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Vi viser til høringsnotat med utkast til forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg (forskningsetikkforskriften) av 17. 
oktober 2017.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener det er prisverdig at Kunnskapsdepartementet tar opp problemstillingen rundt 
behovet for økt effektivitet i de forskningsetiske komiteene. Vi ser utfordringene rundt at noen kan oppfatte prosessene 
som tungrodde, selv om vi ikke har noen klar dokumentasjon på hvor omfattende dette problemet er, når det gjelder 
forskning innen sykepleierelaterte områder.

Det er, utfra beskrivelsen, litt uklart hvor mange medlemmer Kunnskapsdepartementet mener det skal være i hver 
enkelt konkrete komite. Når det står at «Departementet foreslår at de nasjonale forskningsetiske komiteene skal ha sju 
til tolv medlemmer» - betyr det da at alle de tre komiteene skal ha det samme antall medlemmer, som skal være et tall 
mellom sju og tolv, eller betyr det at noen komiteer skal ha ned mot sju medlemmer, og andre opp mot tolv medlemmer? 
Den samme uklarheten gjelder for REK-ene, og formuleringen om antallet i hver av disse.  

NSFs hovedanliggende er å sikre at komiteene, enten det er NEM eller de regionale forskningsetiske komiteene, til 
enhver tid er sikret tilstrekkelig kompetanse på det aktuelle forskningsfeltet. Når det gjelder kravet i 
Forskningsetikkloven om at komiteene skal ha «kompetanse i relevante forskningsdisipliner» (vår utheving), mener vi 
det er viktig at man definerer denne relevansen bredt. Forskning innenfor helsetjenesten er et langt bredere felt enn 
medisin, og det er viktig at sammensettingen av komiteene gjenspeiler dette.

Dette gjelder både NEM og de regionale etiske komiteene. Vi mener derfor, når det gjelder de alternative forslagene på 
innretningen på varamedlemmer til de regionale komiteene, at det må sikres nettopp at kompetansen er representert, 
selv om den faste representanten ikke har mulighet til å delta. Vi støtter derfor Alternativ b) som alternativ til dagens 
ordning. 

Når det gjelder rekrutteringsutfordringen som beskrives, så er det NSF som har kommet med forslagene til 
komitemedlemmer (jfr. Kap 2.3). Det har ikke vært noen nevneverdig utfordring for oss å fylle disse plassene med 
særdeles kvalifisert personell. Vi er derfor noe usikre på om problemet med å utnevne representanter er stort nok til å 
legitimere at man reduserer i de enkelte komiteenes representativitet innen de respektive forskningsområdene.   
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Vi er videre enige i Kunnskapsdepartementets ønske om å ta opp sammensettingen av REK-ene i egen sak. NSF 
forutsetter at vi blir involvert i denne prosessen.

Vi er for øvrig enige i at det bør innføres en ordning med at 2/3 av representantene må møte for å få 
beslutningsdyktighet i komiteene. Da vil det også være mulig å være noe mer fleksibel når det gjelder størrelsen på den 
enkelte komite. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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