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Høringssvar til Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelig-

hed

Institutforum ved Økonomi har kun diskuteret rapportens anbefalinger sammenfattet i

afsnittet “Sammenfatning af ekspertudvalgets anbefalinger” på grund af den korte hø-

ringsfrist.

Generelt virker forslaget gennemarbejdet og funderet i international praksis. I rappor-

tens sammenfatning kunne der mere eksplicit være skrevet, hvordan anbefalingerne skil-

ler sig ud fra den nuværende praksis. Altså en sammenligning med Appendiks 3, havde

været godt.

Forummet har generelt ikke det store indblik og fokus på dette område. Sager om vi-

denskabelig uredelighed (VU) inden for det (erhvervs-) økonomiske område er heldigvis

meget få og sjældne.

Nogle få kommentarer til de forskellige anbefalinger er:

– Anbefaling 1: En definition af VU, der svarer til international praksis, virker som en

god ide for at sikre en fortsat høj troværdighed omkring dansk forskning.

– Anbefaling 2: Håndtering af “Questionable Research Practice (QRP)” inden for Aarhus

Universitet bør ske i et udvalg, der er så uafhængigt og uvildigt som muligt. Sagsbe-

handlingstiden bør være så kort som muligt.

– Anbefaling 6: At UVVU sikres en ret til at se på sager af egen drift, virker som en god

ide. Spørgsmålet er, om UVVU er uafhængigt nok til, at dette vil ske, men det vil tiden

vise.

– Anbefaling 7: En strømlining af udvalget bør også sikre, at sagsbehandlingstiden kan

nedbringes.

– Anbefaling 9: At anmelderen i sager for UVVU ikke automatisk bør opnå partsstatus i

sagen virker som en god ide, da der skal være fokus på sagsbehandlingstiden.
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