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1. Om forvaltningen av forskningsetikk i Norge

• Etikk, personvern, juss

• Bred/snever forskningsetikk

• Nasjonalt/lokalt ansvar

2. Om De nasjonale forskningsetiske komiteene: Mål og prioriteringer i 
perioden 2021-2025

• Historisk riss

• Mål- og resultatstyring

• Strategi og prioriteringer de kommende årene

• Pågående prosjekter

Plan



Forskningsetikk, personvern, lovverk



• Normer som skal sikre kvalitet og pålitelighet

• Normer som gjelder relasjonen mellom forskere

• Normer som angår relasjonen til individer og grupper som berøres av forskning

• Normer som gjelder forskningens bruk og konsekvenser for samfunn og miljø

Hva er forskningsetikk?



FORSKERE

INSTITUSJONER

FINANSIØRERANDRE AKTØRER



Forskningsetikk i Norge: Et delt ansvar









• Forskningsinstitusjonene har        1) Institusjonene har ikke etablert 
systemer som legger til ret systemer som sikrer tilstrekkelig 
opplæring opplæring 

2) Institusjonene har ikke gode nok 
systemer for å sikre at mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer blir 
oppdaget, behandlet og rapportert 

Etterkontroll av loven (2020)







Etisk god og
ansvarlig forskning

Forskere og forsknings-
institusjoner fremmer 

etisk god og ansvarlig forskning

Andre aktører tar hensyn til 
forskningsetikk i sitt arbeid

Samfunnet har 
tillit til forskning

Faglig gode 
retningslinjer og 

ressurser

Velbegrunnede 
uttalelser og vedtak

Relevante møteplasser 
for erfaringsutveksling 

og debatt

Profesjonell 
rådgivning og 

veiledning

Forskningsetiske

retningslinjer og veiledere 

Bøker og rapporter

Nettsiden 

Forskningsetikk.no

Magasinet Forskningsetikk

Uttalelser

Høringssvar

Klagevedtak

Avholde møter i 

komiteer og utvalg

Gjennomføre konferanser, 

seminarer og åpne møter

Delta i det offentlige ordskiftet

Delta på relevante møteplasser 

nasjonalt og internasjonalt

Besvare henvendelser

Gi råd og veiledning

Undervisning

Opplæring



FEK Strategi 2021-2025



(1) Faglig gode retningslinjer og ressurser





(2) Velbegrunnede uttalelser og vedtak

• Avgi høringssvar, uttalelser og vedtak



(3) Relevante møteplasser for 
erfaringsutveksling og debatt



•Gi råd og veiledning

•Utvikle opplæringsressurser og tilby undervisning

(4) Profesjonell rådgivning og 
veiledning



(1) Oppdatering og videreutvikling av 
opplæringsressurser

(2) Veileder for behandling av uredelighetssaker og 
forskningsetiske saker

3) CO:RE

Pågående prosjekter i FEK



www.forskningsetikk.no

Takk for oppmerksomheten! 

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Kongens gate 14
0153 Oslo


