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Din anmälan till Högskoleverket
Högskoleverket finner inte skäl att utreda din anmälan.
Du har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt Karolinska institutets (KI:s) och
Vetenskapsrådets utredning rörande misstanke om oredlighet i forskning i din
doktorsavhandling. Du anser att KI och Vetenskapsrådet har brutit mot
förvaltningslagen (1986:223), arkivlagen (1990:782) och allmänna rättsprinciper.
Du ifrågasätter bl.a. om en professor får göra ogrundade anmälningar och om en
forskningsdekanus får skicka runt inte undertecknade brev utan att de diarieförs
och utan att du informeras. Du undrar också om en forskningsdekanus får skriva
brev till tidskrifter där han ber dem att dra tillbaka artiklar utan att informera
författarna. Du vill också ha svar på frågan om det är moraliskt försvarbart om en
forskningsdekanus själv söker kontakt med medierna innan ärendet har
färdighandlagts.
Till din anmälan har du fogat en bok skriven av Johan Thyberg Forskningsfusk
eller Rättsövergrepp? Granskning av en Utredning vid Karolinska institutet och
Vetenskapsrådet.
Du har gjort en liknande anmälan till Justitieombudsmannen (JO). I ett beslut
den 31 augusti 2009 informerade JO att enligt de regler som gäller för JO:s
verksamhet bör inte händelser eller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i
tiden utredas, om det inte finns särskilda skäl för det. JO konstaterade vidare att en
stor del av det som du ville få granskat inträffade för mer än två år sedan och ansåg
att det i detta fall inte fanns sådana särskilda skäl som motiverade en utredning.
Även Högskoleverket har som praxis att inte utreda omständigheter som ligger
längre tillbaka i tiden, normalt två år. Delar av din anmälan gäller frågor som har
samband med yttrandefriheten, tryckfriheten och meddelarfriheten.
Högskoleverket finner inte heller i övrigt skäl att utreda din anmälan.
Ärendet avslutas.
På Högskoleverket vägnar
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