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1. Indledning
I begyndelsen af februar 2011 anmeldte Københavns Universitet Milena Penkowa til det
danske politi for dokumentfalsk vedrørende dokumentationen for nogle rotteforsøg, der
angives at være udført i Spanien. Dokumentationen for rotteforsøgene indgår i grundlaget
for en artikel i tidsskriftet Glia.
Endvidere har Københavns Universitet i november 2010 og april 2011 anmeldt Milena
Penkowas forskning til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).
Det er uacceptabelt for Københavns Universitet, hvis der foregår uredelig forskning på
universitetet.
Den begrundede mistanke, som ligger til grund for ovennævnte anmeldelser, kan rejse tvivl
om redeligheden i Milena Penkowas øvrige videnskabelige arbejde. Københavns Universitet
finder det derfor nødvendigt at foranstalte en undersøgelse af redeligheden i den forskning,
der ligger til grund for alle Milena Penkowas offentliggjorte videnskabelige artikler. Ifølge
foreløbige oplysninger er der tale om ca. 100 videnskabelige artikler. På grund af
undersøgelsens karakter har UVVU meddelt, at udvalgene ikke ser sig i stand til at forestå
undersøgelsen.
I forståelse med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og på baggrund af
konkret rådgivning fra Det Frie Forskningsråd (DFF), vil Københavns Universitet udpege et
panel bestående af 5 internationalt anerkendte eksperter inden for de relevante
forskningsområder (neurobiologi og inflammation), der får til opgave at forestå
undersøgelsen. DFF er fremkommet med en liste over internationalt anerkendte forskere,
hvorfra Københavns Universitet vil udpege de 5 eksperter. Panelets arbejde understøttes af
et sekretariat, der besidder fornøden sundhedsfaglig og administrativ kompetence.
Københavns Universitet er opdragsgiver til undersøgelsen. Universitetet afholder udgifterne
til undersøgelsens gennemførelse, herunder udgifter til aflønning af panel/sekretariat,
rimelige rejseomkostninger og udgifter til fremsendelse af det videnskabelige
dokumentationsmateriale, panelet finder relevant for undersøgelsen. Panelet og sekretariatet
vil imidlertid i deres arbejde være uafhængige af Københavns Universitet, og universitetet
kan således bl.a. ikke give instruktioner til panelet eller sekretariatet.
Iværksættelse af undersøgelsen har hjemmel i universitetsloven, særligt § 2.
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2. Formål med undersøgelsen
Undersøgelsen har flere formål.
Undersøgelsen foretages først og fremmest af hensyn til tilliden til Københavns Universitets
forskning og forskere, men også af hensyn til Milena Penkowas medforfattere, der kan føle,
at deres egen forskning bliver mistænkeliggjort.
Undersøgelsen skal klarlægge, om - og i givet fald i hvilket omfang - der kan rejses
spørgsmål om redeligheden af Milena Penkowas øvrige forskning, jf. afsnit 3.3 nedenfor.
Panelet skal ikke afgøre, om uredelighed foreligger, men tilvejebringe det faktiske grundlag
for en udtalelse herom til Københavns Universitet. Herefter vil universitetet tage stilling til,
om der er grundlag for universitetet til at indbringe yderligere af Milena Penkowas forskning
for UVVU med henblik på UVVU's afgørelse af, om uredelighed i forskningen foreligger.

3. Undersøgelsens genstand
3.1 Uredelighed
Da undersøgelsen som nævnt bl.a. har til formål at undersøge, om der kan være grundlag for,
at Københavns Universitet i yderligere omfang anmelder Milena Penkowas forskning til
UVVU, skal panelet anvende samme kriterier, som UVVU anvender, ved vurdering af
uredelighed.
Disse kriterier fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om UVVU1, hvoraf det følger, at der ved
videnskabelig uredelighed forstås:
"Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig
praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse
eller rapportering af forskningsmæssige resultater. Omfattet af videnskabelig uredelighed
er bl.a.:
1) Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.
3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.
4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.
5) Plagiering af andres resultater eller publikationer.
6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted.
7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer."
Undersøgelsen retter sig alene mod Milena Penkowas produktion. Milena Penkowas
medforfattere til offentliggjorte artikler er derfor ikke genstand for undersøgelsen.

1

Bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
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3.2 Indsamling af dokumentationsmateriale - samarbejdet med Milena
Penkowa og medforfattere m.fl.
Københavns Universitet udarbejder en publiceringsliste over de offentliggjorte
videnskabelige artikler, som Milena Penkowa har bidraget til med sin forskning, enten som
hovedforfatter eller som medforfatter. Listen og kopi af artiklerne stilles til rådighed for
panelet ved iværksættelse af undersøgelsen.
Indsamlingen af forsøgsmateriale og anden dokumentation (fx histologiske prøver, billeder
af prøver, flow-cytometriske data, laboratorielogbøger og mundtlige/skriftlige udtalelser) er
af afgørende vigtighed for panelets løsning af opgaven. De involveredes afgivelse af
oplysninger og materiale sker på frivilligt grundlag, og panelet har ikke adgang til at
gennemtvinge udlevering af dokumentationsmateriale. Det er imidlertid Københavns
Universitets vurdering, at medforfattere og evt. andre involverede også selv vil have
interesse i, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger uredelighed i forbindelse med Milena
Penkowas offentliggjorte forskning, undersøges.
Panelet skal på den baggrund fremskaffe oplysninger og materiale mv. i nødvendigt omfang
for at kunne fremkomme med sin udtalelse til Københavns Universitet, om der kan rejses
spørgsmål om redeligheden af Milena Penkowas forskning.
Relevante oplysninger og materiale mv. kan indhentes fra Milena Penkowa, fra hendes
medforfattere, fra Københavns Universitet eller fra andre (f.eks. tidsskrifter).
3.3 Anmeldelser til politiet og UVVU
Panelet har ikke til opgave at undersøge forhold, der er genstand for Københavns Politis
efterforskning af Milena Penkowa. 2
På samme måde har panelet heller ikke til opgave at undersøge forhold, der er omfattet af
anmeldelser af Milena Penkowa til UVVU.3

2

Herunder Københavns Universitets politianmeldelse fra februar 2011 vedr. den i afsnit 1 nævnte artikel i tidsskriftet Glia:
Metallothionein I+II expression and their role in experimental autoimmune entcephalomyelitis, Penkowa M. and Hidalgo J.,
2000. Glia (2000) 32:247-263.
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P.t. drejer det sig om:
En ikke-publiceret artikel fra 2010.
En artikel fra 2002 i tidsskriftet Exp Neurol:. M-CSF deficiency leads to reduced metallothioneins I and II expression and
increased tissuedamage in the brainstem after 6-aminonicotinamide treatment. Penkowa M, Poulsen C, Carrasco J, Hidalgo J.
Exp Neurol. 2002 Aug;176(2):308-21.
En artikel fra 2003 i tidsskriftet FASEB: Immunohistochemical detection of interleukin-6 in human skeletal muscle fibers
following exercise. Penkowa M, Keller C, Keller P, Jauffred S, Pedersen BK. FASEB J. 2003 Nov;17(14):2166-8. Epub 2003
Sep 4.
En artikel fra 2005 i tidsskriftet Exp Physiol. Exercise-induced metallothionein expression in human skeletal muscle fibres.
Penkowa M, Keller P, Keller C, Hidalgo J, Giralt M, Pedersen BK. Exp Physiol. 2005 Jul;90(4):477-86. Epub 2005 Jan 7.
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4. Panelets og sekretariatets forhold til den
offentlige forvaltning
Københavns Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, jf.
universitetslovens § 1, stk. 2. Universitetet er derfor omfattet af offentlighedsloven og
forvaltningsloven samt andre forvaltningsretlige krav til offentlige myndigheder.
Det uafhængige panel bestående af internationalt anerkendte forskere er ikke en del af den
offentlige forvaltning. Af hensyn til panelets arbejde er det nødvendigt, at der til panelet
knyttes sekretariatsmæssig administrativ og sundhedsfaglig bistand. Såvel panelet som
sekretariatet bør være uafhængige af Københavns Universitet. Sekretariatet er således heller
ikke en del af den offentlige forvaltning.
Som følge af at panelet og sekretariatet ikke er en del af den offentlige forvaltning, er de
ikke omfattet af bl.a. offentlighedslovens regler om aktindsigt.4
Det er muligt, at der under panelets arbejde vil vise sig at være behov for juridisk bistand.
Universitetet foranstalter at den nødvendige bistand er til rådighed.5
Københavns Universitet har inden undersøgelsens iværksættelse påset, at udpegningen af
panelet, sekretariatet og de juridisk sagkyndige ikke giver anledning til habilitetsmæssige
problemer i forhold til Milena Penkowa eller Københavns Universitet.

5. Panelets undersøgelsesrapport og Københavns
Universitets reaktion herpå
Undersøgelsens genstand er alene Milena Penkowas forskning.
Det skal fremgå af undersøgelsesrapporten, om - og evt. i hvilket omfang - det ikke har
været muligt at vurdere spørgsmålet om redelighed i Milena Penkowas forskning, f.eks. som
følge af manglende adgang til dokumentationsmateriale. Milena Penkowa vil få lejlighed til
at udtale sig om et udkast til panelets endelige rapport.
Undersøgelsesrapporten skal indeholde panelets begrundede konklusion af, om panelet
finder, at der er begrundet mistanke om uredelighed - defineret som i punkt 3.1 ovenfor - ved
en eller flere af de offentliggjorte videnskabelige artikler, som Milena Penkowa har bidraget
til med sin forskning. Finder panelet, at der foreligger en sådan begrundet mistanke, skal det

4

Universitetet har indgået aftale med et privat konsulentfirma, Civilingeniør Pia Jørnø, og efter forslag fra Det Frie Forskningsråd
med professor emeritus Lars Terenius fra Karolinska Instituttet, Stockholm om at varetage panelets sekretariatsfunktion på
henholdsvis det administrative og det sundhedsfaglige område.
5
Københavns Universitet har som en del af universitetet tilknyttet to juridiske sagkyndige, fhv. præsident for Højesteret Torben
Melchior og fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand Michael Thuesen, der begge også har bistået universitetet i forbindelse
med etablering af undersøgelsen.
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af rapporten fremgå, hvilken artikel eller hvilke artikler, herunder den bagvedliggende
forskning, mistanken knytter sig til, samt hvordan mistanken kvalificeres og dokumenteres.
Hvis der ikke kan opnås enighed i panelet, har de enkelte medlemmer af panelet mulighed
for at afgive særudtalelse.
Københavns Universitet skal ud over undersøgelsesrapporten modtage alt yderligere relevant
materiale, som panelet har bygget sine konklusioner på, for at Københavns Universitet kan
tage stilling til de eventuelle konsekvenser, universitetet ønsker at drage af
undersøgelsesrapportens konklusioner. Undersøgelsesrapporten med bilag, der er afgivet til
Københavns Universitet, vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens regler.
Tilsvarende vil materiale, som universitetet har afgivet til panelet være undergivet aktindsigt
efter offentlighedslovens regler.
Københavns Universitet vil på baggrund af undersøgelsesrapporten tage stilling til de
eventuelle konsekvenser, universitet ønsker at drage af undersøgelsesrapportens
konklusioner, herunder om der er grundlag for at indgive yderligere anmeldelser vedrørende
Milena Penkowas forskning til UVVU.

6. Processen for panelets virke
Alle involverede parter, herunder Milena Penkowa, medforfatterne og relevante
forlag/tidsskrifter orienteres herom ved undersøgelsens iværksættelse. Også UVVU
orienteres.
Panelets undersøgelsesrapport og oplysning om Københavns Universitets tiltag som følge af
rapporten vil blive gjort tilgængelig på Københavns Universitets hjemmeside med
undtagelse af konkrete oplysninger, som ifølge lovgivningen ikke kan offentliggøres.
Processen for nærværende undersøgelse tilrettelægges i overensstemmelse med de trin for
undersøgelsen, som DFF har angivet, og vedlægges som bilag til dette kommissorium.

Københavns Universitet, den 1. juli 2011.
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