Singapore Erklæringen om Forskningsintegritet
Preample. Værdien af forskning og dens store samfundsbidrag er på afgørende måde afhængige af forskningens integri‐

tet. Selv om der kan være, og er forskelle på hvordan forskning organiseres og gennemføres, såvel mellem forskellige
nationer som mellem fagområder, eksisterer der principper og professionelle pligter som grundlag for forskningens inte‐
gritet, uanset hvor forskningen udføres.

PRINCIPPER
•
•
•
•

Ærlighed i alt der vedrører forskning
Ansvarlighed i forskningsarbejdet
Professionel god opførsel og fairness i samarbejdet med andre
God varetagelse af forskning der udføres for betroede midler og ressourcer

PROFESSIONELLE PLIGTER
1.Integritet: Forskere skal tage ansvar for deres forsknings troværdighed.
2.Overholdelse af Regler: Forskere skal kende og overholde love, bestemmelser og regler m.v. der vedrører forskning.
3.Forskningsmetoder: Forskere skal anvende velegnede metoder, basere konklusioner på kritisk analyse af evidens, og rapportere fund og fortolknin‐
ger fuldt ud og objektivt.
4.Forskningsaftaler, protokoller og notater: Forskere skal føre klare, nøjagtige optegnelser af al forskning, på måder som tillader at andre kan be‐
kræftelse og gentage deres arbejde.
5.Forskningsfund: Forskere skal åbent dele data og fund med andre så snart prioritet og ejerrettigheder er fastslået.
6.Forfatterskab: Forskere skal tage ansvar for egne bidrag til alle publikationer, forskningsansøgninger, forskningsrapporter og andre fremlæggelser
af deres forskning. Forfatterlister skal inkludere dem, og kun dem, der opfylder relevante forfatterskabskriterier.
7.Acknowledgements i Publikationer: Forskere skal i publikationer anerkende navne og indsats af dem, der har bidraget signifikant til forskningen,
men som ikke opfylder kriterier for forfatterskab, så som hjælp til skrivning, forskningsstøtte, sponsorering m.v.
8.Uafhængig Videnskabelig Vurdering (Peer Review): Forskere skal præstere fair, prompte og omhyggelige vurderinger, og respektere fortrolighed,
når de vurderer andres arbejde.
9.Interessekonflikter: Forskere skal åbent omtale økonomiske og andre mulige interessekonflikter, som ville kunne kompromittere troværdigheden af
deres: ansøgninger om støtte, forskningspublikationer, herunder oversigtsartikler, og offentlige kommunikationer.
10.Offentlig Kommunikation: Forskere skal begrænse faglige kommentarer til deres anerkendte ekspertisefelter, når de deltager i offentlige debatter
om anvendelsen og vigtigheden af forskningsresultater, og skal klart adskille professionelle kommentarer fra meningstilkendegivelser baseret på sub‐
jektive synspunkter.
11. Anmeldelse af Uansvarlig Forskningspraksis: Forskere skal til den relevante instans rapportere mistanke om ethvert tilfælde af videnskabelig
uredelighed, omfattende fabrikation, falsifikation og plagiat, og anden uansvarlig forskningspraksis som underminerer forskningens troværdighed,
f.eks. sjuskeri, upålidelig forfatterskabstildeling, manglende rapportering af modstridende data, eller brug af vildledende analytiske metoder.
12.Reaktioner på Forekomst af Uansvarlig Forskningspraksis: Forskningsinstitutioner, tidsskrifter, professionelle organisationer, myndigheder, og
andre som har forpligtelser i relation til forskning, skal have regelsæt for håndtering af mistanker om uredelighed og andre uansvarlige former for
forskningspraksis, og for beskyttelse af dem som i god tro gør opmærksom herpå. Når uredelighed eller anden uansvarlig forskningsadfærd bekræftes,
skal hensigtsmæssige reaktioner prompte iværksættes, herunder korrektion af publiceret arbejde.
13.Forskningsmiljø: Forskningsinstitutioner skal skabe og vedligeholde et forskningsmiljø som fremmer forskningens troværdighed gennem uddan‐
nelse, klare retningslinier, og rimelige standarder for forfremmelser, og samtidig udvikle arbejdsklimaet så det støtter forskningens integritet.
14. Samfundshensyn: Forskere og forskningsinstitutioner har en etisk forpligtelse til at afveje samfundsmæssige fordele over for de risici som er en
iboende del af deres arbejde.
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Singapore Erklæringen om Forskningsintegritet blev udviklet som en del af 2.nd World Conference on Research Integrity, 21‐24. juli i Singapore, som
en global vejledning i ansvarlig forskningspraksis. Erklæringen er ikke bindende og repræsenterer ikke den officielle politik i de lande og organisatio‐
ner som støttede eller deltog i konferencen. Nationale myndigheder og organisationer skal konsulteres vedrørende officielle bestemmelser, politik og
vejledninger der eksisterer i de enkelte lande vedrørende forskningsintegritet. Den originale Singapore Erklæring, og oversættelser heraf er tilgænge‐
lige på www.singaporestatement.org.
(Oversat til dansk af Povl Riis & Nils Axelsen (na@ssi.dk)).
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