
Vitenskapsombudet
Knut W. Ruyter

Status og vurdering av arbeid med forskningsetikk 

Universitetsstyret 10.3.2020



11.03.2020 3

Status 

• Nasjonalt granskningsutvalg (2019): UiO saksbehandlings-
og systemfeil 

• Opprettelse av vitenskapsombud (vedtatt 2018, tilsatt aug. 
2019)

• UiO strategi 2030 for intensivering av arbeid med 
forskningsetikk og systematisk opplæring

• Igangsatte tiltak og ytterligere forbedringspotensiale
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Rolle og oppgaver

• UiO mandat (2018): 
- konfidensiell rådgiver og megler, 
- uavhengig av linjen, 
- kun årsrapportering til universitetsstyret,
- ikke ment for de mest alvorlige sakene eller for de hvor det 

allerede foreligger brudd, men for de «korrigerbare», på et 
så lavt og tidlig tidspunkt som mulig. 
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Oppgaver og utfall 

• Henvendelser (2019: 31 – 2020 pr dags dato: 39)
• Type saker: medforfatterskap, plagiat, «overtakelse» av 

andres prosjekter, vitenskapelige bedømmelser til 
doktorgrad og stillinger, oppdragsgiveres «involvering», 
forskningsdatahåndtering, manglende rådata (og mistanke 
om konstruksjon/fabrikkering)

• Sjelden helt «rene» saker, oppblandet med konflikter, 
konkurranse, utfrysning, maktbruk og rolleblanding 
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Vurdering

• Mange saker har latt seg løse 
• Noen er henvist (med anbefaling) til rett instans (linje, FEU, 

tidsskrift)
• Noen lar seg ikke løse (retthaveri) 
• Noen saker (løste og uløste) fører til ønske om hvordan 

forebygge – fra forhåndsavtaler via opplæring til 
retningslinjer 
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Inntrykk (av betydning?) 

• Halvparten av henvendelser fra ledere (støttefunksjon, mm)
• Megling mellom parter (kommunikasjon, overvåkning) 
• Utblåsningsventil – nok å bli tatt på alvor (sjelesorg)
• Høy terskel for å si fra – redsel for konsekvenser 

(mellommann)
• Uvitenhet om forskningsetiske normer (aldri hørt om eller 

hørt om, men følger ikke) (opplyser)
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Prekært: medforfatterskap

• Avgjørende for akademisk merittering
• Studier viser at 1 av 4 artikler inneholder uberettiget 

forfatterskap
• Uforpliktende og vage regler (følg skikk og bruk i ditt fag) 
• Forvanskes av økende internasjonalt samarbeid, også innen 

humaniora og på tvers av disipliner (f.eks. livsvitenskap)
• Drivere – (metriske) impaktfaktorer, økonomiske incentiver, 

med fristende manipuleringsmuligheter
• Fare: undergraver tilliten til merittering 
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Forbedringspotensiale for UiO for implementering

• Preview av forslag fra årsrapport som blir fremlagt på et 
senere møte.

• «Anerkjente forskningsetiske normer» bør bestemmes og 
følges av UiO. Vancouver-reglene (kriterier for akademisk 
forfatterskap), DORA-erklæringen (vurdering av 
vitenskapelig innhold), Montreal-erklæringen (cross-
boundary research collaboration). Arbeidsgruppe ledet av 
Bjørn Ramberg nedsatt … 

• Systematisk opplæring av fast vitenskapelige ansatte, 
obligatorisk og med sertifisering.
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Forbedringspotensiale forts 

• Gi mulighet for reell anonym varsling gjennom Si-fra-
systemet. (Nå etablert en egen varslingskanal for brudd på 
forskningsetiske normer)

• Styrke Forskningsetisk utvalg gjennom synlighet, 
offentliggjøring av uttalelser og tildeling av saker

• Revidere Retningslinjer for behandling av enkeltsaker (som 
dere vedtok for mindre enn et år siden) (unnskyld!): sentralt 
råd, fordeling til VO, FEU, linjen, ikke nødvendigvis først i 
linjen, rapporteringslinjer, styrke at linjen har myndighet til å 
behandle og avgjøre enhver forskningsetisk sak (slik det 
står I,2)11.03.2020 13
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