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Medisinsk og helsefaglig forskning 

Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og 

sykdom. 

 

Forskningsansvarlig 

Institusjon eller annen juridisk eller fysisk person som har det overordnede ansvaret for 

forskningsprosjektet, og som har de nødvendige forutsetningene for å kunne oppfylle den 

forskningsansvarliges plikter etter loven. 

 

1. Hensikt 

Hensikten med denne rutinen er å sikre at forskningsansvarliges plikter oppfylles ved Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet og at delegering av oppgaver fra forskningsansvarlige 

dokumenteres. 

 

2. Omfang 

Denne rutinen gjelder for all forskning ved fakultetet som omfattes av helseforskningsloven. 

 

3. Ansvar og delegering av oppgaver ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Dekanen vil alltid være universitetsdirektørens (forskningsansvarliges) representant ved fakultetet, 

og er delegert forskningsansvarliges plikter og oppgaver som angitt under kapittel 3 i 

Rutinebeskrivelse 01: Ansvar og delegering av oppgaver ved UiO i henhold til helseforskningsloven. 

 

Dekanen kan delegere forskningsansvarliges plikter og oppgaver videre til instituttleder/ enhetsleder. 

Slik delegering skal være dokumentert, jfr. Skjema for fast delegering av oppgaver. Instituttleder/ 

enhetsleder kan delegere forskningsansvarliges plikter og oppgaver videre til underliggende nivå der 

dette er hensiktsmessig (f.eks. delegering til forskningsgruppeleder). Slik delegering skal være 

dokumentert, jfr. Skjema for fast delegering av oppgaver. Fakultetets medarbeidere som til enhver tid 

innehar rollen som prosjektleder kan ikke delegeres ansvar, men skal ha oversikt over krav og 

regelverk som gjelder for forskningen, og over UiOs kvalitetssystem for medisinsk- og helsefaglig 

forskning (se forøvrig Rutinebeskrivelse 01). 

 

Oppgaver som er fast delegert fra dekan eller institutt/ enhetsnivå fremgår av Skjema for fast 

delegering av oppgaver. Oppgaver som ikke merkes som delegert, forblir på fakultetsnivå. 

 

Oppgaver skal delegeres til roller eller til stillinger, ikke til navngitte personer. Når nye personer trer 
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inn i en rolle eller stilling, må de informeres om hvilke oppgaver som er delegert til dem. 
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4. Løpende oversikt over medisinsk og helsefaglig forskning 

Det pålegges institutter/ enheter at det føres løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige 

forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger 

innen eget ansvarsområde.  

 

5. Internkontroll 

Med internkontroll menes systematiske tiltak som fremmer god forskning og som sikrer at 

forskningen planlegges, organiseres, gjennomføres og avsluttes i samsvar med krav fastsatt i eller i 

medhold av helseforskningsloven. Internkontroll skal dokumenteres og utformes i den form og det 

omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. 

 

I forbindelse med fakultetets tertialrapportering skal rutiner for oppstart, gjennomføring og 

avslutning av forskningsprosjekter, håndtering av personopplysninger og kontroll av 

informasjonssikkerhetstiltak gjennomgås og det skal vurderes om de fungerer etter hensikten. 

 

6. UV-fakultetets kvalitetssystem 

Følgende dokumenter vil utgjøre fakultetets kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning, 

og skal være lett tilgjengelige på fakultetets hjemmesider. 

 Rutinebeskrivelser 

Rutine 1 - Ansvar og delegering av oppgaver i henhold til helseforskningsloven  

Rutine 2 - Prosjektleders ansvar og oppgaver i henhold til helseforskningsloven  

Rutine 3 - Sponsors og hovedutprøvers ansvar og oppgaver ved klinisk legemiddelutprøving  

Rutine 4 - Sponsors og hovedutprøvers ansvar og oppgaver ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr  

Rutine 5 - Bruk av humant og biologisk material til forskningsformål  

Rutine 6 - Lagring og håndtering av forskningsdata  

Rutine 7 - Internkontroll og revisjon (tilsyn) 

 

 Skjema for fast delegering av oppgaver (utfylt og signert) 

 Løpende oversikt over medisinske og helsefaglige prosjekter 

 Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine1/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine1/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine2/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine2/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine3/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine3/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine4/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine4/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine5/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine5/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine6/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine6/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine7/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/regelverk-og-forskningsetikk/kvalitetssystem-helse/rutinebeskrivelser/rutine7/
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 Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 


