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Høring  -  Forslag til endringer i reglane i forvaltningslovforskrifta om behandling av
søknader om innsyn til bruk for forsking i opplysningar som er omfatta av teieplikt.

Vi viser til brev av 21.06.2010 med lwringsnotat vedrørende endringer i forvaltningslovforskrifien.

Vi beklager at vårt svar kommer sent.

1. Delegering av myndighet
Den forskningsetiske komiteen for medisin og helsefag slutter seg til Kunnskapsdepartementets
vurdering og støtter forslaget.

Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), slutter seg til
forslaget om endringer, men har to kommentarer til departementet:
1. Fra 2. juli 2009 delegerte Helsedepartementet myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikten

for bruk av helseopplysninger i forskning til Regional komite for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK). Dette gjelder alle prosjekter hvor man ønsker adgang til helseopplysninger
som reguleres av helseforskningsloven, altså også for en del samfunnsvitenskapelige prosjekter.
Det nye forslaget innebærer at søknader som er avgjort av REK ikke lenger skal legges frem for
Rådet for taushetsplikt og forskning. NESH oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å forsterke
REK med den nødvendige kompetansen for å vurdere samfunnsvitenskapelige prosjekter.

2. NESH vil dessuten understreke viktigheten av at REK i større grad enn i dag etterstreber
likebehandling i sin saksbehandling.

2.  REK/NEM og forholdet til Rådet for taushetsplikt og forskning
Forslaget går ut på at søknader om dispensasjon fra taushetsplikt som er avgjort av REK, ikke skal
behøves lagt frem for rådet. Begrunnelsen er at komiteene er "bredt sammensatt og [har] god
kompetanse på etiske vurderinger", og at NEM sikrer ensartet praksis. Kunnskapsdepartementet anser
således at de hensyn som rådet skulle ivareta, i dag kan ivaretas at REK/NEM.
NEM slutter seg til Kunnskapsdepartementets vurdering, og støtter forslaget.
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