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Kommissorium for Danske Universiteters arbejdsgruppe for
ansvarlig forskningskommunikation

Baggrund for nedsættelse af arbejdsgruppen
Forskningskommunikation er en essentiel del af universiteternes arbejde. Dels
fordi det af universitetslovens formålsparagraffer fremgår, at universiteterne som
central viden- og kulturbærende institution skal udveksle viden og kompetencer
med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Dels fordi det er i både forskernes, universitetets og samfundets
interesse, at ikke blot de nyeste forskningsresultater men også relevante indsigter
i forskningens metode og begrænsninger stilles til rådighed for den offentlige debat.
Ansvarlig forskningskommunikation øger forståelsen for og troværdigheden af
både det enkelte forskningsresultat og universiteternes arbejde generelt. Dette er
ikke mindre vigtigt i en periode, hvor begreber som fake news og alternative fakta
dominerer debatten og hvor både internationale undersøgelser og hjemlige medier problematiserer mulige overdrivelser i pressemeddelelser om forskningsresultater.
Der bliver allerede arbejdet med at sikre ansvarlig forskningskommunikation på
de danske universiteter og undersøgelser viser, at den danske befolkning har en
høj grad af tillid til universitets forskere. For at fastholde den høje grad af tillid må
universiteterne sikre, at forskningsresultater, når de udsendes af et universitet,
kommunikeres ansvarligt og i den korrekte kontekst. Det gælder eksempelvis tydelig angivelse af forskningsprojektets samarbejdspartnere, finansiering samt mulige interessekonflikter. Og det gælder angivelse af forskningsprojektets omfang,
metode og usikkerheder.

Arbejdsgruppens formål
Arbejdsgruppens formål er at udarbejde et fælles kodeks for ansvarlig forskningskommunikation for alle otte universiteter med henblik på at fastholde tilliden, når
forskning kommunikeres. Mellem medier og forskere og mellem forskere og befolkning.
Hensigten med dette kodeks er således at være en fælles rettesnor og hensigtserklæring fra de otte danske universiteter som kan understøtte og fastholde en tradition for ansvarlig og saglig forskningskommunikation.
Kodekset bør supplere de nationale principper for ansvarlig forskningspraksis (Danish Code of Conduct for Research Integrity.
Kodekset kan indeholde råd og vejledning til, hvordan universiteterne kan sikre
ansvarlig forskningskommunikation med afsæt i den ovenfor beskrevne baggrund
for arbejdsgruppens nedsættelse.
Arbejdsgruppen kan tillige drøfte, hvorvidt ansvarlig forskningskommunikation
også kunne indebære, at det enkelte forskningsresultat, når det formidles populært, forsøges præsenteret i en større videnskabelig og samfundsmæssig kontekst.
Universiteternes formidling af og kommunikation om deres forskning foregår på
en lang række områder, både videnskabeligt og populært. Arbejdsgruppen bedes
have fokus på de tilfælde, hvor pressemeddelelser eller anden populær kommunikation i universitetets navn offentliggør forskningsresultater.

Sigtet er et fælles kodeks, der bliver anvendt på de danske universiteter. Kodekset
er primært tænkt som et arbejdsredskab for universiteternes kommunikationsmedarbejdere i deres samarbejde med såvel forskere som medier.

Medlemskreds og formand
Arbejdsgruppen består af en formand, der er videnskabeligt ansat ved et universitet samt en ledende medarbejder inden for kommunikation og presse fra hvert af
de otte universiteter.
Arbejdsgruppen refererer til Danske Universiteters Forskningspolitiske Udvalg.
Tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde og sekretariatsbetjening
Arbejdsgruppen er en ad hoc gruppe, der skal udarbejde et konkret forslag til et
kodeks, og som skal afslutte sit arbejde efteråret 2018. Danske Universiteter indkalder til første møde, når formanden er udpeget.
Arbejdsgruppen skal udveksle erfaringer og drøfte udfordringer inden for ansvarlig forskningskommunikation, med fokus på formidling af forskningsresultater via
pressen. Arbejdsgruppen kan efter behov indkalde relevante fagpersoner fra organisationer fra eksempelvis medie- eller forskningsverdenen til at give baggrund og
inspiration til arbejdet.
I samarbejde med formanden står Danske Universiteters sekretariat for den administrative betjening af arbejdsgruppen.
Formanden leder møderne i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppens arbejde afsluttes efteråret 2018, hvor resultatet af arbejdsgruppens arbejde, et kodeks for ansvarlig forskningsformidling, foreligges og godkendes af Rektorkollegiets Forsknings- og innovationspolitiske Udvalg samt Rektorkollegiet.
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Elisabeth Hvas, Kommunikationschef RUC, 4187 9581, eh@ruc.dk
Tine Kjær Hassager, kommunikationschef, Afdeling for Forskning og Relationer, DTU. 2080 1067 , tkh@adm.dtu.dk
Henriette Louise Jakobsen, chef for kommunikationsafdeling CBS,
hlj.comm@cbs.dk
Ditte Bjerrisgaard Bundesen, Afdelingsleder SDU Kommunikation, 2912 5809,
E-mail: dbb@sdu.dk
Bo Jeppesen, strategisk rådgiver, rektorsekretariatet AAU, 6140 4061,
boje@adm.aau.dk
Anders Correll, Presse- og kommunikationschef AU, 28 99 22 35, ac@au.dk;
Birgitte Lyhne Broksø, Kommunikationschef Det Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet, KU. 3533 0579, blb@science.ku.dk
ITU har ikke udpeget et medlem af arbejdsgruppen.
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