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Föreskrift om inrättande av vetenskapliga ombud vid  
Lunds universitet 
 
Bakgrund 
I propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning (Prop. 2018/19:58) föreslås att statliga universitet och högskolor ska 
främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i frågor om god sed och 
avvikelser från sådan sed. I den utredning som ligger till grund för propositionen 
(SOU 2017:10) föreslås att detta kan ske genom ombudspersoner till vilka 
medarbetare kan vända sig med frågor om god forskningssed.  
 
Frågan om inrättande av vetenskapliga ombud har diskuterats i Lunds universitets 
etikråd och i rektors ledningsråd.  
 
Ärendet har varit föremål för information enligt §19 MBL den 14 maj 2019.  
 
Beslut 
Med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) meddelar Lunds universitet 
följande föreskrifter vilka träder i kraft 2019-07-01. 
 
Universitetet beslutar att inrätta funktionen vetenskapligt ombud.  
 
Universitetet beslutar att följande ska gälla avseende vetenskapliga ombud: 
 
Medarbetare vid Lunds universitet ska ha möjlighet att vända sig till ett 
vetenskapligt ombud i frågor som rör god vetenskaplig sed. Ett vetenskapligt 
ombud ska ge oberoende råd och stöd i frågor inom den vetenskapliga 
verksamheten, exempelvis frågor kring publicering, författaransvar eller 
forskningssamarbeten.  
 
Varje fakultet ansvarar för att vetenskapliga ombud utses. De utses för en 
treårsperiod. Fakulteterna avgör själva om ett eller flera ombud utses. Ombuden 
ska vara väl förankrade i respektive fakultet och erbjudas rimliga möjligheter att 
utföra sina uppdrag. Ombudspersonerna rapporterar årligen till respektive 
fakultetsledning.  
 
Ett fakultetsövergripande nätverk ska bildas för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
mellan ombudspersonerna. Nätverket leds av en ledamot av Lunds universitets 
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etikråd och kan även inbegripa personer som har tangerande uppdrag. Nätverket 
rapporterar årligen till Lunds universitets etikråd och till Rektors ledningsråd.  
 
Frågor som rör arbetsmiljö eller personkonflikter hanteras inte av vetenskapliga 
ombud.  
 
Råd och stöd till forskning rörande forskningsetik och det forskningsetiska 
regelverket erbjuds genom annan funktion.  
 
Misstanke om oredlighet i forskning hanteras enligt särskild ordning.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds 
universitets studentkårer och efter föredragning av utredare Magnus Gudmundsson. 
I handläggningen av ärendet har universitetslektor Mats Johansson deltagit.  
 
 
 
Torbjörn von Schantz 
   Magnus Gudmundsson 

(Universitetsledningens kansli) 
 
 
 
 
Kopia: 
Samtliga fakulteter 
Forskarutbildningsnämnden 
Forskningsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Universitetets särskilda verksamheter 
Lund universitets studentkårer 
Personalorganisationerna 
Universitetsbiblioteket 
MAX IV 
Sektionen Forskning, samverkan och innovation 
 
 
 


