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1. VITENSKAPSOMBUDETS ROLLE OG OPPGAVER 

Vitenskapsombudets rolle og oppgaver ble fastsatt i et eget mandat vedtatt av 
Universitetsstyret den 12. september 2018. Opprettelsen av vitenskapsombudet er et viktig 
ledd i organisering av forskningsetisk arbeid ved Universitetet i Oslo.   
Mandatet fremhever at formålet med ombudet er å gi veiledning og råd til vitenskapelige 
ansatte som befinner seg i forskningsetisk problematisk situasjon. Det er også lagt opp til at 
vitenskapsombudet kan fungere som megler for å få løst tvister så tidlig som mulig og på 
lavest mulig nivå. 
Det er understreket at ombudet også skal være tilgjengelig for administrativt ansatte og 
ledelse som har ansvar for å håndtere og løse forskningsetiske problemstillinger.  
Vitenskapsombudet skal være en uavhengig instans utenfor ledelseslinjen og uten bindinger 
til enhetenes ledere.  
For de som henvender seg til ombudet er det understreket at vedkommende ikke skal være 
noens partsrepresentant.  
Vitenskapsombudet er ikke en klageinstans og har heller ikke avgjørelsesmyndighet men 
kan henvise til riktig instans for håndtering av saken, forutsatt samtykke fra den som 
henvendte seg.   
Vitenskapsombudet skal basere sin veiledning og megling på anerkjente forskningsetiske 
prinsipper og på relevante lover og regler som regulerer forskningen.   

 

Vitenskapsombudet 
Vitenskapsombudet tiltrådte 15. august 2019 i en 80% stilling for en periode på tre år, for alle 
fakulteter og fagområder.  Det eneste unntaket er ansatte ved Institutt for klinisk medisin ved 
Det medisinske fakultet. Dette instituttet inngår i en ordning med Oslo universitetssykehus 
og Akershus universitetssykehus, bl.a. med et Felles redelighetsutvalg. Høsten 2020 ble 
stillingen som forskningsombud (som det der heter) utlyst internt med søknadsfrist 1. 
desember. Vervet skal tilsvare en 20% stilling i et toårig åremål. Utlysningen forutsatte at 
dette ombudet må være utdannet lege, være professor kompetent og ha lang forsknings- og 
veiledererfaring innen kliniske fag.  
 
Vitenskapsombudets rolle og oppgaver blir fremmet av universitetsledelsen og gjort kjent for 
hele universitetet.  
 
Det er utarbeidet en egen nettside med utfyllende opplysninger om rolle og oppgaver, 
henvisning til retningslinjer og lover, ordninger ved UiO som skal ivareta forskningsetikk, 
samt ressursside med relevant litteratur. Årsrapporter blir også publisert der. 
https://www.uio.no/om/organisasjon/vitenskapsombud/. Nettsiden er i sin helhet tilgjengelig 
på engelsk.  
 
I samarbeid med Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon ble det også etablert 
en egen kanal i Si-fra-systemet for å melde mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer: https://www.uio.no/om/hms/si-fra/forskningsetikk/.  
 
 

2. OVERSIKT OVER HENVENDELSER  

Antall henvendelser 
Ombudet registrerte 116 henvendelser i løpet av 2020.  
 
Av disse dreide de fleste seg om saker hvor ombudet kunne bistå med råd, veiledning eller 
megling. Det har vært mange henvendelser om undervisning av ansatte (hovedsakelig 
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veiledere) (som ikke er forutsatt i mandatet), men som er etterkommet i den utstrekning tid 
har tillatt. Det har omfattet bidrag i allerede etablerte kurs og utvikling av innhold i læreplaner 
eller nye kurs for ansatte. I tillegg har ombudet blitt invitert til å delta i Universitetets 
arbeidsgrupper for å etablere en standard for forskningsintegritet og et felles 
opplæringsprogram for alle ansatte. Det har også vært noen henvendelser fra andre 
universiteter og institusjoner om en ombudsfunksjon også kunne være aktuell for dem.  
 
Åtte henvendelser er blitt henvist videre. Det gjelder f.eks. saker hvor det allerede foreligger 
antatte brudd på vitenskapelige normer, f.eks. plagiat av publisert artikkel. Disse er henvist til 
Forskningsetisk utvalg. I andre tilfeller, som heller ikke alltid ligger klart innenfor ombudets 
mandat, har ombudet vært behjelpelig med henvisning til rette instans.  
 
 

 
 
Fig. 1 Henvendelser 
 
 

Type saker  
 
Medforfatterskap 
Trettiseks henvendelser dreide seg om uenighet og tvister om medforfatterskap i 
vitenskapelige publikasjoner. Betydelige problemer oppstår særlig i samarbeidsprosjekter på 
tvers av fagområder og land. Typisk er at forskningsledere/veiledere/samarbeidspartnere 
gjør krav på forfatterskap, uten at de oppfyller krav til forfatterskap. Det er enkelt å gi et råd i 

I-sak 4 - side 5 av 16



Vitenskapsombudets årsrapport 2020  Side 5 av 15 
 
   

slike saker, men det er vanskelig å få gjennomslag på grunn av sedvane og kultur, at man 
må gi noe for å få, og at man kan være redd for at samarbeidet strander hvis krav ikke 
etterkommes. Berettiget opposisjon fra juniorforskere ender ofte opp med oppfordringer om 
å vise smidighet for samarbeidets skyld. Som regel er spørsmål om forfatterskap heller ikke 
omtalt i samarbeidsavtaler.  
 
Andre saker dreide seg om uenighet om hva som faktisk skal berettige til forfatterskap. Selv 
om det etter hvert er bred enighet om at Vancouver-kriteriene1, retningslinjene til NESH2 og 
COPEs retningslinjer3 skal legges til grunn, blir de tolket ulikt. F.eks. hva ligger i et 
«substansielt» bidrag, eller hva innebærer «kritisk revisjon av vesentlig intellektuelt innhold». 
Kan det være nok at en antatt medforfatter kun slutter seg til siste utkast? Vansker med å 
oppfylle kravene, øker med antall forfattere, og spiller da også over i strider om rekkefølge i 
forfatterskap – og da med nye vurderinger av komparative sammenligninger om hvem som 
har bidratt mest og best.  
 
Mange av disse sakene er tunge og tidkrevende å megle. Noen har latt seg løse i 
minnelighet, andre blir stående uløst. Noe av dette skyldes også at det er veldig uklart hvem 
som kan (og skal) ta avgjørelser om hva som berettiger til forfatterskap og hvem som avgjør 
tvister. Vancouverkriteriene – og COPE - henviser til institusjon, men min erfaring er at 
institusjonen (i linjen) vegrer seg for å ta en slik sak og helst vil henvise den tilbake til 
prosjekt, veileder e.l. I ett tilfelle har heller ikke Forskningsetisk utvalg tatt stilling til 
berettigelse av forfatterskap. I to ganske fastlåste saker besluttet angjeldende fakultet å ta 
saken til behandling og avgjøre tvisten om forfatterskap.  
 
I de senere år er det også innen samfunnsvitenskap og humaniora blitt mer vanlig å ta med 
studenter (endog fra bachelor-nivå) i forskningsarbeid og med løfte om forfatterskap. Dette 
er i all hovedsak positivt, men det kan bli veldig vrient hvis veileder mener at krav til 
forfatterskap likevel ikke er oppfylt. Noen årsaker kan være manglende forventningsavklaring 
og avtaler, manglende oppfølging og rettledning – for at studenten skal forstå hva som er 
kravene for å bli inkludert som forfatter. I et par tilfeller «løste» veiledere problemet ved selv 
å utrette det meste av forskningsarbeidet og skrive forskningsartikkelen – og la studenten 
oppføre som medforfatter, endog førsteforfatter. Det er vel å gjøre studenten en 
bjørnetjeneste.  
 
Mistanke om plagiat 
Åtte henvendelser dreide seg om mistanke om plagiat. I to tilfeller ble det gjort visse 
forundersøkelser før sakene ble henvist til Forskningsetisk utvalg. Jeg kjenner ikke til utfallet 
av denne behandlingen, da rådgivende uttalelser fra utvalget ikke blir offentliggjort. I de 
øvrige sakene dreide det seg om forespørsler fra forskningsstøtte, ledelse eller en kollega 
om hva som bør gjøres ved mistanke om fusk. De fleste av disse dreide seg om varierende 
grad av omfang av tekstsammenfall (fra ca 10% til 60%), noen uten referanse i det hele tatt, 
noen med bortgjemte referanser, noen med generelle referanser. Arbeidene var alt fra 
innleverte mastergrader, forskningsrapporter og publiserte artikler. I to tilfeller hadde artikler 
kopiert store deler av pågående doktorgradsarbeider. Den ene var publisert, den andre var 
antatt for publikasjon. I begge tilfeller anbefalte jeg at henvenderne kontaktet angjeldende 

                                                
1 Vancouver kriteriene er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors, Defining 
the Role of Authors and Contributors. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-
responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html  
2 Retningslinjene ble sist revidert i 2016: https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-
sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-humaniora-juss-og-teologi/. Disse er nå 
under revisjon, også med hensyn til forfatterskap 
3 COPE står for Committee on Publication Ethics og har blant annet utgitt retningslinjer for hvordan 
man bør håndtere konflikter om forfatterskap. https://publicationethics.org/resources/guidelines-
new/how-handle-authorship-disputesa-guide-new-researchers  
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tidsskrift. I det ene tilfellet ble den publiserte artikkelen trukket. I det andre ble publiseringen 
stoppet med krav til betydelig omarbeiding og anerkjennelse av den andres arbeid.  
 
Mistanke om overtakelse av prosjekter 
Tretten henvendelser dreide seg om ulike former for overtakelse av hele – eller deler – av 
prosjekter. Det er vanskelig å klassifisere og bedømme «overtakelsen». Er det opprinnelige 
prosjektet en del av et vitenskapelig felleseie (universal communism etter Merton) som 
enhver (medarbeider) kan overta/videreføre/bygge videre på i «nye» forskningsprosjekter? 
Eller er det et regelrett tyveri av et prosjekt som overtakeren selv gjennomfører og får 
finansiert? Eller skal det heller forstås som et plagiat av et prosjekt som videreføreren gjør til 
sitt eget? I ett tilfelle var det en juniorforsker som hadde overtatt/videreført et etablert 
prosjekt og omsøkt på nytt gjennom en annen institusjon (med noen små justeringer), uten 
den opprinnelige prosjektleders viten eller samtykke. Det videreførte prosjektet hadde noen 
referanser til det opprinnelige prosjektet, men fremsto som nytt og eget. Ombudet 
undersøkte begge prosjekter og kom til at det nye var så godt som identisk med det gamle, 
med noen små endringer. Saken ble henvist til relevant linjeledelse ved UiO. Etter grundig 
behandling og samtale med den andre institusjonen, anmodet UiO om at prosjektet burde 
trekkes og implementeringen avsluttes. Institusjonen bestred at det dreide seg om samme 
prosjekt, med vekt på vesentlige forskjeller i det nye prosjektet, men beklaget at 
prosjektleder ikke var informert. REK, som hadde godkjent begge prosjektene, ble forespurt 
om saken, men valgte å legge den andre institusjonens redegjørelse til grunn og avviste å 
foreta en reell vurdering av om det dreide seg om samme prosjekt.  
 
De fleste overtakelsene skjer imidlertid fra overordnete (forskningsledere eller veiledere) 
eller mellom (konkurrerende) forskerkollegaer. Henvendelsene ble gjort under forutsetning 
om konfidensialitet. Etter inngående undersøkelser var jeg i flere tilfeller overbevist om 
uberettiget overtakelse og manglende anerkjennelse av forskerbidrag. Bortsett fra i ett 
tilfelle, valgte alle ikke å gå videre med saken. Begrunnelsen var som oftest at det var godt å 
bli tatt på alvor og trodd, men at belastningen ble ansett for å være for høy og redsel for 
represalier påtakelig. Den ene, som valgte å ta opp saken i eget forskningsmiljø, fikk 
gjennomslag for at det overtatte prosjektet ble stanset, men ikke uten bebreidelser om å 
være forskningsetisk skinnhellig, med konsekvenser om å bli holdt utenfor i fremtidig 
forskningsarbeid.     
 
Bedømmelse og vurdering til vitenskapelige stillinger 
Det var også en økning i henvendelser om grunnlag for bedømmelse og vurdering for 
ansettelse i midlertidige og faste vitenskapelige stillinger. Det dreide seg i hovedsak om alt 
fra prosesser for oppnevning til sakkyndig komite, grunnlaget for faglig bedømmelse og 
rangering og til ansettelsesmyndighetens mulighet og plikt til også å bedømme pedagogisk 
kompetanse og personlig egnethet. Oppnevning til komite dreide seg særlig om kandidatens 
(og veileders) mulighet til å foreslå personer som man kjenner godt fra før, har samarbeidet 
med og som man tenker vil være velvillig innstilt. Foreslåtte kandidater til komite – og 
fakulteter - synes usikre på hva som gjør dem inhabile, og om det er de selv, eller fakultetet 
som skal avgjøre det. I de to tilfellene som dreide seg om grunnlaget for faglig bedømmelse, 
handlet det om hvorvidt det er akseptabelt at det kun er impaktfaktor som legges til grunn for 
bedømmelse og rangering. Når det gjelder regler for ansettelser i faste vitenskapelige 
stillinger er den gjennomgående godt regulert. De tilfellene jeg har fått innsikt i, kan likevel 
tyde på at det er et visst rom for manipulering i kulissene. Det er f.eks. vanskelig å 
etterprøve skikkethetsvurderinger (personlig egnethet) pga av liten eller ingen 
dokumentasjon (og da hjelper heller ikke innsyn). I ett tilfelle var en søker innstilt som nr. 1 
av den sakkyndige komiteen, men etter behandling i tilsettingsutvalget var søker fjernet fra 
listen av rangerte. Ved forespørsel fikk søker vite at utvalget – i muntlige overveielser og 
etter å ha forhørt seg med andre ansatte – hadde kommet til at vedkommende var uskikket  
for stillingen. Det kan ikke utelukkes at det kan være en riktig vurdering, men vurderingen er 
ikke belagt og dokumentert. For å redusere mulighet for å dømme noen som uskikket pga 
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lite aktverdige motiver og grunner, bør grunnlaget for bedømmelsen være grundig, bevitnet 
og dokumentert. Uten står den bedømt uegnete ganske vergeløs tilbake.  
 
 
Datahåndtering, lagring, tilgang, deling 
 
Sju henvendelser dreide seg om ulike sider ved håndtering av forskningsdata på 
institusjonen. Etter implementering av GDPR og etablering av Tjenester for Sensitive Data er 
det et problem at noen enheter tillater at data håndteres på «gamlemåten» og at noen 
veiledere ikke vil ha eller ta ansvar for rettmessig håndtering av data. De fleste tilfellene 
dreier seg imidlertid om konflikter om tilgang og deling. Tilgang kan styres av mange hensyn, 
som beskyttelse mot at andre kan få benytte «egne» data, som privilegium for å utelukke 
andre, eller for å unngå konkurranse. Den vanligste konflikten er rundt «eierskap» til og 
råderett over data – og hvem som avgjør tilgang. Angående deling har henvendelsene dreid 
seg om restriksjoner for deling av data med utenlandske samarbeidspartnere. Eksempelvis 
om tidsskrift kan kreve at rådata deles (utleveres) for verifikasjon og etterprøvbarhet (både 
med åpen og lukket tilgang), om man kan dele personidentifiserbare data uten at det 
foreligger samtykke fra den enkelte for «overføring».   
 
 
Annet 
Noen henvendelser lar seg ikke klassifisere i angitte type saker. Det har f.eks. dreid seg om 
hva som kan gjøres ved påstander om uberettiget tilrettevisning, mangelfull 
forskningsveiledning, opplevd trakassering i forskningsarbeid og hvordan faglige konflikter 
kan løses. I all hovedsak har jeg henvist til rett instans. I ett tilfelle anmodet jeg et fakultet om 
å revurdere en tilrettevisning.  
 

 
 
Fig. 2 Type saker 
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Henvendelser fra hvem  
Som i fjor kommer vel halvparten av henvendelsene fra ledere på ulike nivå (fra dekaner til 
prosjektledere) og fra forskningsstøtte/forskningsadministrasjon. I all hovedsak dreier det 
seg om konsultasjon/råd/støtte for å løse konfliktfylte og vanskelige saker. 
 
Den andre halvparten fordelte seg ganske jevnt på fast vitenskapelig ansatte (23) og 
henvendelser fra stipendiater og midlertidig ansatte forskere (21). I ett tilfelle antok jeg en 
henvendelse fra en bachelorstudent (henvist fra studentombudet) som hadde blitt invitert inn 
i et forskningsprosjekt med løfte om medforfatterskap.  
 
Henvendelser fra eksterne omfatter alt fra forskere fra andre institusjoner som samarbeider 
med forskere ved UiO, tidligere ansatte ved UiO og forskere fra andre institusjoner som vil 
melde om mistanke om fusk av en ansatt ved UiO.  
 

 
 
Fig. 3  Hvem henvendelsene kom fra  
 

Fordeling på fakultet 
Ca. halvparten av henvendelsene kom fra medisin og naturvitenskap, med den største 
andelen fra medisin (43). Det kan noteres at det var langt flere henvendelser fra SV og HF 
enn året før, henholdsvis 16 og 10. En liten andel av henvendelser kom også fra 
forskningsadministrasjonen sentralt. I tillegg kommer det relativt mange henvendelser fra 
eksterne (19).   
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Fig. 4  Fra hvilken enhet kom henvendelsene 
 
 

3. UTFALL OG FUNKSJON 

Ombudsordningen er basert på prinsipper om konfidensialitet, partsnøytralitet, uavhengighet 
og rettferdighet – og hvor veiledningen av ulike saksforhold baserer seg på anerkjente 
forskningsetiske normer.  
 
Det kan være liten tvil om at ombudet dekker et behov for konfidensiell rådgivning. Terskelen 
er lav, og de som henvender seg, vet at saken ikke går videre, hvis de selv ikke samtykker til 
det. Det var ofte mulig å anvise hvordan et tilfelle kunne håndteres eller løses. Av og til var 
det tilstrekkelig å bli hørt og tatt på alvor. I noen tilfeller var jeg i tvil om det var tilrådelig å gå 
videre med saken, da belastning og risiko for å gå i rette med en overordnet ville være for 
stor. Typisk er saker hvor juniorforskere vil bestride om overordnetes krav til forfatterskap for 
seg selv eller samarbeidspartnere er berettiget. Jeg har dessverre sett eksempler på ulike 
former for represalier og trakassering, fra de skjulte og subtile til de åpne og direkte. For 
meg har det noen ganger reist spørsmål om ikke belastningen for den enkelte juniorforsker 
blir for høy. Begrunnet støtte og bistand gir en viss sikring, men det er juniorforsker som 
bærer omkostningene. For å redusere belastningen på den enkelte (for å ivareta rettmessig 
forfatterskap) er det viktig å etablere en institusjonell standard og kreve opplæring (som nå 
er under utarbeidelse), slik at regler blir kjent og etterlevd.    
 
Samtidig er det slik at konfidensiell rådgivning ikke nødvendigvis bidrar til å løse konflikter og 
uoverensstemmelser. Til det kreves enten megling eller henvisning, men det kan ikke gjøres 
uten at henvender samtykker til det og har tro på at det kan føre frem. Fra min side kreves 
det at jeg må gjøre visse forundersøkelser for å forsikre meg om at det er en sak som det er 
verdt å prøve og som kan løses. Når et slikt grunnlag finnes, har jeg (med samtykke fra den 
det gjelder), invitert relevante parter til konsultasjon og megling. Det skal ikke stikkes under 
en stol at noen lar være å svare og nekter å la seg involvere. Andre vil kun ha møter med 
meg, men ikke sammen med den andre parten. I noen tilfeller har det ført frem, med meg 
som mellommann, men prosessen er tungvint og tidkrevende, og «forhandlinger» går fort i 
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stå. I de tilfeller hvor partene kan og vil møtes, letter det kommunikasjon og 
meningsutveksling, men det forutsetter en viss tillit mellom partene (og til meg) og vilje til å 
finne en rettmessig løsning. Slike prosesser kan kompliseres av mange forhold: f.eks. hvor 
tungt skal jeg dirigere en løsning basert på anerkjente forskningsetiske normer, eller at den 
ene eller andre part oppfatter meg som sin advokat. Kravet til ombud som nøytral part blir 
også satt på prøve når en part har mer rett enn den andre. Hvilken løsning man skal kunne 
enes om, er ikke likegyldig eller verdinøytral, men styrt og veiledet på basis av anerkjente 
forskningsetiske normer.  
 
I tilfeller hvor megling ikke nytter eller hvor en sak ikke lenger kan korrigeres/løses/rettes, 
har jeg foreslått å henvise saken til den instans som har myndighet til å undersøke og 
avgjøre saken. Enhver henvisning skjer kun med henvisers samtykke. Henvisningene har 
vært til Forskningsetisk utvalg, til fakultet- eller instituttledelse eller til tidsskrifter. I disse 
tilfellene vet jeg at sakene ble tatt til behandling. I de fleste tilfeller ble jeg ikke informert om 
utfallet, men det skjer at en av partene informerer.  
 
Jeg har stilt meg spørsmål om jeg kan henvise en sak videre, uten samtykke fra den som 
henvendte seg, hvis saken er alvorlig, og potensielt har skadelige virkninger. Hittil har det 
ikke vært aktuelt, men det kan kanskje sammenlignes med en meldeplikt, spesielt hvis 
potensielt skadelige virkninger kan forhindres. I den tyske ombudsordningen (Ombudsmann 
für die Wissenschaft) finnes en slik unntaksklausul.  
 
Disse små betraktninger om funksjon og utfall viser at rollen i seg selv er sammensatt og 
med begrensninger som krever evne til å balansere på stram line. Rollen forvanskes ved de 
forventninger som henvender har og de oppfatninger som motpart, tredjepart eller ledelse 
har. Henvender har ofte forventninger til at ombudet skal være deres advokat, sjelesørger, 
terapeut, gjerne også dommer, mens «motparten» som blir invitert til samtale eller megling, 
ofte oppfatter ombudet som den andres part i saken. Hvis den andre part kommer utenfra 
UiO, blir ombudet raskt sett på som Universitetets representant. Fra alle parter, og fra 
institusjonen, er det sterke forventninger til ombud som lærer og veileder for lærere.  
 
Når jeg vurderer henvendelsene fra fjoråret, er det grunn til å legge merke til at flertallet av 
henvendelser kommer fra fast vitenskapelig ansatte og ledelse (over 60%). Det er 
annerledes enn det andre ombud melder. Dette kan ha mange forklaringer. En kan 
selvfølgelig være at ombudet er blitt særlig synlig for ledelse og fast ansatte (og promotert 
gjennom ledelsesstrukturene). En annen kan være at ombudet ikke er kjent for yngre 
forskere – og promoteres i liten grad, eller at yngre forskere kan sitte med en oppfatning om 
at det ikke nytter uansett, ala enhver henvendelse koster mer enn den smaker, også av tid 
og krefter. Jeg har lurt på om lokalisering i hovedadministrasjonen gjør at jeg kan bli 
oppfattet som representant (og støttefunksjon) for ledelse og fast ansatte og at terskelen blir 
for høy til at ombudet er tilstrekkelig synlig og relevant for andre. 
 
 

4. FREMHEVING AV NOEN OMRÅDER 

Medforfatterskap  
Medforfatterskap er fortsatt det området som genererer flest henvendelser. Det skyldes at 
mye står på spill når forfatterskap er den avgjørende faktor for vitenskapelig merittering og 
anerkjennelse.  
 
I fjor vektla jeg problemer knyttet til diskrepansen mellom stilltiende praksiser og kulturer for 
forfatterskap og de bestemmelser for forfatterskap som blant er nedfelt i Vancouver-
kriteriene og i retningslinjene til NESH og NENT. Disse retningslinjene har hatt som siktemål 
å få endret kulturene for uberettiget forfatterskap. Selv i åpenbare tilfeller av uberettiget 
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forfatterskap, har ombudet lite å stille opp mot disse kulturene. Det må kraftigere lut til for at 
kriterier og retningslinjer for forfatterskap skal etterleves og håndheves.  
 
Et medfølgende problem er rekkefølgen av forfattere som gir opphav til betydelig kiving. Det 
finnes ingen enhetlige regler for rekkefølge på noe fagområde, bortsett fra de som 
konsekvent velger å oppgi forfattere i alfabetisk rekkefølge. Alle andre signaliserer at 
rekkefølge har (avgjørende) betydning for vurdering av hvor meritterende forfatterskapet er. 
Innen noen fagområder (som medisin) teller første og siste plass mest. Uansett praksis og 
tradisjon sier plassering noe om den enkeltes «verkshøyde» blant forfatterne – men hvilken 
betydning «verkshøyde» har, kan variere betydelig fra fagområde til fagområde. Av de saker 
som jeg selv har behandlet, blir dette spesielt utfordrende og vanskelig å løse innen 
tverrfaglige og internasjonale prosjekter. Det kan selvfølgelig hjelpe med forhåndsavtaler, 
men ofte finnes ikke noen mekanismer for å løse tvister. Andre involverte institusjoner, om 
det er Oslo Universitetssykehus eller University of California, vil heller ikke la ombudet bli 
involvert som konfliktløser eller megler. Ombudet blir oppfattet som en part for sine forskere 
ved Universitetet i Oslo.  
 
Det er også  tradisjon for å tilkjenne forfatterskap for mange forskjellige nødvendige bidrag til 
en publikasjon, fra innsamling av data, datateknisk tilretteleggelse, litteratursøk, redaksjonelt 
arbeid, finansiering og ledelse. Det er også et økende press for at det tekniske og 
redaksjonelle arbeidet – ikke minst på digitale plattformer - skal anerkjennes – og da som 
forfatterskap. I noen tilfeller brukes forfatterskap som en vare som kan forhandles. Hvis du 
yter en sånn eller slik tjeneste for oss, kan vi «betale» med forfatterskap. Retningslinjer har 
tilstrebet å anerkjenne slike bidrag gjennom såkalte «acknowledgements». Problemet er nok 
at de fleste opplever at denne typen anerkjennelse er av det stusseligste slaget. I slike 
tilfeller har jeg som ombud forsøkt å fremholde betydningen av at det kun er bidraget til det 
vitenskapelige innholdet som skal berettige til forfatterskap. Men det er vanskelig å holde 
fanen høyt. Det er lettest å gi etter for bidrag man er avhengig av. Løsningen ligger antakelig 
i forhåndsavklaringer og i å finne andre former for anerkjennelse enn gjennom ubetydelige 
acknowledgements.  
 
Alle kriterier og retningslinjer (det være f.eks. Vancouver eller NESH/NENT) vektlegger at 
forfatterskap skal kun baseres på vesentlig vitenskapelig bidrag til innhold. Vesentlig er 
selvfølgelig gjenstand for vurdering og har et relativt stort tolkningsrom. I tilfeller som jeg har 
fått vurdere er det overraskende hvor lite som skal til for at et bidrag skal telle som vesentlig 
eller at det vesentlige er lite relevant for selve det vitenskapelige arbeidet (f.eks. ledelse, 
finansiering, digital tilrettelegging).   
 
I tillegg til uklarheter om forfatterskap og rekkefølge – og manglende etterlevelse av kriterier 
og retningslinjer – er det også store variasjoner og uklarhet i hvem som avgjør hva som 
berettiger og i hvilken rekkefølge forfatterne skal føres opp. Er det en stipendiat som planlagt 
førsteforfatter? Er det veileder, prosjektleder eller forskningsgruppeleder? For noen områder 
synes det å være allment akseptert i fagmiljøet at det er prosjektleder (eller tilsvarende) som 
avgjør. Når denne utfordres, finnes ingen mekanisme for å håndtere det. I en rekke tilfeller 
har ombudet kunnet megle. Det forutsetter at alle parter er villige til å få saken «prøvet» og 
vurdert av en uavhengig part. Prøvingen og vurderingen skjer på grunnlag av kriterier for 
forfatterskap – og forslag til løsning blir forelagt partene. Noen aksepterer løsningen, andre 
avviser den. I noen få tilfeller har jeg meglet under den forutsetning at partene forpliktet seg 
til å følge meglingsresultatet. Jeg vet ikke om det ligger innenfor mitt mandat å gjøre det på 
den måten, men det har funket, og publikasjoner har sett dagens lys.  
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Bedømmelser og ansettelser  
Under type saker ble det angitt noen etisk problematiske sider i bedømmelser av 
vitenskapelig arbeid og i vurdering av andre forhold (pedagogisk kompetanse, personlig 
egnethet) i de utvalg som er satt til å bedømme og rangere.  
 
Det omfatter hele prosessen fra oppnevning via sterke faglige interesser for å få tilsatt 
«egne» kandidater/kolleger, til hvor stort rom maktpersoner tillates å utøve i kulissene for å 
påvirke/manipulere/endre rangering. Vurdering av personlig egnethet synes å være et særlig 
sårbart område for manipulasjon.  
 
Ombudet har vært i tvil om slike saker skal tas til vurdering. Det kan hevdes at det ligger 
utenfor ombudets mandat og at «området» kun hører hjemme under personalreglement og 
arbeidsrett. Jeg har likevel kommet til at bedømmelser og rangeringer også kan true 
forskningsintegritet (ærlighet, etterrettelighet, åpenhet osv.) og derfor også bør antas til 
prøving og vurdering.   
 
De henvendelsene jeg har fått – og gått inn i – tyder på at det finnes rom og mekanismer for 
å fremme faglige egeninteresser og rakke ned på konkurrenter, med lite aktverdige motiver 
(hevn, sjalusi, baksnakking, antipatier, sverting mm.).  
 
Ombudet har begrenset handlingsrom, men velger her å gjøre oppmerksom på at vesentlige 
integritetsnormer kan brytes – og er utsatt for å brytes – i bedømmelser og ansettelser.  
 
Regler for ansettelser i vitenskapelige stillinger omtaler f.eks. mulighetene for å vurdere 
personlig egnethet som et supplement til faglig og pedagogisk kompetanse, også med 
angivelse av hvordan det kan gjøres gjennom intervjuer og referanseintervjuer. Det er ikke 
satt bestemte krav til begrunnelse og dokumentasjon annet enn at det skal dokumenteres så 
langt som mulig. For å sikre god praksis bør det stilles strengere krav til prosedyrer, 
dokumentasjon og begrunnelse, spesielt i de tilfeller hvor skikkethetssvurderingen blir 
avgjørende for at vedkommende ikke innstilles. Åpenhet om og innsyn i dokumentasjon, 
etter prinsipp om meroffentlighet, vil bidra til å fremme grundige og etterrettelige 
helhetsvurderinger og også gi anledning til å etterprøve grunnlaget for vurderingen.     

Plagiat 
Det er relativt få henvendelser om plagiat. Det skyldes, tror jeg, at terskelen for å melde en 
kollega er høy. Den som mistenker/melder fusk vil fort erfare at det krever møysommelig 
arbeid for å dokumentere tekstsammenfall, designlikhet, billed- og tabellkopiering o.l. Det er 
også svært vanskelig å skjelne mellom dårlig håndverk/mangelfull henvisningsskikk og 
plagiat uten å gjøre nærmere undersøkelser. Terskel for å dømme et plagiat som uredelig 
ligger også høyt, noe som i all hovedsak skyldes bestemmelse om at brudd må være begått 
forsettlig eller grovt uaktsomt. Det kreves nærmere undersøkelser for å vurdere om det 
dreier seg om dårlig håndverk, mangelfull henvisningsskikk eller plagiat. Hvis vi ser hen til de 
avgjørelser som er tatt (av granskningsutvalg, ad hoc komiteer, klagenemnder), skal det 
svært mye til for å bli bedømt uredelig ved plagiat. Når skyldkravet er strengt, er også 
rommet for formildende omstendigheter stort. I klartekst ser det ut til å bety at hvis en 
referanse (hvor tekstsammenfallet er hentet fra) er gjengitt et eller annet sted i teksten – eller 
i referanselisten, er det vanskelig å (be)vise grov uaktsomhet. Kravet til grov uaktsomhet 
«fremtvinger» en beslutning/vurdering om hvorvidt tekstsammenfallet er uredelig eller ikke. 
Et redelighetsutvalg eller en fakultetsledelse kan også fremføre kritikk for klanderverdig 
henvisningsskikk 
 
Dette er ikke særegent for Norge. I et illustrerende tilfelle fra Freie Universität Berlin besluttet 
ledelsen at et plagiat «av mindre alvorlighet» i en doktorgradsavhandling skulle 
sanksjoneres som en tilrettevisning (Rüge). Irettesettelsen hadde ingen konsekvenser, heller 
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ikke til krav om oppretting eller omarbeiding e.l. Juridisk ble irettesettelsen bestridt som en 
akseptabel reaksjonsform. Det ble anført at man bare har muligheten til å avgjøre om 
plagiatet er uredelig eller ikke. Universitetet i Berlin har nå bestemt seg for å ta saken opp til 
ny behandling for å bestemme om tekstsammenfallet er av en slik beskaffenhet at den kan 
bedømmes som uredelig. Med stor sannsynlighet vil vedkommende bli frikjent. 
 
Henvendelsene til ombudet kan likevel leses som at terskelen dit er langt lavere enn andre 
steder.  Det er mulig å fremlegge mistanker om fusk under konfidensielle forhold og uten at 
det nødvendigvis blir en sak. Det kan således skje en første prøving, som kan være ganske 
arbeidsintensiv, spesielt når det gjelder å fastslå faktuelt tekstsammenfall, og som 
nødvendigvis også må omfatte vurdering av skyld, for å avklare om saken bør henvises til 
rett instans. Det er uklart for ombudet når en plagiatsak skal henvises til granskning og til 
hvem. 
 
 

 

5. FORSLAG TIL TILTAK FOR Å IMPLEMENTERE ARBEID MED 

FORSKNINGSINTEGRITET 

I sammenheng med Universitetets Strategi 2030 om intensivering av arbeidet med 
forskningsetikk og forskningsintegritet, støtter ombudet betydningen av å heve kunnskap og 
bevissthet rundt forskningsetiske normer og hvordan det kan gjøres gjennom systematisk 
opplæring.   

I fjorårets årsmelding ble det anbefalt 

(1) å støtte, etter forslag fra Forskningsetisk utvalg, utarbeidelsen av en innholdsmessig 
standard for forskningsintegritet slik at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om 
normene og kan holdes ansvarlige for å overholde dem  

(2) å utvikle et obligatorisk opplæringsprogram innen forskningsintegritet for alle ansatte  

(3) at uttalelser fra Forskningsetisk utvalg offentliggjøres  

(4) at Universitetet signerer DORA-erklæringen 

(5) at Retningslinjene for behandling av enkeltsaker revideres 

(6) at det etableres en mulighet for anonym varsling i Si-fra systemet  

 
Universitetsstyret tok forslagene til orientering og ba universitetsledelsen utrede og evt. 
implementere noen av dem.  
 
Arbeidet med å utarbeide en standard og lage et opplæringsprogram ble igangsatt høsten 
2020. Et forslag til standard ble utarbeidet av en arbeidsgruppe og sendt på høring til alle 
fakulteter senhøstes, med god respons til videre bearbeiding. Det forventes at en standard 
kan ferdigstilles i 2021. Det er også oppnevnt en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide 
et konkret opplæringsprogram for veiledere og forskningsledere. Siktemålet er også her å 
utarbeide et opplæringsopplegg (grunnmodul) som er felles for hele universitetet. Arbeidet 
skal bygge på hva som allerede er utarbeidet og utvikles i tett samarbeid med fakultetene, 
og forhåpentlig være ferdig utarbeidet i løpet av 2021, med implementering i 2022.  
 
Anbefalingene 3-6 avventer oppfølging eller er håndtert på annen måte.   
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Ombudet vil opprettholde anbefalingen om at uttalelser fra Forskningsetisk utvalg 
offentliggjøres. Det er av stor viktighet for åpenhet og læring. De omtalte kan skjermes ved 
at identitetsbare kjennetegn unngås eller omskrives.  
 
Ad DORA har Universitet valgt å håndtere det på annen måte enn å signere uttalelsen, bl.a. 
gjennom arbeidsgruppen for evaluering av forskning og forskere for å etablere retningslinjer 
for vurdering av vitenskapelig kompetanse. Det er i for seg greit, men signeringen ville ha gitt 
signal og forpliktelse til å redusere betydningen av drivere, impaktfaktorer og 
publikasjonskanaler for å bedømme vitenskapelig kvalitet og kvalifikasjoner.  
 
Angående revisjon av retningslinjer for behandling av enkeltsaker, er jeg kjent med at dette 
arbeidet er igangsatt. I denne sammenhengen er det særlig viktig å avstemme forholdet 
mellom de ulike funksjonene som Universitetet har etablert. Det omfatter bl.a. Sentralt råd, 
Forskningsetisk utvalg (og Redelighetsutvalget/klinmed), vitenskapsombudet (og 
forskningsombudet/klinmed), internrevisjonen, personvernombudet og relasjon til linjen og 
evt eksterne enheter (Granskingsutvalget, De nasjonale forskningsetiske komiteer).  
 
Det er mulig at dette skal avstemmes særlig for saker om mistanke om alvorlige brudd, som 
plagiat, fabrikkering og falsifisering, ikke minst fordi det krever nærmere granskning og 
avgjørelse. For studenter skal fakultetene i dag fremlegge slike mistanker for Sentral 
klagenemnd. For ansatte – og da for linjen, ombud o.l. - bør det klargjøres når denne typen 
saker skal henvises til/fremlegges for Forskningsetisk utvalg.        
 
Ad anonym varsling frafaller jeg at det må skje gjennom Si-fra systemet. Universitetet gir 
anledning til at det kan skje, f.eks. gjennom brev. Hvorvidt ombudet kan ta imot varsler 
direkte under forutsetning av at vedkommendes anonymitet blir ivaretatt for resten av 
Universitetet, er det trolig ikke rettslig grunnlag for. Jeg har imidlertid gjort det ved et par 
tilfeller. Det ga mulighet for å opplyse saken på best mulig måte, samtidig som varslers 
identitet ble beskyttet. En av disse sakene ble henvist til Forskningsetisk utvalg. Enhver 
behandling vil måtte forutsette at varslet inneholder tilstrekkelig dokumentasjon. 
Begrunnelsen for mulighet for anonym varsling er rett og slett at omkostningene for å varsle 
kan bli for store, spesielt hvis varsler er i en avhengighetssituasjon og fremtidig 
forskerkarriere kan bli satt på spill.  

Endring av «kulturer»  – fordeler med større åpenhet og innsyn 
På grunnlag av erfaringer med noen type ombudssaker i foregående år vil jeg rette 
oppmerksomheten mot vanskene med å endre kulturer og de maktstrukturer som 
opprettholder og viderefører dem. Det har vært særlig tydelig i saker om akademisk 
forfatterskap og om vitenskapelige bedømmelser og ansettelser. Ombudets funksjon og 
handlingsrom er begrenset. Jeg har imidlertid vært behjelpelig med å undersøke saker, 
innhente opplysninger og dokumentasjon og, evt. vært sparringspartner for utforming av 
henvendelse eller klage til rett instans.  
 
Min følelse er at det må ganske kraftig lut til for å endre slike forhold. Standard og opplæring 
kan bidra til forbedringer. Det tror jeg imidlertid også at større åpenhet og innsyn kan bidra 
til, ikke minst for å understøtte to vesentlige integritetsnormer: åpenhet og etterprøvbarhet.  
 
Jeg er kjent med at åpenhet og innsyn i vitenskapelige ansettelser ble vurdert av 
Universitetsstyret i 2017 (V-10/2017), men ikke fulgt opp. Det er derfor grunn til å støtte, 
etter betimelig påskyndelse av professor Kristian Gundersen, at Universitetet på nytt vil 
utrede behov og grunnlag for åpenhet og innsyn etter prinsipper om meroffentlighet. Fra mitt 
perspektiv er det særlig viktig at åpenhet og innsyn vil øke etterretteligheten av 
dokumentasjon og vurderinger og redusere handlingsrommet for spill i kulissene. Også den 
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frie meningsutveksling – f.eks. i vurdering av personlig egnethet eller forfatterrekkefølge – 
må kunne være etterrettelig og kunne etterprøves.  
 

Forslag til prioritert oppgave for internrevisjon 
I tillegg til meroffentlighet kan det være grunn til å anbefale at internrevisjonen foretar en 
systematisk gjennomgang av prosessene vedrørende vitenskapelige bedømmelser og 
ansettelser, bl.a. for å avdekke risiko for integritetsbrudd og for å fremme forslag til hvordan 
man enda bedre kan forhindre inhabilitet og spill i kulissene.  

Betydning av støtte og nettverk 
Ombudet sitter i dag alene på en uriaspost – og slik skal det være for å ivareta uavhengighet 
og konfidensialitet. Henvendelser og saker kan medføre ubehag og reise tvil om grunnlag og 
prosedyrer. Integritet er et vanskelig område å røkte. For at funksjonen skal kunne fungere 
best mulig er det avgjørende viktig at den støttes og promoteres fra ledelsens side – spesielt 
som uavhengig fra linjen. Denne støtten er i dag merkbar og tydelig.  
 
Ombudet har muligheter til å konferere med relevante enheter og personer, men 
konfidensialitet setter skranker for hva som kan deles, og «involvering» av andre enheter 
(som f.eks. Forskningsetisk utvalg) kan gjøre dem forutinntatt eller inhabile i neste runde. 
Det kan også være viktig å avklare hva slags type sak det dreier seg om – og sortere ut hva 
som er hva, f.eks. arbeidsrettslige forhold, arbeidsmiljø og helse, legaliteten av 
driftsbeslutninger, personverns utfordringer, osv.  
 
For samhandling, koordinering og saksbehandling mellom aktuelle funksjoner og enheter 
(ombud, enhet for internrevisjon, Forskningsetisk utvalg) og linjen, gjenstår fortsatt noen 
avklaringer om prosedyrer, henvisninger og rapportering (se pkt 5).  
 
Alenegang har motivert til å etablere nettverk med andre ombud. I Norge er tilfanget lite, 
men OsloMet har et vitenskapsombud ved Fakultetet for helsevitenskap i en 20% stilling 
(professor Trine B. Haugen), og Universitetet i Stavanger tilsatte professor Geir Skeie som 
vitenskapsombud i fjor, også i en 20% stilling. (På nyåret 2021 ble professor Tom Øresland 
tilsatt som forskningsombud for klinmed, OUS og Ahus, med lang fartstid fra Karolinska 
Institutet.) Vi har etablert et nettverk hvor vi både kan dele erfaringer med hverandre og ha 
mulighet til å konferere med hverandre.  
 
I tillegg har jeg god kontakt med sekretariatene for de nasjonale forskningsetiske komiteene 
– og for granskningsutvalget - og det europeiske nettverket for enheter for 
forskningsintegritet (The European Network of Research Integrity Offices, www.enrio.eu). 
Kontakten med den tyske ombudsordningen, med mer enn tyve års fartstid, har vært 
betydningsfull og viktig (jf. Ombudsman für die Wissenschaft, www.ombudsman-fuer-die-
wissenschaft.de).     
 
 
    
 
 
 
 

I-sak 4 - side 16 av 16

http://www.enrio.eu/
http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/
http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/

	I-sak 4 rapport vitenskapsomb - 1 saksnotat
	I-sak 4 rapport vitenskapsomb - 2 rapport



