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1. Bakgrunn 
Stortinget vedtok en ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid 7. mars i år som trådte i 
kraft 1. mai.  Forskningsinstitusjonens ansvar for forskningsetikk lovfestes ved at institusjonen 
skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 
Institusjonen har ansvaret for 

a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer 
b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske 

normer 
Det stilles krav om at forskningsinstitusjonene legger til rette for at forskerne enkelt kan følge god 
vitenskapelig praksis, og institusjonen skal ha et system som kan bidra til å avsløre uredelighet. 
Den enkelte forsker vil fortsatt ha et selvstendig ansvar for å følge anerkjente forskningsetiske 
normer i alle ledd av forskningsprosessen. 
 
I forbindelse med at proposisjonen ble lagt fram for Stortinget, ble det lagd en oversikt av etikk- og 
verdiarbeidet ved Universitetet i Oslo (UiO) som universitetsstyret ble orientert om i sitt møte 7. 
februar 2017. Styret ble da orientert om at ledelsen hadde gitt Forum for forskningsdekaner i 
oppgave å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan UiO best kan ivareta det institusjonelle 
ansvaret som er pålagt gjennom den nye loven om forskningsetikk. En utfordring er å 
sammenkoble dette institusjonelle ansvaret med de systemene som allerede er på plass. Styrets 
tilbakemelding var at det ønsket at forskningsetikkloven settes opp på et styremøte i løpet av våren 
2017. 
 

2. Organiseringen av implementeringsarbeidet  
Et utgangspunkt for arbeidet har vært kartleggingen som tidligere har vært lagt fram for styret, 
samt resultatet av en kartlegging over eksisterende tiltak for opplæring og god vitenskapelig praksis 
ved alle nivåer ved UiO.  Arbeidsgruppen har i tillegg benyttet Prop. 158 L (2015-2016), anerkjente 
forskningsetiske normer og relevant lovgivning. Arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport med sine 
anbefalinger 5. mai 2017. Anbefalingene er behandlet av Forum for forskningsdekaner i møte 10. 
mai 2017, av rektoratet 18. mai 2017 og i dekanmøtet 31. mai 2017. Innspillene fra disse foraene er 
innarbeidet i tiltakene som blir iverksatt, jf. fremleggsnotatet. Rapporten fra arbeidsgruppen vil 
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kunne danne grunnlag for videre arbeid med implementeringen av tiltakene på henholdsvis 
enhetsnivå og på sentralt nivå ved UiO.   
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
 

 
 
Vedlegg: 

1 Fremleggsnotat 
2 Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) 
3 Rapport 5. mai 2017 fra arbeidsgruppe i regi av Forum for forskningsdekaner ved 

Universitetet i Oslo 
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Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo 

1. Innledning 
Forskningsetikk er integrert i all virksomhet forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) driver. UiO er 

bevisst på at krav om eksellens må balanseres med et like stort krav til verdigrunnlag, etikk og 

arbeidskultur. Implementeringen av den nye forskningsetikkloven er derfor en svært viktig sak for 

UiO, og en sak institusjonen vil følge opp tett. Forskningsetikk er en kontinuerlig prosess ved UiO.  

 

For å vurdere hvordan UiO best kan ivareta kravene i den nye loven, ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe i regi av Forum for forskningsdekaner. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 5. mai. 

Arbeidsgruppen har kartlagt UiOs institusjonelle systemer som har betydning for forskningsetikk. 

Disse er beskrevet i rapportens kapittel 4. Fakultetene har også gitt tilbakemelding på hvilke tiltak 

de har for å fremme god vitenskapelig praksis, gjengitt i rapportens kapittel 5.  

 

Kartleggingen viser at det ved UiO gjøres mye godt arbeid for å sikre god forskningspraksis. 

Gjennomgangen av det forskningsetiske arbeidet ved UiO har gitt arbeidsgruppen mulighet for å 

komme med anbefalinger på noen av de områdene som de ønsker å rette særlig oppmerksomhet 

mot. Ytterligere områder vil måtte kartlegges og vurderes i neste fase av arbeidet som i all hovedsak 

vil gjennomføres ved enhetene ved UiO. 

 

Tiltakene som foreslås av arbeidsgruppen har som målsetting å styrke kvaliteten på det 

forskningsetiske arbeidet ved UiO. Arbeidsgruppens anbefalinger er behandlet i Forum for 

forskningsdekaner 10. mai d.å., i rektorat 18. mai og i dekanmøte 31. mai. På bakgrunn av 

rapporten og innspill fra disse foraene ønsker universitetsledelsen å iverksette tiltakene som 

beskrives nedenfor.  
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2. Videre oppfølging 
 
a. Fakultetsnivå 

 
Tiltak 1: 
Gjennomgå opplæringsprogrammer innen forskningsetikk for å sikre at disse er i henhold 
til lovens krav, herunder de krav som stilles gjennom lovens henvisning til ikke-rettslige 
forskningsetiske normer.  
 
Tiltak 2: 
Utarbeide opplæringstilbud i forskningsetikk som er rolletilpasset og bør benyttes ved 
tilsetting eller overgang til ny stilling.  
 
Tiltak 3: 
Gjennomføre faste seminarer om forskningsetikk. 
 
Tiltak 4: 
Holde løpende oversikt over alle forskningsprosjekter ved den enkelte enhet. 
 
Tiltak 5: 
Vurdere behovet for rutiner og utvalg som kan gi faglig tilpassede forhåndsvurderinger av 
forskningsprosjekter som reiser særlige forskningsetiske spørsmål. 
 
Tiltak 6: 
Ha som målsetting å øke gjennomføringen av Universitets Open Access politikk.  
 
Tiltak 7: 
Sikre at eierskap til data og reglene for sikker datahåndtering er kjent og etterlevd, og at det 
benyttes et godkjent system for lagring av all forskning med sensitive personopplysninger 
(f.eks. TSD). 
 
Tiltak 8: 
Utarbeide rutiner som sikrer at forskere fra andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og 
internasjonalt som ansettes eller deltar i prosjekter ved UiO, får god kunnskap om UiOs 
forskningsetikk. 
 
Tiltak 9: 
Utarbeide rutiner for styrking av godkjenning av sidegjøremål og sørge for at forsker er 
kjent med kravet om innrapportering av endringer som kan få betydning for godkjente 
sidegjøremål. 
 

Det legges til grunn at enhetenes fagdisipliner og egenart ivaretas ved oppfølging. Status for 
arbeidet rapporteres til universitetsledelsen. 
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b. Ledelse og støtteenheter 
 
Universitetsdirektøren vil be berørte støtteenheter i LOS sette i gang et arbeid for å følge opp 
tiltakene for det institusjonelle arbeidet: 

 
Tiltak 11: 
Revidere sidegjøremålsreglementet og Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Universitetet i Oslo slik at god forskningsetisk 
praksis ivaretas. 
 
Tiltak 12: 
Revidere reglene for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet. 
 
Tiltak 13: 
Revidere UiOs etiske retningslinjer for veiledere. 
 
Tiltak 14: 
Utvikle nettsider med informasjon om forskningsetikk og relevante institusjonelle 
systemer. 
 
Tiltak 15: 
På grunnlag av arbeidsgruppens rapport vil LOS utarbeide et veiledende dokument til bruk 
ved enhetene. 

 
 
 
Vedlegg: 

- Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) 
- Rapport 5. mai 2017 fra en arbeidsgruppe i regi av Forum for forskningsdekaner ved 

Universitetet i Oslo «Oppfølging av Prop. 158 L (2015-2016) Lov om organisering av 
forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) 
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Lov om organisering av forskningsetisk 
arbeid (forskningsetikkloven)

Dato LOV-2017-04-28-23

Departement Kunnskapsdepartementet

Sist endret

Publisert

Ikrafttredelse 01.05.2017

Endrer LOV-2006-06-30-56

Kunngjort 28.04.2017

Korttittel Forskningsetikkloven

§ 1. Formål

Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til 

anerkjente forskningsetiske normer.

§ 2. Virkeområde

Loven gjelder forskere og forskning i Norge. På Svalbard og Jan Mayen 

gjelder loven dersom forskningen drives av forskere ansatt av norsk 

arbeidsgiver eller dersom en vesentlig del av midlene kommer fra Norge.

Granskingsutvalget kan videre uttale seg om forskning i utlandet dersom 

forskningen drives av forsker ansatt av norsk arbeidsgiver eller dersom en 

vesentlig del av midlene kommer fra Norge.

§ 3. Uavhengighet

Komiteer og utvalg oppnevnt med hjemmel i denne loven skal være faglig 

uavhengige.

§ 4. Forskeres aktsomhetsplikt

Forskere skal opptre med aktsomhet for å sikre at all forskning skjer i 

henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Dette gjelder også under 

forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre 

forskningsrelaterte aktiviteter.

§ 5. Krav til forskningsinstitusjoner
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Forskningsinstitusjoner er offentlige eller private institusjoner som har 

forskning som en av sine hovedoppgaver.

Forskningsinstitusjoner skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i 

henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen har ansvaret for:

a)nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente 

forskningsetiske normer og

b)at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente 

forskningsetiske normer.

§ 6. Behandling av uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner

Forskningsinstitusjoner har ansvar for å behandle saker om mulige brudd 

på anerkjente forskningsetiske normer. Forvaltningsloven kapittel IV og V 

gjelder for disse sakene.

Forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha 

nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha 

minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen.

Forskningsinstitusjoner skal fastsette retningslinjer for behandling av saker 

om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene skal 

også angi når det som ledd i behandlingen av slike saker skal innhentes en 

uttalelse fra redelighetsutvalget.

Forskningsinstitusjoner skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på 

anerkjente forskningsetiske normer til Granskingsutvalget.

Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig 

uredelig, kan påklages av forskeren til Granskingsutvalget, jf. § 7 annet ledd. 

Forvaltningsloven kapittel VI gjelder med de begrensninger som følger av 

denne loven.

§ 7. Granskingsutvalget

Departementet oppnevner et nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i 

forskning. Granskingsutvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning og 

forskningsetikk. Lederen skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i 

rettsvitenskap.

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med 

at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig. Utvalget kan også behandle 

saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer på eget initiativ. 

Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder for disse sakene. 

Granskingsutvalgets uttalelser er endelige og kan ikke påklages videre.

Granskingsutvalget skal veilede forskningsinstitusjoner om behandling av 
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saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

§ 8. Uttalelser i uredelighetssaker

I uttalelser fra forskningsinstitusjoner etter § 5, redelighetsutvalg etter § 6 

annet ledd og Granskingsutvalget etter § 7 i saker om mulige brudd på 

anerkjente forskningsetiske normer skal det alltid tas stilling til:

a)om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke,

b)om det foreligger systemfeil ved institusjonen og

c)om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering 

og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått 

forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av 

forskning.

§ 9. Nasjonale forskningsetiske komiteer

Departementet oppnevner nasjonale forskningsetiske komiteer som til 

sammen dekker alle fagområder, og bestemmer hver komités ansvarsområde. 

Medlemmene oppnevnes av departementet etter forslag fra relevante organer. 

Hver komité skal ha kompetanse i relevante forskningsdisipliner, etikk og jus, 

og skal ha minst én lekrepresentant.

Komiteene skal være rådgivende organer innen forskningsetikk.

§ 10. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Departementet oppnevner regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk. Hver komité skal ha kompetanse i relevante 

forskningsdisipliner, etikk og jus, og skal ha minst én lekrepresentant.

Komiteenes ansvarsområder følger av helseforskningsloven og annen 

lovgivning som legger oppgaver til komiteene.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er 

klageinstans for komiteenes vedtak, også for vedtak etter offentleglova. Den 

nasjonale komiteens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

§ 11. Unntak fra offentlighet

Offentleglova § 24 annet ledd gjelder for saker om mulige brudd på 

anerkjente forskningsetiske normer etter denne loven.
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§ 12. Forskrifter

Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om oppnevning av og 

saksbehandling i komiteer og utvalg etter loven.

§ 13. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft på det tidspunktet Kongen bestemmer.

Fra samme tid oppheves lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og 

redelighet i forskning.

1 Fra 1 mai 2017 iflg. res. 28 apr 2017 nr. 505.

1

§ 14. Endringer i andre lover 

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: - - -
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1.    Sammendrag 
Regjeringen la fram et forslag til en ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid i Prop. 158 L (2015-

2016) høsten 2016 som ble vedtatt i Stortinget 7. mars 2017. Loven trådte i kraft 1. mai 2017. 

Forskningsinstitusjonenes ansvar for forskningsetikk lovfestes ved at institusjonen skal sikre at 

forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen har 

ansvaret for  

 

a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer 

b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer 

 

Det stilles krav om at forskningsinstitusjonene legger til rette for at forskerne enkelt kan følge god 

vitenskapelig praksis, og institusjonen skal ha et system som kan bidra til å avsløre uredelighet. Den 

enkelte forsker vil fortsatt ha et selvstendig ansvar for å følge anerkjente forskningsetiske normer i alle 

ledd av forskningsprosessen.  

 

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid benyttet Prop. 158 L (2015-2016), anerkjente forskningsetiske normer, 

relevant lovgivning og UiOs institusjonelle systemer som underlag for god forskningsetisk praksis. 

Arbeidsgruppen er seg bevisst at hvilke type forskning som drives ved UiO, og hvilken rettighetspolitikk 

universitetet har, vil ha betydning for hvilke forskningsetiske problemstillinger man må være 

oppmerksom på ved institusjonen og også hvilken forskningsetisk standard som forventes av forskerne 

ved institusjonen. Arbeidsgruppen har også gjennomgått hendelser i andre nordiske land, og merket seg 

hvilke tiltak som har blitt iverksatt som følge av alvorlige forskningsetiske brudd. Arbeidsgruppen har 

valgt å tilnærme seg mandatet gjennom fire punkter med underpunkter som speiler 

oppmerksomhetsområdene som er vektlagt av departementet i forarbeidene til ny forskningsetikklov, jf. 

Prop. 158 L (2015-2016) under punkt 3.1. 

 

Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger: 

 Rapporten brukes som utgangpunkt for videre prosessarbeid på enhetene. I dette arbeidet må 

enhetens fagdisipliner og egenart ivaretas. Arbeidet bør reflekteres i UiOs årsplan. Status for 

arbeidet anbefales å være tema i dialogmøtene mellom fakultetene og UiOs ledelse. 

 

 Forskningsetikk settes opp som fast punkt på ledermøter på alle nivåer ved UiO. 

 

 For å sikre tilgang til informasjon må det utvikles en nettportal ved UiO. Det vil være 

hensiktsmessig at forskere selv gir innspill i forbindelse med utviklingen av en slik portal. 

 

 Enhetene må gjennomgå sine opplæringsprogrammer innen forskningsetikk for å sikre at de er i 

henhold til lovens krav, herunder de krav som stilles gjennom lovens henvisning til ikke-rettslige 

forskningsetiske normer. Det anerkjennes at det ansettes mange forskere ved UiO fra andre 

utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt som må sikres god kunnskap om UiOs 

forskningsetikk.  

 

 Det må utarbeides opplæringstilbud i forskningsetikk ved UiO som er rolletilpasset og bør 

benyttes ved tilsetting eller overgang til ny stilling. Man bør være særlig oppmerksom ved  
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 igangsetting av nye prosjekter og ved tilsetting av utenlandske forskere og integrering av dem i 

norsk arbeidskultur. 

 

 Revidere sidegjøremålsreglementet og Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og 

oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Universitetet i Oslo1slik at god forskningsetisk praksis 

ivaretas. 

 

 Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet revideres.  

 

 Enhetene bør vurdere å etablere rutiner og utvalg som kan gi tilpassede forhåndsvurderinger av 

forskningsprosjekter som reiser særlige forskningsetiske spørsmål. 

 

 Det innføres et system for løpende oversikt over alle forskningsprosjekter ved den enkelte 

enhet. 

 

 Ved tilsetting gjennomgår nærmeste leder sidegjøremålsreglementet og dets betydning for 

interessekonflikter med den tilsatte. 

 

 Enhetene bør utarbeide egne rutiner for å styrke arbeide med godkjenning av sidegjøremål. 

 

 Arbeidsgruppen viser videre til at Vancouveranbefalingene om medforfatterskap nå brukes som 

standard innenfor de fleste fagdisipliner, og at dette er sentrale forskningsetiske normer som 

enhetene bør påse at alle kjenner til 

 

 Arbeidsgruppen viser videre til at eierskap til data og reglene for sikker datahåndtering må 

forutsettes kjent av alle forskere ved UiO.  

 

 TSD blir obligatorisk for lagring av all forskning som benytter sensitive personopplysninger. 

 

 Videre er Open Access UiOs holdning til publiseringspraksis, og det vil være enhetens ansvar å 

gjennomføre dette.  

 

 Revidering av etiske retningslinjer for veiledere ved UiO for å ivareta de forskjellige 

fagdisiplinene. 

 

 Tilsatte som skal inn i roller som veiledere eller prosjektleder bør gjennomføre opplæring for 

veiledningsrollen. 

 

 

 

 

  

                                                      
1
 www.uio.no/om/regelverk/forskning/eksternfinansiert/interne-retnl-boa.html#toc10 
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2. Bakgrunn for oppdraget  

2.1  Innledning 
Regjeringen la fram et forslag til en ny lov om organisering av forskningsetikk i Prop. 158 L (2015-2016) 

høsten 2016.  Loven som ble vedtatt av Stortinget 7.mars 2017 lovfester et institusjonelt ansvar  

for forskningsetisk arbeid. Det stilles krav om at forskningsinstitusjonene legger til rette for at forskerne 

enkelt kan følge god vitenskapelig praksis, og institusjonen må ha et system som kan bidra til å avsløre 

uredelighet. Målet med lovforslaget er å sikre at alle forskere er godt kjent med anerkjente 

forskningsetiske normer. Institusjonene pålegges derfor et ansvar om å lære opp sine forskere i 

forskningsetikk og sørge for å ha rutiner for å følge opp saker om mulig brudd på forskningsetiske 

normer (uredelighetssaker). Den enkelte forsker skal fortsatt ha et selvstendig ansvar for å følge 

anerkjente forskningsetiske normer i alle ledd av forskningsprosessen. Innholdet i god vitenskapelig 

praksis er ikke regulert i loven men er tillagt rettsvirkning, og ligger til forskersamfunnet å regulere.  

I forbindelse med at proposisjonen ble lagt fram for Stortinget, ble det utarbeidet en oversikt av etikk- 

og verdiarbeidet ved Universitet i Oslo (UiO) som universitetsstyret ble orientert om i sitt møte 7. 

februar 20172. Oversikten viste at UiO har institusjonelle systemer på de fleste områder, men de enkelte 

områdene er ikke alltid sett i sammenheng med hverandre og dette kan oppleves som en 

fragmentering. UiOs institusjonelle systemer er utdypet i kapittel 4. Styret ble videre orientert om at 

ledelsen hadde gitt Forum for forskningsdekaner i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere 

hvordan UiO best kan ivareta det institusjonelle ansvaret som er pålagt gjennom den nye loven om 

organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). En utfordring er å sammenkoble dette 

institusjonelle ansvaret med de systemene som allerede er på plass. Styrets tilbakemelding var at det 

ønsket at forskningsetikkloven settes opp på et styremøte senere i løpet av våren 2017.  

 

2.2   Arbeidsgruppen  
Rektoratet ga 24. november 2016 Forum for forskningsdekaner i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe 

som skulle gi en anbefaling om hvordan kravet til institusjonens og forskernes ansvar i henhold til den 

nye forskningsetikkloven skal ivaretas.  Et utgangspunkt for arbeidet var resultatet av en kartlegging av 

etikk- og verdiarbeidet ved UiO som var tidligere fremlagt styret samt resultatet av en kartlegging over 

eksisterende tiltak for opplæring og god vitenskapelig praksis på alle nivåer ved UiO. 

 

Arbeidsgruppens kompetanse skulle dekke HumSam-, MED- og MN-områdene, juridisk kompetanse 

samt en representant fra UiODoc3 og en representant fra Forskningsetisk utvalg. Arbeidsgruppen ble 

nedsatt av Forum for forskningsdekaner 17. januar 2017 og konstituert 17. februar 2017 med følgende 

sammensetning: 

- Hilde Irene Nebb, professor, prodekan forskning, Det medisinske fakultet (leder) 

- Svein Stølen, professor, prodekan forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

- Alf Petter Høgberg, professor, prodekan forskning, Det juridiske fakultet 

- Ellen Rebecca Rees, professor, prodekan forskning, Det humanistiske fakultet 

- Athanasia Monika Mowinckel, forsker, UiO Doc 

- Bjørn Torgrim Ramberg, professor, nestleder Forskningsetisk utvalg 

  

                                                      
2
 www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/1/o-sak-5-kartlegging-av-etikk--og-verdiarbeid-ved-uio.pdf. 

3
 UiOs interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig tilsatte 
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Sekretariat ved Avdeling for fagstøtte 

Thomas Østerhaug, rådgiver,  

Kristin Flagstad, seniorrådgiver 

Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver  

 

Arbeidsgruppen valgte professor Hilde Nebb, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, som 

leder. Gruppen valgte å gjennomføre arbeidet ved å ha korte, men hyppige møter, og har hatt seks 

møter.  Svein Stølen har ikke kunnet delta på arbeidsgruppens møter, slik at fakultetsdirektør Jarle 

Nygard har deltatt i hans sted.  

 

2.3  Mandat for arbeidsgruppen 
Oppgitt mandat for arbeidsgruppen var som følger: 

 

Arbeidsgruppens oppgave er å vurdere hvordan institusjonsansvaret og ansvaret til forskerne i 

henhold til ny forskningsetikklov bør ivaretas ved UiO. I Forumets møte 14.12.2016 ble det enighet 

om at arbeidsgruppen skulle drøfte og komme med forslag knyttet til seks punkter som er sentrale 

for å etablere en god forskningsetisk kultur:  

 

- Lederforankring  

- Systematisk tilnærming  

- Opplæring - av alle som driver med forskning, inkludert studenter.  

  Veiledere har en særlig viktig rolle.  

- Kompetanse – hos alle involverte, ikke minst ved internasjonalt samarbeid og ved samarbeid  

  med næringslivet.  

- Forskningsetikk integrert i alle faser i forskningsvirksomheten: fra planleggingsfasen via 

  søknadsutforming til gjennomføring, publisering og formidling av resultatene.  

- Organiseringen av det forskningsetiske arbeidet ved UiO.  

 

Videre bes gruppen drøfte og komme med ytterligere forslag til hvilke tiltak som vil kunne sikre god 

vitenskapelig praksis ved de ulike fakultetene. Ulike fagtradisjoner kan gjøre at det er ulike tiltak 

som kan være hensiktsmessige og effektive ved de ulike fakultetene, og gruppen bes gi sine 

tilrådninger ut fra det. Det vil være en fordel at arbeidsgruppen vurderer hendelser i de andre 

nordiske landene i sitt arbeid. Arbeidet forutsettes å ta tilbørlig hensyn til forskningsetiske 

konsekvenser av maktasymmetrier. 

 

 

Arbeidsgruppen drøftet mandatet og sluttet seg til det i sitt videre arbeid, og ønsket i sitt arbeid å ta 

utgangspunkt i områder som det i Prop. 158 L (2015-2016) fremgår at regjeringen mener det er viktig å 

rette oppmerksomheten mot4. Arbeidsgruppen fant det hensiktsmessig å gruppere disse områdene på 

følgende måte i sin diskusjon og tilnærming:  

 

                                                      
4
 Se Prop 158 L (2016-2017) under punkt 3.1. 
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1. Organisering - roller og ansvar 

 Opplæring - av alle som driver med forskning, inkludert studenter 

 Forskningsetikk integrert i alle faser i forskningsvirksomheten: fra planleggingsfasen via 

søknadsutforming til gjennomføring, publisering og formidling av resultatene.  

 Organiseringen av det forskningsetiske arbeidet ved UiO.  

 

2. Forskningens innhold og dens betydning for mennesker, dyr og samfunn 

 Forskning på mennesker 

 Dyrevelferd 

 Føre-var-prinsippet 

 Risikofylt forskning 

 

3. Forskningssamarbeid - forhold mellom forskere og mellom forskere og samfunn 

 Samarbeid 

 Publiseringspraksis og ansvarlig forfatterskap 

 Fagfellevurdering 

 Interessekonflikter knyttet til samarbeidsforpliktelser (habilitet og sidegjøremål)5 

 Forskere i ekspertroller 

 Datainnhenting, datahåndtering, deling av data og dataeierskap 

 

4. Veileder- mentor 

 Veileder- og mentorforhold 

 Samarbeid 

 Publiseringspraksis og ansvarlig forfatterskap 

 

I denne rapporten vil arbeidsgruppen se på hvordan UiOs organisasjon og systemer forholder seg til 

forskningsetikk, og ut fra det anbefale tiltak i forbindelse med implementeringen av den nye 

forskningsetikkloven. Arbeidsgruppen er seg bevisst at hvilke type forskning som gjennomføres ved et 

breddeuniversitet som UiO, og hvilken rettighetspolitikk UiO har, har betydning for hvilke 

forskningsetiske problemstillinger som må håndteres for å ivareta den forskningsetiske standarden som 

forventes. Under punkt 2.5 gir arbeidsgruppen en vurdering av konsekvenser av den nye 

forskningsetikkloven for UiO. I kapittel 3 gis en oversikt over anerkjente forskningsetiske normer og 

aktuelt lovverk. I kapittel 4 gjennomgås UiOs institusjonelle systemer som har betydning for 

forskningsetikk. Det redegjøres for oversikten for etikk- og verdiarbeidet som ble lagt fram for styret 

samt kartleggingen av forskningsetikk ved UiO som ble foretatt i regi av Forum for forskningsdekaner i 

kapittel 5. I kapittel 6 gir arbeidsgruppen sine vurderinger og anbefaler enkelte tiltak. 

Gjennomgangen av UiOs institusjonelle systemer og retningslinjer slik de fremkommer i kapittel 4 har 

gitt arbeidsgruppen mulighet for å komme med anbefalinger på noen av de områdene som en ønsker å 

rette særlig oppmerksomhet mot. Ytterligere områder vil måtte kartlegges og vurderes i neste fase av 

arbeidet som i all hovedsak vil gjennomføres ved enhetene ved UiO.  

Forskningsetikkloven ble satt i kraft med virkning fra 1. mai 2017. Arbeidsgruppen legger imidlertid til 

grunn at det må være rom for en viss tid for å iverksette loven ved institusjonen, og at ut fra de  

                                                      
5
 Ved UiO vil IPR-politikken komme inn her 
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påleggene som følger av loven, vil en iverksettingsperiode ved institusjonen på minst ett år måtte 
påregnes fra ikraftsettingstidspunktet. 
 

2.4  Vurdering av hendelser i de andre nordiske landene 
Arbeidsgruppen har gjennomgått den nylig omdiskuterte Macchiarini-saken ved det Karolinska institutet 

og Karolinska sjukhuset i Sverige. Saken er et eksempel på at jakt etter eksterne midler og status som 

fremragende forsker kan utfordre etikken. Det var enighet om at det var tre lærdommer som kunne 

trekkes fra Macchiarini-saken: 

• Institusjonen hadde ikke etterlevd lovens krav og egne retningslinjer, åpenbart som følge av en 

nonchalant holdning til reguleringer. 

• Øverste leder, rektor, har overprøvd andre organer.  

• Samarbeidsflaten mellom universitet og sykehus viste seg å være utydelig: «Ambitionen att nå 
ett nära, närmast ”sömlöst”, samarbete skapade otydligheter i ansvarsfördelningen mellan 
universitetet och sjukhuset, inte minst när det gällde ansvaret för att säkerställa att erforderliga 
tillstånd inhämtades.» 

 
Karolinska Institutet fant Macchiarini og tre medforfattere skyldig i vitenskapelig uredelighet 20. 
desember 2016.6 Anbefalingene fra granskningen av Macchiarinisaken fremkommer i rapporten 
Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet under punkt 14.2. 7 
 
Videre har arbeidsgruppen merket seg den såkalte Penkowa saken8 i Danmark hvor den tidligere 
hjerneforskeren Milena Penkowa ble fratatt sitt professorat ved Universitetet i København fordi hun ble 
funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet (fabrikkering av data.)   
 
Disse alvorlige hendelsene fra andre nordiske land viser nødvendigheten av å ha årvåkenhet når det 
kommer signaler om at det kan foreligge forskningsmessige uregelmessigheter. 

2.5   Lovens konsekvenser for UiO  
I det følgende redegjøres det for konsekvensene av den nye forskningsetikkloven for UiOs institusjonelle 

ansvar og forskerens aktsomhetsplikt, slik arbeidsgruppen oppfatter det.   

2.5.1 Forholdet mellom den rettslige og utenomrettslige regulering av  

         de forskningsetiske normene  
Forskningsetiske normene er normer som i prinsippet eksisterer uavhengig av rettssystemet, men som 

kan inngå i rettslige normer. Dette gjøres ved at det i lovverket henvises til forskningsetiske normer, 

samt at det i lovverket knyttes rettslige plikter, sanksjoner og andre rettsvirkninger til etterlevelsen av 

de forskningsetiske normer. I den grad det henvises til forskningsetiske normer i lovverket, 

representerer henvisningene til de forskningsetiske normer såkalte rettslige standarder, dvs. uttrykk i 

loven som gir anvisning på en målestokk utenfor loven selv. Særlig viktig i denne forbindelse er generelle 

og fagspesifikke retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. De 

forskningsetiske retningslinjene er forpliktende både for individer og institusjoner som har et selvstendig 

ansvar for at forskningen er god og ansvarlig. Lovverket på området skal bl.a. bidra til ytterligere 

implementering og etterlevelse av det forskningsetiske regelverk. Dette skjer til dels ved å oppstille 

aktsomhetsplikter for forskere og krav til forskningsinstitusjonens organisering. Selv om det i forslaget til 

ny forskningsetikklov ikke er fastsatt noen generell sanksjonsbestemmelse, kan brudd på forskningsetisk 

                                                      
6
 http://ki.se/en/news/ki-finds-paolo-macchiarini-and-three-co-authors-guilty-of-scientific-misconduct 

7
 Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet, Sten Heckscher 

8
 http://nyheder.ku.dk/penkowa/ 
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regelverk innebære overtredelse av andre lover med sanksjonsbestemmelse. Eksempler i denne 

forbindelse er straffesanksjonert overtredelse av helseforskningsloven og dyrevelferdsloven. Brudd på 

forskningsetiske normer som også innebærer brudd på pliktbestemmelser som følger av disse lover, kan 

etter omstendighetene innebære straff for enkeltforskere og foretaksstraff for forskningsinstitusjonen 

hvor forskningen har foregått. 

 

2.5.2 Forskerens ansvar og aktsomhetsplikt  

Forskeres ansvar for å gjennomføre forskningen sin i samsvar med anerkjente vitenskapelige og 

forskningsetiske normer følger i dag direkte av ansvaret for at forskningen er utført i tråd med god 

forskningspraksis, og forskerne vil kunne holdes ansvarlig for vitenskapelig uredelighet dersom dette 

ikke er tilfelle. I den nye forskningsetikkloven er dette ansvaret nå lovfestet som en aktsomhetsplikt for 

den enkelte forskeren i lovens § 4. Det uttales om dette i proposisjonen under punkt 4.1: 

«Forskere må være kjent med anerkjente forskningsetiske normer. Dette er normer som er 

utviklet av forskersamfunnet selv, over lang tid. De nasjonale forskningsetiske komitéene har 

utarbeidet retningslinjer som langt på vei vil være en kodifisering av disse normene og av 

prinsipper vi finner nedfelt i internasjonale erklæringer og konvensjoner. Forskere må kjenne 

retningslinjene, både universelle og fagspesifikke, kjenne til hvordan forskningsetiske 

problemstillinger skal håndteres, kjenne til systemet for behandling av uredelighetssaker, og 

også kjenne til konsekvensene av forskningsfusk, herunder vitenskapelige uredelighet.» 

Aktsomhetsplikten gjelder selve gjennomføringen av forskningen. I loven vil definisjonen av forskning 

som benyttes av OECD benyttes. Kjernen i denne definisjonen er at det dreier seg om virksomhet som 

utføres systematisk for å skape original kunnskap. Det presiseres i proposisjonen at medisinsk og 

helsefaglig forskning vil være underlagt helseforskningsloven uavhengig av om forskningen utføres ved 

en forskningsinstitusjon eller ikke. Aktsomhetsplikten gjelder også under forberedelse til forskning og i 

rapportering av forskning. 

Aktsomhetsplikten for den enkelte forsker må sees i sammenheng med forslaget om å lovfeste krav til 

forskningsinstitusjoner om blant annet å gi opplæring til sine tilsatte. I proposisjonen forutsettes det at 

forskere skal ha fått forskningsetisk opplæring som en del av utdanningen. Det vil være et ansvar for UiO 

å sikre at forskerne har nødvendige kunnskaper og forutsetninger for å oppfylle dette ansvaret. 

Opplæringen og den forskningsetiske praksisen ved institusjonen må hensyntas i vurderingen av om en 

forsker kan sies å ha opptrådt vitenskapelig uredelig, og vil være et relevant moment i 

aktsomhetsvurderingen som gjøres for å fastlegge forskerens utviste skyld i forbindelse med bruddet. 

Med lovfestingen av aktsomhetsplikten og opplæringsansvaret for institusjonen er det grunn til å tro at 

det vil det bli lettere å konstatere at forskeren har utvist grov uaktsomhet, og dermed vitenskapelig 

uredelighet, ved alvorlige forskningsetiske brudd, jf. saken om vitenskapelig uredelighet (plagiater) i en 

doktorgradsavhandling avlagt ved Handelshøyskolen BI9. 

2.5.3 UiOs institusjonelle ansvar  

Den nye forskningsetikkloven lovfester en plikt for institusjonen til å etablere et system som gjør at egen 

                                                      
9
 www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/komiteenes-arbeid/Uttalelser/Granskingsutvalget-for-redelighet-i-

forskning/Vedtak-i-klage-pa-granskingsutvalgets-uttalelse-om-vitenskapelig-uredelighet-i-doktoravhandling-avlagt-

ved-handelshoyskolen-BI/ 
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forskning skjer iht. anerkjente forskningsetiske normer. Dette er en utvidelse av dagens 

forskningsetikklov, som ikke pålegger institusjonen noe uttrykkelig ansvar for å sikre den 

forskningsetiske standarden på forskningen. I lovens § 5 er institusjonen pålagt ansvar for:  

a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer 

b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer. 

Lovens § 5 er en rammebestemmelse, som overlater til institusjonen å fylle pliktene som pålegges med 

et innhold.  UiO må således utforme retningslinjer for hvordan ansvaret skal forvaltes.10 Lovens krav til 

opplæring i forskningsetikk er nærmere beskrevet i proposisjonen under punkt 12.4. Det fremgår at 

form og omfang av undervisning fastsettes av institusjonen selv. Det betyr at UiO på selvstendig 

grunnlag må sikre at institusjonen har et opplegg som ivaretar kravet i loven på alle nivåer. Lovforslaget 

går imidlertid langt i å beskrive denne opplæringen som obligatorisk, selv om det ikke er satt som et krav 

i loven. Hva som vil være nødvendig opplæring vil kunne variere mellom forskningsområdene, men det 

understrekes at opplæringen innenfor medisinsk- og helsefaglig forskning vil være mer omfattende enn 

for de øvrige forskningsområdene.  Opplæringsansvaret gjelder ikke bare for tilsatte og de som er 

opptatt ved doktorgradsprogram men også for «kandidater». Begrepet skal forstås som tilsvarende 

begrep i universitets- og høyskolelovens § 4-7, slik at begrepet både omfatter studenter og ph.d.-

kandidater. 

Når det gjelder kjennskap til forskningsetiske normer, omfatter bestemmelsen alle ved institusjonen, og 

er videre enn «kandidater og ansatte». Bestemmelsen pålegger således ikke opplæring av 

forskningsdeltakere som ikke er kandidater og ansatte, men institusjonen har et ansvar for å sikre at de 

har kjennskap til anerkjente forskningsetiske normer. Se for øvrig omtale under punkt 6 med forslag til 

tiltak. 

Særlig ansvar overfor studenter 

Departementet skriver i proposisjonen at «Studenter må og skal integreres i det akademiske 

fellesskapet, også gjennom god forskningsetisk opplæring.» Studenter er imidlertid ikke direkte omfattet 

av forskningsetikkloven, og er ikke omfattet av aktsomhetsplikten i § 4.  Forskningsetikkloven gjelder 

likevel for studenter i den grad de driver med forskning, jfr. § 5 bokstav a). UiO har dermed et lovfestet 

ansvar for å gi studenter som skal forske tilstrekkelig opplæring. Hvilken opplæring som er nødvendig vil 

variere ut fra hva slags forskning det er snakk om og hvor involverte studentene er. Det er ifølge 

proposisjonen institusjonenes eget ansvar å vurdere dette.11  

 

For opplæring innenfor den ordinære studiestrukturen er ansvaret for innholdet i studieprogrammer 

ved UiO delegert til det enkelte programråd. «Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, 

viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette 

kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder.» 12Tilsvarende har emneansvarlige det 

faglige ansvaret for et emne, innenfor de rammene som er gitt av programrådet og programleder. 

 

Ut over lovens krav vil det også være i UiOs interesse å lære opp studentene i forskningsetikk og god 

vitenskapelig praksis. Dette bør skje gjennom både undervisning og veiledning gjennom hele  

  

                                                      
10

 Se Prop. 158 L (2015-2016) under punkt 12.4 for hvordan det institusjonelle ansvaret skal forvaltes 
11 Prop. 158 L (2015-2016) punkt 12.4, s. 60. 
12 UiOs Normalregler for fakulteter §7 
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studieløpet. Krav om slik opplæring vil bidra til refleksjon og diskusjon om forskningsetikk blant 

studenter og ansatte, og betinger at forskere opptrer som gode rollemodeller. 

 

2.5.4   Behandle mulige brudd på forskningsetiske normer   

Institusjonelt redelighetsutvalg 

Den nye loven pålegger videre institusjonene å etablere et faglig uavhengig «redelighetsutvalg» som 

skal behandle spørsmål om det foreligger brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Ved UiO ble 

Forskningsetisk utvalg opprettet i 2005, så dette er allerede på plass ved UiO, se nedenfor under punkt 

4.4.2. 

Saksbehandlingen ved institusjonen 

Loven pålegger også institusjonen å utarbeide retningslinjer for behandling av slike saker, for å sikre at 

de undergis forsvarlig saksbehandling. Forvaltningslovens regler om saksforberedelse av enkeltvedtak i 

forvaltningslovens kapittel IV og V skal anvendes i saksforberedelsen av uredelighetssaker ved 

institusjonene. Det er utarbeidet saksbehandlingsregler for enkeltsaker ved mistanke om vitenskapelig 

uredelighet ved UiO13. Disse vil imidlertid bli gjennomgått for å se om de oppfyller kravene i den nye 

forskningsetikkloven. 

 

Forskningsetikkloven regulerer ikke bruk av reaksjoner eller sanksjoner, men baserer seg på at dette i 

hovedsak følges opp av forskningsinstitusjonen i egenskap av arbeidsgiver og gradstildelende institusjon. 

Det forutsettes i lovforarbeidene at institusjonene også etablerer rutiner for å varsle andre involverte i 

den aktuelle forskningen, det vil si andre forskere, forskningsinstitusjoner, finansieringskilder, relevante 

offentlige tilsynsmyndigheter (f.eks. Statens helsetilsyn eller Datatilsynet) mv. på en tilfredsstillende 

måte. 

Nærmere om begrepet vitenskapelig uredelighet  

Definisjonen av vitenskapelig uredelighet er inntatt i dagens forskningsetikk lov og videreføres i 

hovedsak i den nye forskningsetikkloven. Slik begrepet uredelighet benyttes i loven, skilles det mellom 

uredelighet i vid forstand som dekker alle brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig 

uredelighet, som er den kvalifiserte og mer alvorlige formen for uredelighet. Definisjonen av 

vitenskapelig uredelighet er tatt inn i lovens § 8 andre ledd: 

«Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige 

brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i 

planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.» 

I den nye definisjonen av vitenskapelig uredelighet er begrepet «god vitenskapelig praksis» erstattet 

med «anerkjente forskningsetiske normer». Endringen er ikke ment å innebære noen realitetsendring. 

Begrepet vitenskapelig uredelighet forutsetter at det foretas en totrinnsvurdering: først må en vurdere 

om de objektive vilkårene14 i definisjonen er oppfylt, og deretter et subjektivt vilkår15 (forsettlig eller 

grovt uaktsom handling). Det objektive kriteriet i definisjonen av vitenskapelig uredelighet er 

  

                                                      
13

uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsetisk-
utvalg/Universitetsstyret210607%20Forskningsetiskeretningslinjerendelig.pdf  
14

 «Objektive vilkår» betyr i dette tilfellet gjerningsbeskrivelse 
15

 «Subjektivt vilkår» betyr i dette tilfellet subjektivt vilkår om skyld 
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«forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd» på god vitenskapelig praksis. 

Vilkåret er en rettslig standard som skal utvikles av forskersamfunnet, og som vil bli definert 

nærmere gjennom praksis. 

Med fabrikkering menes blant annet oppkonstruering av data, beskrivelser, informasjon og 

resultater.  Det nevnes som eksempel i proposisjonen under punkt 5.2.2.3 at forskeren gir 

inntrykk av undersøkelser eller forsøk er gjennomført uten at det er tilfelle. Det kan også være 

tilfelle der data omtales som ikke er reelle. 

Med forfalskning menes blant annet manipulering av forskningsmateriale, utstyr, metoder, 

prosesser og å endre eller utelate data, beskrivelser, informasjon og resultater uten faglig 

begrunnelse.  Forfalskning vil kunne være å utelukke data eller fakta som er vesentlig for 

konklusjonene. 

En definisjon av plagiat er tatt inn i Forskningsetiske retningslinjer for humaniora, juss og teologi 

(NESH 27.april 2016 punkt 27) hvor det heter at «plagiat i forskningsetisk forstand er å ta noe fra 

andre og presentere det som sitt eget uten god henvisning i kildene». Plagiering bryter med 

vitenskapens sannhetsforpliktelse og med krav om originalitet, ydmykhet og kollegialitet. 

Forskere som bygger videre på andres arbeid, skal henvise til kildene i tråd med god skikk.» 

Departementet viser i proposisjonen til at denne definisjonen av plagiat kan oppfattes slik at plagiat i 

objektiv forstand innebærer vitenskapelig uredelighet i forskningsetikklovens forstand16. Departementet 

presiserer dette i proposisjonen: 

«Slik plagiat brukes i forskningsetikklovens definisjon av vitenskapelig uredelighet, er begrepet 

ment å være en objektiv beskrivelse av hva som er gjort (gjerningsbeskrivelse), som så må 

suppleres med subjektive vilkår (forsett eller grov uaktsomhet).» 

Det vises videre, i proposisjonens punkt 5.2.2 om vitenskapelig uredelighet, til at plagiatbegrepet brukes 

både i forskningsetikken og i opphavsretten.  

 
                                                      
16

 Se for øvrig «Plagiatbegrepet i forskningssammenheng», Rognstad og Irgens-Jensen i: Vinther, Enebakk og Hølen 
(red.) Vitenskapelig (u)redelighet, Oslo 2016. Det pekes i artikkelen på det problematiske ved lovreguleringen av 
begrepet vitenskapelig uredelighet i ny forskningsetikklov § 5 andre ledd hvor plagiat er direkte koblet til 
vitenskapelig uredelighet, og tilsvarende NESH punkt 27 «alvorlig brudd». 
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Selv om kjernen i begrepene er sammenfallende, blir de benyttet noe forskjellig på de to områdene. Det 

forskningsetiske plagiatbegrepet er videre enn det opphavsrettslige, og vil i noen tilfeller kunne omfatte 

dobbeltpublisering, parafrasering og omskrivning, idéplagiat og plagiat av offentlige dokumenter og 

fakta. 

Departementet oppsummerer plagiatvurderingen i forskningsetikkloven på følgende måte under punkt 

5.2.2.3: 

«Vurderingen av hvor alvorlig plagiatet er må baseres på en skjønnsmessig vurdering, hvor både 

hvilke deler av arbeidet som er plagiert, omfanget av plagiat m.m. vil være momenter i 

vurderingen. Departementet vil her påpeke at definisjonen av vitenskapelig uredelighet er 

avgrenset mot mindre alvorlige brudd. Dette innebærer at mindre og uvesentlige tilfeller av 

plagiat ikke vil være vitenskapelig uredelig, men vil kunne være brudd på anerkjente 

forskningsetiske normer.»   

Som andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer menes handlinger som direkte 

påvirker eller indirekte kan få betydning for, det vitenskapelige resultatet. Som eksempler nevnes i 

proposisjonen: 

• Tilbakeholdelse, villedning om eller selektiv/skjult kassering av uønskede resultater 

• Ensidig eller forvridd tolkning av egne resultater og konklusjoner 

• Villedende bruk av statistiske metoder 

• Villedning eller fortielse om egen vitenskapelig innsats og/eller vitenskapelige resultater og 

om hvor mye den enkelte har bidratt.  

• Tilbakeholdelse av vesentlige detaljer i metodikk 

• Uriktige opplysninger om vitenskapelige kvalifikasjoner i søknader m.m. 

• Destruering av forskningsmateriale for å hindre undersøkelser av uredelighet i forskning 

• Tilbakeholdelse av vesentlig kritikk 

• Rapportering om forskningsresultater eller metode på en misvisende måte 

• Publisering av resultater flere ganger som tilsynelatende nye (selvplagiat) 

• Registrering og lagring av resultater og forskningsmateriale på en utilstrekkelig måte. 

Listen er ikke uttømmende. Den angir eksempler på tilfeller som antas å kunne medføre vitenskapelig 

uredelighet. Lovens subjektive vilkår for vitenskapelig uredelighet er skyldvilkårene «forsettlig eller grovt 

uaktsomt.» Subjektive kriterier krever at det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt 

tilfelle. Den nærmere forståelsen av det subjektive vilkåret er det redegjort for i proposisjonen under 

punkt 5.2.2.4. 

 

Klagerett  

I proposisjonen er det lagt til grunn at det institusjonelle utvalgets uttalelse i en uredelighetssak ikke vil 

være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, da forskningsetikkloven ikke inneholder sanksjonsregler. 

Departementet antar derfor at uttalelsen ikke vil være bestemmende for rettigheter og plikter og kun et 

vedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Den største betydningen av dette for den innklagede er at det bare er 

for enkeltvedtak det er klagerett etter forvaltningslovens regler. Lovens § 6 femte ledd gir klageadgang 

for forsker i tilfeller hvor det i en uredelighetsuttalelse fra institusjonen konkluderer med at forskeren 

har utvist vitenskapelig uredelig. Det nasjonale utvalget for gransking av redelighet i forskning vil være 

klageinstans. 
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Uttalelser i uredelighetssaker 

I den nye forskningsetikkloven § 8 lovfestes også kravene til innhold i uttalelser i uredelighetssaker. De 

samme kravene gjelder for uttalelser fra redelighetsutvalget ved institusjonene som for 

Granskingsutvalget. Uttalelsen skal ta stilling til 

- Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig 

- Om det foreligger systemfeil ved institusjonen 

- Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.  

Etter forskrift om forskningsetikk kreves det sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn at innklagede 

har opptrådt uredelig.  

Se for øvrig omtale av Forskningsetisk utvalg under punkt 4.4.2. 

3. Oversikt over anerkjente forskningsetiske normer samt  

  aktuelt lovverk 
I dette kapitlet gir arbeidsgruppen en oversikt over gjeldende forskningsetiske retningslinjer gitt av De 

nasjonale forskningsetiske komiteene, samt aktuell lovgivning. 

3.1  Innledning 
Universiteter og høyskoler har et lovpålagt ansvar for at forskning, utdanning og faglig og kunstnerisk 

utviklingsarbeid holder et høyt nivå og «utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, 

kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper», jf. universitets- og høyskoleloven § 1-5. I forarbeidene 

til bestemmelsen17, Ot. Prp. nr. 67 (2006-2007) framgår det at: 

«I andre setning pålegges institusjonen et ansvar for at den faglige virksomheten skal utøves i 

samsvar med «anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper». 

«Anerkjent» viser ikke til selve innholdet i forskningen, men innebærer et krav om redelighet og 

skikkelighet, og at forskningsvirksomheten følger det som oppfattes som god praksis i lys av 

nasjonale og internasjonale faglige og forskningsetiske prinsipper. Bestemmelsen innebærer 

langt høyere fagetiske krav enn grensen mot vitenskapelig uredelighet slik den fremgår av den 

vedtatte, men ennå ikke ikrafttrådte, lov om forskningsetikk.» 

Forskningsetikkloven tar utgangspunkt i at det er anerkjente forskningsetiske normer forskere har plikt 

til å gjøre seg kjent med. I proposisjonen påpekes det at de nasjonale forskningsetiske komiteene har en 

viktig oppgave med å utarbeide forskningsetiske retningslinjer. Disse retningslinjene, sammen med 

internasjonale retningslinjer, er basisen for det forskningsetiske arbeidet som skal gjøres i de nasjonale 

forskningsetiske komiteene. Departementet viser videre til at de nasjonale forskningsetiske komiteene 

er den viktigste ressursen i arbeidet med å definere, så langt som mulig, hva som er anerkjente 

forskningsetiske normer og hvordan disse er å forstå. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet generelle og fagspesifikke retningslinjer som er 

rådgivende og veiledende for forskere og forskersamfunnet. De forskningsetiske retningslinjene er 

forpliktende både for individer og institusjoner som har et selvstendig ansvar for at forskningen er god 

og ansvarlig.  

                                                      
17

 Endret ved lov 4. juni 2007, endringslov til universitets- og høyskoleloven 
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I forskningsetikkloven er det nå lovfestet en aktsomhetsplikt for forskere som også knyttes til anerkjente 

forskningsetiske normer i lovens § 4. I proposisjonen er det presisert at:  

«Aktsomhetsplikten innebærer blant annet at alle forskere som har befatning med et 

forskningsarbeid, plikter å sette seg inn i gjeldende forskningsetiske regelverk, det vil si lover, 

forskrifter og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer, generelt og spesielt for 

sitt fagfelt.» 

Nedenfor tas sikte på å gi en oversikt over de mest sentrale anerkjente forskningsetiske normer. I tillegg 

vil forskerne måtte følge tilgrensende lovregulert regelverk.18 Den tilgrensende lovreguleringen vil kunne 

være sammenfallende med forskningsetiske grenser og vurderinger, men trenger ikke være det. I 

enkelte tilfeller vil det være en glidende eller overlappende overgang mellom anerkjente 

forskningsetiske normer og lovregulerte normer. Se for øvrig punkt 4.5 i proposisjonen. 

3.2  Generelle forskningsetiske grunnprinsipper 
De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har utarbeidet generelle forskningsetiske retningslinjer. 

Disse retningslinjene erstatter ikke de fagspesifikke, men er ment å være en inngangsport til 

forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for instanser og personer som ikke selv er forskere. 

Retningslinjene bygger på fire grunnprinsipper: 

 Respekt. Personer som deltar i forskning, som informanter eller på annen måte, skal 

behandles med respekt. 

 Gode konsekvenser. Som forsker skal man etterstrebe at ens aktivitet har gode 

konsekvenser, og at mulige uheldige konsekvenser er akseptable. 

 Rettferdighet. Ethvert forskningsprosjekt skal være rettferdig utformet og utført. 

 Integritet. Forskeren plikter å følge anerkjente normer og opptre ansvarlig, åpnet og ærlig 

overfor kolleger og offentlighet. 

De generelle forskningsetiske retningslinjene fra FEK er gjengitt i figur 1 på neste side.19 

3.3 Fagspesifikke retningslinjer  
De nasjonale forskningsetiske komiteene har utviklet fagspesifikke retningslinjer for forskere på ulike 

fagområder. Retningslinjene utfyller og overlapper hverandre, og er ikke gjensidig utelukkende. Det 

forskningsetiske fagspesifikke regelverket er også delvis lovregulert, nedenfor gis kun oversikt over 

sentral forskningsetisk retningslinjer på ulike fagområder. 

3.3.1 Medisinsk- og helsefaglig forskning  

Innenfor medisin og helse er det flere internasjonale konvensjoner som har betydning for vurdering av 

forskningsetikken for dette feltet. Helsinkideklarasjonen20 omfatter etiske prinsipper for medisinsk 

forskning på mennesker og er utarbeidet av Verdens legeforening og er innarbeidet og bredt akseptert  

både av helseforskere og nasjonale myndigheter. 

  

                                                      
18

 Eksempler på slik lovverk er personopplysningsloven, åndsverkloven, helseforskningsloven. 
19 www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/ 
20

 legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Etikk/Internasjonalt/Helsinkideklarasjonen/helsinkideklarasjonen-fra-
verdens-legeforening/ 
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Figur 1 
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Helsinkideklarasjonen bygger på fire hovedprinsipper: 

 Forhåndsgodkjenningskravet. Forskningsprosjektet må være forhåndsgodkjent av en uavhengig 

komité. 

 Forsvarlighetskravet. Forskningsprosjektet må være forsvarlig i etisk og medisinsk henseende. 

 Proporsjonalitetskravet. Risikoen og belastningene for forskningsdeltakerne utsettes for må stå i 

rimelig forhold til forskningsprosjektets forventede nytte. 

 Samtykkekravet. Deltakelse i forskningsprosjekter skal som en klar hovedregel være frivillig. 

Helsinkideklarasjonen utgjør grunnlaget for helseforskningsloven21 (lov 20. juni 2008 nr. 44 om 

medisinsk og helsefaglig forskning) samt at den er lovfestet i forskrift om klinisk utprøving av legemidler 

til mennesker.22 Helseforskningsloven innførte krav om internkontroll ved forskningsinstitusjonen. 

Forskrift 1. juli 2009 nr. 955 om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning23 skal ivareta 

hensynet til forsvarlig organisering i helseforskningen. Gjennom internkontroll skal arbeidsgiver sikre at 

pliktene som er pålagt gjennom lovgivningen overholdes, se omtale av UiOs internkontroll av medisinsk 

og helsefaglig forskning under punkt 4.5. 

3.3.2 Naturvitenskap og teknologi  

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har utarbeidet 

forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. Retningslinjene er utarbeidet i 2007 og 

sist revidert i 2016. Retningslinjene supplerer eksisterende, internasjonale forskningsetiske 

retningslinjer. I tillegg arbeider NENT med etiske retningslinjer for forskning på dyr. 

3.3.3  Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi  

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utarbeidet 

forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, sist revidert i 2016. 

NESHs retningslinjer er laget med utgangspunkt i samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, men 

de kan også ha et bredere anvendelsesområde blant annet for pedagogikk og psykologi. I teksten brukes 

begrepet «humaniora og samfunnsvitenskap» som samlebetegnelse for retningslinjenes virkeområde. 

Retningslinjene er forankret i forskningsetiske normer, som regulerer forskningsaktiviteten på ulike 

områder og i ulike relasjoner: 

 Normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken etter sikker, dekkende og 

relevant kunnskap (akademisk frihet, åpenhet, etterprøvbarhet etc.) 

 Normer som regulerer forskersamfunnet (redelighet, etterrettelighet, habilitet, kritikk etc.) 

 Forskningens forpliktelse overfor dem som deltar i forskningen (respekt, menneskeverd, 

konfidensialitet, fritt og informert samtykke etc.) 

 Forskningens relasjon til resten av samfunnet (uavhengighet, interessekonflikter, 

samfunnsansvar, forskningsformidling etc.) 

3.3.4  Forskning på Internett  

NESH har også utgitt etiske retningslinjer for forskning på Internett, sist oppdatert i 2014. «Internett» 

betegner i utgangspunktet et globalt datanettverk for kommunikasjon og spredning av informasjon. I 

utvidet betydning kan «Internett» referere til teknologisk systemer og enheter (ting), ulike former for 

bruk og anvendelse (redskap), eller et sted for aktivitet og samhandling (sosialt rom). De forskjellige  

                                                      
21

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44 
22

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-30-1321 
23

 http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20090701-0955.html 
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tilnærmingene reiser ulike teoretiske og metodologiske spørsmål, som igjen åpner for et bredt spekter 
av forskningsetiske vurderinger og avveininger. 
«Internettforskning» omfatter følgelig 1) Forskning på Internett som fenomen, dets struktur og 

teknologi (produksjonssystemer, teknisk utforming, programmer, koder etc.), 2) Bruk av Internett som 

redskap i forskningen (innsamling av data og informasjon via informanter, survey, arkiver, logger, 

algoritmer etc.), samt 3) Forskning på produksjon, kommunikasjon og interaksjon via nettet (ved bruk av 

e-post, sosiale medier, blogger, diskusjonsfora, debattsider, kommentarfelt, eller ved bruk av dataspill, 

søkemotorer og nettsider etc.). Internettforskning defineres derfor ikke ved at det brukes nye metoder. 

3.3.5  Forskning på menneskelige levninger  

Skjelettutvalget ga i 2013 ut etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger, og det 

arbeides med en veileder for forskning og forvaltning av denne type forskning. «Menneskelige 

levninger» er i retningslinjene forstått som intakte skjeletter, deler av skjeletter, levninger etter 

kremasjoner, samt annet menneskelig biologisk materiale som oppbevares ved museer og samlinger, 

eller som fremkommer ved arkeologiske og andre undersøkelser. En tommelfingerregel ved avgrensning 

av retningslinjenes intenderte virkeområde, er at de i praksis stort sett vil angå menneskelige levninger 

som er eldre enn ca. 60 år. 

3.3.6 Forskning med bruk av personopplysninger   

Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger også innen forskning. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner: 

 Direkte, ved at datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personentydige 

kjennetegn 

 Ved at datamaterialet kan spores tilbake til e-post/IP-adresse (f. eks. ved nettbaserte 

spørreskjema) 

 Indirekte, via en kombinasjon av bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune 

eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc. 

 Via referansenumre i datamaterialet som viser til adskilt navneliste (koblingsnøkkel) 

Personopplysninger som er sensitive krever særskilt håndtering. Forskningsdata som berøres av 

helseforskningsloven, bioteknologiloven, helseregisterloven eller personopplysningsloven24, er sensitive 

data og disse må håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.  

Alle forsknings- og studentprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger er underlagt et 

krav om konsesjon. I personopplysningsforskriften § 7-27 er det et unntak fra konsesjon for 

forskningsprosjekter som behandler sensitive personopplysninger. Disse forskningsprosjekt er unntatt 

fra konsesjonsplikt hvis de er tilrådt av et personvernombud, eller for medisinske prosjekter hvor en 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) gir behandlingsgrunnlaget i sitt 

vedtak, se nedenfor under punkt 4.4.5 om internkontroll av medisinsk og helsefaglig forskning. 

3.4 Forskning på mennesker 
Forskning på mennesker er i hovedsak regulert gjennom lov, og da særlig helseforskningsloven og 

personopplysningsloven. De forskningsetiske retningslinjene kommer inn og supplerer og overlapper  

                                                      
24

 I henhold til personopplysningsloven §2 nr 8 er sensitive opplysninger opplysninger om a) rasemessig eller etnisk 
bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 
dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagforeninger. 
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lovgivningen her. Samtykkekravet er et av grunnkravene i helseforskningsloven, men er også punkt 8 i 
NESHs retningslinjer og gjelder generelt ved forskning på mennesker. NESH punkt 8 lyder:  

«Når forskningen omhandler personopplysninger, må forskeren både informere og innhente 

samtykke fra dem som deltar i forskningen eller er gjenstand for forskning. Samtykket må være 

fritt, informert og uttrykkelig.» 

I NESH sin merknad, under punkt 8, til samtykkekravet heter det bl.a.:  

«Kravet om samtykke er forankret i personopplysningsloven, og all behandling av 

personopplysninger i forskning må meldes til et personvernombud. Når forskeren behandler 

sensitive personopplysninger, kreves det konsesjon fra Datatilsynet eller tilråding fra et 

personvernombud (jf. Innledningen). 

Kravet til samtykke skal forebygge krenkelser av personlig integritet og sikre 

forskningsdeltakernes frihet og selvbestemmelse. Samtykket skal være basert på informasjon om 

prosjektets formål, metode, risiko, mulig ubehag og andre konsekvenser som kan ha betydning 

for deltakerne. Samtykke gjør det også mulig å gjennomføre forskning som innebærer en viss 

risiko for belastninger. 

At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten ytre press eller begrensninger av personlig 

handlefrihet. Slikt press kan bare komme av forskerens eget nærvær, eller via autoritetspersoner 

som forskeren har vært i kontakt med. Belønning og betaling av informanter kan også påvirke 

informantenes motivasjon til å delta i forskningsprosjekter, og det kan påvirke hvilke svar 

informantene gir, noe som kan utgjøre en feilkilde i de innsamlete dataene. 

At samtykket er informert, betyr at forskeren har gitt tilstrekkelig informasjon om hva det 

innebærer å delta i forskningsprosjektet. Behovet for forståelig informasjon er spesielt stort når 

forskningen innebærer risiko for belastninger. 

At samtykket er uttrykkelig, betyr at deltakerne klart og tydelig gir uttrykk for at de er innforstått 

med hva det faktisk innebærer å delta i forskningsprosjektet. De skal ha reelle muligheter til å 

avstå fra å delta uten at det medfører ulemper, og de skal være innforstått med at de til enhver 

tid har rett til å avbryte sin deltakelse uten at dette får negative konsekvenser. Forskeren må 

sikre at denne informasjonen faktisk er forstått av forskningsdeltakerne. Dette er et ansvar som 

ikke opphører selv om det er signert en avtale, og det krever at forskeren hele tiden er årvåken. 

Samtykket bør dessuten være dokumenterbart.» 

I NESH sine merknader  vises det videre til at forskningsetiske problemstillinger vil kunne oppstå i 

tilfeller hvor et fritt og informert samtykke er vanskelig å innhente. NESH understreker at dette gjerne 

oppstår i forbindelse med forskning som omhandler barn, personer med psykiske lidelser, personer med 

psykisk utviklingshemming, personer med demens og ruspåvirkede personer. 

Unntak fra samtykke kan tenkes i tilfeller hvor forskningen ikke innebærer direkte kontakt med 

deltakerne, der opplysningene som behandles er lite sensitive, og der forskningen samtidig har en 

nytteverdi som klart overstiger ulempene som kan påføres deltakerne. 

I NESH punkt 9 gis retningslinjer for konfidensialitet, disse gjelder også behandling av data 

(avidentifisering) og publisering (anonymitet), mens NESH punkt 10 uttrykker at det er begrenset adgang 

til gjenbruk av forskningsdata samlet inn for ett bestemt forskningsformål.  
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NESH punkt 14 gjelder barns særlige krav på beskyttelse ved deltakelse i forskning. 

Etter NESH punkt 21 har forskeren gjennom hele forskningsprosessen et spesielt ansvar for å ta hensyn 

til utsatte gruppers interesser. NESH utdyper dette i kommentaren til retningslinjen med at  

 

«utsatte og svakstilte personer og grupper ikke alltid er rustet til å beskytte sine interesser 

overfor forskeren. Forskeren kan dermed ikke ta for gitt at vanlige prosedyrer for informasjon og 

samtykke sikrer at individene har selvbestemmelse, eller at de beskytter dem mot urimelige 

belastninger. 

 

Enkelt personer som inngår i svakstilte grupper, kan ønske å ikke bli forsket på fordi de frykter at 

det kan føre til at gruppen som helhet kan framstå i et uheldig lys i offentligheten. I slike tilfeller 

må forskeren lege særlig vekt på kravene til informasjon og samtykke. På den andre siden har 

samfunnet en legitim interesse av å kartlegge levekår, for eksempel hvor godt støtteordninger 

fungerer, og av å kartlegge veier i og ut av destruktiv og antisosial atferd. Beskyttelse av utsatt 

gruppe kan i noen tilfeller virke mot sin hensikt. Det kan snarere være storsamfunnet som 

beskyttes mot innsikt i diskriminerings- og utstøtingsprosesser. 

 

Forskere som samler informasjon om personers og gruppers egenskaper og atferd, bør være 

forsiktige med å operere med inndelinger eller betegnelser som gir grunnlag for urimelig 

generalisering, og som i praksis medfører stigmatisering av bestemte samfunnsgrupper.» 

 

Forskning på mennesker i andre kulturer er nedfelt i NESH punkt 23 som lyder: 

 

«Forskning i andre kulturer stiller spesielle krav til dialog med representanter for den kulturen 

som studeres.» 

 

I kommentarene til retningslinjen er dette forklart ved  

 

«forskning i andre kulturer er det viktig med kunnskap om lokale tradisjoner, tradisjonell 

kunnskap og sosiale forhold. Forskeren bør i størst mulig grad være i dialog med 

lokalbefolkningen, representanter for den aktuelle kulturen og lokale myndigheter. Ønsker om 

lokal medbestemmelse eller kontroll kan komme i konflikt med forskningens krav om kvalitet og 

uavhengighet. Dette stiller store krav til initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter. 

Ved forskning i andre kulturer, enten det er i andre land eller i minoritetskulturer, bør forskeren 

unngå å bruke inndelinger og betegnelser som gir grunnlag for urimelig generalisering.»   

 

3.5 Dyrevelferd 
Forsøk med dyr i Norge er regulert gjennom forskrift 18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk som er 

hjemlet i dyrevelferdsloven. Forskriften implementerer EUs Forsøksdyrdirektiv (EU 2010/63) som Norge 

har tiltrådt gjennom EØS-avtalen.  

 

Utvikling av regelverk for dyr i forskning og undervisning bygger på tre prinsipper for å redusere antall 

dyr som brukes i forsøk og for å forbedre forholdene for dyrene: «Replacement», «reduction» og 

«refinement», de såkalte tre Rer, jf. Stortingsmelding 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. 
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 Replacement (erstatning) innebærer at dyreforsøk kan erstattes med metoder som ikke 

innebærer bruk av dyr. Genteknologiske teknikker for å påvise et smittestoff kan for 

eksempel erstatte poding på forsøksdyr, medisiner kan framstilles ved hjelp av 

genmodifiserte bakterier i stedet for dyr, og det kan i flere sammenhenger benyttes celle- og 

vevskulturer i stedet for forsøksdyr. Bruk av dataprogrammer, døde dyr, video, syntetiske 

organ- eller dyremodeller m.m. kan i mange tilfeller erstatte bruk av dyr i 

undervisningssammenheng. En grundig gjennomgang av tidligere publiserte arbeider kan 

resultere i at et planlagt dyreforsøk likevel ikke trenger gjennomføres.  

 Reduction (reduksjon) innebærer å redusere antallet forsøksdyr og antallet dyreforsøk til et 

minimum. En nøyaktig beregning av det antallet dyr som må inngå i forsøket kan eksempelvis 

bidra til at antallet dyr ikke blir høyere enn nødvendig, eller man unngår at forsøket senere 

må gjentas fordi det første gang ble benyttet for få dyr til å oppnå statistisk sikre resultater.  

 Med refinement forstås en forbedring av forsøk og forsøksmetodikk. Det er for eksempel 

utarbeidet andre typer angivelser for giftighet av stoffer enn LD50/LC50, som beskrev 

henholdsvis den dose eller konsentrasjon av stoffet der halvparten av forsøksdyrene døde. I 

begrepet refinement ligger også en forbedring av de forhold forsøksdyrene holdes under før 

og under forsøket. Det finnes ikke egne norske bestemmelser om burstørrelse etc., men 

forskriften henviser til Europarådets forsøksdyrkonvensjon der det gis retningslinjer for 

oppstalling og stell for de ulike arter. Tradisjonelt har forsøksdyr vært oppstallet enkeltvis i et 

standardisert, stimulifattig miljø, fordi man fryktet at et beriket miljø ville påvirke 

resultatene. Internasjonalt er det de senere år gjort mye for å forbedre forholdene for 

forsøksdyr og ta hensyn til deres atferdsmessige behov. Dette gjelder større bur eller løsdrift 

med mulighet for gruppehold og ulike former for innredning, som skjulesteder og 

redemateriale. Utfordringen er å unngå at forbedret dyrevelferd reduserer påliteligheten av 

forsøksresultatene 

 

De tre R-ene gjenspeiles nå i den nye forskriften. Forskning på dyr er også behandlet i NENT i punkt 12 

om dyrevelferd ved utførelse av dyreforsøk og punkt 13 om at forskningsresultatene ikke blir brukt i 

strid med grunnleggende krav til dyrevelferd. 

3.6 Føre-var-prinsippet 
Føre-var-prinsippet er nærmere beskrevet i NENT punkt 9. Å følge føre-var-prinsippet innebærer  

«at forskeren skal samarbeide med andre relevante parter i anvendelsen av føre-var-prinsippet. 

Føre-var-prinsippet defineres her på følgende måte:  

«Når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk uakseptabel skade som er vitenskapelig 

rimelig, men usikker, skal man foreta handlinger for å unngå eller minske slik skade.» Dette 

prinsippet er viktig for store deler av den naturvitenskapelige-teknologiske forskningen, og 

forskere har et medansvar for å legge forholdene til rette for vurderinger knyttet til føre-var-

prinsippet og bidra til å unngå eller minske skade.»» 

3.7 Risikofylt forskning 
Etter NENT punkt 9 skal forskeren klart «få fram usikkerhet i egen forskning og vurdere risiko som følge 

av forskningsfunn.» NENT viser til at  
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«forskeren skal få fram den graden av sikkerhet og presisjon som kjennetegner 

forskningsresultatene. Spesielt skal forskeren være nøye med å klargjøre funnenes relative 

sikkerhets- og gyldighetsområde. I tillegg til å framstille kunnskap kritisk og i kontekst, skal 

forskeren bestrebe seg på å påpeke eventuelle risiko og usikkerhetsmomenter som kan ha 

betydning for fortolkning og eventuelle anvendelser av forskningsfunnene. Å formidle et klart 

bilde av den relative sikkerheten og gyldigheten av kunnskapen er en del av forskerens etiske 

ansvar og streben etter objektivitet. Der det er mulig, bør forskeren også benytte seg av egnete 

metoder for å framstille usikkerhet i forskningen. Forskningsinstitusjonene har en plikt til å 

formidle slike metoder til sine ansatte og studenter.» 

3.8 Kollegiale forhold 
De generelle forskningsetiske retningslinjenes punkt 9 om kollegiale forhold blir plukket opp og utfylt av 

andre mer spesielle retningslinjer i NESH og NENT. Samarbeid er regulert i NESH punkt 31 om 

forpliktelse i kollegiale forhold. Retningslinjen uttrykker at forskeren skal arbeide i samsvar med 

forskningsetiske normer, for eksempel om åpenhet, saklighet og vilje til (selv)kritikk, og derved bidra til 

miljøer som fremmer god forskning. 

I NENT er samarbeid regulert gjennom punkt 5 om at forskeren skal respektere andre forskeres bidrag 

og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Videre, vil spørsmålet om medforfatterskap og 

fagfellevurdering nedenfor også gjelde kollegiale forhold. 

3.9 Publiseringspraksis og ansvarlig forfatterskap 
Medforfatterskap er ikke nevnt som en av de selvstendige generelle forskningsetiske retningslinjene, 

men er en norm som supplerer retningslinjen om kollegiale forhold, se punkt 9 om kollegiale forhold. 

Vancouverkonvensjonen25 setter krav som medisinske tidsskrifter bruker ved publisering av 

vitenskapelige artikler, og er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). 

De fleste medisinske tidsskrifter bruker nå Vancouverkonvensjonens retningslinjer for publisering av 

vitenskapelige artikler. Konvensjonen gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere. Blant 

annet krever tidsskriftene dokumentasjon på forhåndsgodkjenning fra en uavhengig etisk komite. 

Konvensjonen setter opp fire kriterier for medforfatterskap: 

1. Forskeren skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og 

fortolkning av data; og 

2. forskeren skal ha bidratt til utarbeiding av manuskript eller kritisk revisjon av publikasjonens 

intellektuelle innhold; og 

3. forskeren skal ha godkjent den endelige versjonen før publisering; og 

4. forskeren skal kunne stå inne for og holdes ansvarlig for arbeidet i sin helhet (om enn ikke 

nødvendigvis alle tekniske detaljer) med mindre annet er spesifisert26. 

 

De fire kriteriene er innarbeidet i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 

og teologi (NESH) punkt 25 og Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (NENT)  

                                                      
 

 

26
 Se NESH punkt 25 Medforfatterskap 
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punkt 5. Selv om den ikke anses som en generell norm for medforfatterskap fremheves den spesielt her 
da den er av praktisk betydning for svært mange forskere og gjelder innenfor alle fagområdene. 
Når det gjelder publisering, er dette regulert i NESH punkt 40 om rett og plikt til offentliggjøring. Det står 

der at kunnskap er et offentlig gode, og at alle forskningsresultater som hovedregel bør publiseres. Det 

er også viktig for at resultatene skal kunne etterprøves. En viktig innskrenkning i publiseringsretten er 

hensynet til konfidensialitet, jf. NESH punkt 9. 

 

3.10 Fagfellevurdering  
Fagfellevurdering er en grunnpilar i forskningen og det er viktig for forskersamfunnet at forskere deltar i 

vurdering av andres arbeid. I vurderinger av andres arbeid må forskeren etterstrebe å være grundig, 

saklig og objektiv. Konkurranse om forskningsmidler, uenighet om vitenskapelige grunnlagsspørsmål og 

ønske om å heve antall siteringer av egen forskning er noen forhold som kan påvirke objektiviteten. Ved 

fagfellevurdering av andres arbeid har forskeren et ansvar for å vurdere sin egen habilitet og 

kompetanse. Dersom det er interessekonflikter eller andre habilitetsutfordringer skal forskeren trekke 

seg fra fagfellevurderingen. (NENT punkt 6 Når forskeren deltar i vurderinger av andres arbeid, NESH 

punkt 31 Forpliktelse i kollegiale forhold) 

3.11 Interessekonflikter og konflikter knyttet til samarbeidsforpliktelser 
Etter NENT punkt 18 skal forskningsinstitusjonen og den enkelte forskeren sikre åpenhet om mulige 

interessekonflikter. NENT viser til at  

«forskere som er tilknyttet f.eks., politiske eller religiøse interesser, og forskere som påtar seg 

oppdrag for industri eller myndigheter, kan være med på å skape usikkerhet omkring forhold som 

kan ha påvirket forskningens resultater. Åpenhet om ulike roller og annen ekstern tilknytning som 

forskeren har, kan på den andre siden være med på å skape større trygghet for at 

forskningsresultatene er uavhengige og pålitelige. 

Dette innebærer at 

a) Forskeren legger fram til innsyn informasjon om relevante økonomiske forhold 

b) Forskeren legger fram til innsyn aktuelle verv og annet arbeid i politiske, religiøse eller andre 

verdibaserte foreninger som kan tenkes å påvirke forskningen 

c) Forskeren skal klargjøre i hvilken grad han eller hun taler ut fra forskerrollen eller ut fra andre 

roller, når det oppstår mulig konflikt om ulike roller.» 

I NESH er interessekonflikter regulert i punkt 30 om habilitet, hvor det står at både forskere og 

forskningsinstitusjonene plikter å informere om og vurdere mulige interessekonflikter og rollekonflikter. 

3.12 Forskere i ekspertroller 
Departementet trekker i proposisjonen fram viktigheten av å reflektere over etiske problemstillinger 

som kan oppstå når forskere skal gi råd eller utrede ulike handlingsalternativer, for eksempel i offentlige 

utredninger eller oppdragsforskning. De forskningsetiske retningslinjene vektlegger betydningen av å 

være åpen om finansiering og evt. bindinger, viktigheten av uavhengighet overfor oppdragsgivere og 

ansvar for å framstille resultatene på en korrekt måte uavhengig av forskerens og oppdragsgiverens 

interesser. 

Som NESH påpeker i innledningen til sine forskningsetiske retningslinjer, gjelder disse retningslinjene 

ikke bare forskning, men «også annen forskningsbasert virksomhet som undervisning, 

forskningsformidling, i rollen som ekspert og institusjonsforvaltning». Når det gjelder deltagelse i  
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samfunnsdebatten, er det viktig at forskere skiller mellom faglige ekspertkommentarer og personlige 
meninger.  
 

3.13 Datainnhenting, datahåndtering, deling av data27 og dataeierskap  
Deling av data er regulert i NESH punkt 29 Etterprøving og deling av data hvoretter forskningsmaterialet 

bør gjøres tilgjengelig for andre forskere for etterprøving og etterbruk. I retningslinjen vises det videre til 

at  

«i forskning er deling av data ofte en forutsetning for å bygge opp kunnskap, sammenligne 

forskningsresultater og kritisk etterprøve andres resultater. Deling av data kan bidra til økt 

åpenhet og til kvalitetssikring i forskningen. Samtidig reiser dette forskningsetiske utfordringer 

knyttet til personvern og konfidensialitet. Derfor bør normen om åpenhet og deling av data, 

spesielt i omfattende registerforskning, balanseres mot andre forskningsetiske hensyn og krav.» 

NESH punkt 9 om konfidensialitet oppstiller viktige retningslinjer for håndtering av data. Det vises der til 

at  

«forskeren som hovedregel skal behandle innsamlet informasjon om personlige forhold 

konfidensielt og fortrolig. Personlige opplysninger skal vanligvis være avidentifisert, mens 

publisering og formidling av forskningsmaterialet vanligvis skal være anonymisert. I bestemte 

situasjoner må forskeren likevel balansere taushetsplikt og meldeplikt.» 

Eierskapet til data og forskningsresultater vil variere mellom fagdisiplinene. I noen disipliner forskes det 

på fysisk materiale som tilhører institusjonen. I noen tilfeller frembringes data eller forskningsresultat av 

en forskningsgruppe hvor deltagerne er gjensidig avhengige av hverandre, mens rådata, bearbeidede 

data og endelige forskningsresultater i noen tilfeller frembringes og eies av forskeren selv. Dersom data 

og/eller forskningsresultater kommersialiseres, vil dette også få betydning for eierskap til og deling av 

den immaterielle rettigheten. 

3.14 Veileder- og mentorforhold 
Etter NESH punkt 33 oppstilles den forskningsetiske retningslinjen for veileder og prosjektleders ansvar 

som er at  

«veilederen og prosjektlederen må ta ansvar for de forskningsetiske problemene som studentene 

eller prosjektmedarbeiderne stilles overfor». Det heter videre at «veilederne og prosjektlederne 

har også ansvar for hensynet til forskningsdeltakerne og andre som berøres av prosjektene til 

studenter og medarbeidere. De må ta ansvar for problemer som kan oppstå for den eller dem 

som utfører prosjektet, dersom forskningen kan bli spesielt belastende for disse. Veiledere og 

prosjektlederne har også et medansvar når det skal formidles fra prosjektene. Ansvaret omfatter 

også å avklare forskningsetiske utfordringer.» 

Institusjonen har ansvar for å bistå veileder med faglige forum eller systemer for slik avklaring. Slik 

arbeidsgruppen vurderer det, vil måte for løsning av den forskningsetiske utfordringen bero på hvilket 

forskningsetisk område den hører under. En vurdering i forbindelse med oppstart av et prosjekt og en 

konflikt om medforfatterskap, vil kreve helt forskjellig type bistand og løsning.  

                                                      
27

 Norges Forskningsråd, Tilgjengeliggjøring av forskningsdata , Oslo 2014.  
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3.15 Institusjonens ansvar 
Etter NESH punkt 4 er institusjonsansvaret å sikre god og ansvarlig forskning og forebygge uredelighet 

og forvalte de forskningsetiske retningslinjene. Det vises videre til at  

«institusjonene skal legge til rette for å opprettholde og videreutvikle god forskningsskikk. De må 

formidle forskningsetiske retningslinjer til ansatte og studenter, og sørge for opplæring i 

forskningsetikk og relevante rettsregler som regulerer forskningen. Dette vil bidra til 

forskningsetisk refleksjon og gode diskusjoner i grunnmiljøene om forskningsetiske normer og 

dilemmaer.» 

4.  Organisering og institusjonelle systemer ved UiO  

4.1  Lederlinjer ved UiO 
Universitetsstyret har det øverste ansvaret for UiOs virksomhet. Alle beslutninger ved UiO treffes av 

styret eller på delegasjon fra styret og på styrets ansvar. UiO er en linjestyrt organisasjon med todelt 

ledelse. For forskningsetikk vil ansvaret for etterlevelse av loven ligger hos rektor, mens ansvar for 

systemer/operasjonalisering ligger hos universitetsdirektøren. 

 

(www.uio.no/om/organisasjon/organisasjonskart/) 

Lederforankring omfatter bl.a. implementering av institusjonelle krav og å sikre etterlevelse av 

eksisterende retningslinjer. Gjennomføring av lederoppgavene delegeres til dekanene som videre kan 

delegere til instituttledere på vanlig måte ved UiO. 

Ledelsen ved UiO kommuniserer gjennom styremøtet, dekanmøtet, fakultetsdirektørmøtet samt Forum 

for forskningsdekaner og Utdanningskomitéen. 

4. 2 Organisering av sentralt nivå ved UiO 

UiOs sentrale administrasjon ble omorganisert fra 1. jan. 2014 slik det nedenfor stående 

organogrammet viser. Det er noen avdelinger under universitetsdirektøren som har oppgaver som faller 

inn under det institusjonelle ansvaret for forskningsetikk.  
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(www.uio.no/om/organisasjon/los/organisasjonskart/index.html) 

4.2.1 Avdeling for fagstøtte  

Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen 

forskning, utdanning og kommunikasjon. Råd og utvalg som avdelingen koordinerer er Forum for 

forskerutdanning, Forum for forskningsdekaner Forskningsetisk utvalg, Immaterialrettsutvalget, 

Internasjonalt nettverk, UiOs komité for Scholars at Risk, Utvalget for nord-sør-samarbeid og FANE UiO.   

Avdelingen har videre systemansvar for UiOs Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten og 

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Utvalgsarbeid og kvalitetssystemene blir omtalt 

ytterligere i de følgende kapitlene. 

4.2.2  USIT  

Universitetets senter for informasjonsteknologi, USIT, er strategisk og brukerrettet. USIT er den sentrale 

IT-enhetene ved UiO og har ansvar for å levere infrastrukturen og IT-tjenestene og -løsningene UiO 

trenger for å nå målene sine for utdanning, forskning, formidling og administrativt arbeid. Videre er USIT 

er også et kompetansesenter for IT i forskning og utdanning på nasjonalt plan. Ved USIT tilbys Tjenester 

for sensitive data - TSD som gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en 

forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive 

forskningsdata. USIT har et særlig ansvar innen personvern og IT-sikkerhet.  

 

4.2.3  Avdeling for personalstøtte  

Avdeling for personalstøtte har som oppgave å utvikle og utforme UiOs interne regelverk og avtaler 

innen personalspørsmål og ivaretar UiOs lønns- og personalpolitikk. Avdelingen har en overordnet og 

virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor personalfeltet ved UiO og yter støtte til UiOs ledelse og 

enhetene. Avdelingen har ansvaret for Sidemålsregistret og Karrierepolitikken. Avdelingen har også 

ansvar for tilsettingskontraktene og sidegjøremålsreglementet og sidegjøremålsregisteret. 

 

4.3  Organisering av fakulteter, senter og muséer 
Det meste av UiOs kjernevirksomhet foregår ved fakultetene, sentrene og museene. Disse enhetene er 
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organisert ulikt. De fleste fakultetene er organisert i institutter, som igjen ofte er delt i avdelinger eller 

faggrupper. Fakulteter, sentre og museer har et styre som øverste organ.  

Fakultetets øverste leder er dekanen. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle 

oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og er ansvarlig overfor rektor 

og universitetsdirektør. Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan(er), fakultetsdirektør og 

instituttledere, og kan delegere myndighet innenfor sitt ansvarsområde til disse. 

Prodekanene har vanligvis spesielle funksjoner knyttet til studier eller forskning. Fakultetet skal også ha 

organer som ivaretar behov for en intern dialog om studie- og forskningsspørsmål ved fakultetet. 

Organogrammet nedenfor viser et eksempel på organisering av et fakultet ved UiO, i dette tilfellet Det 

medisinske fakultet.  

 

(www.med.uio.no/om/organisasjon/organisasjonskart/index.html) 

 

4.4 Institusjonelle systemer 

4.4.1 Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO  

Etiske retningslinjer for veiledere28 ved UiO ble vedtatt av Det akademiske kollegium 10. juni 1997. 

Formålet med retningslinjene er å gi masterstudenter og doktorgradsstipendiater veiledning av høy 

kvalitet. Samtidig er det instituttenes og den enkelte veileders ansvar å forvalte og utøve denne 

veiledningen. 

Veiledningen skal på best mulig måte tilfredsstille faglige så vel som personlige hensyn for den enkelte. I 

de etiske retningslinjene omtales forhold som veileder må være særlig oppmerksom på som asymmetri i 

                                                      
28

 www.uio.no/om/regelverk/etiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-veiledere.html  
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relasjonen, respekt for kandidatens personlige integritet, at det ikke må forekomme doble relasjoner og 

at veileder må innhente særlig tillatelse fra kandidaten for å anvende kandidatens datamateriale eller 

forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning. Det forventes også at kandidaten bidrar til at 

veiledningen fungerer optimalt. I retningslinjen anbefales det også å involvere en tredjepart ved 

konflikter for å avklare hvorvidt veiledningsforholdet bør opphøre eller reforhandles. Retningslinjene 

skal alltid være lest av kandidaten før veiledningsavtalen signeres. Det framgår av retningslinjene at 

grunnenheten har ansvaret for å sikre at veileder har tilstrekkelig kompetanse gjennom opplæring 

og/eller bevisstgjøring i hva det innebærer å veilede.  

4.4.2  Forskningsetisk utvalg  

Forskningsetisk utvalg er UiOs rådgivende organ for forskningsetikk29. Utvalget er faglig uavhengig av 

universitetsledelsen. Utvalget skal arbeide for at forskningen ved universitetet foregår innenfor 

forskningsetiske rammer, og fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål. Utvalget ble opprettet av 

Universitetsstyret 13. september 2005, samtidig som utvalgets mandats mandat ble fastsatt30. 

 

Forskningsetisk utvalg behandler og gir uttalelser i forskningsetiske enkeltsaker som har sitt utspring i 

konflikter eller klager knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved UiO. 

Det er fastsatt retningslinjer for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet31. 

Forskningsetiske enkeltsaker kan forelegges for utvalget av rektor selv eller av dekan, museumsleder 

eller senterleder med tilslutning fra rektor. I 2016 hadde utvalget fem enkeltsaker til behandling, og seks 

saker var ved utgangen av 2016 til utredning ved fakultetene.  

Utvalget har tidligere ikke hatt faste møter, men har kommet sammen når de har behandlet 

enkeltsaker. De har også tatt opp mer generelle forskningsetisk spørsmål ved behov. Fra og med 

tiltredelsen til det nye utvalget har utvalget hatt faste møter.  

Når enkeltsaker skal behandles av utvalget, forberedes saken av grunnenheten32. Ansvaret for å 

forberede saken er lagt til øverste leder ved grunnenheten. Denne skal bistås av to erfarne vitenskapelig 

tilsatte med å vurdere grunnlaget for klagen. Øverste leder skal ha samtaler med både klager og 

innklaget. Erfaring fra saker som har vært behandlet av Forskningsetisk utvalg, viser at dette i mange 

tilfeller ikke er gjennomført. Dette er uheldig fordi en slik samtale kan virke konfliktdempende og 

derigjennom bidra til å løse saken på lavest mulig nivå. De involverte vil da oppleve at de blir hørt ut og 

tatt på alvor. Grunnenheten skal nedfelle sakens fakta med kopi av originaldokumenter i en skriftlig 

rapport. Hvis leder ved grunnenheten finner grunnlag for å løse saken, avsluttes saken, og rapport om 

saken sendes Forskningsetisk utvalg. Hvis dekan, på bakgrunn av sakens fakta nedfelt i den skriftlige 

rapporten, ikke finner grunnlag for å løse saken, forberedes saken for Forskningsetisk utvalg. 

Forskningsetisk utvalg avgjør selv om en mottatt sak skal realitetsbehandles eller avvises. Hvis den 

avvises skal det gis en begrunnelse for avvisningen. 

                                                      
29

 www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsetisk-utvalg/ 
30

 www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsetisk-

utvalg/Universitetsstyret%20210607Forskningsetiskmandatendelig.pdf 
31

 www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/forskningsetisk-

utvalg/Universitetsstyret210607%20Forskningsetiskeretningslinjerendelig.pdf 
32

 Fakultetet, senteret eller museet hvor den har oppstått 
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Dersom utvalget velger å realitetsbehandle saken, skal det prøve bevismaterialet og konkludere med 

hvorvidt det foreligger brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis (vitenskapelig uredelighet). 

Utvalget gir vanligvis ikke råd om oppfølging og tiltak. Utvalgets vurdering og konklusjon skal nedfelles i 

en skriftlig rapport som utgjør utvalgets tilråding til ledelsen ved Universitetet. Dersom ledelsen velger å 

følge denne, sendes tilrådningen til fakultetet som har saksbehandlet saken. Klager og innklaget 

orienteres om uttalelsen fra Forskningsetisk utvalg.  

En ny rutine for oppfølging av enkeltsaker som har vært behandlet i Forskningsetisk utvalg ble satt i kraft 

fra 1. juni 2016. Rutinen skal sikre at utvalgets vurdering og konklusjon følges opp ved grunnenheten. 

Retningslinjene til forskningsetisk utvalg og mandatet vil bli vurdert i lys av den nye 

forskningsetikkloven, og nødvendige justeringer vil bli gjort. Disse endringene vil bli forelagt 

Forskningsetisk utvalg før de blir fastsatt av rektor.  

Institutt for klinisk medisin er organisert slik at instituttets virksomhet foregår inne i 

universitetssykehusene. De vitenskapelige ansatte er ansatt i kombinerte stillinger mellom Det 

medisinske fakultet og henholdsvis Oslo universitetssykehus HF eller Akershus Oslo universitetssykehus 

HF. Samarbeidet er avtalefestet i egne samarbeidsavtaler herunder avtale om kombinerte stillinger33, 34, 

35, 36. Denne samarbeidsstrukturen kan være utfordrende der et institusjonelt ansvar skal vurderes siden 

arbeidstaker er ansatt hos to arbeidsgivere, men på samme arbeidssted. Det er derfor satt i gang en 

dialog mellom UiO og universitetssykene om en hensiktsmessig modell for vurdering av forskningsetiske 

saker som oppstår ved Institutt for klinisk medisin. 

 

4.4.3  Vitenskapsombudene 

Ordningen med to vitenskapsombud ved UiO ble vedtatt av universitetsstyret 21. juni 2016. 

Hovedformålet med vitenskapsombudet er å gi veiledning og råd til en vitenskapelig tilsatt i 

forskningsetiske spørsmål.  Vitenskapsombudets oppgave er å være rådgiver for vitenskapelige ansatte 

som har behov for å drøfte forskningsetiske problemstillinger, eksempelvis i saker knyttet til 

medforfatterskap. Ombudet kan ikke avgjøre om den ansatte skal bringe saken videre, men kan gi råd 

om videre saksbehandling og til hvilken instans. Ombudet skal bidra til at saken løses så tidlig som mulig 

og på lavest mulig nivå i organisasjonen. 

Ombudet kan opptre som en uformell megler mellom vitenskapelig ansatte som er uenige i en sak 

innenfor vitenskapsombudets virkeområde. 

Ombudets mandat er avgrenset mot saker som gjelder vitenskapelig uredelighet, i slike saker henvises 

det til Forskningsetisk utvalg. 

Det vil bli opprettet to stillinger som vitenskapsombud ved UiO, HumSam vil ha et felles ombud og det 

andre ombudet vil være tilknyttet MedNat.37 Vitenskapsombudet er for tiden under tilsetting, og 

forventes å være operative fra semesterstart høsten 2017. 

                                                      
33

 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF, des. 2009. 
34

 Avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger mellom Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin  
    og OUS mars 2012.  
35

 Samarbeidsavtale mellom UiO og Ahus av juni 2014 
36

 Avtale om arbeidstakere i kombinerte stillinger mellom Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin  
    og Akershus universitetssykehus HF, jan. 2015. 
37

 For Det medisinske fakultet gjelder dette Institutt for medisinske basalfag og Institutt for helse og samfunn 
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4.4.4 Personvernombud for forskning 

Norsk senter for forskningsdata (NSD)38 er oppnevnt som UiOs personvernombud innenfor forskning 

som ikke faller inn under helseforskningsloven. Student- og forskningsprosjekter som behandler 

personopplysninger elektronisk og som ikke er innenfor medisinsk eller helsefaglig forskning, skal derfor 

meldes til NSD senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte. Dersom det foretas endringer i 

prosjektopplegget i forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurderinger, 

skal det sendes ny melding. Endringene føres i et eget endringsskjema. UiOs rutiner finnes på USITs 

nettside.39  

Ved UiO er det frivillig å benytte Tjenester for Sensitive Data (TSD)40, som er en forsknings-og 

lagringsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata 

for forskning som krever forhåndsvurdering fra NSD. 

4.4.5  Internkontroll av medisinsk og helsefaglig forskning  

UiO etablerte et kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig forskning i februar 2012 for å sikre 

etterlevelse av helseforskningsloven, personopplysningsloven og legemiddellovgivningen. 

Kvalitetssystemet 41 ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og 

rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige 

forhold ivaretas. Den skal også sikre at forskningen holder en faglig forsvarlig standard og at lovenes 

krav overholdes. I henhold til helseforskningsloven skal det foretas en institusjonell forhåndsvurdering 

av forsvarlighet før innsending til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 42 (REK). 

Prosjektleder skal derfor i henhold til UiOs rutiner i kvalitetssystemet fremlegge sitt planlagte prosjekt 

for en vurdering til forskningsansvarliges representant før innsending til REK for en 

forsvarlighetsvurdering. 

Det er inngått avtaler mellom UiO og universitetssykehusene om at sykehusene er forskningsansvarlig 
institusjon for medisinsk- og helsefaglig forskning som foregår ved Institutt for klinisk medisin.4344

 

For sensitive opplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er det obligatorisk å benytte Tjenester for 

Sensitive Data (TSD), som er en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og 

lagring av sensitive forskningsdata. Dette innebærer at UiO har på plass et system for sikker lagring av 

data. 

4.4.6 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter 45  

Universitets rettighetspolitikk for håndtering av immaterielle rettigheter er ikke et forskningsetisk 

dokument, men det uttrykker institusjonelle holdninger som er viktige for hvilke forskningsetiske 

normer som er særlig relevante for forskeren. Kommersialisering av forskningsresultater/ 

forskningsdata gjør at interessekonflikter er noe forskerne må være særlige oppmerksomme på, i tillegg 

til at det får betydning for eierskap til data/forskningsresultater og forsinket publisering.  

                                                      
38

 www.nsd.uib.no/ 
39

 www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/behandling-av-personopplysninger-i-forskning.html 
40

 www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/), 
41

 www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/index.html 
42

 https://helseforskning.etikkom.no/ 
43

 Samarbeidsavtale mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om avklaring av 
forskningsansvarlig institusjon ved medisinsk og helsefaglig forskning av jan. 2013. 
44

 Samarbeidsavtale mellom Akershus universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om avklaring av 
forskningsansvarlig institusjon ved medisinsk og helsefaglig forskning av sept. 2017 
45 UiOs politikk for immaterielle rettigheter: www.uio.no/om/regelverk/forskning/immaterielle-rettigheter/ 
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Behovet for en rettighetspoltikk  

Gjennom både universitets- og høgskoleloven og lov om arbeidstakeroppfinnelser46 har lovgiverne gjort 

klart at universitetene som del av sitt samfunnsoppdrag også må legge til rette for kommersiell 

utnyttelse av forskningsresultater. UiO har derfor behov for en politikk for håndtering av rettigheter til 

forskningsresultater (i rettighetspolitikken omtales forskningsresultatene som immaterielle rettigheter 

som er den juridiske terminologien i regulering av opphavsrettigheter og patenter) basert på en 

gjennomgang av hvilke resultater av de ansattes virksomhet det knytter seg rettigheter til, og i hvilke 

tilfeller universitetet bør eller skal overta disse rettighetene.   

 

Ved kommersialisering av forskningsresultater er det viktig å være oppmerksom på interessekonflikter 

som vil kunne oppstå mellom den tilsatte og universitetet. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom UiOs 

sidegjøremålsreglement, se nedenfor under punkt 4.4.5, men fordrer at den enkelte tilsatte fortløpende 

selv vurderer situasjonen og innhenter bistand dersom det oppstår fare for sammenblanding av roller. 

 

Hvem omfattes av rettighetspolitikken 

Rettighetspolitikken omfatter alle UiOs tilsatte (vitenskapelige og teknisk-administrativt tilsatte), 

personer som utfører forskning på forskningsprosjekter hvor UiO er utførende eller deltakende 

institusjon/kontraktspart, og personer som har inngått avtale med UiO om utførelse av oppdrag. 

 
Hvilke forskningsresultater er omfattet av rettighetspolitikken 

Rettighetspolitikken er siden utvidelsen i 2011 todelt; den opprinnelige delen som gjelder 

næringsmessig utnyttelse av forskningsresultater og den utvidede delen som gjelder tilgjengeliggjøring 

av forskningsresultater (Open Access). 

a) Forskningsresultater som er kommersialiserbare gjennom Inven2, UiOs Technology transfer office 
Gjennom endringen i lov om arbeidstakeroppfinnelser i 2003, ble universitetstilsatte omfattet av loven 

som gir arbeidsgiver rett til oppfinnelser den tilsatte utvikler gjennom tilsettingsforholdet. Det 

innebærer at UiO kan overta rettigheter til arbeidstakeroppfinnelser. For forskningsresultater som UiO 

erverver rett til etter lov om arbeidstakeroppfinnelser, vedtok Universitetsstyret en rettighetspolitikk i 

2004. Dette gjelder forskningsresultater som har karakter av å være oppfinnelser, og hvor det vil være 

meldeplikt til Inven2. Universitet har rett til å overta rettigheter til disse forskningsresultatene. 

Nedenfor gis en opplisting av resultater som er omfattet av UiOs rettighetspolitikk med meldeplikt til 

Inven2: 

- Patenterbare oppfinnelser og ikke-patenterbare oppfinnelser 

- Annen teknologi som har potensial for næringsmessig utnyttelse f.eks. praktiske løsninger, tekniske 

prinsipper og knowhow47, vitenskapelige og merkantil informasjon og forretningskonsepter 

- Databaser, som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig 

investering og som har potensial for næringsmessig utnyttelse 

- Dataprogrammer med tilhørende dokumentasjon og kildekode som har potensial for 

næringsmessig utnyttelse 

- Plantesorter som er beskyttet etter planteforedlerloven som har potensial for næringsmessig 

utnyttelse 

                                                      
46

 Det følger av arbeidstakeroppfinnelsesloven, åndsverkloven og kretsmønsterloven at UiO mot godtgjørelse har 
    rett til å overta oppfinnelser gjort av sine ansatte. 
47

 «Knowhow» benyttes som begrep i immaterialretten om bakgrunnskunnskap. 
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- Kretsmønstre som er beskyttet etter kretsmønsterloven og som har potensial for næringsmessig 

utnyttelse 

 
b) Forskningsresultater som UiO ønsker å gjøre tilgjengelig for allmennheten 
UiOs rettighetspolitikk ble i 2011 utvidet til å gjelde også faglitterære verk og undervisningsmateriale. 

Disse forskningsresultatene er ikke omfattet av meldeplikten til Inven2. Dette gjelder:  

- Vitenskapelige artikler 

- Undervisningsmateriale 

 
Hvordan overføres rettighetene til universitetet? 

a) Forskningsresultater som skal utnyttes næringsmessig 
For kommersialiserbare oppfinnelser mv. som beskrevet under a) over reguleres overgangen av 

rettigheter til UiO gjennom overtakelsesavtalen. Avtalen sikrer også en rimelig godtgjøring for 

overføringen av rettighetene. Overtakelsesavtalen ble vedtatt av Universitetsstyret 28. februar 2006, og 

har siden vært en del av standard tilsettingsavtale ved UiO. For tilsatte som tiltrådte før dette 

tidspunktet, vil avtalen kunne tiltres gjennom et tillegg til arbeidsavtalen. Arbeidstakere som arbeider på 

prosjekter med EU- eller NFR-finansiering må også undertegne avtalen, da dette er et vilkår for 

finansiering at eiendomsrett forskningsresultatene overføres til forskningsinstitusjonen. 

 

Arbeidstakere som søker bistand fra Inven2 i forbindelse med næringsmessig utnyttelse av 

arbeidsresultater forutsettes også å tiltre overtakelsesavtalen. 

 

Rettighetene overdras til Universitetet gjennom avtaler om overtakelse av rettigheter til 

arbeidsresultater med de tilsatte (overtakelsesavtalen). Overtakelsesavtalen presiserer, tilpasser og 

supplerer universitetets lovfestede adgang til overtakelse av rettigheter til resultater.   

Overtakelsesavtalen sikrer overføring av eiendomsrett fra de tilsatte til Universitetet i Oslo. UiO gir 
melding om overtakelse via Inven2 til den tilsatte dersom Universitet ønsker å overta retten til 
arbeidsresultatene. 
 
Dersom UiO etter å ha fått overtatt et arbeidsresultat til seg bestemmer seg for å ikke videreføre 
prosjektet kan det tilbakeføre rettighetene til oppfinner. I slike tilfeller inngås en standardavtale om 
fordeling av inntektene mellom UiO og oppfinner, hvor normalt 15 prosent av inntektene tilfaller UiO. 
 

b) Forskningsresultater som skal tilgjengeliggjøres for allmennheten 
Personer som ble ansatt ved UiO etter 4. juli 2013 plikter å avlevere en post-print versjon av 
vitenskapelige artikler produsert forbindelse med ansettelsesforholdet til UiOs elektroniske vitenarkiv 
(DUO). Dette er gjennomført som et tillegg i ansettelsesavtalen. Personer ansatt før 4. juli 2013 
oppfordres til å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering. 
 
Særlige forhold knyttet til avtaler med eksterne institusjoner 

Alt forskningssamarbeid UiO har med eksterne institusjoner skal være basert på skriftlige avtaler som 

blant annet regulerer rettighetsspørsmål. Avtaler, budsjetter og priser for slikt samarbeid er nærmere 

regulert i rundskriv F20-07 fra Kunnskapsdepartementet og BOA-reglement ved UiO. 

 

I henhold til universitets- og høyskoleloven har ikke UiO adgang til å inngå avtaler som åpner for varig 

hemmelighold av forskningsresultater skapt av ansatte ved UiO. Dersom utsettelse av offentliggjøring er 

nødvendig for å sikre rettigheter i form av patentsøknad eller lignende, kan det imidlertid avtales utsatt 
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publisering for et kortere tidsrom. UiO har også en ubetinget plikt til å sikre at forskningsresultater er 

tilgjengelig for videre forskning ved institusjonen, samt at resultater kan benyttes til utdanningsformål.  

 

Utover ovennevnte, vil eierskapet til og utnyttelsen av rettighetene være gjenstand for forhandlinger 

mellom UiO og den eller de aktuelle samarbeidspartnere. Et generelt prinsipp for slike forhandlinger er 

at rettighetsutnyttelsen skal være i samsvar med hvordan forskningen er finansiert. Ved forhandlinger 

med eksterne sponsorer/finansieringskilder skal UiO gjøre sitt ytterste for å beskytte og fremme 

samfunnsinteressene, og å sikre UiO og den enkelte skaper av resultatene størst mulig grad av 

frihetsgrad innenfor rammen av UiOs rettighetspolitikk. I alle tilfeller skal prinsippene i åndsverkloven 

følges, og alminnelige forskningsetiske prinsipper om forskningens åpenhet og forskningsresultatenes 

tilgjengelighet respekteres. 

 

I den grad UiOs bidrag, direkte eller indirekte, er finansiert av grunnbevilgningen gitt av Stortinget, har 

UiO en plikt til å sikre seg eierskap til forskningsresultatene slik at disse kan nyttiggjøres av samfunnet i 

brev forstand. Inven2 er UiOs aktør for utnyttelse av slike rettigheter. Tilsvarende gjelder der 

forskningen er finansiert gjennom andre offentlige finansieringskilder. 

 

I tilfeller hvor forskere ved UiO utfører forskningsoppgaver som er fullfinansiert av en privat 

oppdragsgiver (inkludert arbeidskostnader, prosjektkostnader, kostnader forbundet med infrastruktur, 

samt overskudd), vil det kunne inngås avtaler hvor retten til resultatene overdras til oppdragsgiver. Slik 

overdragelse skal imidlertid begrenses til de konkrete resultater som antas å kunne skapes gjennom 

oppdraget. Også for fullfinansiert forskning gjelder imidlertid forbudet mot varig hemmelighold og 

plikten til å sikre rett til videre forskning og bruk av resultatene i undervisningssammenheng. 

 
Eierskap til resultater skapt av arbeidstaker med to eller flere arbeidsgivere 

Etter arbeidstakeroppfinnelsesloven og arbeidsavtalene med de tilsatte ved UiO vil rettigheter som 

skapes som en del av tilsettingsforholdet overdras til arbeidsgiver. I slike tilfeller der en tilsatt ved UiO 

også har andre arbeidsgivere, vil det imidlertid kunne oppstå spørsmål om hvilken arbeidsgiver som eier 

resultatene. Ved kommersialisering av resultater fremkommet hos en arbeidstaker med to eller flere 

arbeidsgivere, må det skilles mellom forholdet utad (overfor tredjeparter), forholdet mellom 

arbeidsgiverne (institusjonene) og forholdet mellom rettighetshaverne (oppfinnere og institusjon). 

 
UiO har inngått enkelte rammeavtaler med andre institusjoner/parter som også er arbeidsgiver for 

tilsatte ved UiO, eksempelvis har man en omfattende rammeavtale med Oslo universitetssykehus som 

blant annet regulerer rettighetsspørsmål. Rammeavtalene kan legge rettighetene til resultater hos den 

ene part og særskilt regulere fordelingen av økonomisk ansvar og rettigheter til økonomisk gevinst. 

 

Med mindre det finnes en rammeavtale mellom arbeidsgiverne, må problemstillinger knyttet til doble 

tilsettingsforhold reguleres i den enkeltes arbeidsavtale med UiO. 

 

I alle tilfeller hvor en tilsatt ved UiO har tilsettingsforhold hos en annen arbeidsgiver, skal dette meldes 

inn som et sidegjøremål i henhold til Sidegjøremålsreglementet. Personlige konsulentavtaler og oppdrag 

skal meldes inn på samme måte. Med bakgrunn i innmeldingen kan UiO og den tilsatte sammen 

identifisere relevante problemstillinger i forhold til rettighetspolitikken, og i fellesskap komme fram til 

den avtalemessige regulering som er hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. 
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Retten til næringsmessig utnyttelse av resultater bør tilfalle hovedarbeidsgiver når bistillingen ikke 

innebærer en forskningskomponent av et visst omfang. Når bistillingen har en vesentlig 

forskningskomponent bør rettigheten tilfalle den institusjon som står for den største «oppfinnerandel», 

eller den institusjon partene er blitt enige om på forhånd i tilknytning til doble arbeidsgiverforhold. 

 

Dersom man ikke har tatt noen rettighetsregulering forut for at resultater er skapt og resultatene etter 

forholdene anses å eies av begge arbeidsgivere i fellesskap, skal det inngås avtale mellom partene der 

kommersialisering og eventuell overdragelse av rettighetene til en av partene mot kompensasjon 

reguleres. 

 

Studenters rettigheter 

Når studenter involveres i forskningsprosjekter er utgangspunktet at forskningsresultater som blir til 

gjennom prosjektet er den enkelte students eiendom. Studenter som også er tilsatt ved UiO, for 

eksempel som vitenskapelig assistent, behandles som andre tilsatte når arbeidsresultatet har 

sammenheng med oppgaver som ligger til stillingen. 

 

For prosjekter som helt eller delvis finansieres av Norges Forskningsråd eller EU-institusjoner, stilles det 

krav om at forskningsresultatene skal kunne utnyttes av deltakende institusjon. I slike prosjekter er det 

derfor behov for å inngå overtakelsesavtale med den enkelte student som deltar i prosjektet. 

 

UiO vil også i andre tilfelle kunne overta UiO-studenters rettigheter til næringsmessig utnyttelse av 

resultatene gjennom frivillig overdragelse dersom (i) UiO-studentene ber om det og (ii) Inven2 AS etter 

en kommersiell vurdering av resultatene finner dette tjenlig. 

 

I slike tilfeller vil studenten få samme rett til godtgjørelse som andre personer tilsatt ved UiO får rett til 

etter overtakelsesavtalen. 

 

4.4.7 Immaterialrettsutvalget 

For å sikre en god håndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk 

og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO, opprettes et fast IPR-utvalg.48 IPR-utvalget har følgende 

mandat: 

 

«IPR-utvalget skal med bakgrunn i UiOs vedtatte rettighetspolitikk vurdere saker og avgi 

rådgivende uttalelser i tvister mellom oppfinnere og UiO. Utvalget skal videre foreslå eller 

anbefale endringer av politikken overfor rektor eller styret når erfaring over tid tilsier at dette er 

ønskelig eller tjenlig.» 

 

4.4.8 Universitets sidegjøremålsreglement 49 

Universitetsstyret vedtok 12. september 2006 et reglement for arbeid som utføres og verv som innehas i 

tillegg til den ordinære universitetsstillingen, såkalte sidegjøremål50. Også arbeid som utføres gjennom 

et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den tilsatte, anses som sidegjøremål. 

Reglementet pålegger en viss meldeplikt for tilsattes eierinteresser i selskaper eller foretak, selv om den 

tilsatte ikke utfører arbeid i slikt selskap. 

                                                      
48

 www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/immaterialrettsutvalget 
49

 Reglement for sidegjøremål ved Universitetet i Oslo vedtatt av Universitetsstyret 12. september 2006 
50

 www.uio.no/om/regelverk/personal/felles/sidegjoremal.html 
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Reglementet tar utgangspunkt i de alminnelige lover og regler om hvilke sidegjøremål og eierinteresser 

arbeidstakere kan inneha i tillegg til sitt tilsettingsforhold. 

Med universitets reglement for sidegjøremål ønsker en å tilpasse de generelle rettsregler som gjelder 

for sidegjøremål til universitetets særegne virksomhet. Dette betyr blant annet at tilsatte ved 

universitetet til en viss grad har større rett til å inneha sidegjøremål enn andre arbeidstakere. 

Sidegjøremål som er omfattet av definisjonen skal meldes til universitetet. Dette gjelder likevel ikke for 

mindre, uproblematiske oppgaver. Den sentrale bestemmelsen i reglementet er punkt 3, som trekker 

opp rammen for hvilke sidegjøremål som krever arbeidsgivers samtykke i form av skriftlig avtale. 

Skriftlig samtykke og avtale kreves for51: 

 Sidegjøremål som innebærer bruk av universitetets ressurser ut over det bagatellmessige; en slik 

avtale skal regulere vilkårene for bruken av ressursene, herunder betaling 

Utgangspunktet er at universitetets ressurser ikke skal benyttes til sidegjøremål. Dersom en skal tillate 

bruk av UiOs ressurser som for eksempel utstyr, laboratorier, modeller, samlinger, databaser og lokaler, 

bør sidegjøremålet ha faglig relevans og ikke fortrenge UiOs egen virksomhet. Det må opprettes avtale 

om vilkår for bruken, herunder betaling som normalt bør være markedsmessig. 

 Sidegjøremål som helt eller delvis forutsettes utført i normalarbeidstiden, ut over det 

bagatellmessige 

I veiledningen til reglementet står det at dersom en tilsatt skal tillates å bruke mer enn en 

bagatellmessig del av arbeidstiden på sidegjøremål, forutsetter dette at instituttlederen finner at tap av 

arbeidstid ikke har vesentlig negativ påvirkning på den tilsattes prestasjoner. For sidegjøremål som går 

ut over 20 prosent av normal arbeidstid, bør det normalt kreves at den ansatte har balanse i 

undervisningsregnskapet og en tellende vitenskapelig produksjon eller tilsvarende som ikke er lavere 

enn fakultetsgjennomsnittet, eller at sidegjøremål anses så verdifullt for UiO at det likevel bør tillates. 

Tidspunktet for utøvelsen av sidegjøremålet kan tillegges vekt, bl.a. der utøvelsen vil kunne medføre 

vanskeligheter med å gjennomføre undervisningsplaner. 

 Sidegjøremål som kan komme i konkurranse med universitetets egen virksomhet 

Sidegjøremål som innebærer samarbeid med, eller undervisning ved, andre forsknings- eller 

utdanningsinstitusjoner, er i utgangspunktet ønskelig og kan tilføre UiO vesentlige positive verdier og 

impulser. Dersom det er sannsynlig at et sidegjøremål direkte vil svekke UiOs evne til selv å lykkes med 

parallelle prosjekter i konkurranse om forskningsressurser, tildelinger, priser og lignende, eller har 

annen vesentlig negativ innvirkning på andre vedtatte mål for universitetets virksomhet, kan det likevel 

avslås. 

Sidegjøremål bør avslås dersom de står i konkurranse med UiOs egen virksomhet, herunder at de 

hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør UiOs eller Inven2s (inven2.com) pågående arbeid med å 

realisere den kommersielle verdien av patenter, immaterielle rettigheter og andre arbeidsresultater. Slik 

kommersialisering kan omfatte tjenesteyting som kurs og analysevirksomhet så vel som produkter og 

metoder. Der UiO beslutter å utvikle sin virksomhet eller utnyttelsen av sine rettigheter på nye områder 

og dette kommer i klar konflikt med eksisterende, tillatte sidegjøremål, må det foretas en vurdering av 

                                                      
51

 En nærmere redegjørelse om hva som aksepteres som sidegjøremål er gitt i Innstilling fra arbeidsgruppe for 
regulering av sidegjøremål 
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om sidegjøremålet påvirker UiOs konkurransesituasjon eller tillit på en måte som gjør at sidegjøremålet 

bør avvikles. 

Det vises også til Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiO 

punkt 1.1, der det bl.a. fremgår at aktiviteter som er helt eller delvis finansiert av eksterne kilder som 

hovedregel skal organiseres internt ved universitetet. 

 Sidegjøremål av langvarig eller spesielt omfattende karakter 

 Sidegjøremål som kan være egnet til å skape tvil om den ansattes vilje eller evne til å utføre sitt 

arbeid ved universitetet på den måten stillingens eller universitetets formål forutsetter herunder 

sidegjøremål som er enn sporadisk kan være egnet til å gjøre den ansatte inhabil i saker han har 

ansvaret for ved universitetet. 

I veiledningen til disse to gruppene sidegjøremål, fremheves det at en fast og langvarig tilknytning til en 

aktør kan skape grunnlag for tvil om den tilsattes tillit og integritet, blant annet ved at den tilsatte til 

ugunst for sin oppdragsgiver vil kunne påvirkes til å være mindre åpen for å ta inn over seg ny kunnskap. 

UiO bør være tilbakeholden med å tillate fast ansettelse av, partnerskap, styremedlemskap eller 

generelle langvarige oppdragsavtaler med aktører som i stor grad opererer innenfor den tilsattes 

arbeidsfelt, med unntak for institusjoner som har avtale med UiO om faglig samarbeid og delte 

ansettelser. 

UiOs tilsatte bør imidlertid tillates å påta seg enkeltstående oppdrag og avgrensede, løpende oppdrag, 

med mindre sidegjøremålet er spesielt egnet til å skape tvil om den tilsattes tillit og integritet. 

Det vil kunne oppstå slik tvil dersom oppdragsgiveren har en klar og vesentlig interesse som kan tenkes 

å påvirke utfallet av den tilsattes pågående vitenskapelige arbeid ved UiO. 

Tilsvarende bør UiO være varsom med å tillate at samme oppdrags-, arbeidsgiver eller mellommann 

gjentatte ganger engasjerer tilsatte til oppdrag som i sum får en vesentlig betydning for den tilsattes 

privatøkonomi, i tilfeller der den tilsatte er i posisjon til å påvirke utfallet av rettssaker, tillatelser, 

tildelinger og andre enkeltsaker til oppdragsgivers fordel, eller der arbeidet fremmer én konkurrents 

produkt- eller tjenesteutvikling fremfor andre konkurrenter. 

Den tilsatte bør ikke tillates å påta seg sidegjøremål som innebærer at vedkommende kan bli inhabil ved 

behandling av saker som faller innenfor vedkommendes stilling i mer enn sporadiske tilfeller. Dette vil 

bl.a. kunne omfatte tilfeller der den tilsatte i sin universitetsstilling er i posisjon til direkte eller indirekte 

å påvirke innkjøpsbeslutninger av betydning for oppdragsgiver eller på annen måte er i posisjon til å 

påvirke etterspørselen etter sidegjøremålet (som for eksempel ved beslutninger om UiOs kapasitet til 

pasientbehandling og laboratorieutnyttelse). 

Sidegjøremål som krever samtykke, behandles av den tilsattes nærmeste overordnede. Dette innebærer 

for instituttledere at beslutning treffes av dekanen, og for dekaner og fagdirektører at beslutningen 

treffes av rektor og universitetsdirektøren etter samråd. I tvilstilfeller skal den som har 

beslutningsmyndighet forelegge søknaden for sin overordnede. 

Ved endringer i sidegjøremål eller arbeidsforholdet ved UiO som tilsier revurdering, skal den tilsatte 

melde inn endringene eller søke om samtykke på nytt. Ved endringer i sidegjøremål eller 
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arbeidsforholdet ved UiO som tilsier revurdering, skal den tilsatte melde inn endringene eller søke om 

samtykke på nytt. Meldeplikten gjelder52: 

- Ved endringer i meldepliktige eierandeler mv. 

- Ved endringer i sidegjøremål som forutsetter universitets godkjenning 

- Ved endringer i arbeidsforholdet ved UiO som tilsier revurdering av registrerte sidegjøremål 

- Når universitetet ber om det.  

Styret vedtok i møte 21. juni 2011 at det skal være full offentlighet om sidegjøremål, og det fører til at 

sidegjøremålsregisteret skal være offentlig tilgjengelig. 

4.5  Lokale systemer  

 

4.5.1 Opplæring –  forskningsetikk på ph.d.-programmene  

Departementet skriver i proposisjonen at «Ansvaret for skolering i forskningsetikk er klart et ansvar for 

forskningsinstitusjonene, og slik skolering er viktig blant annet i doktorgradsutdanningen.» 

Opplæring i forskingsetikk på ph.d.-programmene er forskriftsfestet i UiOs ph.d.-forskrift:  

«Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå, 

med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i 

forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.»  

Ved UiO har hvert fakultet sitt eget ph.d.-program,53 hvert program har egne regler og retningslinjer, 

f.eks. når det gjelder innholdet i opplæringsdelen. Ved de fleste fakultetene inngår etikkundervisningen i 

større emner av ulikt omfang.  Ved noen fakulteter er omfanget av etikkundervisningen 

spesifisert/studiepoengnormert. I tillegg til etikkdelen i det obligatoriske introduksjonskurset, har Det 

medisinske fakultet et valgfritt emne om etikk og personvern i helseforskning.  

 

 

(www.uio.no/forskning/phd/) 

 
                                                      
52

 Se sidegjøremålsreglementet punkt 8 
53

 se www.uio.no/forskning/phd/ 
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4.5.2 Forskningsombudet  

Ved Det medisinske fakultet har det vært en ordning med Forskningsombud siden 23. april 2008. 

Tilbudet omfatter forskere ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Det 

medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Av mandatet for Forskningsombudet framgår det at 

formålet med ordningen er at Forskningsombudet skal være en kontaktperson for forskere som ønsker å 

ta opp etiske problemstillinger i saker som berører redelighet i forskning. Rollen som forskningsombud 

har til formål å bidra til håndtering av spørsmål om uredelighet blir ivaretatt på en betryggende måte, i 

samsvar med de føringer som ligger til grunn for § 5 (i daværende) lov om etikk og redelighet i forskning. 

Ombudsordningen er ment både å forebygge konfliktsituasjoner, samt ivareta den enkelte forskers 

interesser på en adekvat og fortrolig måte. Ordningen er besluttet å videreføres i samaksen mellom Oslo 

universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Institutt for klinisk medisin ved Det 

medisinske fakultet.  (Jfr. omtale under 5.4 Forskningsetisk utvalg versus Institutt for klinisk medisin). 

 

4.5.3 Rutiner for ivaretagelse av dyrevelferd  

Forskrift 18. juni 2015 nr. 761 om bruk av dyr i forsøk etablerer krav om at det skal være personell med 

kontrollansvar og krav om dyrevelferdsenhet i virksomheter hvor dyreforsøk foretas.  Ved UiO er det 

dyrestaller ved to enheter; Institutt for medisinske basalfag54 og Institutt for biovitenskap55 hvor det 

foreligger rutinebeskrivelser for å ivareta forskriftens krav.   

 

4.5.4 Forskningsetiske utvalg ved enhetene   

Det teologiske fakultet har et forskningsetisk utvalg56 som er et rådgivende organ for dekanen i 

forskningsetiske spørsmål. Utvalget skal arbeide for at forskningen ved fakultetet foregår innen 

forskningsetiske rammer, og fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål.  

Psykologisk institutt har opprettet en intern forskningsetisk komite57 som skal kunne rådgi og bistå 

studenter, kandidater og vitenskapelige i forskningsetiske spørsmål. 

5.  Kartlegging  

5.1.  Oversikt over institusjonelt etikk- og verdiarbeid 
Universitetsdirektøren bestilte høsten 2016 en oversikt over etikk- og verdiarbeidet ved UiO som ble 

fremlagt Universitetsstyret til orientering i sitt møte 7. februar 2017.58 Arbeidsgruppen har i sitt arbeid 

gått nærmere inn på de institusjonelle systemene ved UiO slik det fremkommer i denne rapportens 

kapittel 4, Organisering og institusjonelle systemer ved UiO. 

I styresaken er det også omtalt områder som ikke får direkte betydning for forskningsetikk, men som er 

viktig for verdiarbeidet ved UiO, for eksempel internasjonale avtaler UiO har sluttet seg til. Dette 

arbeidet må videreføres i en annen prosess enn implementering av ny forskningsetikklov. 

                                                      
54

 Institutt for medisinske basalfag 
55

 Institutt for biovitenskap 
56

 www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/tf/rad-og-utvalg/etikk/index.html 
57

 www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/psi/etikk/index.html 
58

 www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/1/o-sak-5-kartlegging-av-etikk--og-verdiarbeid-ved-uio.pdf  
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5.2. Kartlegging av tiltak for å fremme god vitenskapelig praksis ved UiO 
I forbindelse med oppstart av arbeidet for ble det også iverksatt en kartlegging på bestilling fra Forum 

for forskningsdekaner av hvilke tiltak enhetene har for å ivareta forskningsetikk og god vitenskapelig 

praksis. Målet med kartleggingen var å få en oversikt over hvordan enhetene operasjonaliserer sitt 

forskningsetiske arbeid.  

I kartleggingen som har blitt gjennomført ble fakultetene, sentrene og museene bedt om å gjøre rede 

for eksisterende tiltak for å fremme god vitenskapelig praksis knyttet til fire punkter som er sentrale for 

å etablere en god forskningsetisk kultur:  

 Lederforankring 

 Opplæring – av alle som driver med forskning, inkludert studenter.  

 Kompetanse – hos alle involverte, ikke minst ved internasjonalt samarbeid og ved samarbeid 

med næringslivet. 

 Forskningsetikk integrert i alle faser i forskningsvirksomheten: fra planleggingsfasen via 

søknadsutforming til gjennomføring, publisering og formidling av resultatene. 

 

På et overordnet nivå ser vi at forskjellige fakulteter har forskjellig fokus og forskjellige utfordringer. Det 

er også ulikheter innad på fakultetene. Noe av dette skyldes forskjeller i fagenes egenart, annet kan 

skyldes manglende bevissthet. Kartleggingen er også preget av de stramme tidsrammene som ble satt 

av rektoratet for dette arbeidet og ble også sendt ut før mandatet ble endelig vedtatt. Resultatet er noe 

ufullstendig, men samtidig ser vi at kartleggingen samlet gir en god oversikt over tiltak og aktiviteter 

som er iverksatt ved de ulike enhetene.  Selv om det gjenstår noe for å få en fullstendig oversikt over 

tiltak og aktiviteter ved de ulike fakultetene, erkjenner vi at arbeid med forskningsetikk er en dynamisk 

prosess, og vi håper arbeidsgruppens rapport vil gi enhetene et grunnlag for å gjennomgå og 

kvalitetssikre sine egne tiltak og rutiner. 

Nedenfor følger en gjennomgang av hvilke tiltak som ble meldt inn i forbindelse med kartleggingen.  

5.2.1 Lederforankring 

Fakultetene rapporterer at de bruker ledermøter for å ta opp forskningsetiske spørsmål ved behov. 

Forskningsetikk er også tema på dialogmøter mellom dekan og instituttledere. Noen steder tematiseres 

forskningsetikk i forskningslederfora på forskjellige nivåer og i seminarer for de ansatte. På 

instituttnivå/ i forskergrupper presenteres prosjekter og forskningsetiske spørsmål diskuteres. Enkelte 

enheter legger til rette for kompetanseheving av forskningsledere. I tillegg har flere løpende dialog 

med relevant kompetanse eksternt, som NSD, Forskningsetiske komiteer og internasjonale 

organisasjoner. 

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning gir rutiner for å delegere oppgaver i linjen. 

Ledere må påse at deltagere i forskningsarbeid har rett kompetanse og kjenner kvalitetssystemets 

rutiner. 

Flere fakulteter bruker medarbeidersamtaler som en arena for å få bevissthet rundt god vitenskapelig 

praksis. Å trekke forskningsetikk inn i intervjusamtaler nevnes også som et mulig tiltak.  
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5.2.2 Opplæring 

Det framstår som ulikt hvor tidlig i studieløpet studentene blir kjent med forskningsetikk. Noen 

tematiserer forskningsetikk allerede første studieår, og de fleste melder at de har forskningsetikk 

integrert i emner på bachelornivå.  

Forskningsetikk beskrives som en integrert del av masterutdanningen. Det er også andre tiltak for 

masterstudenter, som oppstartsamtaler, en introduksjonsuke hvor forskningsetikk inngår eller 

forskningsseminarer. Enkelte melder fra om revisjon av BA- og MA-programmer, hvor forskningsetikk er 

tiltenkt en større plass. 

For ph.d. er etikkopplæring forskriftsfestet, og alle ph.d.-programmene har forskningsetikk som en fast 

komponent. Det gis i tillegg også flere ikke-obligatoriske kurs i forskningsetikk. At kandidatene må følge 

forskningsetiske regler er også nedfelt i opptaksavtalen på ph.d.-programmet. Forskningsetikk tas ved 

flere fakulteter opp i introduksjonssamtalen som gjennomføres med nye stipendiater. Veiledere spiller 

også en sentral rolle i å gi en innføring i hva som forventes til studenter og ph.d.-kandidater. Opplæring 

av ph.d.-kandidater som veiledere for masterkandidater nevnes også som et tiltak for å styrke 

forskningsetisk bevissthet. 

Der det finnes forskerlinjer får disse studentene opplæring i forskningsetikk. Flere melder om rutiner for 

informasjon til nyansatte, deriblant et introduksjonsprogram hvor forskningsetikk også er et tema.  

5.2.3 Kompetanse – hos alle involverte 

Flere påpeker at ansatte med førstekompetanse har god kunnskap om forskningsetikk. En utfordring i 

den nye loven er institusjonens ansvar for at alle som deltar i forskning, inkludert eksterne 

samarbeidspartnere, skal være kjent med anerkjente forskningsetiske normer.  Noen skriver at de ikke 

har tiltak, andre forutsetter at anerkjente forskere det samarbeides med ivaretar forskningsetisk 

standard. Det har også blitt meldt inn ønske om mer systematiske kollektive samtaler om god 

vitenskapelig praksis. Det står generelt lite om samarbeid med næringsliv, men museene har stor 

kontaktflate med samfunnet som til dels er regulert av eget regelverk. 

Flere melder om at de har informasjon om retningslinjer på nett, og sørger for oppdatert kunnskap om 

hvilke regler som gjelder og hvor informasjonen finnes.   

Det trekkes også fram at deltagelse på konferanser og i prosjekter med internasjonale partnere 

innebærer at forskerne blir testet og korrigert. Konsultasjon med eksterne instanser med forskningsetisk 

kompetanse, nasjonalt og internasjonalt, er også kompetansehevende. 

5.2.4. Forskningsetikk integrert i alle faser i forskningsvirksomheten  

Fakultetene forventer og har fokus på at forskningsetiske retningslinjer og god vitenskapelig følges i alle 

faser av forskningsvirksomheten. 

Søknads- og oppstartsfasen 

Mange melder om at de har rutiner for inkludering av forskningsetikk ved søknad om eksterne midler. I 

noen tilfeller er det egne etikkomiteer for søknader om forskningsmidler. Det finnes også enkelte lokale 

forskningsetiske utvalg. 

Institusjonaliserte møtepunkter mellom instituttleder og forskere som skal utvikle prosjektsøknader, 

forhåndsvurdering av forskningsprosjekter og avklaring av ansvar samt etablerte oppstartsmøter for nye 

prosjekter som bl.a. skal bidra til avklaring av forskningsetiske spørsmål som datadeling og 
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sampublisering, er forskjellige tiltak i søknads-/oppstartsfasen av prosjekter. Administrativ støtte er 

koblet på i søknadsprosessen. 

Kontrakter og samarbeidsavtaler gjennomgås av ledelsen og forskningsadministrasjonen, bl.a. for å sikre 

eierskap til og publisering av forskningsresultater. Dette gjelder særlig ved samarbeid med 

oppdragsgivere eller partnere utenfor akademia. 

For helseforskningsprosjekter er det rutiner for REK-søknader. Hvordan disse rutinene formidles ser ut 

til å variere. Også godkjenninger fra andre aktuelle instanser nevnes. 

Noen enheter har maler for ph.d.-prosjektbeskrivelser som inneholder et punkt om etikk. Det vurderes 

om dette skal innføres flere steder. Noen krever at alle nødvendige godkjenninger er innhentet før du 

kan få endelig opptak på ph.d.-programmet. 

Gjennomføring 

For arbeid i laboratorier skal alle forsøk dokumenteres og journalføres.  

Enhetene har rutiner for lagring av forskningsdata. TSD er pålagt for lagring av data i helseforskning. 

Lederne på ulike nivåer har løpende oversikt over forskingsprosjekter 

Publisering 

Å skape bevissthet rundt regler for sampublisering (deriblant Vancouver-reglene) trekkes fram. Alle 

fakultetene har krav om medforfattererklæringer for artikler i doktorgrader med flere forfattere. Noen 

krever i tillegg medforfattererklæringer ved all sampublisering. Et spørsmål som reises er når i prosessen 

forskerne kan gå ut med forskningsresultater. 

5.2.5 Andre innspill fra fakultetene  

Det er ønske om at samarbeidsavtaler ved internasjonalt samarbeid som involverer studiesiden også 

inkluderer krav om god vitenskapelig praksis. 

 

Det er ønske om flere kurs i lagring av sensitive data, styrking av kurs for datahåndteringsplaner og 

informasjon om datalagringsløsninger. 

Det er forslag om å ta inn en passus om forskningsetikk i arbeidsavtalen – særlig med tanke på personer 

med utdannelse fra andre institusjoner. 

Det foreslås at UiO i samarbeid med de nasjonale forskningsetiske komiteene produserer case-

eksempler/dilemmaøvelser som ressurser for opplæring om og refleksjon rundt god vitenskapelig 

praksis. 

Noen enheter oppfordrer ansatte til å drive med formidling og forskningsbasert deltagelse i 

samfunnsdebatten. 

6. Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger  

6.1 Innledning 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid gjennomgått Prop. 158 L (2015-2016), De forskningsetiske komiteene 

sine retningslinjer, relevant lovgivning og UiOs institusjonelle systemer som underlag for god 

forskningsetisk praksis. Slik det fremkommer under diskusjonen av mandatet (punkt 2.3 i rapporten) har 

arbeidsgruppen valgt å tilnærme seg mandatet gjennom fire punkter med underpunkter som speiler 
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oppmerksomhetsområdene som er vektlagt av departementet i forarbeidene til ny forskningsetikklov, jf. 

punkt 3.1 Hva er forskningsetikk? i Prop. 158 L (2015-2016). 

6.2 Organisering – roller og ansvar 
Arbeidsgruppen er seg bevisst at arbeidet med forskningsetikk nødvendigvis er en dynamisk prosess 

innenfor de enkelte forskningsområder, og at god vitenskapelig praksis må utvikles i de enkelte 

forskningsmiljøene. Arbeidsgruppen er seg bevisst at hvilke type forskning som gjennomføres ved et 

breddeuniversitet som UiO, og hvilken rettighetspolitikk UiO har, har betydning for hvilke 

forskningsetiske problemstillinger som må håndteres for å ivareta den forskningsetiske standarden som 

forventes. Å sikre god vitenskapelig praksis, og etterlevelse av anerkjente forskningsetiske normer og 

aktuelt lovverk, vil skje ved at den enkelte enheten holder oppmerksomhetsområdene som står under 

punkt 2.3 i rapporten opp mot fagdisiplinene ved enheten. Det innebærer at den operative vurderingen 

av forskningsetikken vil måtte være tilpasset enhetens forskningsområder.  

Tiltak 1: Rapporten brukes som utgangpunkt for videre prosessarbeid på enhetene. I dette arbeidet må 

enhetens fagdisipliner og egenart ivaretas. Arbeidet bør reflekteres i UiOs årsplan. Status for arbeidet 

anbefales å være tema i dialogmøtene mellom fakultetene og UiOs ledelse. 

Arbeidsgruppen tar videre som utgangspunkt at UiO bør bygge en ytterligere god institusjonskultur og 

praksis for forskningsetikk. Dette vil ha sitt naturlige utspring fra UiOs øverste ledelse og bringes ned i 

linjestrukturen helt ut til forskningsgruppene. Det er derfor arbeidsgruppens anbefaling at 

forskningsetikk reflekteres i dagsorden på ledelsens møter ved UiO på alle nivåer (jf. under punkt 5.1).  

Tiltak 2: Forskningsetikk settes opp som fast punkt på ledermøter på alle nivåer ved UiO 

UiOs institusjonelle systemer er gjennomgått i rapportens kapittel 4. Arbeidsgruppen opplever at disse 

systemene i stor grad ivaretar forskningsetikk, men dessverre er tilgangen, informasjonen og 

oppbyggingen lite ensartet. UiOs forskningsetiske systemer kan derfor oppfattes fragmentert, og det 

kan være vanskelig å se sammenhengen mellom de ulike systemene og hvor man kan søke bistand med 

oppgaveløsning. Arbeidsgruppen mener at noe av dette vil kunne løses ved å ha en bedre nettportal for 

forskere.  

Tiltak 3: For å sikre tilgang til informasjon må det utvikles en nettportal ved UiO. Det vil være 

hensiktsmessig at forskere selv gir innspill i forbindelse med utviklingen av en slik portal. 

Hvilke forskningsetiske normer forskere ved UiO må ha kjennskap til vil til dels avhenge av fagdisiplin og 

rolle. En vesentlig del av ansvaret for opplæringen vil således måtte påligge grunnenhetene. Forskere 

må kjenne retningslinjene, både de universelle og fagspesifikke med særskilt relevans for eget fagfelt, 

kjenne til hvordan forskningsetiske problemstillinger skal håndteres, kjenne til systemet for behandling 

av uredelighetssaker, og også kjenne til konsekvensene for brudd på god vitenskapelig praksis, herunder 

vitenskapelige uredelighet. Enhetene har ansvaret for opplæring i regelverk og forskningsetikk, og har 

ansvaret for å sørge for at det gis opplæring i forskningsetikk tilpasset rolle og fagdisiplin. Det skal 

fremgå klart hvordan enheten behandler forskningsetiske problemstillinger og bekymringsmeldinger, og 

hvor den enkelte kan søke råd og bistand i slike saker. Det ligger imidlertid også et ansvar hos den 

enkelte forsker eller stipendiat til å løfte frem problemer av forskningsetisk karakter ved egen enhet.  

 

Tiltak 4: Enhetene må gjennomgå sine opplæringsprogrammer innen forskningsetikk for å sikre at de er i 

henhold til lovens krav, herunder de krav som stilles gjennom lovens henvisning til ikke-rettslige 
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forskningsetiske normer. Det anerkjennes at det ansettes mange forskere ved UiO fra andre 

utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt som må sikres god kunnskap om UiOs 

forskningsetikk.  

 

Tiltak 5: Det må utarbeides opplæringstilbud i forskningsetikk ved UiO som er rolletilpasset og bør 

benyttes ved tilsetting eller overgang til ny stilling. Man bør være særlig oppmerksom ved igangsetting 

av nye prosjekter og ved tilsetting av utenlandske forskere og integrering av dem i norsk arbeidskultur. 

 

Arbeidsgruppen er seg bevisst at de forskningsetiske retningslinjene utarbeidet av De nasjonale 

forskningsetiske komitéene også gjelder i en situasjon hvor forsker utfører andre oppdrag som har 

tilknytting til tilsettingsforholdet ved UiO. Eksempler på dette er å utføre forskningsoppdrag fra ekstern 

oppdragsgiver eller å ivareta et ekspertoppdrag. Ved UiO er det ønskelig å anvende de forskningsetiske 

retningslinjene i all virksomhet, og dersom det ikke lar seg gjøre, vil det kunne innebære at UiO ikke kan 

ta oppdraget.  

Tiltak 6: Revidere sidegjøremålsreglementet og Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og 

oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Universitetet i Oslo59slik at god forskningsetisk praksis ivaretas. 

Arbeidsgruppen viser til pålegget i den nye forskningsetikkloven om å opprette et institusjonelt utvalg 

som kan vurdere brudd på vitenskapelig redelighet. Det vises til at et slikt utvalg allerede er opprettet 

ved UiO, jf. foran under punkt 5.4.2, og at utvalget tilfredsstiller lovens krav. Utvalgets retningslinjer vil 

bli gjennomgått og oppdatert for å sikre at lovens krav er ivaretatt. Endelige retningslinjer fastsettes av 

rektor. 

Tiltak 7: Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet revideres.  

6.3  Forskningens innhold og dens betydning for mennesker, dyr og 

            samfunn 
UiO har institusjonelle systemer som ivaretar medisinsk og helsefaglig forskning, dyrevelferd samt 

forskning med bruk av personopplysninger. For helseforskning er det krav etter helseforskningsloven at 

forsker må legge fram en forhåndsvurdering før innsending til REK. Rutiner for dette fremkommer i 

kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning som er verktøyet i internkontrollarbeidet ved 

UiO.  Arbeidsgruppen viser videre til at det ved noen enheter er opprettet egne utvalg som bistår 

forskerne med å gjøre forskningsetiske forhåndsvurderinger ved oppstart av et nytt prosjekt.  

Arbeidsgruppen ser at det kan være behov for tilsvarende utvalg ved andre enheter som forskerne kan 

henvende seg til i forbindelse med oppstart av et prosjekt, for eksempel ved sosiologisk aksjonsforskning 

og forskning der studier av sårbare gruppers livssituasjon inngår (Jf. NESH punkt 21 om hensynet til 

utsatte grupper). Andre eksempler på problemstillinger som det per i dag ikke er noe kjent opplegg for 

ved UiO, er forskningsprosjekter i andre kulturer (Jf. NESH punkt 23 om forskning i andre kulturer). I slike 

tilfeller kan det være hensiktsmessig at det foretas en forskningsetisk vurdering ved planlegging og 

oppstart av prosjektet for å sikre at gjennomføringen er i tråd med god vitenskapelig praksis. 

Intensiteten i prøvningen av det forskningsetiske aspekt kan variere. Innenfor enkelte disipliner kan det 

være tilstrekkelig med rutineinstruks til bedømmelseskomitéen for oppstart av prosjekter.  

                                                      
59

 www.uio.no/om/regelverk/forskning/eksternfinansiert/interne-retnl-boa.html#toc10 
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Ved UiO foreligger det heller ikke rutiner eller systemer som kan støtte forskere som skal gjøre 

vurderinger knyttet til «føre-var-prinsippet». Arbeidsgruppen viser til at dette er en type forskningsetisk 

vurdering som vil gjøres i forbindelse med vurdering av oppstart av et prosjekt. 

Tiltak 8: Enhetene bør vurdere å etablere rutiner og utvalg som kan gi tilpassede forhåndsvurderinger av 

forskningsprosjekter som reiser særlige forskningsetiske spørsmål. 

Tiltak 9: Det innføres et system for løpende oversikt over alle forskningsprosjekter ved den enkelte enhet. 

6.4  Forskningssamarbeid – forhold mellom forskere og mellom forskere og 

            samfunn 
For å unngå interessekonflikter, må enhetene påse at forskere ved UiO har kjennskap til IPR-

reguleringene ved UiO og til sidegjøremålsreglementet. Arbeidsgruppen viser til at UiO i dag har et 

sidegjøremålsregister, og at styret har vedtatt at sidegjøremålsregisteret skal offentliggjøres i sin helhet. 

Dette vil bidra til å skape den gjennomsiktigheten om interessekonflikter som er ønskelig standard ved 

forskningsinstitusjoner, jf. NENT punkt 18 bokstav a og c. Når det gjelder andre verv enn dem som er 

registrert som sidegjøremål, jf. NENT punkt 18 b, er disse ikke registrerte ved UiO i dag.  

For at forskere skal melde inn sidegjøremål og ellers opplyse om interessekonflikter fordrer det en 

forståelse av hva som kan være en forskningsetisk interessekonflikt. For forskere som har sidegjøremål 

eller som har andre gjøremål som nevnt i NENT punkt 18, vil forskeren selv måtte vurdere fortløpende 

om det er en interessekonflikt. Ved tilsetting gjøres den tilsatte oppmerksom på at sidegjøremål krever 

særskilt tillatelse.  Arbeidsgruppen vil imidlertid anbefale at det den tilsattes nærmeste leder 

gjennomgår sidegjøremålsreglementets betydning for interessekonflikter.60  

Tiltak 10: Ved tilsetting gjennomgår nærmeste leder sidegjøremålsreglementet og dets betydning for 

interessekonflikter med den tilsatte. 

Arbeidsgruppen viser videre til at selve vurderingen knyttet til godkjenningen av et sidegjøremål, kan 

være krevende. Det som er spesielt viktig, er, som NENT fremhever, å skape bevissthet rundt 

betydningen av slike koblinger til interesser utenfor institusjonen, og at det er gjennomsiktighet rundt 

slike interesser. Arbeidsgruppen mener derfor det kan være hensiktsmessig å vurdere tiltak for å 

forsterke rutinene rundt godkjenning av sidegjøremål ved fakultetene.  

Tiltak 11: Enhetene bør utarbeide egne rutiner for å styrke arbeide med godkjenning av sidegjøremål. 

Arbeidsgruppen viser videre til at Vancouveranbefalingene om medforfatterskap nå brukes som 

standard innenfor de fleste fagdisipliner, og at dette er sentrale forskningsetiske normer som enhetene 

bør påse at alle kjenner til.  Jf. Tiltak 1  

Arbeidsgruppen viser videre til at eierskap til data og reglene for sikker datahåndtering må forutsettes 

kjent av alle forskere ved UiO. Jf. Tiltak 1 

I kapittel 3 i rapporten fremgår det at personsensitive opplysninger som benyttes i forskning skal 

håndteres på en sikker måte. UiO har et personvernombud for forskning som benytter sensitive 

personopplysninger som ikke faller inn under helseforskningsloven. Videre har UiO et 
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 Arbeidstaker må ikke inneha bistilling, bierverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det 

ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Vilkår fremgår av ”Reglement om 

sidegjøremål ved UiO”: www.uio.no/om/regelverk/personal/felles/sidegjoremal.html 
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internkontrollsystem for medisinsk og helsefaglig forskning som også ivaretar personopplysningsloven. I 

dette internkontrollsystemet stilles det krav om at TSD må benyttes til lagring av personsensitive data. 

Et slik krav er ikke gjort gjeldende for forskning som vurderes av personvernombudet, NSD. 

Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at TSD blir obligatorisk for lagring av all forskning som benytter 

sensitive personopplysninger. 

Tiltak 12: TSD blir obligatorisk for lagring av all forskning som benytter sensitive personopplysninger. 

Videre er Open Access UiOs holdning til publiseringspraksis, og det vil være enhetens ansvar å 

gjennomføre dette. Jf. Tiltak 1 

6.5  Veileder- og mentorforhold 
Arbeidsgruppen viser til at UiO har etiske retningslinjer for veiledere som regulerer relasjonen mellom 

veileder og kandidat. Arbeidsgruppen viser til retningslinjenes punkt VI om faglig redelighet, som går på 

veileders bruk av kandidatens datamateriale, er et særlig viktig punkt med tanke på at det kan oppstå 

konflikter eller at asymmetrien mellom veileder og kandidat gjør seg særlig gjeldende. Arbeidsgruppen 

ser behov for å revidere retningslinjene, da de ikke fanger opp nyansene mellom fagdisiplinene i 

eierskap til forskningsdata og forskningsresultater. Det er viktig å være seg bevisst disse nyansene når 

man tilnærmer seg spørsmål knyttet til eierskap til data og deling av data forskningsetisk. 

Tiltak 13: Revidering av etiske retningslinjer for veiledere ved UiO for å ivareta de forskjellige 

fagdisiplinene. 

 

Arbeidsgruppen viser videre til at det ved UiO er et eget undervisningsprogram for veiledere i regi av 

FUP, men har ikke gjennomgått dette med sikte på å avklare om dette ivaretar forskningsetiske hensyn i 

tilstrekkelig grad. Ansvaret for denne opplæringen er institusjonelt. Arbeidsgruppen viser til at modulen 

ikke er obligatorisk i dag.  

Tiltak 14: Tilsatte som skal inn i roller som veiledere eller prosjektleder bør gjennomføre opplæring for 

veiledningsrollen. 

Det vil kunne være behov for bistand i forholdet veileder-stipendiat/forsker dersom det oppstår 

vanskeligheter underveis. Her har fakultetene ulike ordninger. Ved Det medisinske fakultet vil 

Forskningsombudet ha denne funksjonen, mens de to vitenskapsombudene som skal tilsettes vil få 

tilsvarende funksjon innenfor HumSam- og MedNat-områdene. Ved Det juridiske fakultet er det etablert 

en mentorordning for kvinnelige stipendiater. Det vil være opp til de enkelte enheter å etablere slike 

ordninger. Andre måter å sikre et godt forhold mellom veileder og stipendiat er medarbeidersamtalen, 

midtveisevalueringen og årlige fremdriftsrapporter ved ph.d.-programmene. Arbeidsgruppen finner det 

også tjenlig at relasjonen mellom veileder og kandidat ses i sammenheng med kravene i UiOs 

kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Jf. tiltak 1. 
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