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forskningsetiske komiteer og utvalg 
 
Til avdelingsdirektør Live Haaland og fagdirektør Kari Bjørke,  
 
Vi mottok høringsnotatet «Utkast til forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg 
(forskningsetikkforskriften) 17. oktober 2017.  
 
Denne har blitt distribuert til alle våre fagavdelinger, samt i forskningsadministrativ enhet. 
 
Høgskolen i Østfold har følgende høringsuttalelser:  
 
2.1.3. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning. 
Vedr. fleksible ordninger for varamedlemmer til REK-ene: alternativ b) foretrekkes der man ha en 
felles liste med varamedlemmer, satt opp etter kompetanse, som er vara for flere komiteer.  
Preferansen baseres på at det er krav til ulik kompetanse i utvalgene, men at en personlig vara pr 
utvalg fører til at disse svært sjeldent får møte. 
Alternativ a) ivaretar ikke krav til kompetanse på samme måte som alternativ b). 
 
2.1.4. Redelighetsutvalg. 
Det foreslås at et redelighetsutvalg minst må ha tre medlemmer. Dette må være et absolutt 
minimumskrav, og departementet bør vurdere å øke dette til fire medlemmer. 
Det kreves at medlemmer skal ha kompetanse innen forskning, forskningsetikk og jus. Det kan tenkes 
at dette i noen tilfeller må fordeles på tre personer, og at medlemmet med forskningskompetanse 
har et svært ulikt fagfelt enn forskningen som granskes. 
 
2.2. Funksjonsperiode 
HiØ støtter at departementets forslag om unntak om forlengelse av funksjonsperioden, som nå 
gjelder kun for Granskningsutvalget, skal utvides til å gjelde de nasjonale og de regionale komiteene.  
En funksjonsperiode på maksimalt to perioder bør opprettholdes, men for å gi rom for fleksibilitet 
støtter vi at «til vanlig» tas inn i forskriften.  
 
3.2. Særskilt for forskningsinstitusjonene.  
HiØ støtter handlingsrommet som er gitt i ny forskningsetikklov mhp lovregulering av behandlingen 
av uredelighetssaker.  
 
3.3. Beslutningsdyktighet 
2/3 tilstedeværelse som et generelt krav støttes. Dette gjør at alle komiteer har like regler for 
beslutningsdyktighet.  
 
3.4. Krav om klar sannsynlighetsovervekt 
Omformuleringen i kravet til « I uredelighetssaker skal det kreves klar sannsynlighetsovervekt for de 
faktiske forhold som ligger til grunn for å karakterisere en opptreden som uredelig» støttes.  
 
4.2. Arbeidsoppgaver for de nasjonale forskningsetiske komiteene.  
HIØ støtter forslaget fra Universitetet i Agder om at FEK skal ha et nasjonalt ansvar for å lage 
nettbaserte opplæringsmoduler innen generell forskningsetikk. Vi har nylig forespurt FEK om det 
samme. Det vil sikre at alle forskningsinstitusjoner har samme opplæringsmodul innen generell 



forskningsetikk g er spesielt aktuelt nå som institusjonene er pålagt å ha et slikt opplæringssystem 
ifølge forskningsetikkloven. Et felles system produsert av FEK vil være en god kvalitetssikring og ikke 
minst innsparing av de ressurser som må legges til grunn for å lage slike opplæringssystem av den 
enkelte institusjon.  
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