § 9, stk. 2, at bestemmelser om tavs-
hedspligt ikke medfører en begrænsning i partsaktindsigten. I Finanstilsynets whistleblower-
ordning er tavshedspligten udvidet sådan, at heller ikke parter kan få aktindsigt i oplysningerne 
om anmelderen. Grundlaget for denne begrænsning i adgangen til partsaktindsigt er, at der er 
tale om gennemførelse af et EU-direktiv, og det følger af forvaltningslovens § 15 a, at partens ret 
til aktindsigt kan begrænses som følge af EU-retlige forpligtelser. Der ses således ikke at eksiste-
                                                                 
74 FOB 2013-4. 

75 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven (forvaltningsloven) og lov nr. 606 af 12. juni 
2013 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).  

76 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). 

77 Se kapitel 4 i forvaltningsloven og kapitel 4 i offentlighedsloven. 

78 Det følger af offentlighedslovens § 35, at pligten til at meddele oplysninger kan begrænses af særlige bestemmel-
ser om tavshedspligt.  
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re whistleblower-ordninger, der medfører en egentlig fravigelse af forvaltningslovens regler om 
partsaktindsigt.  
 
I betænkningen har udvalget belyst fordele og ulemper ved oprettelse af whistleblower-
ordninger. Til støtte for at indføre whistleblower-ordninger anføres det generelt bl.a., at mulig-
heden for, at kritisable forhold bringes frem, øges ved etablering af sådanne ordninger, og at 
ordningerne er med til at sikre myndighedens troværdighed, samt at der bliver taget hånd om 
problemerne. Som hensyn, der taler imod indførelse af whistleblower-ordninger, nævnes bl.a., at 
færre personer vil stå frem ved navns nævnelse, og at det kan være vanskeligt at vurdere trovær-
digheden af og nærmere undersøge anonyme henvendelser. Det fremhæves endvidere, at der er 
retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at behandle sager på baggrund af anonyme anmel-
delser, og at ordningerne kan misbruges til at chikanere andre. Særligt sidstnævnte har ofte 
været omtalt som et skadeligt element allerede i dag ved behandlingen af uredelighedssager, 
hvor konkurrencen mellem forskere kan føre til uretmæssige anmeldelser.   
 Behandlingen af uredelighedssager sammenlignes af og til med behandlingen af straffesa-
ger ved domstolene, da en afgørelse om videnskabelig uredelighed kan have meget væsentlige og 
indgribende implikationer for den, der findes videnskabelig uredelig. Der tages ikke nærmere 
stillingtagen til sammenligningen her, men det er dog værd at bemærke, at der er et grundlæg-
gende strafferetligt princip om adgang til kontradiktion (adgang til at få lov til at svare på ankla-
ger). Princippet indebærer, at der under straffesager vil være yderst begrænsede muligheder for 
at hemmeligholde en anmelders identitet.  

3.4.2 Whistleblower-ordninger i andre landes uredelighedssystemer 
Beskyttelse af whistleblowere i forbindelse med uredelighedssager har været et internationalt 
fokusområde i adskillige år. Særligt i USA er man meget optaget af at forhindre repressalier mod 
whistleblowere og sikre, at personer, der har en mistanke om videnskabelig uredelighed, tør stå 
frem.  
 
Det fremgår af FI's landeanalyse, at der i et vist omfang eksisterer whistleblower-ordninger i 
andre landes uredelighedssystemer (ca. halvdelen af de adspurgte lande).  
 
Figur 3:79 Lande med/uden whistleblower-beskyttelse  

 

                                                                 
79 Figuren er hentet fra FI's landeanalyse.   
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 I visse lande er der tale om specifik whistle blower-beskyttelse på uredelighedsområdet, og 
andre steder henvises til arbejdsretlige whistleblower-regler, som til dels kan anvendes i urede-
lighedssager. De forskellige ordninger varierer i karakter, hvor nogle omhandler muligheden for 
at indgive anonyme anmeldelser, og andre vedrører regler om, at ingen må udsættes for negative 
konsekvenser som følge af, at vedkommende har bragt en uredelighedssag frem.  
 I Norge har man f.eks. ikke en decideret whistleblower-beskyttelse på uredelighedsområ-
det, men der er nogle generelle whistleblower-regler i den norske arbejdsmiljølov, som til dels 
kan anvendes i uredelighedssager.  
 Muligheden for anvendelse af whistleblower-ordninger vil i høj grad være påvirket af nati-
onal forvaltnings- og offentligretlig regulering. Den nærmere regulering af ordninger, herunder 
om anonymisering også gælder i forhold til den anmeldte part, fremgår ikke nærmere af analy-
sen, og det er således vanskeligt at drage paralleller til whistleblower-ordninger underlagt dansk 
forvaltningsret.  

3.4.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende en whistleblower-ordning i 
UVVU-systemet 
Med udgangspunkt i erfaringerne med danske whistleblower-ordninger og de forvaltnings- og 
offentligretlige regelsæt, der gælder på området, synes det vanskeligt at etablere en velfungeren-
de whistleblower-ordning i UVVU. Det vil være svært, for ikke at sige umuligt, at lave en ord-
ning, hvor anmelderes identitet reelt kan holdes skjult for den anmeldte, da denne som part i 
sagen har vidtrækkende ret til indsigt i sagsmaterialet. Det kan også være vanskeligt for UVVU at 
oplyse sagen tilstrækkeligt til at træffe afgørelse, når de anonyme oplysninger ikke kan anvendes 
som grundlag for afgørelsen.  
 Som det også nævnes i Justitsministeriets betænkning, er et af de hensyn, der taler imod 
indførelse af whistleblower-ordninger, at sådanne kan benyttes til usaglige og chikanøse anmel-
delser. Dette er blevet særligt fremhævet som et problem på forskningsområdet, hvor der argu-
menteres for, at den øgede konkurrence mellem forskere kan føre til stridigheder, der igen kan 
munde ud i anmeldelser om videnskabelig uredelighed. Derfor skal dette hensyn tages meget 
alvorligt i overvejelserne omkring en whistleblower-ordning i UVVU-systemet. Det samme gør 
sig gældende i forhold til hensynet til den anmeldtes retssikkerhed, herunder muligheden for at 
svare på anklager på et oplyst grundlag.  
 
Ovenstående betragtninger gør det meget vanskeligt at udforme en whistleblower-ordning, som 
ikke uvægerligt også indeholder negative følger. Det er derfor ekspertudvalgets samlede vurde-
ring, at der er overvejende hensyn, der taler imod at indføre en whistleblower-ordning i UVVU-
systemet.80  
 Som retstilstanden er i dag, er der mulighed for at gøre UVVU opmærksom på mulige ure-
delige forhold anonymt, og UVVU må så vurdere, om sagen kan oplyses tilstrækkeligt uden ind-
dragelse af anmelderen. Dette skal ses i sammenhæng med UVVU's mulighed for at tage sager 
op af egen drift, jf. afsnit 2.3. 

                                                                 
80 I februar 2013 afgav det udvidede praksisudvalg på Københavns Universitet en betænkning til bestyrelsen om 

god videnskabelig praksis. Betænkningen kan findes her: 
http://praksisudvalget.ku.dk/igangvaerende_dokument/ I betænkningen undersøges muligheden for at indføre 
en whistleblower-ordning nærmere, og konklusionen er, at fordelene ved en sådan ordning ikke vil stå mål med 
udfordringerne. Der kan henvises til betænkningen med bilag for en nærmere gennemgang af nogle af de person-
dataretlige udfordringer forbundet med whistleblower-ordninger.   

http://praksisudvalget.ku.dk/igangvaerende_dokument/
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 En whistleblower-ordning, hvorefter UVVU kan holde anmelderes identitet skjult for den 
anmeldte (selvom UVVU er bekendt med vedkommendes identitet) vil være en atypisk fravigelse 
fra de almindelige forvaltnings- og offentligretlige regler, hvor der endvidere er en række vigtige 
hensyn til den anmeldte, som taler imod indførelse af en sådan ordning.  
 

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
Der bør ikke indføres en whistleblower-ordning i UVVU-systemet.  

 

3.5 Håndtering af 'falske anklager' 

Som nævnt tidligere kan det være meget indgribende for forskere at være indklaget for UVVU, 
og der har derfor været kritik af, at det er 'gratis' at indbringe sager for UVVU. Det har i den 
forbindelse været fremført, at UVVU uretmæssigt benyttes af forskere til f.eks. at sabotere kon-
kurrenter.  
 Det er naturligvis meget vigtigt, at der træffes de nødvendige forholdsregler for at forhin-
dre, at UVVU-systemet misbruges af personer, der ønsker at skade eksempelvis konkurrerende 
forskere, og der kan på denne baggrund være grund til at undersøge håndteringen af 'falske an-
klager' i UVVU nærmere. Samtidig skal man være opmærksom på, at der ikke skabes unødige 
barrierer, der medfører, at personer ikke bringer deres mistanker om videnskabelig uredelighed 
frem.  

3.5.1 Håndtering af 'falske anklager' i det nuværende danske uredelighedssy-
stem 
Som UVVU-systemet er i dag, kan enhver indbringe en anmeldelse til UVVU med den følge, at 
vedkommende bliver part i sagen.  
 UVVU's formål er at behandle konkrete anmeldelser om videnskabelig uredelighed og an-
vende regelsættets definition heraf i sagerne. UVVU har ikke hidtil behandlet spørgsmålet om, 
hvorvidt en falsk anklage om uredelighed i sig selv kan udgøre videnskabelig uredelighed. Dette 
må efter den gældende definition af uredelighedsbegrebet anses for særdeles tvivlsomt, da det vil 
kræve, at en sådan falsk anklage i sig selv udgør et alvorligt brud på god videnskabelig praksis på 
lige fod med fabrikering, forfalskning og plagiering. Der er således ikke umiddelbart efter 
UVVU-regelsættet i dag mulighed for, at UVVU forholder sig til falske anklager om videnskabe-
lig uredelighed som en del af vurderingen af, om der foreligger videnskabelig uredelighed i den 
konkrete sag.  
 
I den danske kodeks for integritet i forskning81 er det nævnt, at uredelighedsanmeldelser, der 
fremsættes i ond tro, i sig selv kan udgøre brud på god videnskabelig praksis. Der er herved ikke 
tale om, at anmeldelser fremsat i ond tro sidestilles med videnskabelig uredelighed, men det er 
dog udtryk for, at sådanne anmeldelser i ond tro kan være omfattet af området for QRP.  

3.5.2 Håndtering af 'falske anklager' i andre landes uredelighedssystemer 
En gennemgang af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen bag FI's landeanalyse viser, at der 
ikke er nogen af de deltagende lande, der specifikt nævner 'falske anklager' som indeholdt i deres 

                                                                 
81 Danish Code of Conduct for Research Integrity, November 2014 
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uredelighedsdefinitioner. Det nævnes dog ofte i internationale sammenhænge, at der bør reage-
res på falske anklager om videnskabelig uredelighed, og at sådanne anklager fremsat i ond tro i 
hvert fald er en del af området for QRP.  

3.5.3 Ekspertudvalgets anbefalinger vedrørende håndtering af 'falske ankla-
ger' 
Ekspertudvalget har foreslået en uredelighedsdefinition, jf. afsnit 1.1, der afgrænser området for 
videnskabelig uredelighed til de mest alvorlige tilfælde (fabrikering, forfalskning og plagiering 
også kaldet FFP). 'Falske anklager' om videnskabelig uredelighed kan efter ekspertudvalgets 
opfattelse ikke sidestilles med disse tilfælde, og selvom det er meget vigtigt at gøre op med og 
forhindre denne type anklager fremsat i ond tro, bør dette ikke være en del af selve området for 
videnskabelig uredelighed.  
 'Falske anklager' håndteres bedst som en del af QRP, jf. også den danske kodeks, og det bør 
de også blive fremadrettet. 'Falske anklager' kan ikke sidestilles med FFP, som den foreslåede 
uredelighedsdefinition begrænses til og håndteres endvidere bedst på forskningsinstitutionerne 
som en del af deres ansvar for håndtering af QRP-sager. Med den foreslåede nye model for be-
handlingen af QRP-sager, jf. afsnit 2.2, vil forskningsinstitutionerne alt andet lige også være i en 
bedre position til at håndtere sådanne forhold, som ofte er begrundet i interne stridigheder mel-
lem forskere ansat på samme institution.  
  

EKSPERTUDVALGET ANBEFALER 
'Falske anklager' om videnskabelig uredelighed bør ikke være en del af området for 
videnskabelig uredelighed, men bør derimod håndteres som en del af QRP. 
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Appendiks 1 

Kommissorium for ekspertudvalg til undersøgel-
se af mulige tilpasninger af rammerne for Udval-
gene vedrørende Videnskabelig Uredelighed 
(UVVU)  

 
21. januar 2015 
  
Baggrund 
I lyset af det stigende internationale fokus på integritet i forskningen og på baggrund af et par 
store danske uredelighedssager, der har haft offentlighedens bevågenhed, har der fra flere sider 
været et ønske om at se nærmere på, hvordan vi i Danmark sikrer integriteten i den forskning, 
der udføres, og om vores håndtering af sager om videnskabelig uredelighed kan forbedres. Som 
et led heri har Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med de danske universiteter 
udarbejdet en national kodeks for integritet i forskningen: Danish Code of Conduct on Research 
Integrity.  
 
Som et yderligere skridt har Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en redegørelse 
for, hvordan man håndterer sager om videnskabelig uredelighed i 16 andre lande sammenholdt 
med situationen i Danmark med henblik på at opnå et bedre grundlag for videre politiske over-
vejelser om eventuelle tilpasninger af det danske system til håndtering af sager om videnskabelig 
uredelighed. Den overordnede konklusion i redegørelsen er, at de enkelte lande har forskellige 
måder at tilrettelægge deres håndtering af uredelighedssager på, og denne tilrettelæggelse synes 
at være betinget af faktorer som f.eks. forskningssystemet indretning, juridiske traditioner eller 
historiske erfaringer med konkrete uredelighedssager. Der kan således på baggrund af redegø-
relsen ikke peges på ét optimalt system til håndtering af uredelighedssager, men der kan identi-
ficeres en række elementer, der går igen i de fleste systemer. I sammenligning hermed ligger det 
danske system med rammerne for UVVU i vid udstrækning i tråd med international praksis. Det 
er også en hovedanbefaling i redegørelsen, at der fortsat bør være et nationalt og institutions-
uafhængigt organ, som kan behandle sager om videnskabelig uredelighed.      
 
Der kan dog være anledning til at se på, om de nuværende rammer for UVVU’s virke kan opti-
meres. Uddannelses- og forskningsministeren har derfor som opfølgning på redegørelsen beslut-
tet at nedsætte et ekspertudvalg, som skal efterse de gældende rammer for UVVU.   
 
Formål 
Ekspertudvalget skal med afsæt i redegørelsen og på baggrund af andet relevant materiale fore-
tage et nærmere eftersyn af, hvorvidt der er behov for at tilpasse visse aspekter af de eksisteren-
de rammer for UVVU’s virke. Udvalget får til opgave at udarbejde en række anbefalinger vedrø-
rende behovet for eventuelle tilpasninger af de gældende rammer, herunder anvise mulige løs-
ningsmodeller, særligt i forhold til elementer af UVVU’s virke som til dels adskiller sig fra andre 
landes måde at håndtere sager om videnskabelig uredelighed på. Udvalget skal fokusere på føl-
gende: 
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I. Definitionen af videnskabelig uredelighed 
Med hensyn til definitionen af videnskabelig uredelighed får udvalget til opgave at undersøge, 
hvorvidt den gældende definition bør fastholdes, eller om det kan være hensigtsmæssigt at juste-
re definitionen. Dette skal ses i sammenhæng med spørgsmålet om håndtering af Questionable 
Research Practice (QRP), jf. punkt II.   
 
II. Håndtering af Questionable Research Practice (QRP) 
Efter de gældende regler har UVVU alene mulighed for at vurdere, om en handling eller undla-
delse er videnskabelig uredelig eller ikke. Dvs. der kan forekomme tilfælde, hvor dokumentatio-
nen ikke i tilstrækkelig grad underbygger en konklusion om videnskabelig uredelighed i form af 
et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, men hvor sagens omstændigheder afdækker, at 
der har været foretaget et eller flere brud på god videnskabelig praksis, som kan være uønskelige 
for forskningssamfundet og kritisable som udtryk for en tvivlsom praksis, men som ikke er al-
vorlige nok til at kunne kategoriseres som videnskabelig uredelighed. I international praksis 
betegnes sådanne handlinger som Questionable Research Practice (QRP). Udvalget får til opgave 
at undersøge, hvorvidt det kan være hensigtsmæssigt at indføre en graduering af UVVU’s kon-
klusioner således, at UVVU f.eks. vil kunne træffe afgørelse om, at en forseelse er udtryk for en 
tvivlsom praksis (svarende til QRP) og dermed kritisabel og uønskelig for forskersamfundet 
uden at kvalificere til egentlig videnskabelig uredelighed. 
 
III. Større grad af decentral medvirken for involverede forskningsinstitutioner  
I andre lande har forskningsinstitutioner, der er involveret i sager om videnskabelig uredelighed, 
ofte en mere aktiv rolle end i Danmark. Der kan f.eks. være tale om, at institutionerne spiller en 
rolle i forhold til den nærmere undersøgelse af de påstande, som er anmeldt til en eventuelt 
central komité. Udvalget får til opgave at undersøge, hvorvidt der fremadrettet - og i givet fald 
hvordan - bør gives mulighed for en større grad af decentraliseret medvirken for de involverede 
forskningsinstitutioner i den behandling af sager, som foregår i UVVU.     
 
IV. Muligheden for at tage sager om videnskabelig uredelighed op 
UVVU har begrænset mulighed for at tage sager op af egen drift, hvilket betyder, at UVVU næ-
sten udelukkende kan agere på baggrund af konkrete anmeldelser, og i praksis er det endnu ikke 
sket, at UVVU har taget en sag op af egen drift. Udvalget får til opgave at undersøge, om UVVU’s 
nuværende begrænsede adgang til at tage sager op af egen drift bør fastholdes, eller om der kan 
være behov for en udvidelse. 
 
V. Klagemuligheder 
Afgørelser truffet af UVVU kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. UVVU ind-
går ikke i det administrative hierarki på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og 
UVVU’s formand skal efter loven være landsdommer. Dette har hidtil været anset for at udgøre 
en tilstrækkelig retssikkerhedsmæssig garanti for den indklagede. Endvidere er der ikke forsk-
ningsfaglighed i ministeriet til at foretage en efterprøvelse af afgørelsernes faglige indhold. Ud-
valget får til opgave at undersøge, om det bør overvejes at indføre en mulighed for at klage over 
UVVU’s afgørelser.    
 
VI. Indførelse af yderligere sanktionsmuligheder 
UVVU kan primært komme med en konklusion om, hvorvidt der i en sag er begået videnskabelig 
uredelighed eller ej, men UVVU’s mulighed for at anvende andre sanktioner er meget begrænset. 
Udvalget får til opgave at undersøge, om UVVU eksempelvis i videre omfang eksplicit bør kunne 
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orientere bredere om trufne afgørelser, f.eks. i forhold til medforfattere og involverede tidsskrif-
ter, og om UVVU også bør kunne anmode tidsskrifterne direkte om efterfølgende at bringe ret-
telser, bemærkninger eller dementier, hvis der er konstateret videnskabelig uredelighed i forbin-
delse med udarbejdelse af artiklerne.  
 
VII. Beskyttelse af whistleblowere  
En såkaldt whistleblower-ordning indebærer almindeligvis bl.a., at der etableres en særlig let 
adgang for anmeldere til at indgive anmeldelser anonymt om visse ulovligheder og alvorlige 
regelbrud mv. – f.eks. gennem en særlig hjemmeside eller lignende. En sådan ordning eksisterer 
ikke på dette område i Danmark. Udvalget får til opgave at undersøge, om det vil være hensigts-
mæssigt at etablere en whistleblower-ordning i Danmark for sager om videnskabelig uredelig-
hed. Udvalget skal til grund for opgaven tage udgangspunkt i den rapport, som er under udar-
bejdelse i det af justitsministeren i oktober 2013 nedsatte Udvalg om offentlig ansattes ytrings-
frihed og whistleblower-ordninger. 
 
Udvalgets sammensætning 
Udvalget skal bestå af en formand og op til seks medlemmer, der alle udpeges i deres personlige 
egenskab af uddannelses- og forskningsministeren. Ekspertudvalget sammensættes således, at 
der er personer med indsigt i feltet, herunder juridisk indsigt, og ledelsesmæssig erfaring fra de 
danske universiteter repræsenteret.    Styrelsen for Forskning og Innovation sekretariatsbetjener 
udvalget.  
 
Udvalget skal i sit arbejde tage afsæt i redegørelsen for, hvordan man i andre lande håndterer 
sager om videnskabelig uredelighed, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet 
i 2014. Udvalget kan også inddrage andet relevant materiale i sit arbejde. I sit arbejde kan udval-
get efter behov inddrage eller foretage høring af internationale eksperter eller andre danske 
eksperter. Ligeledes kan udvalget efter behov indhente oplysninger fra eller foretage høring af 
UVVU. Udvalget tilrettelægger i øvrigt selv sit arbejde inden for rammerne af kommissoriet. 
Udvalget påbegynder sit arbejde i begyndelsen af 2015 og fastlægger sin nærmere mødeplan. 
Udvalget afleverer sine anbefalinger vedrørende behovet for eventuelle justeringer af de eksiste-
rende rammer for UVVU’s virke i form af en skriftlig afrapportering til uddannelses- og forsk-
ningsministeren inden udgangen af 2015. Anbefalingerne offentliggøres herefter.  
 
Økonomi 
Udvalgets anbefalinger til evt. tilpasninger af rammerne for UVVU skal kunne rummes inden for 
den eksisterende økonomiske ramme for UVVU’s virke.  
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Appendiks 2 

Redegørelse for håndtering af sager om viden-
skabelig uredelighed i et internationalt perspek-
tiv 

 
1. Indledning 
Som profession er forskning generelt set kendetegnet ved høje standarder for integritet. Der 
eksisterer i forskersamfundet en række både skrevne og uskrevne regler for, hvad god videnska-
belig praksis er. Der er på den baggrund formet en kultur, som i vid udstrækning virker selvregu-
lerede i forhold til at opretholde integriteten i forskningen.                  
 
Alligevel har der inden for de seneste år været en række komplekse sager om alvorlige brud på 
god videnskabelig praksis, som Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har behand-
let, og der synes at være en tendens i retning af et stigende antal anmeldelser af sager. Denne 
udvikling kan måske hænge sammen med, at der inden for den seneste årrække har været sti-
gende bevillinger til forskningen, og at den videnskabelige produktion dermed er vokset. Samti-
dig finder det stigende antal publiceringer sted i et forskersamfund, som fortsat bliver mere og 
mere komplekst, og som er præget af øget tværvidenskabelighed, øget samarbejde på tværs af 
institutioner og internationalisering. Det bevirker, at videnskabelige publikationer oftere og 
oftere har flere medforfattere, og at der publiceres mere på tværs af institutioner og landegræn-
ser. 
 
Ifølge professor Daniele Fanelli, som forsker i videnskabelig uredelighed, er der dog ikke ende-
gyldigt belæg for at hævde, at forekomsten af uredelighed i det internationale forskersamfund 
faktisk er højere i dag end tidligere. Men der er tegn på, at den videnskabelige profession ændrer 
sig på måder, som kan øge en ubevidst bias i forskningen, tvivlsom praksis (Questionnable Re-
search Practice) og i sidste ende muligvis også uredelighed (Fanelli, 2013: 5). Verden over er der 
en stigende konkurrence om akademiske stillinger og om at opnå finansiering af forskningspro-
jekter, hvilket medfører, at forskerne bliver underlagt et øget pres for at publicere og for at kun-
ne fremvise forskningsresultater med en høj nyhedsværdi og et højt impact.                                          
 
Erfaringerne fra de sidste års behandling af sager har givet anledning til at se nærmere på de 
generelle rammer for UVVU’s virke i et internationalt perspektiv. Hensigten med denne redegø-
relse er således at belyse, hvordan andre lande håndterer sager om videnskabelig uredelighed 
sammenholdt med situationen i Danmark. Med andre ord er formålet med at foretage en inter-
national sammenligning at afdække, om Danmark kan lære noget af, hvordan man har indrettet 
systemerne i andre lande, for dermed at skabe et grundlag for at vurdere, om der er elementer i 
det danske system, som med fordel kan justeres. Redegørelsen retter overordnet søgelyset mod 
følgende problemstillinger: Hvorfor er systemer til håndtering af sager om videnskabelig urede-
lighed nødvendige? Hvad forstås ved videnskabelig uredelighed? Hvilke juridiske instrumenter 
findes, og hvilke institutioner behandler sager om videnskabelig uredelighed i Danmark og in-
ternationalt? Hvordan behandles sagerne herhjemme sammenlignet med i andre lande?         
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Når man betragter det internationale landskab af systemer til håndtering af sager af videnskabe-
lig uredelighed, er det imidlertid et meget heterogent billede, der tegner sig (Godecharle et al., 
2013). Der findes vidt forskellige tilgange til indretningen af nationale systemer såvel i Europa 
som i lande i den øvrige del af verden, og der kan ikke peges på en universel model, som kan 
siges at være optimal i et hvilket som helst land. Nogle lande har lovbaserede, centrale systemer 
med mandat til at behandle konkrete sager, andre har ingen lovregulering og f.eks. systemer 
med rent rådgivende eksterne organer, mens nogle lande helt mangler uafhængige organer eller 
mekanismer på nationalt niveau til at tage hånd om uredelighedssager. Forskellene kan have 
baggrund i blandt andet forskellige forskningspolitiske og juridiske traditioner, og indretningen 
af et lands system kan være (og er ofte) historisk betinget, dvs. præget af erfaringerne fra kon-
krete uredelighedssager, der er opstået i det pågældende land.                               
 
Redegørelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse af, hvordan andre lande i Europa samt 
USA, Canada og Australien håndterer sager om videnskabelig uredelighed. Undersøgelsen blev i 
første omgang gennemført i efteråret 2012 af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), som 
sendte et spørgeskema ud til relevante kontaktpersoner, der arbejder med videnskabelig urede-
lighed i andre lande. European Network of Research Integrity Offices (Enrio) blev anvendt som 
udgangspunkt for at identificere respondenter i europæiske lande. Herudover blev spørgeske-
maet sendt til relevante kontaktpersoner i USA, Canada, Australien og Singapore. Spørgeskema-
et blev sendt til respondenter i 21 lande i alt, og FI modtog svar fra 15 lande, inklusiv Danmark. I 
foråret 2014 har FI gennemført en opdatering af spørgeskemaundersøgelsen fra 2012. Respon-
denterne fra de 15 lande, som havde besvaret spørgeskemaet, blev bedt om at gennemgå deres 
besvarelse fra 2012 med henblik på at vurdere, om der er sket ændringer i deres nationale sy-
stemer siden da. De 6 lande, som ikke havde svaret i første omgang, fik mulighed for endnu en-
gang at deltage, og heraf har 2 svaret. Ud af de 15 lande, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen 
i 2012, har 11 meldt tilbage på henvendelsen vedrørende opdatering af besvarelsen. For de fire 
resterende landes vedkommende er det alene deres besvarelse fra 2012, der indgår i analysen.       
 
Figur 1: Oversigt over deltagere i spørgeskemaundersøgelsen 
 
Deltagers land Deltagers institution(er) 
Australien Macquarie University 
Belgien/Flandern KU Leuven (university), Research Foundation Flanders 
Canada Secretariat on Responsible Conduct of Research 
Danmark Danish Agency for Science, Technology and Innovation 
Finland Finnish Advisory Board on Research Integrity 
Holland LOWI – National Board for Research Integrity 
Irland Health Research Board 
Kroatien Agency for Research and Higher Education 
Luxembourg National Research Fund  
Norge National Commission for the Investigation of Research Mis-

conduct 
Polen National Committee for the Cooperation with the European 

Network of Integrity, Polish Academy of Sciences  
Schweiz Swiss Academies of Arts and Sciences 
Storbritannien UK Research Integrity Office 
Sverige Department of Education and Research 
Tyskland Ombudsman for Science  
USA University of Michigan, National Science Foundation and Of-
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fice of the Inspector General 
Østrig Austrian Agency for Research Integrity 
 
Det skal understreges, at der skal tages forbehold for, at resultaterne af undersøgelsen ikke nød-
vendigvis giver et fuldt ud dækkende overblik over nationale systemer til håndtering af sager om 
videnskabelig uredelighed. Men undersøgelsen kan dog give et indblik i en repræsentativ vifte af 
forskellige systemer. Det er endvidere vigtigt at have in mente, at besvarelserne fra de forskellige 
lande bygger på enkeltpersoners beskrivelser og vurderinger af deres nationale systemer, og det 
er derfor ikke sikkert, at alle detaljer og informationer om alle aspekter af uredelighedssyste-
merne i hvert land er inkluderet.     
 
Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen er der gennemført en række kvalitative inter-
views med repræsentanter fra bl.a. udvalg på nationalt niveau, som behandler sager om viden-
skabelig uredelighed, forskningsinstitutioner og ministerier i udvalgte lande med henblik på at 
opnå et mere dybdegående kendskab til disse landes systemer. Interviewundersøgelsen omfatter 
Norge, Holland, Irland, Finland og USA, og der er gennemført interviews med én til flere perso-
ner fra hvert land. Der er i udvælgelsen af lande lagt vægt på, at landene så vidt muligt repræsen-
terer spændvidden af eksisterende nationale systemer, og at der således er lande repræsenteret, 
som enten ligner Danmark, eller som væsentligt adskiller sig fra det danske system. Der er gen-
nemført semi-strukturerede interviews med udgangspunkt i en spørgeramme, der havde fokus 
på rationalet bag de enkelte nationale systemer, systemernes konkrete indretning, erfaringer 
med og effekten af systemernes funktionsmåde.             
 
Redegørelsens næste hovedafsnit fokuserer på, hvad formålet med etablering af nationale meka-
nismer eller systemer til håndtering af sager om videnskabelig uredelighed er. Afsnit 3 beskæfti-
ger sig med definitionen af videnskabelig uredelighed, herunder også uagtsomhedsbegrebet, i 
Danmark sammenholdt med andre landes definitioner. Afsnit 4 indeholder en sammenligning 
af, hvilke juridiske instrumenter vedrørende uredelighed, der eksisterer, og hvilke institutioner 
der er involveret i håndteringen af sager i de forskellige lande, mens afsnit 5 retter søgelyset mod 
de proceduremæssige aspekter af sagsbehandlingen i landene. Afsnit 6 giver et overblik over, 
hvilke fordele og ulemper, der på basis af undersøgelsens resultater, kan peges på i systemer til 
håndtering af videnskabelig uredelighed, hvorefter analysen rundes af med en samlet konklusion 
i afsnit 7.              
 
2. Formål med nationale systemer til håndtering af sager om videnska-
belig uredelighed  
I moderne samfund spiller forskning en stor rolle, og i Danmark såvel som i mange andre lande 
foretages der i disse år betydelige investeringer i forskning og innovation, både fra offentlig og 
privat side. Forskningen tilvejebringer ny viden, der bidrager til at skabe grundlaget for fremti-
dig vækst og velfærd, og som er afgørende for, at der kan findes løsninger på væsentlige sam-
fundsmæssige udfordringer. Mange beslutninger i både den offentlige og den private sektor 
træffes i dag på grundlag af resultater skabt via forskningen. Det er derfor vigtigt, at forskning 
udføres på en troværdig og ansvarlig måde under iagttagelse af grundlæggende principper for 
integritet og i overensstemmelse med høje videnskabelige standarder for god praksis.       
 
Det er en forudsætning for at bevare incitamentet til at investere i forskningen og for at sikre et 
højt kvalitetsmæssigt niveau, at der er tillid til forskningen, både fra offentligheden i det enkelte 
land, fra andre forskere og internationale samarbejdspartnere. Endvidere ligger det i forsknin-
gens natur, at ny forskning som regel tager udgangspunkt i tidligere fund, og af den grund er det 



 

Styrelsen for Forskning og Innovation  76 

derfor også afgørende, at man i forskersamfundet bygger videre på valide og troværdige resulta-
ter.       
 
Omvendt formuleret kan en uansvarlig adfærd påvirke forskningen negativt på mindst fire må-
der. Den kan 1) underminere den videnskabelige litteraturs pålidelighed, 2) svække forskernes 
tillid til hinanden og offentlighedens tillid til forskerne, 3) spilde forskningsmidler og 4) medføre 
beslutninger, der er til skade for samfundet eller enkeltpersoner (Steneck, 2006: 61).        
 
Gennem de sidste årtier har der været en række omfattende og alvorlige sager om videnskabelig 
uredelighed i forskellige lande verden over. På den baggrund har politikere, forskersamfundet og 
offentlige institutioner taget forskellige initiativer til at fremme ærlighed, ansvarlighed og pålide-
lighed inden for alle forskningsområder.  
 
Én type af initiativer har først og fremmest et forebyggende sigte. Det drejer sig om de forskellige 
internationale retningslinjer og anbefalinger rettet mod fremme af forskningsintegritet, som er 
blevet udviklet over de seneste år, f.eks. The Singapore Statement on Research Integrity (2010), 
The European Code of Conduct for Research Integrity (2011) og The Montreal Statement on 
Research Integrity on Cross-Boundary Research Collaborations (2013). I Danmark har man nu 
også udarbejdet en (næsten færdig) kodeks, The Danish Code of Conduct for Research Integrity 
(2014), som skal give forskersamfundet en solid ramme til at sikre, at dansk forskning lever op 
til fælles anerkendte principper og standarder.       
 
Internationalt er forskningsråd, fonde og andre aktører også blevet mere opmærksomme på 
deres ansvar for integritet i forskning. Eksempelvis er der i EU’s forskningsrammeprogram, 
Horizon 2020, nu mulighed for at stille krav til bevillingsmodtageren om, at principper for 
forskningsintegritet skal respekteres i det støttede forskningsprojekt. På tilsvarende vis kræver 
USA’s National Science Foundation, at institutioner, der modtager bevilling, har en plan for 
undervisning af studerende og forskere i god praksis.  
 
Et andet fokusområde har været, hvordan man kan etablere effektive mekanismer eller systemer 
til håndtering af sager om videnskabelig uredelighed, ligesom der har været opmærksomhed 
omkring eksisterende systemers funktionsmåde. I flere lande har man inden for de seneste år 
kigget på, hvordan man kan etablere eller ændre administrative mekanismer til at håndtere 
klager om videnskabelig uredelighed.       
 
OECD Global Science Forum udarbejdede i 2007 en række generelle anbefalinger til overordne-
de krav, som nationale systemer til håndtering af anklager om videnskabelig uredelighed bør 
leve op til. For eksempel bør der være fastlagt klare regler, principper og procedurer for håndte-
ring af sager, ansvaret for de forskellige faser i behandlingen af en sag bør så vidt muligt fordeles 
på forskellige institutionelle aktører i systemet (”checks and balances”), og et system skal kun 
være så omfattende som nødvendigt for at sikre integriteten i forskningen. Selv hvis et land væl-
ger en ”lokal”, forskningsinstitutionsbaseret tilgang, kan der overvejes en form for overordnet 
national struktur, som f.eks. kan være appelinstans, eller som kan efterforske sager i tilfælde, 
hvor en forskningsinstitution ikke kan behandle en sag på grund af inhabilitet (OECD, 2007: 7).      
 
Der var imidlertid ikke tale om, at OECD anbefalede en specifik model. Det skyldes, at der ikke 
globalt kan peges på en universel løsning, som passer alle lande, fordi der er store variationer 
mellem landene med hensyn til variabler som forskningssystemets struktur, offentlige og private 
institutioners roller, forskeres status (f.eks. om de er offentlige tjenestemænd), det juridiske 
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system og forskellige historisk betingede traditioner (ibid.: 2). På trods af disse forskelle kan der 
ifølge OECD være fordele at høste, hvis det på længere sigt kan lykkes at harmonisere definitio-
ner, regler og procedurer og fremme samarbejdet internationalt.                     
 
3. Definition af videnskabelig uredelighed 
 
3.1 Den danske definition af videnskabelige uredelighed  
Den danske definition af videnskabelig uredelighed, som ligger til grund for UVVU’s virke, er 
fastlagt i lov om forskningsrådgivning mv. og gentaget i bekendtgørelsen om UVVU. Videnska-
belig uredelighed defineres her som forfalskning, fabrikering, plagiering eller andre alvorlige 
brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlæg-
ning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Der nævnes i bekendt-
gørelsen en række eksempler på videnskabelig uredelighed:  
 
• Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data 
• Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater 
• Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder 
• Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner 
• Plagiering af andres resultater eller publikationer 
• Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted 
• Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer 
    
UVVU kan kun behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed og ikke sager, der vedrører 
videnskabelige teoriers holdbarhed eller sandhed eller sager, der vedrører forskningskvaliteten 
af et videnskabeligt produkt.  
 
Den gældende formulering blev formuleret ved lovændring i 2008, hvor der bl.a. blev tilføjet en 
henvisning til ”andre alvorlige brud” på god videnskabelig praksis. I forbindelse med fremsættel-
sen af lovforslaget henviste man til, at definitionen lægger sig op ad den norske model, der af-
grænser området til alvorlige brud med god videnskabelig praksis, herunder forfalskning, fabri-
kering og plagiering af data. Herudover blev det betonet, at definitionens enkelte dele, forfalsk-
ning, fabrikering og plagiering, i stigende grad anvendes internationalt.         
 
3.2 Definition af videnskabelig uredelighed i internationalt perspektiv  
Der findes ingen officiel eller universelt accepteret definition af begrebet videnskabelig uredelig-
hed, men den gennemførte undersøgelse indikerer, at der er en vis international konsensus om, 
hvilke grundlæggende elementer der udgør videnskabelig uredelighed. Kerneelementerne i defi-
nitioner af videnskabelig uredelighed i undersøgelsen er FFP, som står for:   
 
• Fabrikering af data 
• Falsificering af data 
• Plagiering 
 
Selvom formuleringen af de enkelte nationale definitioner ikke alle bogstaveligt refererer til FFP, 
afspejles denne forståelse af begrebet i næsten alle nationale definitioner. Herudover indeholder 
flere nationale definitioner bestemmelser om adfærd, som udgør videnskabelig uredelighed, der 
rækker ud over FFP. Eksempler på sådan adfærd kan være: 
 
• Tvivlsom forskning, tvivlsomme data og publikationsrelaterede praksisser 
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• Misbrug af peer review eller ledelsesbeføjelser 
• Misbrug af eller falsk information om forfatterskab  
• Interessekonflikt 
• Hindring af andres forskning 
• Hemmeligholdelse eller facilitering af andres videnskabelige uredelighed 
 
De enkelte definitioners sammensætning og form kan variere en hel del fra land til land. Eksem-
pelvis er den belgiske/flamske definition delvist baseret på et ”moralsk” dokument, der beskriver 
retningslinjer for, hvordan forskere skal agere for at bedrive ansvarlig forskning, mens definitio-
nen i mange andre lande, heriblandt Danmark, har en mere ”juridisk” form og beskriver, hvilken 
slags adfærd, som er uacceptabel for en forsker.  
 
I Tyskland definerer den offentlige forskningsfinansierende institution Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) videnskabelig uredelighed som et brud på mindst én af reglerne for god 
videnskabelig praksis. DFG udstikker dog kun nogle meget overordnede principper, der er ret-
ningsgivende for, hvad regler for god videnskabelig praksis skal omfatte, men det er overladt til 
de enkelte forskningsinstitutioner at udvikle deres egne definitioner af uredelighed på basis af 
principperne fra DFG.     
 
Afgrænsning og detaljeringsgrad er andre aspekter, hvorved de nationale definitioner adskiller 
sig fra hinanden. For eksempel er den østrigske definition meget detaljeret med hensyn til at 
opliste adfærd, som udgør videnskabelig uredelighed, mens den amerikanske definition begræn-
ser sig til FFP. Den amerikanske definition anses typisk for at være den smalleste og mest enty-
dige definition, der findes i noget land. Men der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om definiti-
onen i realiteten er ligeså klar og præcis, som den umiddelbart fremstår. I den amerikanske U.S. 
Federal Policy on Research Misconduct (2000), hvor videnskabelig uredelighed defineres, fast-
slås det, at det er et krav, at der er tale om ”a significant departure from accepted practises of 
the relevant research commmunity”, og at et forhold vedrørende videnskabelig uredelighed i 
USA skal være begået ”... intentionally, or knowingly, or recklessly”. Med den amerikanske 
definition er problemet med konsistent og objektivt at definere, hvad ”alvorlige” afvigelser inde-
bærer således ikke løst, og andre problemer, som f.eks. spørgsmålet om, hvornår en forsker kan 
holdes ansvarlig for andres handlinger, er heller ikke afklaret (Fanelli, 2011: 81).                 
 
Flere lande inddrager et subjektivt krav i deres definitioner. Det vil sige, at forholdet vedrørende 
videnskabelig uredelighed skal være begået enten forsætligt eller groft uagtsomt/uagtsomt. Det-
te gør sig gældende i lande som f.eks. Danmark, Norge, Sverige, Østrig, Schweiz, Australien, USA 
og i et vist omfang Luxembourg. I Holland er det ikke nødvendigvis et krav, at et forhold skal 
være begået forsætligt, men det afhænger meget af omstændighederne i den konkrete sag, hvor-
vidt et forhold, der er begået groft uagtsomt/uagtsomt anses for tilstrækkelig alvorligt.          
 
I USA er det – som nævnt ovenfor – et krav, at et forhold vedrørende videnskabelig uredelighed 
skal være begået ”intentionally, or knowingly, or recklessly”. Der er altså tale om, at et forhold 
enten skal være begået forsætligt, bevidst eller på en måde som indebærer en skødesløs og ufor-
svarlig, dvs. svarende til groft uagtsom, tilsidesættelse af accepterede praksisser i det relevante 
forskersamfund. Der findes en tilsvarende formulering i den irske National Policy Statement on 
Ensuring Integrity in Ireland (2014: 18).  
 
I Canada er forsætlighed ikke nødvendig i forhold til at identificere et brud på god videnskabelig 
praksis. Forsætlighed tages imidlertid i betragtning, når der skal tages stilling til, hvor alvorlige 
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sanktioner der skal pålægges i en given sag. Et andet hensyn, der indgår fastlæggelsen af pas-
sende sanktioner, er effekten af bruddet. Et brud, der er begået forsætligt, og som har en væsent-
lig betydning for offentligheden (f.eks. patienters sikkerhed) eller forskersamfundet, vil blive 
mødt med de strengeste sanktioner.          
 
Endelig kan det nævnes, at nogle nationale definitioner eksplicit udelukker reelle fejl (”honest 
errors”) og videnskabelige diskussioner fra at være omfattet af videnskabelig uredelighed.  
 
Hvad angår kilderne til de nationale definitioner af videnskabelig uredelighed, er der også for-
skelle mellem de lande, der indgår i undersøgelsen. Kilderne til definitionerne spænder fra juri-
disk bindende dokumenter (som i Danmark) til nationale eller internationale retningslinjer eller 
rapporter.   
 
Figur 2: Kilder til nationale definitioner af videnskabelig uredelighed 
 
Land Kilde Type af kilde 
Australien The Australian Code for the Re-

sponsible Conduct of Research 
Nationale retningslin-
jer/fælles deklaration (rege-
ringsbekendtgørelse) 

Belgien/Flandern Etisk Kodeks for Videnskabelig 
Forskning i Belgien og ESF Code 
of Conduct 

Nationale og internationale 
retningslinjer (ikke juridisk 
bindende) 

Canada The Tri-Agency Framework: 
Responsible Conduct of Research 

Nationale retningslin-
jer/retningslinjer fra organi-
sation (ikke juridisk binden-
de)*  

Danmark Lov om forskningsrådgivning mv. 
og bekendtgørelse om UVVU 

Juridisk bindende dokumen-
ter 

Finland Retningslinjer for god videnska-
belig praksis og procedurer for 
håndtering af mistanker om ure-
delighed i Finland  

Nationale retningslinjer (ikke 
juridisk bindende) 

Holland LOWI forskrifter, nationale og 
internationale retningslinjer  

Retningslinjer fra organisati-
on, nationale og internationa-
le retningslinjer (ikke juridisk 
bindende) 

Irland National Policy Statement on 
Ensuring Research Integrity in 
Ireland 

Nationale retningslinjer (ikke 
juridisk bindende) 

Kroatien Etisk Kodeks for Komitéen for 
Etik i Forskning og Uddannelse 

Nationale retningslinjer (ikke 
juridisk bindende) 

Luxembourg FNR Retningslinjer for Integritet 
i Forskning/FNR Procedure i 
sager om anklager om videnska-
belig uredelighed begået af for-
skere, der er ansøgere eller mod-
tagere af FNR-støtte  

Retningslinjer fra organisati-
on (ikke juridisk bindende)* 

Norge Forskningsetikkloven Juridisk bindende dokument 
Polen Lov om højere uddannelse Juridisk bindende dokument 
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Schweiz Det Schweiziske Videnskabsaka-
demi: Integritet i Videnskabelig 
Forskning - principper og proce-
durer samt bestemmelser fra Det 
Nationale Forskningsråd om 
behandling af videnskabelig ure-
delighed begået af ansøgere og 
bevillingsmodtagere  

Nationale rappor-
ter/retningslinjer (ikke juri-
disk bindende)* 

Storbritannien UKRIO Code of Practice for Re-
search og Concordat to Support 
Research Integrity 

Nationale retningslin-
jer/fælles deklaration (ikke 
juridisk bindende) 

Sverige CODEX-hjemmeside, Ve-
tenskapsrådet  

Nationale rapporter og ret-
ningslinjer (ikke juridisk 
bindende) 

Tyskland Memorandum on Safeguarding 
Good Scientific Practice 
(Deutsche Forschungsgemein-
schaft)  

Retningslinjer fra forsknings-
finansieriende organisation 
(DFG), retningslinjer fra 
forskningsinstitutioner typisk 
baseret på DFG’s anbefalinger 
(ikke juridisk bindende)  

USA The Federal Policy on Research 
Misconduct 

Juridisk bindende dokument 

Østrig Østrigsk kodeks for ansvarlig 
forskningspraksis 

Retningslinjer fra organisati-
on/kommission (ikke juridisk 
bindende) 

*Note: Der er dog her tale om forskningsfinansierende organisationer, hvilket betyder, at bevillingsmodtagere 
bliver kontraktligt forpligtede af sådanne retningslinjer. 

  
Undersøgelsens resultater viser altså, at stort set alle de deltagende lande – med undtagelse af 
USA – opererer med en definition, som rækker ud over kerneelementerne FFP, og som på for-
skellig vis omfatter andre typer af alvorlige brud på god videnskabelig praksis. Det bagvedlig-
gende rationale er her, at det er nødvendigt med en bredere definition, hvis systemet skal kunne 
opfylde et formål om at beskytte den videnskabelige litteratur mod falske og misvisende fund og 
sikre, at forskningen er ansvarlig og præget af en høj grad af integritet. Endvidere ligger Dan-
mark på linje med de fleste andre lande, hvad angår kravet om, at et forhold vedrørende viden-
skabelig uredelighed skal være begået enten forsætligt eller groft uagtsomt. Det er vigtigt at un-
derstrege, at der – uanset hvilken definition der lægges til grund – uvægerligt vil opstå fortolk-
ningsspørgsmål i forhold til om givne forseelser skal kategoriseres som uredelighed eller ej.          
 
4. Juridiske instrumenter og institutioner involveret i håndteringen af 
sager om videnskabelig uredelighed  
 
4.1 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU): Juridiske rammer 
og organisering 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) er en offentlig myndighed, der be-
handler sager om videnskabelig uredelighed. UVVU har ikke eksklusivitet til at behandle urede-
lighedssager, og sådanne sager håndteres derfor i visse tilfælde af de enkelte forskningsinstituti-
oner.  
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UVVU reguleres i lov om forskningsrådgivning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 
2014. I henhold til loven nedsættes UVVU af uddannelses- og forskningsministeren. Ministeren 
har med hjemmel i lovens § 33 fastsat nærmere regler for UVVU’s virke i bekendtgørelse nr. 306 
af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed med ændringsbekendt-
gørelse nr. 144 af 20. februar 2012. I henhold til lovens § 32, stk. 5 har UVVU udarbejdet en 
forretningsorden af 15. oktober 2006, der er godkendt af ministeren. 
 
Dertil kommer de almindelige regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven samt andre gæl-
dende offentligretlige love, bestemmelser og praksis, som tillige gælder for UVVU’s virksomhed. 
 
Det fremgår af lovens § 31, at UVVU har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig 
uredelighed, der rejses ved anmeldelse og har tilknytning til Danmark. 
 
UVVU kan behandle sager af egen drift, hvis sagen er af afgørende samfundsmæssig betydning 
eller af betydning for menneskers og dyrs sundhed, og der foreligger begrundet formodning om 
videnskabelig uredelighed. UVVU har dog til dato ikke taget sager op af egen drift. 
 
Organisatorisk set består UVVU af tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige forsk-
ningsområder. Alle tre udvalg har en fælles formand, der er landsdommer, og består af 6 med-
lemmer og 6 suppleanter, der er anerkendte forskere. Formand, medlemmer og suppleanter 
udpeges for en 4-årig periode af ministeren efter henholdsvis indstilling fra domstolene og hø-
ring af Det Frie Forskningsråd. Genudpegning kan ske for 2 år. Ministeren kan undtagelsesvist 
forlænge beskikkelsesperioden for medlemmer og suppleanter med henblik på færdiggørelse af 
verserende sager, jf. lov om forskningsrådgivning.   
 
I forbindelse med behandlingen af en sag kan udvalgene nedsætte ad hoc-udvalg med deltagelse 
af eksterne fagkyndige. Sådanne ad hoc-udvalg har ikke beslutningskompetence. 
 
4.2 Juridiske instrumenter og organisatoriske strukturer i internationalt per-
spektiv    
 
4.2.1 Juridiske instrumenter    
Resultaterne af den gennemførte undersøgelse viser, at der er variationer mellem de deltagende 
lande med hensyn til den juridiske basis for og nationale lovgivning vedrørende videnskabelig 
uredelighed. 41 % af de deltagende lande har ingen lovgivning om videnskabelig uredelighed, 
mens 59 % af landene angiver, at de har lovgivning på området, som enten kun dækker viden-
skabelig uredelighed på enkelte forskningsområder, eller som dækker på tværs af alle forsk-
ningsområder. 
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Figur 3: Procentvis fordeling af lande med/uden lovgivning om videnskabelig uredelighed 

 
 
Danmark har i lighed med lande som USA, Norge og Polen lovgivning rettet mod videnskabelig 
uredelighed generelt, som identificerer adfærd, der udgør videnskabelig uredelighed på tværs af 
alle faglige discipliner. Det er kendetegnende for disse lande, at der også eksisterer lovgivning 
om etablering af udvalg på nationalt niveau til håndtering af sager om videnskabelig uredelig-
hed.  
 
Fordelen ved at have national lovgivning på området er, at det skaber klarhed omkring, hvilke 
regler og procedurer, der gælder for håndteringen af de sager vedrørende videnskabelig urede-
lighed, der opstår. Lovgivning kan også bidrage til at sikre, at behandlingen af sager bliver mere 
ensartet.         
 
Andre lande har lovgivning, der for eksempel handler om, at universiteterne er forpligtede til at 
iværksætte undersøgelser, hvis de bliver informeret om mulig videnskabelig uredelighed, eller at 
forskningsfinansierende institutioner er forpligtede til at sikre, at den forskning, de finansierer, 
bliver udført i overensstemmelse med god videnskabelig praksis.  
 
 
Eksempel: Det tyske system til håndtering af sager om videnskabelig ure-
delighed 
 
Indretningen af det tyske system til håndtering af sager om videnskabelig uredelighed 
er meget decentral, idet ansvaret for at behandle og træffe afgørelser i sager generelt 
ligger hos den enkelte forskningsinstitution. Det er fastsat ved lov, at hvert universitet 
skal udpege deres egen ombudsmand og etablere et udvalg for uredelighed på institu-
tionen.      
 
Den forskningsfinansierende organisation Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
har sit eget udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed, som håndterer sager, som 
vedrører forskning finansieret af DFG, eller som vedrører medlemmer af DFG’s komi-
téer.  
 
Ombudsman für die Wissenschaft er oprettet og finansieret af DFG, men er i øvrigt 
neutral og uafhængig af DFG og tilgængelig for alle forskere i Tyskland i forhold til 
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Lande med/uden lovgivning om  
videnskabelig uredelighed 

Lande med lovgivning om
videnskabelig uredelighed (Danmark,
Finland, Kroatien, Norge, Polen,
Schweiz, Sverige, Storbritannien,
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Lande uden lovgivning om
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Irland, Luxembourg og Østrig)
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rådgivning om god videnskabelig praksis. På grund af det tyske systems decentrale 
karakter, er det nødvendigt med den centrale ombudsmand i tilfælde, hvor der opstår 
konflikter mellem forskere fra forskellige forskningsinstitutioner, eller hvis en part 
ikke har tillid til ombudsmandssystemet på vedkommendes egen forskningsinstitution. 
Ombudsmanden kan efterforske konkrete sager, men er primært tiltænkt en mæglende 
rolle, og ombudsmanden har ingen formel autoritet.           
 
 
I lande, hvor området ikke reguleres af egentlig lovgivning, kan det eksempelvis være de natio-
nale forskningsfinansierende organer, som har politikker eller ”codes of conduct” vedørende 
videnskabelig uredelighed (Luxembourg, Canada og Australien). Der kan bl.a. også være tale om, 
at retningslinjerne for uredelighed kan være baseret på nationale initiativer, hvor forskningsin-
stitutionerne har deltaget i processen om udarbejdelse af ”codes of conduct” (Irland og Belgi-
en/Flandern). En tredje model, som kan findes i Østrig og Holland, er kendetegnet ved, at regler 
på området er beskrevet inden for rammerne af et centralt organ vedrørende videnskabelig ure-
delighed, som er etableret i samarbejde mellem forskningsinstitutioner, forskningsfinansierende 
organisationer og lignende organisationer.    
            
 
Eksempel: Holland – Nationalt Udvalg for Integritet i Forskningen (LOWI)  
 
Det Nationale Udvalg for Integritet i Forskningen (LOWI) i Holland er ikke reguleret 
ved lov, men blev etableret som et uafhængigt rådgivende organ i 2003 på initiativ fra 
Det Kongelige Nederlandske Akademi (KNAW), Hollands Organisation for Videnska-
belig Forskning (NWO) og sammenslutningen af universiteter i Holland (VSNU). Si-
den etableringen har flere organisationer tilsluttet sig LOWI. Efter dannelsen af LOWI 
opstod der i 2004 et behov for at have klarere retningslinjer, og der blev derfor i sam-
arbejde med universiteterne udarbejdet et kodeks for god videnskabelig praksis, som 
er det dokument, LOWI henviser til ved behandlingen af sager.      
 
LOWI rådgiver medlemsorganisationerne angående brud på normer for forskningsin-
tegritet. Udvalget behandler alene klager over sager, hvor der er truffet en foreløbig 
afgørelse af den institution, hvor den formodede overtrædelse fandt sted. 
 

 
4.2.2 Institutioner 
Internationalt er der en række forskellige typer af institutioner involveret i håndteringen af sager 
om videnskabelig uredelighed. Figur 4 viser en oversigt over de relevante institutioner i de for-
skellige lande, der har deltaget i undersøgelsen.  
 
Figur 4: Institutioner involveret i håndteringen af sager om videnskabelig uredelighed 
Land Institution(er) 
Australien Forskningsinstitutioner og The Australian Research Integrity 

Committee  
Belgien/Flandern Forskningsinstitutioner og Den Flamske Kommission for Viden-

skabelig Integritet 
Canada Forskningsinstitutioner og The Panel on Responsible Conduct of 

Research  
Danmark Forskningsinstitutioner og UVVU 
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Finland Forskningsinstitutioner og TENK – Finnish Advisory Board on 
Research Integrity 

Holland Forskningsinstitutioner og Nationalt Udvalg for Integritet i Forsk-
ningen (LOWI) 

Irland Forskningsinstitutioner 
Kroatien Forskningsinstitutioner og Komitéen for Etik i Forskning og Ud-

dannelse 
Luxembourg Kommissionen for Forskningsintegritet ved Den Nationale Forsk-

ningsfond 
Norge Forskningsinstitutioner og Granskningsutvalget 
Polen Forskningsinstitutioner og Komitéen for Etik i Videnskaben 
Schweiz Forskningsinstitutioner, Den Nationale Forskningsfond og Komi-

téen for Videnskabelig Integritet ved Det Schweiziske Videnskabs-
akademi 

Storbritannien Forskningsinstitutioner, private/kommercielle organisationer, 
regulerende organer som General Medical Council og UK Re-
search Integrity Office 

Sverige Forskningsinstitutioner og ekspertkomité ved Centrale Etikpröv-
ningsnämden 

Tyskland Forskningsinstitutioner og ombudsmanden for videnskab  
USA Forskningsinstitutioner og føderale forskningsfinansierende orga-

nisationer som National Science Foundation 
Østrig Forskningsinstitutioner og Kommissionen for Videnskabelig Inte-

gritet ved Det Østrigske Agentur for Videnskabelig Integritet  

 
For alle landene i undersøgelsen, bortset fra Luxembourg, gælder det, at forskningsinstitutioner 
er involverede i håndteringen af sager om uredelighed. Universiteter og andre forskningsinstitu-
tioner kan kun håndtere sager, som direkte involverer den pågældende institution. Det vil sige, 
at en sag f.eks. skal dreje sig om en ansat/studerende på universitetet eller omhandle forskning 
udført på det konkrete universitet.  
 
Resultaterne viser, at forskningsinstitutionerne spiller en række forskellige roller i forhold til 
håndtering af sager om videnskabelig uredelighed i de forskellige lande, hvilket eksemplificeres i 
tekstboksen nedenfor:  
 
 
Forskningsinstitutioners rolle i forskellige lande 
 
I Irland er ansvaret for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed primært og 
alene placeret på den enkelte relevante forskningsinstitution. Den samme struktur 
gælder i Storbritannien, hvis der ikke eksisterer et regulerende organ inden for det 
pågældende forskningsområde. 
 
I Tyskland er ansvaret for at behandle sager om uredelighed ligeledes generelt placeret 
på de enkelte forskningsinstitutioner. Den forskningsfinansierende organisation Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) har dog sit eget udvalg vedrørende videnskabelig 
uredelighed, som behandler sager vedrørende forskning finansieret af DFG, eller som 
vedrører medlemmer af DFG’s komitéer. Der findes endvidere en central, uafhængig 
ombudsmand for videnskab, der er oprettet af DFG. Ombudsmanden har en rådgiven-
de rolle og kan mægle i konkrete sager. 
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I Kroatien, Østrig, Belgien/Flandern, Schweiz og Danmark har forskningsinstitutioner 
adgang til at behandle sager om videnskabelig uredelighed, men hertil kommer, at 
disse lande også har andre organer, f.eks. nationale organer (Kroatien, Polen og Dan-
mark, uafhængige organisationer (Østrig, Holland og Belgien/Flandern) eller organer 
under forskningsfinansierende organisationer/videnskabelige organisationer (Schweiz, 
Luxembourg og Canada).  
 
I Sverige ligger beslutningskompetencen i sager om uredelighed på de enkelte forsk-
ningsinstitutioner. Centrala etikprövningsnämnden i Sverige kan udarbejde ikke-
bindende udtalelser på foranledning af universiteterne. I lighed med det svenske sy-
stem ligger ansvaret for behandling af uredelighedssager i Holland som udgangspunkt 
hos forskningsinstitutionerne. Det nationale udvalg for integritet i forskningen (LOWI) 
kan afgive rådgivende bemærkninger til forskningsinstitutionernes foreløbige udkast 
til afgørelser, hvorefter forskningsinstitutionerne træffer endelig afgørelse i en sag. 
Også i Finland står forskningsinstitutionerne for at håndtere efterforskningen af sager 
og træffe afgørelser. Hvis én af parterne i en sag er utilfreds med efterforskningspro-
cessen eller afgørelsen, kan et nationalt rådgivende udvalg (TENK) anmodes om en 
udtalelse.  
 
I Norge er det primære ansvar for håndteringen af sager om videnskabelig uredelighed 
placeret på forskningsinstitutionerne ved lov. Det er fastlagt, at hvert universitet skal 
have et forskningsetisk udvalg, men det er ikke præciseret, hvordan systemet mere 
specifikt skal indrettes på institutionsniveau. Forskningsinstitutionerne kan søge råd-
givning eller henvise behandlingen af en sag til det nationale Granskningsutvalget. 
Det nationale udvalg kan til enhver tid og på et hvilket som helst trin i processen tage 
en sag op til behandling af egen drift.  
 
I USA, Australien og Canada er ansvaret for håndtering af sager som udgangspunkt 
placeret hos forskningsinstitutionerne. I hvert af landene har nationale forskningsfi-
nansierende organisationer etableret organer med mandat til at føre tilsyn med be-
handlingen af uredelighedssager på forskningsinstitutionsniveau. 
 
 
Når man sammenholder systemerne i andre lande med situationen i Danmark, tegner der sig et 
billede af, at forskningsinstitutionerne generelt set spiller en mere fremtrædende rolle i de fleste 
andre nationale systemer. Det er karakteristisk, at ansvaret ofte primært er placeret hos univer-
siteterne og de øvrige forskningsinstitutioner. Selv Norge, som ligner det danske system mest 
med lovregulering og et nationalt Granskningsutvalg, adskiller sig ved en stor vægt på det ”loka-
le” ansvar på institutionerne og princippet om, at sager som udgangspunkt skal behandles på det 
”lavest” mulige niveau.             
 
Undersøgelsen viser, at der også er en række af udvalg, komitéer og lignende organer involveret i 
håndteringen af sager om videnskabelig uredelighed i næsten alle de deltagende lande. I det 
følgende vil betegnelsen ”udvalg” blive anvendt til at beskrive denne type af institutioner.   
 
Fælles for udvalgene er, at de ikke er en del af enkelte forskningsinstitutioner. I spørgeskemaun-
dersøgelsen blev der identificeret tre typer af roller: a) Udvalg kan have en rent rådgivende rolle, 
b) de kan have mandat til at træffe afgørelse eller komme med anbefalinger i konkrete uredelig-
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hedssager eller c) de kan have beføjelser til at føre tilsyn med institutionelle processer. Et udvalg 
kan have én eller flere af disse roller.  
 
Resultaterne af undersøgelsen viser en næsten ligelig spredning på tværs af de tre kategorier af 
rolle og mandater med en lille overvægt i kategori b) afgørelse/anbefaling.  
 
Figur 5: Fordeling af mandater og roller for udvalg involveret i håndtering af sager om viden-
skabelig uredelighed  

 
Note: Interne udvalg på forskningsinstitutioner er ikke inkluderet. Ikke alle lande/udvalg er inkluderet, da information ikke var tilgængelig i svarene på 
spørgeskemaundersøgelsen. Et udvalg kan optræde i flere kategorier, hvis det har mere end én rolle/ét mandat.   

 
Dette viser, hvordan udvalgenes mandater og roller varierer fra land til land. Inden for de tre 
kategorier kan udvalgenes roller imidlertid også godt variere. For eksempel kan nogle udvalg 
træffe bindende afgørelser, mens andre er begrænset til at komme med ikke-bindende anbefa-
linger eller træffe ikke-bindende afgørelser.               
 
Eksempel: Det Finske Rådgivende Udvalg for Integritet i Forskning 
(TENK)  
 
Det Finske Rådgivende Udvalg for Integritet i Forskning (TENK), som er udpeget af 
Ministeriet for Uddannelse og Kultur i Finland, har til formål at fremme god forsk-
ningspraksis og sikre, at mistanker om afvigelser fra god praksis håndteres på en saglig 
og fair måde og så hurtigt som muligt. TENK har udarbejdet et sæt nationale retnings-
linjer for god forskningspraksis for alle discipliner i Finland, som forskningsinstitutio-
nerne frivilligt har tilsluttet sig.    
 
Præmissen for retningslinjerne er, at ansvaret for at fremme god forskningspraksis og 
at håndtere mistanker om afvigelser herfra primært er de enkelte forskningsinstitutio-
ners ansvar. Når en forskningsinstitution har behandlet en sag om videnskabelig ure-
delighed, og der foreligger en endelig rapport, kan en part i sagen som måtte være 
utilfreds med institutionens afgørelse anmode om en udtalelse fra det rådgivende ud-
valg. Det rådgivende nationale udvalg efterforsker ikke selv sager, men afgiver sin 
udtalelse på grundlag af en vurdering af forskningsinstitutionens undersøgelsesrap-
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port.  
 
 
Som det fremgår af figur 5, har nogle udvalg også en rådgivende rolle, hvilket ikke er tilfældet i 
det danske system. Som eksempel kan Norge nævnes. Ud over at behandle sager har Gransk-
ningsutvalget i Norge også en rådgivende funktion, som især er vigtig i forhold til de mindre 
forskningsinstitutioner i landet, der typisk har mindre erfaring med håndtering af uredeligheds-
sager end større institutioner. Det norske Granskningsutvalg har blandt andet udarbejdet en 
generel vejledning til universiteterne med anbefalinger til, hvordan sager bedst håndteres. Et 
problem med denne dobbeltrolle – at udvalget både er rådgivende og sagsbehandlende – kan 
dog være hensynet til udvalgets habilitet. Hvis udvalget rådgiver et universitet i en konkret sag, 
kan der opstå habilitetsproblemer, hvis udvalget på et senere tidspunkt skal træffe afgørelse i 
samme sag.              
 
Sammensætningen af udvalg, som er involveret i sager om videnskabelig uredelighed, varierer 
betydeligt mellem de deltagende lande. Der kan dog gøres nogle generelle observationer, hvis 
man ser bort fra de udvalg, der findes på enkelte forskningsinstitutioner, da der er store forskelle 
blandt denne type af udvalg.  
 
Medlemmer af udvalg, der behandler sager om videnskabelig uredelighed er sædvanligvis udpe-
get for en begrænset periode, typisk 2-4 år. Medlemmerne er generelt anerkendte forskere og 
sammensætningen af medlemmerne afspejler forskellige forskningsfaglige områder. De fleste 
udvalg er permanente og en hel del af udvalgene har ligesom UVVU i Danmark juridisk eksperti-
se repræsenteret, typisk i form af en dommer.  
 
Nogle udvalg har den mulighed at inkludere udenlandsk ekspertise i deres arbejde, og Udvalget 
for Integritet i Forskningen i Østrig består udelukkende af udenlandske medlemmer.     
 
Det kan nævnes, at systemet i USA er særligt i den forstand, at man ikke har et traditionelt ud-
valg til håndtering af sager om videnskabelig uredelighed. I stedet er det ”Office of the Inspector 
General” på den relevante føderale forskningsfinansierende institution, som fungerer som en 
uafhængig enhed inden for institutionen med mandat til at forfølge sager vedrørende videnska-
belig uredelighed.   
 
5. Procedurer for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed 
 
5.1 Behandling af sager i UVVU  
 
5.1.1 Betingelser for at tage sager op til behandling 
Der er i loven og bekendtgørelsen fastsat en række formelle og materielle betingelser, der skal 
være opfyldt for, at UVVU kan optage en sag til behandling.  
 
En formel betingelse er, at UVVU kan behandle sager, hvor der klages over et skriftligt videnska-
beligt produkt, eller hvor der klages over en ansøgning om offentlige forskningsmidler. UVVU 
kan endvidere behandle sager, hvor personer ønsker at blive renset for en påstand om videnska-
belig uredelighed. Det er også en betingelse, at den indklagede er videnskabeligt uddannet inden 
for det forskningsområde, som det videnskabelige produkt, der klages over, vedrører, og tilknyt-
ningskrav til Danmark skal være opfyldt.  
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UVVU kan ikke behandle sager om videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi, medmin-
dre den private virksomhed udtrykker ønske om at inddrage UVVU. 
 
UVVU behandler kun sager, hvor der klages over enkeltpersoner eller grupper af personer, dvs. 
UVVU kan ikke behandle klager rette mod f.eks. en forskningsinstitution eller lignende virk-
somhed.  
 
Det er en materiel betingelse, at UVVU kun kan behandle sager vedrørende videnskabelig urede-
lighed, som defineret i loven og UVVU-bekendtgørelsen og ikke sager, der vedrører videnskabe-
lige teoriers holdbarhed eller sandhed eller sager, der vedrører forskningskvaliteten af et viden-
skabeligt produkt (se afsnit 3.1). 
 
UVVU behandler altså sager, der rejses ved anmeldelse eller sager, hvor en person retter hen-
vendelse om at blive renset for en påstand om videnskabelig uredelighed. Det vil sige, at UVVU 
ikke selv går proaktivt ud og behandler sager, og UVVU inddrager ikke selv andre forskere (f.eks. 
medforfattere) i behandlingen af en konkret klage over en individuel forsker.    
 
5.1.2 Høring og udvalgsbehandling 
Hvis en klage vurderes at falde inden for UVVU’s kompetence, påbegyndes behandlingen af en 
sag i et udvalg. Behandlingen indledes med en skriftlig høring af sagens parter. Parterne får 
typisk adgang til to skriftlige indlæg hver, dvs. klagen, indklagedes høringssvar, klagers hørings-
svar til indklagedes høringssvar og indklagedes høringssvar til klagers høringssvar.  
 
Det påhviler udvalget at fremskaffe alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe beslutning 
på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. I den forbindelse kan udvalget indhente faglige vurderinger 
fra eksterne sagkyndige. Sådanne vurderinger sendes som udgangspunkt i høring hos sagens 
parter.  
 
Når alle relevante oplysninger foreligger, vurderer udvalget sagen på et eller flere udvalgsmøder. 
Formanden og sekretariatet yder i den forbindelse juridisk bistand. Når udvalgets medlemmer 
er blevet enige, træffes en afgørelse i sagen (ved uenighed træffes afgørelse efter stemmeflertal). 
Hvis udvalget finder, at der foreligger videnskabelig uredelighed, skal udkast til afgørelse herom 
sendes i høring hos den indklagede, inden afgørelsen færdiggøres.  
 
5.1.3 Administrativ klageadgang afskåret    
UVVU’s afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dette 
skyldes en formodning om, dels at der ikke findes en anden administrativ myndighed med bedre 
faglig ekspertise, dels at de retlige krav er betryggende håndteret under ledelse af formanden, 
som er landsdommer. 
 
5.1.4 Sanktioner 
UVVU har ikke hjemmel til at ’idømme’ sanktioner i traditionel forstand, dvs. i form af bøde, 
frihedsstraf, fratagelse af privilegier (ph.d.-/doktorgrad) eller lignende.   
 
I sager, hvor UVVU finder, at der foreligger videnskabelig uredelighed, afgiver UVVU en udtalel-
se, hvori der udtrykkes kritik. I den forbindelse kan udvalgene: 
 
• Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker 
• Henstille til at det videnskabelige produkt trækkes tilbage 
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• Orientere den offentlige myndighed, der fører tilsyn med det pågældende område 
• Underrette tilskudsgiver, hvis der er fundet uredelighed i forbindelse med tilskud fra offent-

lige forskningsbevilliger 
• Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse. 
• Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig 

uredelighed. 
 
UVVU skal i sager, hvor udvalget finder, at der foreligger videnskabelig uredelighed, udtale sig 
om graden af den konstaterede uredelighed og dennes betydning for det videnskabelige produkt. 
 
5.1.5 Gennemsigtighed og fortrolig i sager om videnskabelig uredelighed  
Som offentlig myndighed er UVVU underlagt det almindelige offentlige regelsæt, i det omfang 
det ikke er udtrykkeligt fraveget ved lov om forskningsrådgivning m.v. Dvs. UVVU skal følge 
reglerne i f.eks. forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om aktindsigt. Reg-
lerne om aktindsigt fører bl.a. til, at der som udgangspunkt er fuld aktindsigt i de sager, der er 
under behandling i UVVU.  
 
Ifølge UVVU-bekendtgørelsen påhviler det UVVU at afgive en årsberetning, hvor samtlige be-
handlede sager skal beskrives i ikke personhenførbar form, dvs. afgørelserne omtales anonymt.  
 
5.2 Procedurer vedrørende behandling af sager om videnskabelig uredelighed i 
internationalt perspektiv    
 
Selvom der er lighedstræk mellem de proceduremæssige skridt i behandlingen af sager om vi-
denskabelig uredelighed, er der også variationer mellem landene. Dette afsnit vil fokusere på 
muligheden for at tage sager op, høringsprocesser, appel- og sanktionsmuligheder i andre landes 
systemer sammenlignet med Danmark.  
 
5.2.1 Mulighed for at tage sager om videnskabelig uredelighed op 
Generelt indbringes sager om videnskabelig uredelighed i de undersøgte lande for et udvalg eller 
lignende organ af enten privatpersoner eller institutioner på baggrund af indgivelse af en klage, 
ligesom i Danmark. Klagen vil typisk være skriftlig, og visse udvalg behandler kun skriftlige kla-
ger. I enkelte lande (f.eks. Polen, Kroatien og Norge) har integritetsudvalg mulighed for at be-
handle sager på eget initiativ. 
 
Normalt vil det relevante udvalg eller lignende organ foretage en indledende vurdering med 
henblik på at afgøre, om en klage falder inden for dets kompetenceområde (mandat eller kom-
missorium). Hvis det pågældende udvalg er kompetent, vil en formel undersøgelse af sagen blive 
igangsat. 
 
 
Procedurer i uredelighedssager i USA  
 
Procedurerne for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed i USA adskiller sig 
fra de øvrige lande i undersøgelsen i kraft af den tilsynsrolle, som organer vedrørende 
videnskabelig uredelighed har i landet. I USA ligger ansvaret for at foretage en første 
efterforskning af sager om videnskabelig uredelighed hos forskningsinstitutionerne. 
Forskningsinstitutioner er forpligtet til at underrette den relevante regeringsinstitution 
(dvs. forskningsfinansierende organ), når en efterforskning indledes og rapportere 
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resultaterne efterfølgende. Når National Science Foundation modtager en anklage om 
uredelighed, henviser den sagen til den relevante forskningsinstitution, og institutio-
nens undersøgelse gennemgås efterfølgende af National Science Foundations Office of 
the Inspector General. Hvis yderligere efterforskning er nødvendig, kan Office of the 
Inspector General iværksætte sin egen undersøgelse. 
 
  
5.2.2 Høringsprocesser  
Parterne i en sag (den indklagede og/eller klageren) kan blive inviteret til at afgive høringssvar 
som led i processen. Dette er tilfældet i lande som Irland, Østrig, Luxembourg, Storbritannien, 
Norge, Finland, Holland og som beskrevet ovenfor i afsnit 5.1.2 i Danmark. I Danmark og Norge 
gælder det endvidere, at parterne i en sag ved de nationale udvalg vedrørende uredelighed er 
berettiget til en bisidder. Det er blevet mere og mere almindeligt i Norge og Danmark, at særligt 
de indklagede personer – men også involverede institutioner og klagere – assisteres af advoka-
ter.   
 
Selve høringsprocessen varierer fra land til land. For eksempel gennemfører UVVU i Danmark 
alene høringer skriftligt, mens Kommissionen for Forskningsintegritet i Østrig har mulighed for 
at gennemføre mundtlige høringer af parterne involveret i en sag. Det nationale Granskningsut-
valg i Norge har også i enkelte sager gennemført mundtlige høringer med advokater som bisid-
dere.    
 
Yderligere kan det bemærkes, at processer omkring uredelighedssager i flere lande, bl.a. Dan-
mark, Norge og Finland, skal følge generelle forvaltningsmæssige regler for administrative afgø-
relser truffet af offentlige myndigheder, hvilket har en betydning for blandt andet høringspro-
cessen.  
 
5.2.3 Appelmuligheder 
Resultaterne af undersøgelsen viser, at de nationale systemer varierer, når det gælder mulighe-
den for appel af afgørelser om uredelighed. Overordnet kan der identificeres tre forskellige nati-
onale tilgange til appel i sager om videnskabelig uredelighed: 1) Appel på det institutionelle ni-
veau, dvs. via lokale mekanismer på den pågældende forskningsinstitution (Australien, Canada, 
Irland, Storbritannien og USA), 2) appel til et eksternt organ (Australien, Belgien/Flandern, 
Kroatien, Norge, Finland, Polen og Holland) eller 3) intet formelt appelsystem (Danmark, Lu-
xembourg, Sverige, Tyskland og Østrig). 
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Figur 6: Oversigt over nationale tilgange til appel i sager om videnskabelig uredelighed 

 
Note: Schweiz er ikke inkluderet, da data ikke var tilgængelig i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 

 
I Irland og Storbritannien kan forskningsinstitutioners afgørelser i sager om uredelighed appel-
leres på institutionsniveau. En lignende tilgang har man i Canada, men her er de forskningsfi-
nansierende organisationers afgørelser endelige.   
 
I Kroatien, Belgien/Flandern, Polen og Australien kan forskningsinstitutionernes afgørelse ap-
pelleres til en national kommission eller lignende, mens forskningsinstitutionernes afgørelser i 
Holland kan appelleres til den nationale ombudsmand. I den forbindelse kan der også klages 
over den procedure, som det nationale udvalg for integritet i forskningen (LOWI) har fulgt for at 
nå frem til en rådgivende udtalelse.  
 
I Finland kan parterne i en sag klage over en forskningsinstitutions afgørelse til det nationale 
rådgivende udvalg for integritet i forskningen (TENK), som derefter afgiver en udtalelse i sagen. 
Der er endvidere mulighed for at klage til den finske ombudsmand, hvad angår de juridiske 
aspekter af behandlingen af en sag om videnskabelig uredelighed.            
 
I Norge er det nationale Granskningsutvalg imidlertid ikke en appelinstans for afgørelser truffet 
af forskningsinstitutioner, men Granskningsutvalgets afgørelser appelleres til Kunnskapsdepar-
tementet. Granskningsutvalget kan dog til enhver tid på eget initiativ gå ind i en sag, også selv-
om den tidligere har været behandlet på institutionsniveau.  
 
 
Appelsystemet i Norge  
 
Enhver afgørelse truffet af Granskningsutvalget kan ankes til Kunnskapsdepartemen-
tet (ministerium). Ministeriet er både ankeinstans vedørende Granskningsutvalgets 
sagsbehandlingsprocedurer og udvalgets realitetsafgørelser. Hvis ankeinstansen (mi-
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nisteriet) finder, at udvalget har begået en fejl i sagsbehandlingen kan ministeriet til-
bagevise sagen til fornyet behandling i Granskningsutvalget, men kun hvis fejlen har 
haft en væsentlig indflydelse på udvalgets afgørelse. Når en anke til ministeriet om-
handler det egentlige indhold af én af Granskningsutvalgets udtalelser, skal sagen 
behandles af en særligt udpeget komité. Ministeriet skal således nedsætte en ad hoc-
komité for hver ankesag, der vedrører realitet, og sammensætte den på en sådan måde, 
at den nødvendige faglige eller tekniske, forskningsetiske og juridiske ekspertise er 
repræsenteret. Ad hoc-komitéens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.                
 
Der pågår i øjeblikket et eftersyn af den norske forskningsetiklov, som er igangsat af 
Kunnskapsdepartementet, herunder specifikt den del af loven, der regulerer Gransk-
ningsutvalget. Et af de spørgsmål, der ses nærmere på, er det forhold, at afgørelser fra 
det nationale udvalg kan ankes til ministeriet, mens der ikke findes en tilsvarende 
mulighed for afgørelser truffet på forskningsinstitutionerne. Da Granskningsudvalget i 
dag har en rådgivende/vejledende rolle over for forskningsinstitutioner, vurderer ud-
valget imidlertid selv, at det kan give habilitetsproblemer, hvis det tildeles en funktion 
som ankeinstans. Et andet spørgsmål, der indgår i eftersynet, er, hvorvidt Kunnskaps-
departementet fremover kun skal være klageinstans vedrørende sagsbehandlingsmæs-
sige aspekter, da muligheden for at klage over realitetsafgørelser medvirker til at for-
længe sagsbehandlingstiden betydeligt. Endelig overvejes det i forbindelse med efter-
synet, om simpel uagtsomhed også skal kunne medføre sanktioner i sager om viden-
skabelig uredelighed.    
 
          
5.2.4 Sanktionsmuligheder 
På det institutionelle niveau kan forskningsinstitutioner i de lande, som deltager i undersøgel-
sen, pålægge forskere sanktioner i overensstemmelse med de regler, der gælder på den pågæl-
dende institution. Disse sanktioner omfatter: 
 
• Fejlrettelse 
• Advarsel/reprimande 
• Tilsyn 
• Suspension fra videnskabeligt arbejde 
• Tilbagetrækning af publikation 
• Disciplinære sanktioner (f.eks. ”prøvetid” i forhold til fortsat akademisk arbejde, afskedigel-

se, o.l.) 
• Fratagelse af titel (kun muligt i nogle lande og under visse betingelser) 
• Fratagelse af retten til at vejlede ph.d.-studerende 
• Fratagelse af intern økonomisk støtte.    
 
Forskningsfinansierende institutioner i landene kan også pålægge sanktioner, når de bliver in-
formeret om, at en forsker, som de har støttet økonomisk, har gjort sig skyldig i videnskabelig 
uredelighed. Disse sanktioner kan omfatte: 
 
• Fratagelse af økonomisk støtte (stop eller krav om tilbagebetaling) 
• Skærpet tilsyn i forhold til fremtidig støtte 
• Forbud mod at indsende ansøgninger om støtte (typisk for en begrænset periode). 
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Nationale udvalg og lignende organers muligheder for at sanktionere personer, som har begået 
videnskabelig uredelighed afhænger af det pågældende udvalgs mandat. Generelt set kan natio-
nale udvalg og andre uafhængige eksterne udvalg komme med udtalelser med anbefalinger om, 
hvilke sanktioner den relevante forskningsinstitution kan vælge at følge. Karakteren af disse 
udtalelser kan variere fra land til land i og med, at udvalg i nogle lande kan træffe bindende af-
gørelser om sanktioner. Andre som f.eks. UVVU i Danmark kan primært komme med en konklu-
sion om, hvorvidt der i en sag er begået videnskabelig uredelighed eller ikke, mens UVVU ikke 
kan træffe bindende afgørelser om sanktioner.     
 
5.2.5 Gennemsigtighed og fortrolighed i sager om videnskabelig uredelighed 
Niveauet af gennemsigtighed og fortrolighed i sager om videnskabelig uredelighed er ikke iden-
tisk i de lande, som har deltaget i undersøgelsen.  Der er grundlæggende to forskellige tilgange: 
Enten 1) håndteres sager i fortrolighed og afgørelser offentliggøres generelt ikke, eller også 2) 
håndteres sager i fortrolighed og afgørelser offentliggøres generelt (ofte i anonymiseret form). 47 
% af de deltagende lande følger den første tilgang, mens afgørelser gøres offentlige i 53 % af 
landene, herunder i Danmark.    
 
Figur 7: Oversigt over deltagende landes fordeling på to tilgange til offentlighed 
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Blandt landene i den første kategori er der mindre forskelle. I Luxembourg, Schweiz og Australi-
en håndteres sager i fuld fortrolighed og afgørelser må ikke offentliggøres. I Østrig, Belgi-
en/Flandern, Storbritannien og Canada må den pågældende institution derimod godt offentlig-
gøre nogen information i sager, der er særligt alvorlige, og/eller hvis sager allerede har været 
diskuteret i offentligheden. I Irland har man arbejdet med en national politik, som skal gøre det 
muligt at informere forskningsfinansierende organisationer i sager om uredelighed, der vedrører 
forskning finansieret af dem. 
 
Hvad angår landene i den anden kategori er den væsentlige forskel, at afgørelser i Finland, Kroa-
tien, Sverige og Polen offentliggøres i fuld form, mens de i Norge, Holland og Danmark offent-
liggøres i anonymiseret form. Der er i Danmark tilmed en vis uoverensstemmelse mellem 
UVVU-bekendtgørelsens krav om offentliggørelse i ikke-personhenførbar form i de årlige beret-
                                                                 
82 Der er dog adgang til aktindsigt efter de almindelige regler i offentlighedsloven, også under sagernes behandling, 

se mere herom i det følgende. 

83 I Tyskland offentliggøres afgørelser kun i alvorlige uredelighedssager, hvor der er behov for at idømme sanktio-
ner.  
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ninger og offentlighedslovens krav om fuld aktindsigt84. I Tyskland behandles sager, som ud-
gangspunkt strengt fortroligt af hensyn til de involverede parters omdømme, men i sager hvor 
der er tale om alvorlig uredelighed, som kræver sanktionering, offentliggøres den endelige afgø-
relse. Niveauet af gennemsigtighed og fortrolighed i USA afhænger af den enkelte institution. 
 
5.2.6 ”Whistle blower”-beskyttelse  
Begrebet ”whistle blower” henviser almindeligvis til personer som røber information om andre 
personer, der har gjort noget galt, for eksempel personer som begår videnskabelig uredelighed. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 47 % af de deltagende lande har en form for whistle blower-
beskyttelse (Australien, Canada, Norge, Schweiz, Holland, Storbritannien, Tyskland og USA), 
mens 53 % af landene ikke har en sådan ordning (Østrig, Kroatien, Danmark, Finland, Irland, 
Luxembourg og Polen).  
 
Figur 8: Oversigt over fordeling af lande med/uden whistle blower-beskyttelse  

 
 
Karakteren af og kilderne til whistle blower-beskyttelsen i de forskellige lande varierer på tværs 
af de nationale systemer, hvilket eksemplificeres i boksen nedenfor:    
 
 
Eksempler på landes whistle blower-beskyttelse 
 
I Schweiz forbyder vedtægterne for kliniske forsøg hindring eller sanktionering af af-
sløring af videnskabelig uredelighed, og Det Schweiziske Videnskabsakademi anser 
gengældelsesaktioner mod whistle blowers som videnskabelig uredelighed i sig selv.  
 
I Storbritannien fastsætter Public Disclosure Act organisationers juridiske forpligtelser 
over for whistle blowers.  
 

                                                                 
84 I praksis offentliggør UVVU afgørelser proaktivt i anonym form på hjemmesiden. Hvis der anmodes om aktind-

sigt, bliver afgørelser udleveret in extenso, dvs. ikke-anonymiseret. 
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I Norge giver arbejdsmiljølovgivningen rettigheder og beskyttelse til whistle blowers. 
Loven gælder i en vis udstrækning sager om videnskabelig uredelighed. 
 
I Holland eksisterer der lovgivning om whistle blowing for offentligt ansatte, og uni-
versiteter har generelt egne bestemmelser herom på institutionsniveau. 
 
I Tyskland beskytter Ombudsmanden for Videnskab whistle blowere mod potentielt 
negative konsekvenser af deres klager.    
 
I USA er der føderale regler om whistle blowing og i tillæg hertil har stater og instituti-
oner forskellige politikker på området. 
 
I Australien har hver stat sin egen lovgivning om whistle blowing.  
 
I Canada beskytter Public Servants Disclosure Protection Act whistle blowers i den 
føderale offentlige sektor. Endvidere er det et krav, at institutioner, som modtager 
støtte fra nationale forskningsfinansierende organisationer, har whistle blower-
beskyttelse, som en del af deres politikker vedrørende videnskabelig uredelighed. 
 
 
Undersøgelsen viser altså, at en del lande har en eller anden form for whistle blower-ordning, 
hvor anmelderen har mulighed for at indgive anmeldelser anonymt. Dette fremmer den frie og 
risikofrie anmeldelse, hvilket potentielt kan medvirke til at øge antallet af anmeldelser.  
 
I Danmark findes ikke en sådan ordning, da man her følger forvaltningslovens regler, som bl.a. 
betyder, at den indklagede bliver hørt over den indgivne klage i uredigeret stand. Det svarer til 
det generelle princip i den danske retspleje om, at vidner mv. ikke føres anonymt. Det skal sikre, 
at den indklagede får bedst mulighed for at varetage sine interesser under sagen og tilrettelægge 
sit forsvar. Visse lande tillægger beskyttelse af whistle bloweren stor betydning, men ulempen 
synes at være risikoen for, at en forsker ansvarsfrit vil kunne chikanere en anden forsker ved at 
klage anonymt over denne.          
 
6. Positive elementer og udfordringer i systemer til håndtering af sager 
om videnskabelig uredelighed  
 
Ud over at kortlægge forskelle og ligheder mellem mekanismerne i landenes systemer til håndte-
ring af sager om videnskabelig uredelighed, har undersøgelsen også fokuseret på, hvilke erfarin-
ger man internationalt har gjort sig med de eksisterende systemer. Både deltagerne i spørge-
skemaundersøgelsen og interviewpersonerne er blevet bedt om deres vurdering af fordele, 
ulemper og udfordringer i deres nationale systemer. 
 
Det er karakteristisk, at der generelt i deltagernes svar lægges vægt på fordele ved at placere et 
ansvar for behandlingen af sager om videnskabelig uredelighed på forskningsinstitutionsniveau, 
da mange af deltagerne mener, at forskersamfundet bør spille en fremtrædende rolle i bekæm-
pelsen af videnskabelig uredelighed. Forskningsinstitutionerne besidder ekspertisen til at be-
dømme forskning og vurdere, om der er begået uredelighed i en given sag. Man må også antage, 
at forskersamfundet selv har en interesse i at sikre både forskningens integritet og kvalitet.        
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På den anden side kræver en sådan selvregulering, at der er institutionelle mekanismer på plads 
til at sikre, at sager bliver håndteret på en objektiv og upartisk måde. Det er også en forudsæt-
ning, at institutionerne rent faktisk er villige til at tage hånd om de sager, der måtte opstå, selv-
om de potentielt kan skade forskningsinstitutionens omdømme. En yderligere udfordring er i 
denne sammenhæng, at fraværet af koordinerede nationale politikker på området kan resultere 
i, at sager, som ligner hinanden, bliver behandlet på forskellige måder på forskellige institutio-
ner.  
 
Som konsekvens heraf er et andet positivt element, som blev fremhævet i undersøgelsen, forde-
len ved at have et centralt permanent og uafhængigt organ til håndtering af sager om videnska-
belig uredelighed. Tilstedeværelsen af et sådan organ sikrer, at der til hver en tid er en myndig-
hed klar til at håndtere de sager, der måtte opstå, og organets uafhængighed gør, at risikoen for, 
at sager behandles på en partisk måde, stort set elimineres. En udfordring i denne henseende er 
dog, at de fleste uafhængige udvalg ikke har mandat til at træffe bindende beslutninger eller 
sanktionere videnskabelig uredelighed. 
 
Endelig har undersøgelsen vist, at det er en fordel, hvis der er flere forskellige institutionelle 
aktører, der har et ansvar for forskellige faser i behandlingen af sager om videnskabelig urede-
lighed, og der således eksisterer en form for ”checks and balances”-mekanismer i et lands sy-
stem. Der kan eksempelvis være tale om, at forskningsinstitutionerne som udgangspunkt har et 
ansvar for at foretage en behandling af uredelighedssager, så sager belyses på lokalt niveau, 
samtidig med at der findes en uafhængig instans nationalt, som kan sikre en upartisk behandling 
af sagerne og f.eks. fungere som en anden, dvs. alternativ første instans i særlige situationer, 
eller som klageinstans i forhold til forskningsinstitutionernes afgørelser.                      
 
 
Andre mere specifikke udfordringer nævnt af deltagere i undersøgelsen:  
 
• Fravær af gennemsigtige procedurer for behandlingen af sager om videnskabelig 

uredelighed 
• Fravær af et formelt appelsystem 
• Mangel på whistle blower-beskyttelse 
• Lang sagsbehandlingstid (delvist pga. administrative regler) 
• Sikre den fornødne ekspertise på det niveau, hvor der træffes afgørelse, og samti-

dig undgå interessekonflikter (særligt i små lande med små forskningsmiljøer) 
 

 
7. Konklusion 
Både i Danmark og andre lande er det af stor betydning, at forskningen udføres på en ansvarlig 
måde med høj integritet. Offentligheden må kunne have tillid til den viden, der frembringes, når 
der skal træffes vigtige samfundsmæssige beslutninger, og forskersamfundet må kunne stole på, 
at de resultater, man bygger videre på, er troværdige og valide. Selvom forskningen som profes-
sion generelt er kendetegnet ved høj integritet, opstår der fra tid til anden alvorlige sager om 
videnskabelig uredelighed. Det er derfor nødvendigt, at der findes et system, som sikrer, at der 
kan tages hånd om disse sager.                       
 
Der kan ikke peges på én ideel model for et system til håndtering af sager om videnskabelig 
uredelighed  
Formålet med denne analyse har været at undersøge, hvordan man i 16 andre lande håndterer 
sager om videnskabelig uredelighed sammenholdt med situationen i Danmark. Helt overordnet 
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må man konkludere, at det er et meget forskelligartet billede, der tegner sig. Landene i undersø-
gelsen har markant forskellige tilgange til, hvordan de har indrettet deres nationale systemer til 
håndtering af uredelighedssager. Nogle lande har – ligesom Danmark – systemer der er lovbase-
rede, mens andre ingen lovregulering har. Der findes lande med nationale udvalg som UVVU, 
der har mandat til at behandle konkrete sager, men i andre systemer har udvalg, som findes 
uden for de enkelte forskningsinstitutioner, f.eks. kun en rent rådgivende rolle. Endvidere er der 
eksempler på lande, hvor der helt mangler mekanismer på nationalt niveau. Selv mellem lande, 
hvis tilgange umiddelbart ligner hinanden, er der variationer i den måde, hvorpå systemerne 
konkret er indrettet. Forskellene mellem landene synes at være betinget af faktorer som f.eks. 
forskningssystemets indretning, juridiske traditioner eller historiske erfaringer med specifikke 
uredelighedssager, og det er på den baggrund vurderingen, at der ikke kan peges på en model, 
som kan siges at være den ideelle i ethvert land.         
 
De fleste lande har en definition af videnskabelig uredelighed, som er bredere end FFP, og som 
statuerer videnskabelig uredelighed både efter forsæt og grov uagtsomhed 
Angående definitionen af videnskabelig uredelighed kan man konstatere, at der ikke internatio-
nalt findes én bestemt officiel definition, som er universelt acceptereret. Men undersøgelsens 
resultater viser, at centrale elementer i landes definitioner er fabrikering af data, falsificering af 
data og plagiering (betegnet FFP). I langt hovedparten af de deltagende lande er definitionen 
imidlertid – ligesom i Danmark – bredere end FFP og omfatter andre typer af tvivlsom, uansvar-
lig adfærd, som kan udgøre alvorlige brud på god videnskabelig praksis. Forklaringen på dette 
er, at en bredere definition anses for nødvendig, hvis systemet skal kunne opfylde et formål om 
at beskytte den videnskabelige litteratur mod falske og misvisende fund og sikre en høj grad af 
integritet i forskningen. Det kan endvidere konkluderes, at både Danmark og de fleste andre 
lande i undersøgelsen opererer med et subjektivt krav om, at et forhold vedrørende videnskabe-
lig uredelighed skal være begået enten forsætligt eller groft uagtsomt. Endelig har analysen vist, 
at de enkelte landes definitioner er beskrevet i dokumenter af forskellig karakter. Kilderne til 
definitionerne spænder således fra enkeltinstitutioners retningslinjer, over nationale eller inter-
nationale retningslinjer til juridisk bindende dokumenter, som i Danmark, hvor definitionen er 
fastlagt ved lov. 
 
Et flertal af lande har lovgivning vedrørende videnskabelig uredelighed 
I omkring to tredjedele af de deltagende lande, herunder i Danmark, eksisterer der lovgivning 
vedrørende videnskabelig uredelighed. Der kan være tale om lovgivning, som definerer viden-
skabelig uredelighed, eller som handler om etablering af udvalg på nationalt niveau til håndte-
ring af uredelighedssager. Lovgivning bidrager til at skabe klarhed om, hvilke regler og procedu-
rer der gælder på området, og til at sikre en mere ensartet behandling af sager, og det må derfor 
anses for en styrke at have et nationalt system, som er lovbaseret.  
 
Næsten alle lande har eksterne organer uden for de enkelte forskningsinstitutioner 
Forskningsinstitutioner, dvs. universiteter samt andre forsknings- og højere uddannelses insti-
tutioner, er involveret i håndteringen af sager om uredelighed i stort set alle de deltagende lande. 
Analysen har desuden vist, at næsten alle lande har en eller anden form for eksterne organer 
uden for de enkelte forskningsinstitutioner, som beskæftiger sig med videnskabelig uredelighed. 
Disse har forskellige typer af roller. Nogle er rent rådgivende eller tilsynsførende, mens andre 
har mulighed for at træffe afgørelser eller komme med anbefalinger i konkrete uredelighedssa-
ger, ligesom UVVU.     
 
Forskningsinstitutionerne spiller en mere aktiv rolle i de fleste andre lande  
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Det forekommer, at forskningsinstitutionsforankringen i det danske system er lidt uklar og sva-
gere sammenlignet med, hvordan det forholder sig i mange andre lande, hvor det primære an-
svar for behandlingen af sager om videnskabelig uredelighed typisk er placeret hos de enkelte 
institutioner85. Flere respondenter i undersøgelsen har betonet, at institutionsansvaret er vigtigt, 
fordi forskersamfundet har en væsentlig selvregulerende rolle at spille i bekæmpelsen af viden-
skabelig uredelighed i kraft af dets ekspertise og egeninteresse i at sikre forskningskvaliteten. 
Samtidig har analysen dog også peget på, at det er en klar fordel, hvis der som i Danmark eksi-
sterer et permanent selvstændigt organ uden for de etablerede forskningsinstitutioner til at 
håndtere sager om videnskabelig uredelighed. Det minimerer risikoen for, at der opstår interes-
sekonflikter og situationer med inhabilitet.  
 
Whistle blower-ordninger findes i omkring halvdelen af de deltagende lande  
Med hensyn til procedurer for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed kan man kon-
kludere, at indretningen af det danske system i vid udstrækning afspejler den forvaltningskultur 
og de regler, som er gældende i den offentlige administration i Danmark bredt set. Det har 
blandt andet betydning for, hvordan høringsprocessen gennemføres. Eksempelvis skal den ind-
klagede i en sag høres over den indgivne klage i uredigeret stand, og Danmark har således ikke – 
modsat cirka halvdelen af landene i undersøgelsen – en whistle blower-ordning, som giver mu-
lighed for at indklage andre anonymt. Princippet om åbenhed i forvaltningen betyder endvidere, 
at afgørelser i Danmark offentliggøres (i et vist omfang i anonymiseret form), ligesom det sker i 
omtrent halvdelen af landene i undersøgelsen, også ofte anonymiseret. I alle lande sker selve 
behandlingen af sager dog i fortrolighed af hensyn til den indklagede.   
 
Lokale, eksterne eller ingen formelle administrative appelmuligheder i de deltagende lande 
Herudover har undersøgelsen vist, at der i knapt en tredjedel af landene, herunder i Danmark, 
ingen formelle administrative appelmuligheder findes. I cirka en tredjedel af landene er der 
”lokale” appelmuligheder på den enkelte forskningsinstitution, mens der i over en tredjedel af 
landene er mulighed for at appellere afgørelser til et eksternt organ. At der i Danmark ikke er 
mulighed for at indbringe UVVU’s afgørelser for en anden administrativ myndighed skyldes 
formodningen om, at der ikke findes en anden administrativ myndighed med bedre faglig ek-
spertise, og at de retlige krav håndteres på betryggende vis under ledelse af formanden, som er 
landsdommer.  
 
Sanktionsmulighederne ligger generelt hos forskningsinstitutioner og forskningsfinansierende 
organisationer 
Endelig kan det konkluderes, at det på tværs af landene i analysen gælder, at muligheden for at 
pålægge sanktioner generelt ligger hos de enkelte forskningsinstitutioner (som arbejdsgivere) 
eller hos organisationer, som bevilger ekstern finansiering til forskning.  
 
  

                                                                 
85 The Danish Code of Conduct for Research Integrity indeholder anbefalinger til, hvordan man på forskningsinsti-

tutionsniveau bør reagere på evt. mistanker om videnskabelig uredelighed.  
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Appendiks 3 

De nuværende rammer for UVVU 

Baggrund 
UVVU er en offentlig myndighed, der behandler sager om videnskabelig uredelighed. UVVU har 
ikke eksklusivitet til at behandle uredelighedssager, og sådanne sager håndteres derfor i visse 
tilfælde på de pågældende forskningsinstitutioner.  
 UVVU blev til i 1992 med etableringen af et udvalg til behandling af videnskabelig urede-
lighed inden for sundhedsvidenskab for en 3-årig forsøgsperiode. Forsøgsperioden blev forlæn-
get til 1. august 1996, og efterfølgende fortsatte udvalget sit virke under Forsknings- og Teknolo-
giministeriets auspicier til og med 1998. I 1998 blev UVVU udvidet til at dække alle forsknings-
områder, således at der blev etableret tre udvalg med en opdeling i fagområder, som den der 
findes i UVVU i dag. Udvidelsen skete i regi af det daværende Forskerforum ved en bekendtgø-
relse86 med hjemmel i den daværende forskningsrådslov.87  
 UVVU er i dag nedsat af uddannelses- og forskningsministeren og sekretariatsbetjenes af 
Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Regelsæt 
De nuværende rammer for UVVU er fastlagt i forskningsrådsloven88 og i bekendtgørelsen om 
UVVU89, som er udstedt med hjemmel i loven. Herudover har UVVU udarbejdet en forretnings-
orden,90 som er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.  

Formål 
UVVU er nedsat med det formål at efterprøve den videnskabelige redelighed i dansk forskning 
og har til opgave at behandle sager om videnskabelig uredelighed. Videnskabelig uredelighed er i 
forskningsrådsloven og bekendtgørelsen om UVVU defineret som  
 

"forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, 
som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapporte-
ring af forskningsmæssige resultater" 

 
UVVU har tidligere udgivet et sæt vejledninger om god videnskabelig praksis, senest i 2009. I 
lyset af den danske kodeks for integritet i forskning, som blev publiceret den 4. november 2014, 
har UVVU besluttet ikke længere at opdatere vejledningerne.  

                                                                 
86 Bekendtgørelse nr. 933 af 15. december 1998 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed 

87 Lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997 af lov om forskningsrådgivning m.v., § 4e, stk. 4. 

88 Lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014 af lov om forskningsrådgivning m.v. 

89 Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed med ændrings-
bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012. 

90 Forretningsorden for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed af 15. oktober 2006. 
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Organisering 
UVVU består af tre udvalg, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder: 
 
1. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning 

(USF).  
2. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for natur-, teknologi- og produktions-

videnskabelig forskning (UNTPF).  
3. Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for kultur- og samfundsvidenskabelig 

forskning (UKSF). 
 
Hvert af de tre udvalg består af en formand, seks faglige medlemmer og seks suppleanter. Med-
lemmerne er anerkendte forskere, der er udpeget af Uddannelsesministeren efter høring af Det 
Frie Forskningsråd. Formanden, der er fælles for udvalgene, er landsdommer og udpeget af 
ministeren efter indstilling fra domstolene. 

Betingelser for behandling af sager 
For at UVVU kan behandle en sag, skal sagen være omfattet af UVVU’s kompetenceområde, som 
er fastlagt i regelsættene. Det er særligt følgende betingelser, der skal være opfyldt for at UVVU 
har kompetence til at behandle sagen:  
 
1. Sagen skal vedrøre et videnskabeligt produkt, f.eks. en videnskabelig artikel, en ph.d.-

afhandling el.lign. 
2. Sagen skal have betydning for dansk forskning, dvs. tilknytningskravet til Danmark skal 

være opfyldt. 
3. Sagen skal vedrøre ”videnskabelig uredelighed”. Spørgsmål om videnskabelige uenig-

heder eller om forskningens kvalitet behandles ikke af UVVU. 
4. Den indklagede person skal være videnskabeligt uddannet inden for det område, som 

det videnskabelige produkt vedrører. 
 
Derudover kan UVVU kun behandle sager vedrørende forskning i privat regi, hvis den private 
person, virksomhed eller lignende accepterer, at UVVU behandler sagen.  

Sagernes behandling 
Når en sag optages til behandling i det pågældende UVVU-udvalg, iværksættes der som ud-
gangspunkt en høring af sagens parter (anmelder og indklagede), hvor de får mulighed for at 
kommentere hinandens oplysninger i sagen. UVVU kan under sagens behandling anmode par-
terne om yderligere oplysninger. Derudover kan UVVU selv indhente yderligere oplysninger til 
brug for sagens oplysning. 
 UVVU kan også nedsætte særlige udvalg ad hoc til at analysere særlige aspekter af sagen, 
ligesom UVVU kan anmode eksterne eksperter om særlig sagkyndig bistand. 

Sagernes afgørelse 
UVVU afslutter behandlingen af en sag ved at sende afgørelsen til sagens parter.  
 UVVU har ikke hjemmel til at ’idømme’ sanktioner i traditionel forstand, dvs. i form af 
bøde, frihedsstraf eller fratagelse af privilegier (ph.d.-/doktorgrad) eller lignende.   
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I sager, hvor UVVU finder, at der foreligger videnskabelig uredelighed, afgiver UVVU en udtalel-
se, hvori der udtrykkes kritik. I den forbindelse kan udvalgene: 
 
• Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker. 
• Henstille til at det videnskabelige produkt trækkes tilbage. 
• Orientere den offentlige myndighed, der fører tilsyn med det pågældende område. 
• Underrette tilskudsgiver, hvis der er fundet uredelighed i forbindelse med tilskud fra offent-

lige forskningsbevilliger. 
• Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse. 
• Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig 

uredelighed. 
 
UVVU's afgørelser er endelig i den forstand, at de ikke kan indbringes for anden administrativ 
myndighed.  
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Appendiks 4 

Uredelighedsbegrebets udvikling fra oprettelsen 
af UVVU i 1992 til i dag 

Oprettelsen af UVVU i 1992 
UVVU blev oprettet på ulovbestemt grundlag i regi af Statens Sundhedsvidenskabelige Forsk-
ningsråd (SSVF) i slutningen af 1992 for en foreløbig 3-årig forsøgsperiode. Fra 1992 til 1995 var 
der alene tale om ét udvalg, der behandlede sager inden for det sundhedsvidenskabelige område. 
I 1995 besluttede SSVF at forlænge forsøgsperioden for UVVU til 1. august 1996. UVVU fortsatte 
sin virksomhed i regi af forskningsministeriet ved udløbet af den forlængede forsøgsperiode 1. 
august 1996 og frem til udgangen af 1998. 
 Fra 1992 til 1998 arbejdede UVVU efter et sæt vedtægter, der er optrykt i årsberetningerne 
for perioden. Vedtægterne indeholdt følgende definition af videnskabelig uredelighed (gældende 
fra 1992-1998): 
 

”§ 2. 
 
[...] 
 
stk. 2. Videnskabelig uredelighed omfatter alle bevidst svigagtige handlinger i forløbet af ansøgnings-
forsknings-publikationsprocessen samt så grove tilfælde af sjusk, at de må anses for at udgøre en til-
svarende belastning af den videnskabelige troværdighed. Dette svarer til, at der skal foreligge forsæt 
eller grov uagtsomhed. 
 
stk. 3. Den del af videnskabelig uredelighed, som UVVU’s arbejdsområde inddrager, er karakteriseret 
ved at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab eller på et falsk grundlag fremhæve forskeres 
indsats deri, og omfatter således: 
- konstruktion af data 
- selektiv og skjult kassation af uønskede resultater 
- substitution med fiktive data 
- bevidst fejlagtig anvendelse af statistiske metoder med det formål at kunne drage andre konklusioner, 
end data giver basis for 
- forvredet fortolkning af resultater og forvridning af konklusioner 
- plagiering af andres resultater eller hele artikler 
- fordrejet angivelse af andres resultater 
- uretmæssig forfatterrolle 
- vildledende ansøgninger” 

Bekendtgørelsen om UVVU i 1998 
UVVU opnåede permanent status i 1998, idet forskningsministeren med hjemmel i daværende 
lov om forskningsrådgivning m.v., § 4e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997, 
udstedte bekendtgørelse nr. 933 af 15. december 1998 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig 
Uredelighed. I henhold til bekendtgørelsen skulle forskningsforum oprette tre udvalg vedr. vi-
denskabelig uredelighed inden for henholdsvis sundheds-, samfunds- og naturvidenskab.  
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 Bekendtgørelsen indeholdt følgende definition af videnskabelig uredelighed (gældende fra 
1998-2005): 
 

”§ 3. Videnskabelig uredelighed omfatter handlinger eller undladelser, hvorved der i forsk-
ning sker forfalskning eller forvridning af det videnskabelige budskab eller grov vildledning 
om en persons indsats i forskningen, og omfatter bl. a.: 
 
1) Konstruktion af data. 
2) Selektiv og skjult kassation af uønskede resultater. 
3) Substitution med fiktive data. 
4) Bevidst vildledende anvendelse af statistiske metoder, 
5) Bevidst forvredet fortolkning af resultater og forvridning af konklusioner. 
6) Plagiering af andres resultater eller publikationer. 
7) Bevidst fordrejet gengivelse af andres resultater. 
8) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle. 
9) Ansøgninger med urigtige oplysninger. 
 
    Stk. 2. For at kunne betegne en adfærd som videnskabelig uredelighed skal det kunne do-
kumenteres, at den pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov forsømmelighed i 
forbindelse med forholdet.” 

 
Det objektive indhold af videnskabelig uredelighed er stort set enslydende i 1992-definitionen og 
1998-definitionen. Det er således i begge definitioner forfalskning eller forvridning af det viden-
skabelige budskab eller fremhævelse på falsk grundlag/grov vildledning om en persons indsats i 
forskning, som karakteriserer uredelighed. Opremsningen af eksempler er endvidere nærmest 
identisk bortset fra enkelte formuleringer. 1998-definitionen nævner dog eksplicit, at også und-
ladelser kan medføre videnskabelig uredelighed.  
 I forhold til det subjektive krav, forudsætter 1992-definitionen forsæt eller grov uagtsom-
hed, hvor 1998-definitionen anvender formuleringen forsæt eller grov forsømmelighed. Grov 
forsømmelighed må i denne sammenhæng forstås som svarende til grov uagtsomhed. Der kan i 
den forbindelse henvises til tidligere og senere formuleringer af definitionen, hvor udtrykket 
grov uagtsomhed anvendes. Der kan endvidere henvises til beskrivelsen af sag nr. 4 i årsberet-
ning 2001, sag nr. 4, 5 og 6 (Lomborg-sagen) i årsberetning 2003 og sag nr. 3 i årsberetning 
2004, hvor det subjektive krav beskrives som forsæt eller grov uagtsomhed, selvom bekendtgø-
relsen på daværende tidspunkt brugte formuleringen grov forsømmelighed.  

Bestemmelser om UVVU i lov om forskningsrådgivning m.v. i 2003 og udste-
delse af ny bekendtgørelse om UVVU i 2005 
I 2003 blev UVVU’s eksistens fastsat direkte i lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lov nr. 405 af 
28. maj 2003.   
 I medfør af § 32, stk. 3 og § 33 i loven blev en ny bekendtgørelse om UVVU fastsat i 2005, 
jf. bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005.  
 En definition af videnskabelig uredelighed fremgik på dette tidspunkt fortsat alene af be-
kendtgørelsen om UVVU. Følgende definition fremgik således af 2005-bekendtgørelsen (gæl-
dende fra 2005-2008): 
 

”§ 2. Ved videnskabelig uredelighed forstås en forsætlig eller groft uagtsom adfærd i form af 
forfalskning, plagiering, fortielse eller lignende, der indebærer en utilbørlig vildledning om 
egen videnskabelig indsats og/eller videnskabelige resultater. Omfattet er herefter bl.a.:  
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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.”  

 
2005-definitionen er formuleret en smule anderledes end de tidligere definitioner. Indholds-
mæssigt er den objektive del af definitionerne meget lig hinanden, hvilket understøttes af den 
daværende formands udtalelse i årsberetning 2005, om at der ikke ses at være realitetsforskelle 
mellem definitionerne. Der er dog medtaget et yderligere krav i 2005-definitionen om, at adfær-
den skal have medførte en utilbørlig vildledning for at kunne karakteriseres som videnskabelig 
uredelighed. Ordet ”utilbørlig” er medtaget for at fastslå, at forhold, der kan karakteriseres som 
uredelige, bør have en vis grovhed. Dette stemmer overens med tidligere praksis, hvorefter 
UVVU har skelnet mellem forhold af egentlig videnskabelig uredelighed, og forhold der alene er i 
strid med god videnskabelig praksis.  
 Eksempelopregningen i definitionen ligger tæt op af de tidligere definitioners opregning. 
Det er blot præciseret i en række tilfælde, at det er de uoplyste forhold, der udgør videnskabelig 
uredelighed.  
 I forhold til det subjektive krav er formuleringen ændret tilbage til forsæt eller grov uagt-
somhed fra 1998-bekendtgørelsens anvendelse af ordet ”forsømmelighed”. 

Definition af videnskabelig uredelighed indsat i lov om forskningsrådgivning 
m.v. i 2008 og udstedelse af ny bekendtgørelse om UVVU i 2008 og igen i 
2009 (gældende) 
Ved en ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. i 2008, jf. lov nr. 552 af 17. juni 2008, blev 
en definition af videnskabelig uredelighed indsat direkte i loven.  
 Som følge heraf blev der udstedt en ny bekendtgørelse om UVVU, jf. bekendtgørelse nr. 
1122 af 24. november 2008, som indeholdt samme definition af videnskabelig uredelighed som 
loven, samt en række eksempler på hvad der kan karakteriseres som videnskabelig uredelighed.  
 Ved udgangen af 2008 blev lov om forskningsrådgivning bekendtgjort, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1348 af 11. december 2008 og en ny bekendtgørelse om UVVU blev udstedt, jf. bekendtgø-
relse nr. 306 af 20. april 2009. Bekendtgørelsen om UVVU fra 2009 er den gældende bekendt-
gørelse for udvalgene med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012 
(mulighed for forlængelse af beskikkelsesperioder til færdiggørelse af verserende sager).  
 Lov om forskningsrådgivning m.v. er senere blevet ændret til den nugældende lov, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014, men definitionen af videnskabelig uredelighed har ikke 
ændret sig siden indsættelse af definitionen i loven i 2008. 
 Definitionen i loven har følgende ordlyd (gældende fra 2008 til i dag): 
 

”Videnskabelig uredelighed: 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.” 

 
Bekendtgørelsen indeholder samme definition suppleret med eksempler på uredelighed (gæl-
dende fra 2008 til i dag): 
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”§ 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. Omfat-
tet 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.” 

 
Det fremgår af forarbejderne til loven, at der var tilsigtet en præcisering af definitionen, samt at 
indsættelsen i selve lovteksten skulle skabe klarhed om området for videnskabelig uredelighed 
bl.a. efter norsk forbillede. Det fremgår således også af forarbejderne, at den foreslåede definiti-
on lægger sig op ad den tilsvarende norske model, der afgrænser området til alvorlige brud med 
god videnskabelig praksis, herunder forfalskning, fabrikering og plagiering af data (falsification, 
fabrication and plagiarism – FFP). Det fremgår endvidere, at kravet om "utilbørlig vildledning" 
fra den tidligere definition opgives, bl.a. fordi der i praksis har været tilfælde, hvor utilbørlig-
hedskravet har været svært at håndtere. 
 Det subjektive krav fra 2005-definitionen er bibeholdt i 2008-definitionen, således at vi-
denskabelig uredelighed forudsætter forsæt eller grov uagtsomhed.  
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Appendiks 5 

Forskningsinstitutionernes nuværende behand-
ling af uredeligheds- og QRP-sager 

Som led i ekspertudvalgets undersøgelse af muligheden for større grad af decentral medvirken 
fra forskningsinstitutionerne i uredelighedssager blev de danske universiteter91 ved en skriftlig 
henvendelse bedt om at svare på følgende spørgsmål: 
  

1. Hvilke retningslinjer mv. har universiteterne for håndtering af sager om videnskabelig 
uredelighed? 

2. Har universiteterne praksisudvalg eller lignende organer til håndtering af sager om vi-
denskabelig uredelighed, og hvordan er disse sammensat? 

3. Hvor mange og hvilken type sager har udvalgene behandlet inden for de seneste 5 
år?  

 
Nedenfor redegøres for status på universiteterne for så vidt angår disse tre spørgsmål. 

Retningslinjer mv. for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed 
Undersøgelsen har vist, at hovedparten af de danske universiteter har formelle og nedskrevne 
retningslinjer, vejledninger eller principper for håndteringen af sager om brud på god videnska-
belig praksis og håndtering af sager om videnskabelig uredelighed. Retningslinjerne er typisk 
fælles for hele institutionen. På Aalborg Universitet er kompetencen til at fastlægge retningslin-
jer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig urede-
lighed dog henlagt til de akademiske råd på de enkelte fakulteter.       
 Retningslinjerne for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed kan for eksempel 
indeholde beskrivelser af, hvad der forstås ved god videnskabelig praksis og videnskabelig ure-
delighed. De kan også beskrive praksisudvalgets formål, sammensætning og opgaver, ligesom 
procedurer, sagsgange og mulige sanktioner er elementer, der typisk er indeholdt i retningslin-
jerne.  
 På IT-Universitet i København har man ikke egne retningslinjer, men universitetet har 
accepteret og tilpasset den nationale kodeks for integritet i forskningen, herunder afsnittet om 
uredelighed. Copenhagen Business School (CBS) har ikke på nuværende tidspunkt nedskrevne 
regler for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed, men i forbindelse med implemente-
ringen af den nationale kodeks vil CBS nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag 
til, hvordan CBS skal håndtere disse sager i fremtiden. 
 
Flere af de øvrige universiteter, som i dag har retningslinjer eller principper, nævner, at de er i 
gang med implementeringen af den nationale kodes for integritet i forskningen.  
                                                                 
91 Ekspertudvalget ønskede et overblik over, hvordan forskningsinstitutionerne arbejder med uredelighedssager. 

Idet langt størstedelen af sagerne i UVVU involverer et universitet i et eller andet omfang, og da flere universite-
ter har praksisudvalg e.l. og arbejder med QRP, blev det besluttet at rette henvendelsen til de otte danske univer-
siteter. Af hensyn til tid og ressourcer kunne der ikke indhentes oplysninger fra samtlige danske forskningsinsti-
tutioner, og det blev derfor vurderet, at det var mest relevant med input fra universiteterne i denne sammen-
hæng.   
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 På Københavns Universitet indgår rektorsekretariatets vejledning til fakulteterne om be-
handling/oplysning af sager om brud på god videnskabelig praksis og/eller videnskabelig urede-
lighed som en del af implementeringen af kodeks.  
 Universitetsledelsen på Aarhus Universitet har i marts 2015 godkendt nye fælles retnings-
linjer for ansvarlig forskningspraksis og et nyt regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og 
ansvarlig forskningspraksis. Retningslinjerne og regelsættet er udviklet med afsæt i nyere inter-
nationale erfaringer og den nye danske kodeks. 
 Roskilde Universitet (RUC) forbereder pt. en implementeringsplan for kodeksen. Kodeksen 
vil danne udgangspunkt for RUC’s arbejde med integritet i forskningen og vil blive suppleret af 
institutionsspecifikke præciseringer på aktuelle områder. Det er RUC’s praksisudvalg, som initi-
erer dette arbejde. Der vil blive arrangeret obligatoriske kurser for ph.d.-studerende og i ad-
junkt-forløbet, ligesom RUC’s institutter og forskergrupper vil blive inddraget i implementerin-
gen.   
 I løbet af 2015 vil der som led i Danmarks Tekniske Universitets (DTU’s) implementering 
af den danske kodeks blive taget stilling til, om den eksisterende praksis for behandlingen af 
sager om videnskabelig uredelighed skal fortsætte, eller om der skal nedsættes et eller flere prak-
sisudvalg. 

Praksisudvalg el.lign. til håndtering af sager om brud på god videnskabelig 
praksis/videnskabelig uredelighed 
Af svarene fremgår, at seks ud af de otte danske universiteter har praksisudvalg til håndtering af 
sager om brud på god videnskabelig praksis og/eller videnskabelig uredelighed. Det gælder IT-
Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Uni-
versitet og Aarhus Universitet.  
 Der er tale om praksisudvalg på institutionsniveau, bortset fra på Aalborg Universitet hvor 
de akademiske råd på to af fakulteterne har nedsat stående praksisudvalg (SUND og TEKNAT), 
mens der på to andre fakulteter nedsættes ad hoc-praksisudvalg efter behov (HUM og SAMF).  
 På Aarhus Universitet bliver det nuværende praksisudvalg, der har eksisteret siden år 
2000, efter bestemmelserne i universitetets nye regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og 
ansvarlig forskningspraksis afløst af et Udvalg for ansvarlig forskningspraksis med to med-
lemmer fra hvert af de 4 fakulteter indstillet af de akademiske råd. Det nye udvalg forventes 
udpeget i juni 2015.  
 
Praksisudvalgene består af mellem 2-8 medlemmer, hvor medlemmerne typisk er videnskabeli-
ge medarbejdere, der repræsenterer forskellige fagområder. Der kan også indgå repræsentanter 
fra administrationen, eller også er der tilknyttet sekretariatsbistand i form af f.eks. juridisk ek-
spertise. 
 Ud over at behandle konkrete sager om brud på god videnskabelig praksis og/eller viden-
skabelig uredelighed kan praksisudvalg også have til opgave at informere eller rådgive om f.eks. 
etiske og integritetsmæssige udfordringer i forhold til at bedrive forskning.      
 Praksisudvalgene har almindeligvis mulighed for at behandle en sag, hvis der indgives en 
skriftlig klage, hvis rektor forelægger udvalget en sag, eller udvalget kan vælge at tage en sag af 
særlig betydning op af egen drift. Der kan også være tale om, at en person, som ønsker at blive 
renset for verserende rygter eller beskyldninger anmoder udvalget herom (jf. f.eks. retningslinjer 
fra KU, RUC og AU).  
 Når en sag er færdigbehandlet, udarbejder praksisudvalg typisk en skriftlig stillingtagen til 
sagen samt f.eks. en indstilling om eventuelle sanktioner. Redegørelsen sendes til sagens parter 
og afgives til universitetsledelsen (rektor eller dekan). På fakulteterne HUM og SUND på Aal-
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borg Universitet afgiver praksisudvalgene indstilling til Akademisk Råd, som træffer afgørelse 
om videnskabelig uredelighed.   
 Det kan bemærkes, at praksisudvalget på Københavns Universitet alene behandler sager 
om ”brud på god videnskabelig praksis”, mens det ikke har kompetence til at behandle sager om 
”videnskabelig uredelighed”. Det følger af § 9 i KU’s interne regler om god videnskabelig praksis, 
der fastslår, at 
 

”Hvis sagen angår forhold, hvori der rejses spørgsmål om uredelighed, skal sagen afvises, da 
et sådant skal indbringes for et af de statslige uredeligheds udvalg” 

 
To af universiteterne oplyser, at de ikke har praksisudvalg.  
 DTU har intet praksisudvalg, men universitetets prorektor har ansvaret for behandling af 
sager om videnskabelig uredelighed. Prorektor kan ifølge retningslinjerne nedsætte ad hoc-
udvalg i sager om videnskabelig uredelighed, hvis han finder det nødvendigt. Der har imidlertid 
ikke været sager, hvor det har været relevant at nedsætte et sådant udvalg. DTU har haft én en-
kelt sag i 2014, som blev løst via prorektors mellemkomst.  
 CBS har heller ikke et permanent praksisudvalg eller lignende organ, men CBS har admini-
strativt formuleret en procedure for håndtering af sager om videnskabelig uredelighed. Heraf 
fremgår, at det er forskningsdekanen på CBS, som har ansvaret for at håndtere mistanker om 
denne type af forseelser.  
 
Københavns Universitet (KU) oplyser, at universitetet – ud over et praksisudvalg – har såkaldte 
”Named Persons” (NPs) på alle fakulteterne. Disse har bl.a. til opgave at medvirke til, at relevan-
te sager bliver håndteret, og at personer, som kommer med en uberettiget sag, får vejledning, 
som gør, at de ikke går videre med noget, der ikke er grundlag for. De enkelte NPs sikrer, at den 
øgede vejledning ikke kun rettes mod potentielle ”anmeldere”, men at der også tages hensyn til 
”indklagedes” rettigheder og forhold. 
 Som eksempel oplyser KU, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets NP i en 2-årig periode 
har haft 21 egentlige sager, hvoraf 15 drejede sig om forfatterskabsstridigheder. 9 af de 21 sager 
indeholdt elementer af personlige konflikter.  Alle sagerne blev løst på mindelig vis ved NP’s 
mellemkomst. 
 Som noget nyt skal alle fakulteter på Aarhus Universitet udpege en særlig rådgiver i forsk-
ningsintegritet, som alle medarbejdere og studerende har mulighed for at søge fortrolig og pro-
fessionel rådgivning hos i spørgsmål, der relaterer sig til ansvarlig videnskabelig praksis og basa-
le forskningsetiske principper, herunder mistanke om brud med disse. De særlige rådgivere i 
forskningsintegritet forventes at være udpegede i juni 2015. 

Behandling af sager i praksisudvalg el.lign. på de danske universiteter  
Som det tredje er universiteterne blevet spurgt om, hvor mange og hvilken type af sager deres 
praksisudvalg eller lignende organer har behandlet inden for de seneste fem år.92 Tabel 3.1 giver 
en oversigt over antallet af sager. Heraf fremgår, at de enkelte universiteter har behandlet mel-
lem 0 og 8 sager inden for denne periode.   
 
 

                                                                 
92 Da ikke alle universiteter systematisk har oplyst, hvilken type af sager der er tale om, må der tages forbehold for, 

at nogle universiteter alene kan have rapporteret sager om egentlig videnskabelig uredelighed og måske ikke alle 
typer af sager (dvs. også mindre brud på god videnskabelig praksis).     
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Tabel 3.1: Antal af sager behandlet i praksisudvalg eller af andre instanser på de danske uni-
versiteter inden for de seneste 5 år 
Universitet Antal sager  
Copenhagen Business School 1 

 
Danmarks Tekniske Universitet 
 

1 

IT-Universitetet i København 
 

0 

Københavns Universitet93 
 

8 

Roskilde Universitet94 
 

0 

Syddansk Universitet95 
 

5 

Aalborg Universitet96 
 

2  

Aarhus Universitet97 
 

3 

   
Universiteterne er endvidere blevet bedt om at oplyse hvilken type af sager, der har været tale 
om. I rundspørgen er det imidlertid ikke alle universiteter, der systematisk har oplyst hvilken 
type af sager, der er blevet behandlet. Eksempler på typer af sager, som universiteterne har be-
handlet, er sager om plagiering, rækkefølge af forfattere, misbrug af andens forskningsmateriale 
og utilstrækkelig opbevaring af forskningsdata.    
 

  

                                                                 
93 Praksisudvalget på KU har i perioden fra 2009 til 2014 behandlet otte sager om brud på god videnskabelig prak-

sis (to af sagerne er verserende). Det skal bemærkes, at udvalget på KU behandler ikke sager om egentlig viden-
skabelig uredelighed, da disse i stedet indbringes for UVVU. 

94 Praksisudvalget har siden etableringen i 2013 ikke behandlet sager, men behandlet 3 særlige henvendelser, der 
har vedrørt ”drøftelser om en anbefalet praksis”. 

95 To af sagerne på SDU blev afvist uden behandling. 

96 Siden fastsættelsen af retningslinjerne til fremme af god videnskabelig praksis og behandling af sager om viden-
skabelig uredelighed. På TEKNAT trådte disse f.eks. først i kraft pr. 1. januar 2014. 

97 Praksisudvalget på Aarhus Universitet har behandlet 11 sager inden for de seneste 15 år, heraf 3 inden for de 
seneste 5 år. 
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Appendiks 6 

Flowchart - behandling af uredeligheds- og QRP-
sager 

Farvekoder: 
 
 
 
 
 

Anmeldelser om videnskabelig uredelighed 
indbringes for UVVU 

 
Hvis UVVU vurderer, at sagen alene om-

handler QRP, henviser UVVU sagen til be-
handling på forskningsinstitutionen.  

 

UVVU indhenter en redegørelse vedr. sagen 
fra den involverede forskningsinstitution.  

Sagen behandles og afsluttes på forsk-
ningsinstitutionen uden inddragelse af 

UVVU  
 

 

Sagen vedrører videnskabelig uredelighed 
 

[Vedrører sagen plagiering og/eller forfatter-
skaber kan sagen efter en konkret vurdering 
behandles på forskningsinstitutionen med 

indrapportering til UVVU] 
 

Sagen vedrører QRP 
 

UVVU træffer afgørelse i sagen 
 

UVVU kan under sagen og i forbindelse med 
sagens afslutning henvise spørgsmål om 

QRP til forskningsinstitutionen 
 

Forskningsinstitutionen træffer afgørel-
se i sagen 

 
Forskningsinstitutionerne afgiver årlig 
rapport til UVVU om behandlede QRP-

sager 
 

Procedure for uredelig-
hedssager 

Procedure for 
QRP-sager 

Klageindgang 

Anmeldelser om Questionable Research 
Practice (QRP) indbringes for forsk-

ningsinstitutionen 
 

Hvis forskningsinstitutionen vurderer, 
at sagen omhandler videnskabelig ure-

delighed, sender forskningsinstitutionen 
sagen til UVVU 
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