
 
 

 

 

Fakultetssekretariat, Health 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 4 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  health@au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 
 

Notat 
 
Lene Bøgh Sørensen 
 
Dato: 27. juni 2019 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Modtager(e): Rektor Brian Beck Nielsen  
 

Høring vedr. udmøntning af initiativer til styrkelse af forskningsfriheden 
på Aarhus Universitet 
 
 
Akademisk råd Health vil gerne takke for muligheden for at komme med input til ud-
møntningen af initiativer til styrkelse af forskningsfriheden på Aarhus Universitet.  
Det tilsendte materiale har været rundsendt til og drøftet af akademisk råds medlem-
mer, og på baggrund af de fremkomne bemærkninger, har en høringsgruppe i rådet 
udarbejdet et fælles høringsvar.   
 
Akademisk råd bakker op om den reviderede politik og ændringerne i regelsættet, her-
under at betydningen af at værne om forskningsfriheden skrives ind i politikken og re-
gelsættene for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis på AU.  
 
Akademisk råd vil gerne opfordre til, at der sker en tydelig formidling af den nye poli-
tik og kodeks for forskningsfrihed og forskningsintegritet til alle AU’s forskningsmil-
jøer.    
 
Akademisk råd noterer sig, at der i Politikken under 3.2 stilles krav om, at ”… alle for-
søgsprotokoller, planer og strategier for forsøg/undersøgelse, noter, laboratoriebøger, 
data og primært materiale opbevares i en periode på mindst 5 år efter offentliggørelsen 
eller afslutningen af projektet og i overensstemmelse med fagstandarder og lovgivning 
i øvrigt.” Hvis der f.eks er krav i fagstandarder eller anden lovgivning, der pålægger 
forskeren at opbevare forskningsmateriale i mindre end 5 år efter afslutning af projek-
tet eller at slette data, kan forskeren ikke efterleve begge krav. Akademisk råd vil der-
for gerne foreslå, at man overvejer følgende alternative formulering ”…alle forsøgspro-
tokoller, planer og strategier for forsøg/undersøgelse, noter, laboratoriebøger, data og 
primært materiale opbevares i en periode på mindst 5 år efter offentliggørelsen eller 
afslutningen af projektet, medmindre det er i konflikt med fagstandarder og lovgivning 
i øvrigt.”  
 
Det fremgår i Politikken under 3.2, at der skal være åben adgang til forskningsmateria-
let samtidig med, at det kun kan deles efter aftale med institutleder. Akademisk råd 
anser det som en fordel for forskerne, hvis det blev nærmere specificeret, hvad der lig-
ger i open access, hvilken platform man kan/skal bruge og hvad der sker, hvis en for-
sker forlader AU. Det link, som der henvises til, omhandler open access til forsknings-
publikationer, ikke til data.  
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Akademisk råd vil gerne opfordre til, at man i Politikken under punkt 3.3 om publice-
ring og formidling overvejer at tage højde for tidpunktet for publicering, herunder be-
skyttelse af forskerens forskningsfrihed ifht. eventuelle krav om at udskyde publice-
ring af data.  
 
I forordet til politikken fremgår det, at Aarhus Universitet tilslutter sig Den Danske 
Kodeks for Forskningsintegritet, som igen lægger sig op af internationale erklæringer 
og principper for forskningsintegritet, herunder også Vancouver/ICJME reglerne for 
forfatterskaber. Akademisk råd hæfter sig ved, at der uden nogen henvisning senere 
under punkt 3.4 vedr. forfatterskaber gengives dele af teksten fra kapitel 4 om forfat-
terskaber i Den Danske Kodeks for Forskningsintegritet. Akademisk råd vil gerne op-
fordre til, at der tilføjes en henvisning.    
 
Akademisk råd kunne godt ønske sig at det blev tydeliggjort, hvem der er omfattet af 
politikken.  
 
På vegne af akademisk råd Health,  
 
Venlig hilsen 
 
Formand for akademisk råd  
 
Peter Hokland  
  


