
 
 

 
 
 Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
 

 
 
 
Dato: 16. november 2016 
Ref: lbso  

 
 
Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH  
 

Modtager(e): Fakultetssekretariatet Health   Notat 

  
Høringssvar fra akademisk råd Health til Forslag til høring over udkast 
til lov om videnskabelig uredelighed m.v.  
 
Akademisk råd takker for muligheden for at komme med bemærkninger til lovforsla-
get.  
 
Det er en stor fordel, at lovforslaget indskærper definitionen af videnskabelig urede-
lighed til de tre grundpiller. Dette gør det mere enkelt at afgøre, hvorvidt en sag hører 
under Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds revir 
 
Derudover er det yderst hensigtsmæssigt, at det udelukkende er Nævnet for Viden-
skabelig Uredelighed, der behandler uredelighedssager og derved sikrer en lands-
dækkende ensartet sagsbehandling. Det er yderst fornuftigt, at Nævnet for Videnska-
belig Uredelighed nu bliver i stand til at tage sager op af egen drift skulle man blive 
bekendt med potentielt kritiske forhold. 
 
Akademisk råd anser det som en fordel, at Nævnet for Videnskabelig Uredelighed sik-
res en bred repræsentation af forskellige videnskabelige forskningsområder. Udvidel-
sen af antal medlemmer i nævnet kan øge effektiviteten og muligheden for at inddra-
ge ekspertvurderinger udefra er med til at sikre, at diversiteten i faglige traditioner og 
videnskabelige kodeks kan tilgodeses. Man bør dog hæfte sig ved, at der ikke er ind-
draget nogen retningslinjer mht. kønssammensætning af Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed, hvilket potentielt kunne være vigtigt i sagsbehandlingen.  
 
Akademisk råd er betænkelig ved, at man ikke er i stand til at anmelde en sag om vi-
denskabelig uredelighed uden om den forskningsinstitution, hvorved forskningen er 
udført. I særlige skærpede situationer med eventuelt involvering af centrale personer 
på forskningsinstitutionen kan denne forretningsgang potentielt føre til en uhen-
sigtsmæssig behandling af klagen. 
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Akademisk råd anser det  i øvrigt for væsentligt,  at behandlingstiderne er blevet 
skærpet og at det er muligt at tilbagesende sager med tvivlsom videnskabelig praksis, 
hvor der ikke foreligger egentlig videnskabelig uredelighed til behandling ved forsk-
ningsinstitutionen 
 
Herudover finder akademisk råd det væsentligt, at Nævnet for Videnskabelig Urede-
lighed har fået mulighed for at orientere de implicerede forskningsinstitutioner, tids-
skrifter og fonde. Indskærpelse af dette er vigtig for at minimere skaden af uredelig 
forskningspraksis på det videnskabelige miljø  
 
 
På vegne af akademisk råd Health  
 

 
 
Formand,  Helle Prætorius Øhrwald.  


