
Forskningsetikk, REK-

systemet og  personvern 



Uetiske forskningsprosjekt kun i andre land? 

• Overlege G.H. Armauer Hansen og oppdagelse av 
leprabasillen (dømt i 1880 for brudd på krav om informert 
samtykke) 

• Eksperimentell behandling av psykiatriske pasienter i 
1940-50 årene 
– Injisering av malariainfisert blod 

– Insulinsjokk 

– Trekking av tenner 

• Milgrams doktorgrad på krysskulturelle 
konformitetsstudier:  

”Conformity in Norway and France” 

bygget på feltarbeid i de respektive land i perioden 1957-59.  



Lovverk og retningslinjer 

Alle er forpliktet til å holde seg til disse: 

– Helsinki-deklarasjonen 

– Forskningsetikkloven 

– Helseforskningsloven 

– Vancouver-konvensjonen 

– Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) 

–  Datatilsynet og NSD/Personvernombudene 

 



Søknadsplikter 

1. Når data du samler inn lagres elektronisk og kan spores 

tilbake til enkeltindivider ( f eks navneliste, kodeliste, 

IP-adresse)… 

• …meldes dette til personvernombudet for forskning, 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 

Innmeldingen skjer online: 

http://www.nsd.uib.no/personvern  

 

2. Når prosjektet omhandler menneskers fysiske eller 

mentale helse, skal Regionale komiteer for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (REK) søkes.  

 

 

 

http://www.nsd.uib.no/personvern


REK 

• REK = Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk www.etikkom.no 

 

• Hovedhensikt: sikre forsvarlig etisk behandling av 
deltagere i forskningsprosjekt 

 

• 7 komiteer i Norge 

• Består av 9 personer med ulik bakgrunn (medisin, 
psykologi, jus, helsevesen/tilsyn lekmenn)  

• Møtes ni ganger pr år 

• Behandlingstid – ca 3 uker etter frist for innsending 

 



Når må du søke REK? 

”REK skal forelegges samtlige biomedisinske 

forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på 

mennesker og som ikke er av en slik art at det regnes 

som en del av vanlig etablert behandlingsprosedyre. Det 

gjelder både terapeutisk og ikke-terapeutisk forskning på 

pasienter og friske forsøkspersoner”  

 

REK skal søkes når prosjektet omhandler menneskers 

fysiske eller mentale helse. Altså omfatter dette en del 

psykologiske prosjekter  
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Hvorfor må prosjektet bli tilrådd av 

en REK-komite? 

• Bioteknologiloven, Personregisterloven, juli 2009: 
Helseforskningsloven, juni 2008   

• For å beskytte individ og samfunn (Thalidomid) 

• Finansieringskilde, for eksempel NFR krever tilrådning 
fra REK,  Personvernombud (saksbehandler for 
Datatilsynet 

• Internasjonale tidsskrifter stiller krav ved publisering   

• REK bistår med råd og veiledning i etiske dilemma  

• Sikrer og opprettholder velvilje i folket til forskning  

• Skjerper etisk refleksjon blant forskere 

• ...og hovedoppgaven din kan bli underkjent om du ikke 
har tilrådning fra REK hvis prosjektet tilsier REK-
tilrådning 



Når trenger du ikke å søke 

• Prosjektet har ikke noe med fysisk og mental helse å 

gjøre – f eks jobbtilfredshet 

• Prosjektet er kvalitetssikring av etablert behandling – f 

eks hvilken effekt har en behandling som er standard i 

dag  

• Registerforskning på allerede innsamlede data som er 

anonymiserte 

 

• Hovedregel: hvis du er i tvil, søk. Du kan ringe REK’s 

sekretariat for veiledning  

 



Hovedpunkter i forskningsetisk 

vurdering 

• Det informerte samtykke 

• Risiko/nyttevurderinger 

• Vurdering av vitenskaplig kvalitet 

 

Disse avveies gjerne opp mot hverandre 



Det informerte samtykke  
(gjelder for all forskning!) 

• Hovedprinsipp: Frivillighet til å delta og rett til å trekke seg 

når som helst i løpet av prosjektet.  

– Skal ikke utsettes for press. Deltagere skal heller ikke være i 

avhengighetsforhold til de som gjennomfører prosjektet 

• Informasjon (fortrinnsvis skriftlig) som gis må fortelle om: 

– hensikt, risiko og fordeler, ubehag  

– hvem som gjennomfører, kontaktinformasjon, hvem som 

finansierer 

• Samtykke må gir før prosjektet settes i gang (visse unntak dog) 

 – helst skriftlig 

• Men hva med personer som har redusert samtykkekompetanse 

eller som ikke kan gi samtykke? 



Sårbare grupper og grupper med 

redusert samtykkekompetanse 
• Hovedregel: ”Nedadstigende rekke av tillatelighet”. Skal ikke bruke slike 

grupper hvis forskningen kan gjøres på andre 

 

• Eksempler på sårbare grupper 
– Personer med psykiske lidelser 

– Barn (dvs. under 16 år) 

– Psykisk utviklingshemmede 

– Rusmisbrukere 

– Fanger 

– Soldater 

– Minoriteter/innvandrergrupper 

– Gravide 

– Personer med demens 

– Bevisstløse 

 

Kan inkludere disse gruppene dersom forskningen  

• ikke kan utføres på andre grupper med samtykkekompetanse 

• er til gagn for gruppen det forskes på 

Barn (under 16 år): 

-hovedregel er at foreldre/foresatte 

skal samtykke først, deretter skal 

barnet også samtykke 

- Kan droppe foreldresamtykke fra 

12 års alder, hvis prosjektet 

innebærer liten risiko, eller at 

opplysningene som gis ikke bør 

formidles til foreldre 



Risiko/nyttevurderinger 

• Forventet risiko/ubehag må stå i forhold til forventet nytte 

• Hvis liten nytte, skjerpede krav 

• Hvis stor nytte, slakkere krav 

 
• Beredskap – hva gjør du hvis det oppstår uventede 

hendelser/oppdager at noen har behov for hjelp? 

• Dersom prosjektet er av klinisk karakter, må prosjektet ha en 
veileder og/eller en klinisk ansvarlig som er: spesialist i klinisk 
psykologi, sjefpsykolog eller overlege ved en aktuell institusjon. 

 

• Vanlig bekymring– vil det å svare på sensitive spørsmål kunne ha 
skadevirkninger (f eks om spørsmål om symptomer på depresjon 
kan utløse depresjon)? 

– Legg inn kontaktinformasjon til f eks hjelpetjenester i infoskriv 

– Eller ha beredskap tilgjengelig 



Vurdering av vitenskapelig kvalitet 

• Kan prosjektets design gi svar på problemstillingen? 

 

• Uetisk å belaste deltagere hvis ikke designet er egnet 

 

• Også krav til at prosjektleder er vitenskapelig kompetent, 

dvs. ha en høyere akademisk grad 



Tips til Rek søknad 

• Følg mal for informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

• Lag en ordentlig prosjektbeskrivelse som følger med 

søknaden (tidligere forskning, hypoteser, metode, 

planlagt gjennomføring og rekruttering) 

• Vis at du reflekterer over etiske problemstillinger ved ditt 

prosjekt  

• Husk at du som student ikke kan være prosjektleder, det 

er det veileder som er.  

 

 


