Mandat for felles redelighetsutvalg i helseregion vest
1. Innledning
Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig utvalg der oppgaver og mandat er forankret i lov
av 28. april 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Det er
opprettet et felles redelighetsutvalg for helseforetakene i region vest. De ideelle
virksomhetene som har avtaler med Helse Vest RHF og som ikke er konkurranseutsatt, kan
etter avtale, slutte seg til redelighetsutvalget i regionen.

2. Sammensetning og oppnevning
Utvalget skal bestå av fem medlemmer. Det skal også oppnevnes varamedlemmer.
Ett av medlemmene skal være jurist, og minst ett av medlemmene skal ha faglig og etisk
kompetanse innen helseforskning. Sammensetning av utvalgets medlemmer skal for øvrig
reflektere bredden i den forskning som institusjonene representerer. Det skal sørges for at
det er varamedlemmer som innehar den kompetanse forskningsetikkloven setter til
utvalget.
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Helse Vest RHF. Hvert
helseforetak kommer med innspill på mulige kandidater til utvalget.
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år av gangen. Dersom det
foreligger særlige grunner, kan en periode forlenges med inntil ett år om gangen.
Medlemmer eller varamedlemmer kan til vanlig ikke oppnevnes for mer enn to perioder i
sammenheng.
Redelighetsutvalget skal støttes av en sekretariatsfunksjon som i sitt arbeid for utvalget
rapporterer til utvalgets leder.

3. Ansvar og oppgaver
Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig utvalg. Redelighetsutvalget kan ikke instrueres
av institusjonene.
Redelighetsutvalget skal behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske
normer i henhold til forskningsetikkloven §§ 6 og 8.
Utvalget skal ta stilling til om:
a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke,
b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen og
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre
alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt
uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning, jf
forskningsetikkloven § 8.
Det enkelte foretak har ansvar for å organisere sin forskningsvirksomhet i tråd med lov av
22. juni 2008, helseforskningsloven og forskrift av 1. juli 2009 om organisering av
medisinsk og helsefaglig forskning. I tillegg har det enkelte foretak ansvar for å organisere
sin virksomhet i tråd med anerkjente forskningsetiske normer.
Redelighetsutvalget vil imidlertid, gjennom behandling av enkeltsaker og uttalelser, bidra
til å ivareta institusjonenes ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonene skjer i
henhold til anerkjente forskningsetiske normer.
Redelighetsutvalget kan også, på oppfordring fra institusjonene, gi råd og veiledning på
generell basis og i enkeltsaker for å forebygge brudd på etiske normer.
Redelighetsutvalget skal, ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig
uredelighet, legge til grunn felles saksbehandlingsregler, jf vedlegg 1.
Redelighetsutvalget skal utarbeide en årlig rapport om utvalgets virksomhet som
fremlegges for fagdirektørmøtet i Helse Vest. Redelighetsutvalgets årsrapport skal være
offentlig tilgjengelig.

Vedlegg:

Saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig
uredelighet i felles redelighetsutvalg i helseregion vest

