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Medlemmene i FI-utvalget      Dato: 12.10.2018 
         Sak nr: 18/06509 

Innkalling og saksliste til møte i FI-utvalget 16.10.18 
Tidspunkt: 16.10.18 kl. 14:00 – 16.00.  

Sted: Møterom E507, Kronstad/videokonferanse e507-vmtr@vk.hvl.no 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.09.18 
 

2. Vedtakssaker 
FI 04/2018 Møteplan for FI-utvalget – våren 2019 

Forslag:  
8. februar kl. 09.00-11.30 
2. mai  kl. 12.00-14.30 
17. juni  kl. 09.00-11.30 
 

FI 05/2018 Etikk og personvern i forskning – ansvar og rutiner   
Eget saksforelegg 

 

3. Orienteringssaker  
FI 06/2018 
 Insentivordninger for eksternfinansiering 
 Internrevisjon 
 Status søknader ekstern forskningsfinansiering/innvilgede prosjekter 
 Bergen Summer Research School 2019 (BSRS) 

 
 

4. Eventuelt 
 
 
 
 
Gro Anita Fonnes Flaten    
prorektor for forskning     Eirin Fausa Pettersen 

avdelingsleder  
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Møteprotokoll fra FI-utvalgsmøte 03.09.18 (Ref. 18/06509) 

Tidspunkt: 03.09.2018, kl. 14.00-16.00 

Sted: A825-styrerom, Kronstad, Bergen/videokonferanse 

Til stede: Catharina Christophersen (vara FLKI), Alice Kvåle, Erik Kyrkjebø, Sylvia 
Encheva, Frida Øien og Gro Anita Fonnes Flaten. 

Forfall: Hooshyar Azizpour 

Dessuten møtte: Eirin Fausa Pettersen, Turid Bogetvedt Hitland, Eli Heldaas Seland og 
Karin Wibrand 

Møtet ble ledet av prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten. Sakspapirene ble 
sendt ut 29.08.2018. Møteboka er ført av Avdeling for forskning, internasjonalisering og 
innovasjon.  
1. Presentasjonsrunde, mandat for FI-utvalget 

Deltakerne på møtet presenterte seg kort. FI-utvalgets mandat ble gjennomgått.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt. 

3. Vedtakssaker 

FI 01/2018 Vitenskapelig publisering ved HVL  
Saken gjelder  
Saken presenterte statistikk over publisering som har vært tellende i NVI-
sammenheng, og dermed gitt publiseringspoeng og resultatbaserte midler til HVL de 
siste tre årene. Data til analysene er hentet fra Cristin. Dataene i Cristin sier mest om 
de forskerne som publiserer, men for å belyse produktiviteten for alle ansatte vises 
også antall publiseringspoeng per UFF-årsverk og årsverk i førstestillinger. Det ble 
også gitt en oversikt over kvalitetsnivået på publikasjonene, internasjonal 
sampublisering og open access publisering. 
 FI-utvalget drøftet også i hvilken grad HVL skal publisere oversikt over de 
mestpubliserende forskerne ved HVL, målt etter publiseringsspoeng. 
 
Diskusjon 
Følgende moment ble trukket frem: 
 «Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til 

institusjoner» bør følges opp. Ser at bl.a. publikasjoner fra ansatte i professor II 
stilling og stipendiater ikke alltid er kreditert riktig. 

 Det er av interesse av å se flere sammenligninger med de store universitetene. 
 Hvilken stillingskategori publiserer og hvordan kan man få flere til å bidra? 
 En årlig oversikt over de mest publiserende ansatte ved HVL gagner ikke 

felleskapet. Målet for institusjonen bør heller være å få en økt andel av forskerne 
til å publisere. 
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Vedtak 
FI utvalget viser til premissene i saken og vedtar følgende: 

 FI utvalget tar orienteringen om vitenskapelig publisering ved HVL til 
etterretning. 

 FI-utvalget anbefaler ikke at HVL publiserer årlige oversikter over de mest 
publiserende ansatte ved HVL 

 
4. Drøftingssaker 

FI 02/2018 Nye prosesser i Forskningsrådet 
Prorektor for forskning som sitter i kontaktgruppen for de nye prosessene, innledet 
om endringene i prosessene for blant annet utlysning og behandling av søknader og 
for porteføljestyring. Deretter ble det åpnet for diskusjon. De nye prosessene vil ha 
stor betydning for hvordan forskere og forskningsadministrativt ansatte planlegger, 
prioriterer og jobber. Det vil være viktig å få de nye prosessene kommunisert ut til 
forskerne. Dette bør gjøres både ved møte der endringene forklares og ved 
informasjon på Vestibylen, inkludert informasjon på fakultetenes FoU-sider. Det er 
også ønskelig at prodekanene tar det opp som tema på sine fakultetsmøter. Det 
stiltes spørsmål om forskningsadministrasjonen er dimensjonert for disse 
omstillingene.  

Vedtak 
FI-utvalget tar saken til etterretning 

 
5. Orienteringssaker 

FI 03/2018 
 Avtale om medlemskap i Vest-Norges Brusselkontor (VNB) 

Samarbeidsavtalen mellom HVL og Vest-Norges Brusselkontor er signert og 
gjelder for perioden 01.01.2018-31.12.2019. Det er viktig at fagmiljøene gjøres 
oppmerksomme på mulighetene som ligger i dette samarbeidet. HVL har 
opprettet et kontaktapparat som er i løpende dialog med VNB. Dette er 
sammensatt av forskningsrådgiver Terje Gravdal og rådgiver ved internasjonalt 
kontor Einar Seime Stokka. 
 

 Prosess for utarbeiding av felles prinsipp for tildeling av FoU-tid 
Det er nedsatt et utvalg for utarbeiding av felles prinsipp for tildeling av FoU-tid. 
Utvalgets rapport vil bli lagt frem for FI-utvalget. Deretter vil saken bli lagt fram 
for ledergruppen. Rektor vil så drøfte rapporten med IDF møtet og gjøre vedtak i 
saken. 
  
Medlemmene av utvalget er: 
Professor Marjolein M. Iversen (Leder), FHS 
Førsteamanuensis Lillian Bruland Selseng, FHS 
Professor Håvard Helstrup, FIN 
Seniorrådgiver Stein Joar Hegland, FIN 
Førsteamanuensis Vegard Fusche Moe, FLKI 
Professor Marit Rong, FLKI 
Førsteamanuensis Kristin Lofthus Hope, FØS 
Forskerforbundet Gjert-Anders Askevold, Tillitsvalgt 
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Utdanningsforbundet (vara) Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, Tillitsvalgt 
Forskningsadministrasjonen er sekretær 
 

 Status søknader ekstern forskningsfinansiering/innvilgede prosjekter 
Oversikt presentert i møtet er vedlagt møteboken 
 

 Universitetsprosjektet 
Anja Moberg Olsen har fått tildelt arbeidsoppgaver knyttet til 
universitetsprosjektet. Prosjektets mandat er under utarbeidelse. Mer 
informasjon kommer etter hvert. 
 

 Forskningsdagene 
HVL stiller sterkt på alle studiested, både som organisator av aktiviteter og som 
deltaker i felles arrangement e.g. debatter og forskningstorg. En foreløpig 
sammenstilling av aktivitetene ligger i sakspapirene. Forskningsdagene bør 
komme inn som en sak i årshjulet til FI-utvalget for å sikre forankring på 
fakultetene. 
 
 
 

6. Eventuelt 

Røvertidskrifter 
Prorektor for forskning/biblioteket informerte om røvertidsskrifter, også kalt 
rovtidsskrifter. Ansatte må være observante på at denne typen tidsskrifter eksisterer 
og alltid vurdere publikasjonskanaler nøye. Biblioteket har informasjon om 
problemstillingen og retningslinjer for publisering på sin hjemmeside.  
 
Møteform 
FI-utvalget er fornøyd med muligheten til å kunne velge mellom å delta fysisk eller 
over Skype. Ved spesielt krevende saker kan et møte der alle deltar fysisk være 
foretrukket. Møtefrekvensen er to til tre møter per semester.. Sakspapirer og referat 
vil bli publisert på HVL.no. 

 

Gro Anita Fonnes Flaten 
prorektor for forskning (s)     Eirin Fausa Pettersen 
        avdelingsleder (s) 

 

 



 

   

 
 

FI 05/2018 Etikk og personvern i forskning – ansvar og rutiner  
  
1. Dokumenter i saken  

a) Innledning om Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og 
helseforskningsdata (vedlegg 1 i møteinnkalling) 
Informasjonsside Forskningsetikk 
https://www.hvl.no/Vestibylen/forsking/forskingsetikk/ 

b) Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og 
helseforskningsdata – rutiner for forsking på personopplysninger 
https://www.hvl.no/Vestibylen/forsking/forskingsetikk/personvern-og-personopplysingar/   

c) Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og 
helseforskningsdata – rutiner for forskning på helseopplysninger 
https://www.hvl.no/Vestibylen/forsking/forskingsetikk/personvern-i-helseforskning/  

d) Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og 
helseforskningsdata; Rutine: 201 Roller og Ansvar – (vedlegg 2 i møteinnkalling) 

e) Strategisk ledergruppe (SLG) – møte 05.-06.09.18 – referat LG121/18-S Ansvar 
for etikk og personvern i forskning (vedlegg 3 i møteinnkalling) 

f) Utkast til opplæringsplan for forskningsetikk (vedlegg 4 i møteinnkalling) 
 

 
2. Saken gjelder 
Det er utarbeidet nye rutiner og oppdaterte retningslinjer for oppfølging av etikk og 
personvern i forskning. Retningslinjene regulerer etikk og personvern i forskning, og er i 
tråd med regler og krav som følger av ny personopplysningslov som gjennomfører EU’s 
personvernforordning (GDPR) (EU 2016/679) og revidert helseforskningslov, samt 
Forskningsetikkloven som kom i ny utgave i 2017. Personvernforordningen medfører 
forsterkede krav til institusjonenes og forskernes ansvar for å håndtere person- og 
helseforskningsdata på en forsvarlig etisk og sikker måte.   

Denne saken frembringer flere elementer for å legge til rette for sikker forskningspraksis 
ved HVL. Det er nødvendig å avklare hvordan ansvaret skal operasjonaliseres i praksis 
og følges opp på ulike nivå i organisasjonen. Fakultetene/faglige enheter vil ha en viktig 
rolle i implementering av de interne retningslinjene (rutinene), og ikke minst en viktig 
rolle knyttet til kulturbygging i forskningsmiljøene der forskningsetisk høy standard skal 
prege forskningsaktivitetene og resultatene. 

Roller og ansvar ble drøftet i strategisk ledergruppe 05.09.18, og det er ønskelig at FI-
utvalget kommer med innspill og anbefalinger til denne matrisen, samt retningslinjene 
for øvrig. Opplæringsplanen skal behandles i Forskningsetisk utvalg (FEU) 24.10.18 og 
eventuelle innspill til utkastet fra FI-utvalget vil skrives inn i saken. Rektor vil vedta 
retningslinjer og prosesser etter drøftinger og tilbakemeldinger fra FI-utvalget og FEU. 

 



 

   

3. Vurdering  
Forskningsetikk og integritet i forskning handler om alt fra ansvar overfor informanter og 
registrerte, datasikkerhet, redelighet, personvern, til forskningens samfunnsmessige 
ansvar og troverdighet.  

Mye av forskningsetikken handler om fagspesifikke interne normer og kultur for kvalitet i 
forskningen, som primært må ivaretas av fagmiljøet selv. Andre aspekt som for 
eksempel protokollkrav i personvernforordningen og krav til sikker lagring av 
forskningsdata må legges til rette for av institusjonen, men krever samarbeid mellom 
ulike aktører, og må følges opp og praktiseres av den enkelte forsker. Avdekking av 
alvorlige brudd på forskningsetiske normer og personvernet virker ødeleggende på 
institusjoners og forskningens omdømme og betydning. 

Retningslinjer og prosesser 
Etter fusjonen har forskningsadministrasjonen arbeidet med å utvikle felles 
«Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdata». 
Parallelt med dette ble personvernforordningen innført som gjeldene norsk lov 
(20.07.18), noe som har hatt implikasjoner for fremdriften og organiseringen av arbeidet. 
Dette gjelder både innholdet i retningslinjer og prosesser, og ansvaret for aktiviteter. En 
forskjell fra tidligere regelverk er at melde- og konsesjonsplikten forsvinner, og at 
institusjonen selv må ta ansvar for personvernvurderinger. Ettersom institusjonene bare 
kan ha ett personvernombud har NSD endret formell rolle og opererer nå som 
personvernrådgiver for en rekke UH-institusjoner, inkludert HVL. 

NSDs rolle som personvernrådgiver innebærer at de, som tidligere, bistår med 
vurderinger av personvernhensyn og konsekvenser, før prosjektene igangsettes1. REK 
skal fortsatt gjøre en etisk forhåndsvurdering av helseforskningsprosjekter i tråd med 
helseforskningsloven, men presiserer at det påhviler forsker et ansvar for å rådføre seg 
med egen institusjon og sørge for at behandlingen av personopplysninger skjer i 
samsvar med institusjonens retningslinjer for å gi behandlingsgrunnlag i tråd med 
personopplysningslovens bestemmelser. Det er behov for å avklare nærmere hvordan 
vurderinger gjort fra NSD og REK følges opp internt, og gjøres til HVL sine egne. Vi vil 
måtte ha en midlertidig løsning for dette inntil innplasseringen i administrative stillinger 
er gjort, og beslutninger om personvernombud i HVL er tatt. Noen avklaringer vil 
sannsynligvis også følge av utviklingen av en felles praksis i sektoren og det er viktig at 
HVL deltar i nasjonale prosesser på dette området. 

Retningslinjene  
«Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdata» er 
delt i tre: 
1. Styrende elementer knyttet til ledelsessystem og ansvarsfordeling. 
2. Gjennomførende elementer, i hovedsak rettet mot ansatte og studenter. Her 

finnes beskrivelse av retningslinjer og rutiner som er tilpasset den enkeltes 
rolle/arbeidssituasjon. 

                                                           
1 En ny avtale for personverntjenester som tilbys fra NSD forventes å foreligge i løpet høsten, 2018. 



 

   

3. Kontrollerende elementer som bidrar til å fange opp og korrigere avvik. Det skal 
gjennomføres periodiske gjennomganger. Retningslinjer og rutiner oppdateres 
ved behov. 

Det er laget to sett av retningslinjer/rutiner, ett for forsking som faller inn under 
Personopplysningsloven, og ett for forskning som omfattes av Helseforskningsloven 
(dokumenter i saken pkt. b. og c). Retningslinjene skal gjenspeile fasene i et 
forskningsprosjekt, og skal gi forskeren veiledning til hvordan forholde seg ved oppstart 
av prosjekt, til deltagere/informanter, hvordan håndtere data (innsamling, lagring, 
langtidslagring, sletting og evt. deling), internkontroll, håndtering av avvik etc. Flere av 
retningslinjene er like for begge settene, men vi har av brukerhensyn valgt å presentere 
dem begge steder. 

Retningslinjene skal bidra til at forskningen skjer innenfor aksepterte regler, lover og 
normer. Det vil til enhver tid være den elektroniske versjonen av retningslinjene som 
gjelder, da det er avgjørende at disse revideres ved behov; etter brukerinnspill, 
kontroller og avvikshåndtering. Vesentlige endringer av retningslinjene må 
kommuniseres tydelig ut, eksempelvis gjennom nyhetssaker, informasjonsmøter eller 
eposter.  

Roller og ansvar  
Vi ønsker særlig å belyse Rutine 201, som gir en oversikt over roller og ansvar for alle 
som er involvert i forskningen ved institusjonen.  
I beskrivelsen er lederansvar tillagt rektoratet og dekaner, og et sentralt spørsmål er 
hvordan vi skal få til en god modell for å følge opp dette i praksis. Fakultetsledelsen må 
til enhver tid ha oversikt over hvilke prosjekter og hvilke tilsatte som til enhver tid 
håndterer personopplysninger og helseforskningsdata. Hvordan dette operasjonaliseres 
«nedover» i fakultetsstrukturen, vil være en viktig diskusjon hvor FI-utvalget bes komme 
med konkrete innspill.  

 

Ny felles forskningsserver for HVL – ivaretar sikker lagring av data og gir 
institusjonen nødvendig oversikt  
For å beskytte forskningsdata som inneholder personopplysninger og 
helseforskningdata har de tidligere nærregionen ved HVL hatt ulike løsninger. Siden 
sammenslåingen har det vært jobbet med en felles løsning som er sikker og 
brukervennlig. En arbeidsgruppe med representanter fra IT og 
forskningsadministrasjonen har vært i dialog med ulike aktører, blant andre UiB, UiO og 
UNINETT for å finne gode løsninger for å ivareta lovkravene. Det har vært gjennomført 
risikoanalyser (ROS) og det utvikles dokumentasjon (bruksanvisning, beskrivelse av 
serveren, rutiner for lagring) på den løsningen som er i ferd med å ferdigstilles.   

IT-tjenesten utvikler nå den tekniske løsningen, basert på dialog med 
forskningsadministrasjonen og forskere. Løsningen vil dekke to formål, både sikker 
lagring av data og sikre oppfyllelse av protokollkravet i Artikkel 30 
(Personvernforordningen), der det kreves at institusjonen skal holdes oversikt over alle 
behandlinger av personopplysninger. Siden alle personopplysninger og 
helseforskningsdata skal lagres på forskningsserveren, vil tidspunktet der godkjenning 



 

   

foreligger og forskeren ber om at det opprettes et lagringsområde på forskningsserveren 
være det best egnede tidspunkt for å innhente slike opplysninger.  

Søknaden om slik opprettelse vil derfor være noe mer omfattende enn i dag, men sørge 
for en registrering av prosjektet som gir HVL nødvendig oversikt. Forhåndsvurderinger 
og annen dokumentasjon lastes opp i forbindelse med registreringen/søknaden. Når 
registreringen fullføres, varsles instituttleder (eller leder på tilsvarende nivå) og 
personvernombud slik at forhåndsvurderinger kan sjekkes og følges opp. 

 

Plan for opplæring i forskningsetikk 
Som oppfølging av sak 1/18 i Forskingsetisk utval (FEU) jobber 
forskningsadministrasjonen med en sak for «Plan for opplæring i forskningsetikk» til 
FEU sitt møte 24.10.2018 (se vedlegg i saken, dokument f) Utkast til opplæringsplan). 
Her skisseres ulike elementer som er tenkt inn i en opplæringsplan, samt hvor ansvaret 
for opplæring skal ligge. Opplæring er et lederansvar, og ettersom FI-utvalget 
representerer fakultetsledelse, som vil få en viktig rolle i utvikling og implementering av 
opplæringsplanen, ber forskningsadministrasjonen om innspill til saken. 

 

Betraktninger til krav om eget Personvernombud, og dennes rolle i oppfølging av 
personvern i forskningsprosjekter 

Personvernombudet 
Personvernombudsfunksjonen er beskrevet i rutinen for Roller og Ansvar. HVL er pliktig 
til å ha et personvernombud for alle håndteringer av personopplysninger og 
personvernombudets omfattende oppgaver tilsier at det kan og bør ha en aktiv rolle i å 
ivareta institusjonens ansvar. 

Personvernombudets oppgaver er ifølge Artikkel 39 (GDPR) blant annet å: 

 informere og gi råd om våre forpliktelser i henhold til forordningen 
 kontrollere overholdelsen av forordningen, blant annet fordeling av ansvar, 

holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet som er involvert i 
behandlingsaktivitetene, og tilhørende revisjoner, 

 på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere 
gjennomføringen av den i henhold til artikkel 35, 

 samarbeide med tilsynsmyndigheten, fungere som kontaktpunkt for 
tilsynsmyndigheten ved spørsmål om behandlingen, herunder 
forhåndsdrøftingene nevnt i artikkel 36, og ved behov rådføre seg med 
tilsynsmyndigheten om eventuelle andre spørsmål. 

Per i dag har HVL engasjert et personvernombud på timebasis. Det jobbes med en egen 
sak til styret hvor dimensjonering av personvernombudets rolle ved HVL vil bli 
behandlet. Personvernombudet vil måtte ha en sentral rollen i å ivareta HVLs ansvar for 
personvern i forskning og stillingen som personvernombud bør være en full stilling, for å 
kunne bidra tilstrekkelig til dette. 



 

   

Særskilte konsekvenser, og utfordringer, på forskningsprosjektnivå, knyttet til innføring 
av personvernforordningen 
Forordningen medfører at forskerne har en rådføringsplikt med sitt personvernombud 
(HVL), evt. personvernrådgiver (NSD/Intern), før datainnsamling starter.  

Det skal gjennom denne dialogen gjøres en vurdering basert på: 
a) en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og formålene 

med behandlingen, herunder, dersom det er relevant, den berettigede interessen 
som forfølges av den behandlingsansvarlige, 

b) en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i et rimelig 
forhold til formålene, en vurdering av risikoene for de registrertes rettigheter og 
friheter som nevnt i nr. 1, og  

c) planlagte tiltak for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og 
mekanismer for å sikre vern av personopplysninger og for å påvise at denne 
forordning overholdes. 

Dersom det er sannsynlig at en type behandling vil medføre en høy risiko for fysiske 
personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige (HVL) gjennomføre en 
vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). For å vite hvilke prosjekter dette gjelder, 
må alle prosjekter vurderes. 

Det må tas stilling til hvilken rolle som er best egnet til å bistå forskerne i disse 
vurderingene. Som nevnt vurderer NSD i dag alle enkeltprosjekter som omfatter 
personopplysninger og REK gjør en etisk forhåndsvurdering av 
helseforskningsprosjekter, men ingen direkte vurdering av personvernkonsekvenser 
(selv om det til en viss grad inngår i deres helhetlige vurdering av prosjektets 
forsvarlighet). Spørsmålet er hvordan disse vurderingene best kan integreres som 
institusjonens egne. Dette er problemstillinger HVL ikke er alene om, og det er ikke 
usannsynlig at det vil kunne innarbeides en tverrgående felles praksis overfor NSD og 
REK i disse spørsmålene. Per i dag er det imidlertid avgjørende å følge opp 
behandlingsansvaret på en god måte. På bakgrunn av dagens bemanningssituasjon i 
forskningsadministrasjonen, vurderer vi det som nødvendig å få tilsatt et 
personvernombud i full stilling som kan bistå forskerne, ledelsen og 
forskningsadministrasjonen i å følge opp dette.  

4. Innstilling til vedtak 
FI-utvalget tar saken til etterretning. 
Tilbakemeldinger som kommer frem i møtet tas med i den videre prosess og 
ferdigstillelse av styringsdokumentene (rutiner, rolle- og ansvarsfordeling, 
opplæringsplan etc.). 
 
 
Bergen 11.10.2018 
 
Eirin Fausa Pettersen 
Avdelingsleder      Saksbehandlere: 

Hallstein Madsen 
Marianne Nilsen  
Heidi Skramstad 



101 Innledning 

Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdata 
Dokumenteier: Behandlingsansvarlig Dokumentansvarlig: Prorektor for forskning  Gyldig fra: Høst 2018* 

Regulert av lovverk: Personopplysningsloven, Helseforskningsloven, Forskningsetikkloven 

Gjelder for: Behandlingsansvarlig, vitenskapelig ansatte, studenter Versjon: 2018.1 

Bare elektronisk versjon er gyldig versjon 

*Retningslinjene skal vedtas i løpet av høsten 2018

Bakgrunn og formål 

Formålet med retningslinjene er å verne fysiske personer i forbindelse med deltakelse i 

forskningsprosjekter som behandler personopplysninger og helseforskningsdata, jf. Lov om 

behandling av personopplysninger (personopplysningsloven som gjennomfører 

personvernforordningen (EU) 2016/679) og Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 

(helseforskningsloven). Retningslinjene skal også ivareta generelle forskningsetiske hensyn i 

tråd med Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). 

Personvernregelverket skal bidra til at personopplysninger behandles i samsvar med 

grunnleggende personvernhensyn, og skal sikre personlig integritet, privatlivets fred og 

tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Forskningsetikkloven vektlegger at all forskning 

skal foregå i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer. Både personopplysningsloven 

og forskningsetikkloven vektlegger institusjonens ansvar, i tillegg til at enhver som behandler 

personopplysninger (i dette tilfelle forskere og studenter), har et selvstendig ansvar for å 

overholde lover, retningslinjer og normer.  

Institusjonen skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise 

at behandlingen utføres forsvarlig, og sørge for at eventuelle avvik blir oppdaget og korrigert. 

Ved all behandling av personopplysninger skal personvernkonsekvenser vurderes og 

behandlingen protokollføres. Retningslinjene med rutiner er HVL sitt verktøy for å sikre 

dette. 

Retningslinjene er delt inn i tre hovedelementer: 

 Styrende elementer knyttet til ledelsessystem og ansvarsfordeling.

 Gjennomførende elementer, i hovedsak rettet mot ansatte og studenter. Her finnes

beskrivelse av retningslinjer og rutiner som er tilpasset den enkeltes rolle/arbeidssituasjon.

 Kontrollerende elementer som bidrar til å fange opp og korrigere avvik. Det skal

gjennomføres periodiske gjennomganger. Retningslinjer og rutiner oppdateres ved behov.

Retningslinjene representerer en felles rutinesamling for forskningsprosjekter som omfatter 

behandling av både personopplysninger og helseforskningsdata. Mens 

personopplysningsloven gjelder for all forskning som håndterer personopplysninger, finnes 

det særlige tilleggsrutiner som skal ivareta krav i helseforskningloven. Rutinene som gjelder 

generelt for all forskning på personopplysninger er merket med A mens retningslinjer for 

forskning som faller inn under helseforskningsloven er merket med B. 

Mer informasjon om personvern finnes hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) og 

Datatilsynet, samt i fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer fra De nasjonale 

forskningsetiske komiteene.  

Dokument til Sak FI 05/2018 
Vedlegg 1

http://www.nsd.uib.no/
https://www.datatilsynet.no/
https://www.etikkom.no/
https://www.etikkom.no/
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Lovmessig grunnlag 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 

Personopplysningsforskriften 

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-15-876
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-15-876
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44?q=helseforskningsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-01-955
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23?q=forskningsetikkloven
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Oversikten beskriver ansvar og oppgaver for funksjoner og roller som er involvert i forskningsaktivitet ved HVL. 

Funksjon/ 

rolle: 
Behandlingsansvarlig Dekan 

Prosjektleder/ 

daglig ansvarlig 
Prosjektmedarbeider Student 

Personvernombud for 

forskning  

Hvem Institusjonens ledelse, 

ved prorektor for 

forskning. 

Leder med ansvar for 

forskning på 

fakultetsnivå.  

Ansatt med nødvendig 

kompetanse til å lede et 

forskningsprosjekt. 

Veileder er prosjektleder 

for studentoppgaver på 

lavere nivå enn ph.d.  

Ph.d. kandidater er 

vanligvis prosjektleder 

for eget prosjekt. 

Person med nødvendig 

kompetanse for å utføre 

definerte 

arbeidsoppgaver i 

prosjektet. 

Student med nødvendig 

kompetanse for å utføre 

arbeidsoppgaver i 

prosjektet, nærmere 

definert av 

veileder/prosjektleder. 

HVL har en egen 

stilling/funksjon som 

personvernombud. 

Tidligere 

personvernombud Norsk 

senter for forskningsdata 

(NSD) utfører oppgaver 

som personvernrådgiver 

for forskning.  

Ansvar Overordnet ansvar for å 

sikre at HVL har 

systemer og nødvendig 

infrastruktur for å 

ivareta personvern i 

forskning og håndtere 

helseforskningsdata i 

samsvar med norsk lov 

og anerkjente 

forskningsetiske 

normer. 

Ansvar for at 

personopplysninger i 

forskningsprosjekter og 

helseforskningsdata i 

prosjekter ved fakultetet 

håndteres i samsvar med 

norsk lov, anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Ansvar for at daglig drift 

av forskningsprosjektet 

utføres i samsvar med 

norsk lov, anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Ansvar for å informere 

behandlingsansvarlig og 

dekan ved avvik, 

rutinesvikt, interesse-

konflikter og andre 

forhold av betydning. 

Ansvar for å 

gjennomføre 

forskningsprosjektet i 

samsvar med norsk lov, 

anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Ansvar for å umiddelbart 

informere prosjektleder 

ved avvik og rutinesvikt, 

eller andre forhold av 

betydning for prosjekt-

Ansvar for å 

gjennomføre 

forskningsprosjektet i 

samsvar med norsk lov, 

anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Ansvar for å umiddelbart 

informere prosjektleder 

ved avvik og rutinesvikt, 

eller andre forhold av 

betydning for prosjekt-

Bidra til at HVL følger 

personopplysningsloven 

med forskrift. 

Vurdere og tilrå 

forsknings- og 

studentprosjekter i 

henhold til 

bestemmelsene i 

personvernregelverket. 

Vedlegg 2
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gjennomføringen. 

Be om nødvendig 

opplæring dersom 

han/hun ikke føler seg i 

stand til å ivareta 

ansvaret beskrevet over. 

gjennomføringen. 

Be om nødvendig 

opplæring dersom 

han/hun ikke føler seg i 

stand til å ivareta 

ansvaret beskrevet over. 

Oppgaver Forskningsadministrasj

onen og andre 

administrative 

støttetjenester (f.eks. 

bibliotek, IT) kan være 

utøvende for 

oppgavene.  

Utvikle policy, regler 

og rutiner, samt 

nødvendig infrastruktur, 

for håndtering av 

personopplysninger i 

forsker- og 

studentprosjekt. 

Etablere og følge opp 

rutiner for vurdering av 

personvernkonsekvense

r i forskningsprosjekter. 

Dekan kan delegere 

oppgaver til lavere nivå 

(for eksempel prodekan, 

senterleder, 

instituttleder) der dette er 

hensiktsmessig. 

Sørge for opplæring av 

prosjektmedarbeidere og 

studenter ved fakultetet i 

rutiner for forskning og 

datasikkerhet. 

Etablere 

fakultetsspesifikke 

rutiner for å sikre at 

ansatte og studenter 

følger norsk lov, 

anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

Sørge for nødvendig 

forhåndsvurdering av 

prosjekter og se til at 

aktivitet ikke starter opp 

før vurdering er 

gjennomført og 

informasjon om 

behandlinger av 

personopplysninger er 

protokollført gjennom 

søknad om tilgang til 

forskningsserver. 

Sørge for at 

forskningsprosjekt 

planlegges, 

gjennomføres og 

avsluttes i samsvar med 

godkjent 

forskningsprotokoll 

Sørge for at nødvendig 

vurdering og registrering 

foreligger før 

forskningsaktiviteten 

starter opp. 

Sørge for at 

forskningsprosjekt 

planlegges, 

gjennomføres og 

avsluttes i samsvar med 

godkjent 

forskningsprotokoll/ 

prosjektbeskrivelse, 

norsk lov, anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Sørge for at nødvendig 

vurdering og registrering 

foreligger før 

forskningsaktiviteten 

starter opp. 

Sørge for at 

forskningsprosjekt 

planlegges, 

gjennomføres og 

avsluttes i samsvar med 

godkjent 

forskningsprotokoll/ 

prosjektbeskrivelse, 

norsk lov, anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

NSD, REK og andre kan 

være utøvende for noen 

av oppgavene. 

Gi institusjonen råd om 

hvordan personvern-

regelverket kan 

overholdes og 

kontrollere at reglene 

følges. 

Ivareta den generelle 

rådføringsplikten.  

Fange opp behov for 

personvernkonsekvens-

vurderinger og 

forhåndsdrøftinger med 

Datatilsynet. 
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Føre en samlet 

protokoll over alle 

behandlinger av 

personopplysninger til 

forsknings- og 

kvalitetssikringsformål. 

Sørge for at det finnes 

system for opplæring av 

ansatte, gjesteforskere, 

studenter og andre som 

er involvert i 

forskningsaktiviteten. 

Utvikle og vedlikeholde 

tekniske system og 

løsninger for forsvarlig 

behandling av 

forskningsdata. 

Utvikle nødvendige 

standarder og maler for 

kontrakter, avtaler, 

samtykke osv.  

Utføre internkontroll av 

egne 

forskningsprosjekt.  

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Avklare og inngå 

nødvendige avtaler 

knyttet til forskerprosjekt 

og studentoppgaver, som 

f.eks.

databehandleravtaler,

samarbeidsavtaler,

avtaler med ikke-ansatte.

/prosjektbeskrivelse,  

norsk lov, anerkjente 

forskningsetiske normer 

og retningslinjer for 

forskningsprosjekt ved 

HVL. 

Veilede og informere 

den enkelte forsker og 

student om forskning og 

personvern. 
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Kontrollere, revidere/ 

oppdatere rutiner og 

retningslinjer 

regelmessig og ved 

behov. 
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Til: Strategisk ledergruppe 

Vår ref: 18/00659-14 

Dato: 07.09.18 

Strategisk ledergruppe (SLG) – møte 05.-06.09.18 - referat 
Dato og møtets varighet:  
05.09.18: kl. 15:00-18:00, 
06.09.18: kl. 08:30-15:00 

Til stede: 
Strategisk ledergruppe: Berit Rokne, Randi Skår, Anne Isabelle Robbestad, Asle Holthe, Geir Anton Johansen, Helge Skugstad, Liv Reidun 
Grimstvedt, Gro Anita Fonnes Flaten, Bjørg Kristin Selvik.  

Gjester: Kirsten Bakken (vk, LG119/18-S, LG120/18-S), Heidi Skramstad (vk, LG121/18-S), Wiggo Hustad (LG122/18-B), Even O. Sørland 
(vk, LG124/18-S), Trine M. Stokland (vk, LG125/18-S), Wenche Fjørtoft (LG127-130/18-S), Anne Marit Morken, Elisabet Veland, Anne Lone 
Hovland (vk, LG130/18-B) 

Forfall: Tage Båtsvik 

Referent: Linda McGuffie 

Saksnr Sak - Referat/konklusjon Ansvar 
1. Gjennomgang referat, saksliste

Rektor orienterte om innkalling og plan for møtet. 
Ingen kommentarer til referatet.  

2. Saker til lederuppa
LG119/18-S Økonomimodell inkl. BOA-reglement Helge Skugstad 

Vedlegg 3
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Helge Skugstad presenterte saken. Kirsten Bakken, økonomirådgiver, deltok på videokonferanse. 
Ledergruppa ble bedt om å drøfte forslag til håndtering av regnskapsresultat og BOA-reglement. Forslaget 
tar utgangspunkt i stor autonomi til fakultetene, vurdert opp mot styret sitt ansvar for samla 
ressursallokering og måloppnåelse. Ønskelig å starte med langtidsplanlegging av ressursdisponering (3-4 
årsperiode), men ikke der enda.  

Ledergruppa diskuterte saken. Enighet om hovedprinsippene i modellen. 

Rektor kan fastsette BOA-reglementet. Økonomimodellen legges ved styresak om budsjett i oktober. 
Ledergruppa vil få flere økonomisaker til behandling i løpet av høsten. Helge Skugstad følger opp saken. 

LG120/18-S Budsjettprosess 2019 
Helge Skugstad presenterte saken. Kirsten Bakken deltok på videokonferanse. 

Ledergruppa diskuterte saken og ga innspill til det videre arbeidet med budsjettprosess for 2019. 

Helge Skugstad følger opp saken. Styret får sak om budsjett i oktober, sammen med tertialregnskap og 
årsplan. Siden styresakene er utsatt får fakultetene litt bedre tid på seg til å rapportere status.  

Helge Skugstad 

LG121/18-S Ansvar for etikk og personvern i forskning   
Gro Anita Fonnes Flaten presenterte saken. Heidi Skramstad deltok på videokonferanse.  
Forskningsetikkloven og ny personopplysningslov som gjennomfører EU’s personvernforordning (GDPR) 
(EU 2016/679), stiller tydelige krav til institusjonenes og forskernes ansvar. Behov for å avklare hvordan 
dette ansvaret skal operasjonaliseres og følges opp på ulike nivå i organisasjonen. 

Ledergruppa diskuterte saken. Permanent ordning for personvernombud har høy prioritet. Må avklare om 
det er aktuelt å ha felles personvernombud med andre institusjoner. Det ble understreket at vi ikke må legge 
opp til dobbeltbooking av oppgaver (personvernombud vs. ekstern personvernrådgivning). Det ble stilt 
spørsmål ved behovet for å ha både eget personvernombud og personvernrådgivning fra NSD. Grunnet stort 
saksomfang og av sårbarhetshensyn er det sannsynligvis ikke tjenlig å legge all personvernrådgivningen til 
personvernombudet.  

Saken følges opp i linjen til prorektor for forskning. 

Gro Anita F. Flaten 
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LG122/18-S Campus Kronstad og K2 
Wiggo Hustad presenterte saken. Som oppfølging til sak LG29/18-B er det gjort en gjennomgang av 
tallmaterialet fra questbackundersøkelsen i vår, siden det var noe usikkerhet knyttet til tallene.  
Rektor orienterte om et møte med studenter om K2.  

Ledergruppa drøftet saken og ble enige om følgende:  
Det samlede tallet på interessenter og den forventede veksten i ansatte tilsier at det ikke er nødvendig å 
styret ansatte eller enheter inn i K2. Ledergruppa skulle gjerne sett at det var flere fagenheter som ville inn i 
bygget. En ser likevel at den samla bygningsmassen på Kronstad vil kunne dekke de ansatte sine behov for 
både individuelt arbeid, faglig samarbeid og sosiale møter som er institusjonsbyggende. Det vil ikke være 
stor geografisk avstand mellom de ulike byggene på Kronstad. Den samlede bygningsmassen innbyr til og 
krever fleksibilitet og aktiv handling i kunnskapsdelingsarbeidet, og tilbyr samtidig til den ro som 
konsentrasjonskrevende arbeid krever. 

Vedtak: 

 Frivillighetsprinsippet skal benyttes mtp. å fylle plassene i K2. Dialogen med interessentene i ja-
gruppa skal øke kunnskapen om ABA-prinsipp, og således medvirke til økt interesse også i nei-
gruppa.

 Permanente enkeltkontor blir ikke en del av romboka for K2.

 Det blir etablert etasjevise brukergrupper for arbeidsplassareal, med representasjon i felles
brukergruppe for bygget, for detaljplanlegging og gode arbeidsplassløsnigner.

 Avdelingsleder for areal må styre flytteprosessen i siste fase av arbeidet slik at både K1 og K2 blir
godt utnyttet.

 Det blir engasjert prosjektleder til å lede dialogen mellom interessentene og
byggeprosjektet/interiørarkitekt. Denne rapporterer til avdelingsleder for OU. Kostnad under
terskelverdi 1,3 mill. NOK eksl. mva.

 Det blir etablert en egen prosjektgruppe for campus Kronstad, med virksomhetsperiode fram til etter
innflyttingsdato. Gruppen får følgende sammensetning:

o Dekan (eller person utpekt av dekan) – som representant for brukergruppe og kobling til
strategisk ledergruppe.

o Interiørarkitekt
o HR/OU-faglig kompetanse
o Kommunikasjonsfaglig kompetanse
o Tillitsvalgt og/eller hovedverneombud.

Tage Båtsvik 
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o Prosjektleder byggeprosjekt

Arbeidet ledes av prosjektleder. Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling skal stille med 
sekretariatsressurs for prosjektgruppen.  

Oppfølging:  
Ledergruppa ønsker at man i videre behandling av dette temaet dreier fokuset bort fra K2 og se 
campusutvikling Kronstad i en helhet i tiden framover og hvordan man best mulig kan legge til rette for 
sambruk mellom de to byggene. Strategisk ledergruppe vil få sak om etablering av et permanent utvalg for 
campusutvikling i HVL i et senere møte.   

LG123/18-B Møteplan SLG 2019 og dato for ledersamlinger 
Rektor presenterte saken.  

Vedtak  
Strategisk ledergruppe vedtar følgende datoer for møter i strategisk ledergruppe vår 2019: 

 Torsdag 10. januar

 Torsdag 24. januar

 Onsdag 6.- torsdag 7. februar

 4 Torsdag 21. februar

 5 Torsdag 14. mars

 6 Torsdag 28. mars

 7 Torsdag 11. april

 8 Torsdag 25. april

 9 Torsdag 23. mai

 10 Torsdag 06. juni

 11 Tirsdag 25.- onsdag 26. juni

Strategisk ledergruppe vedtar følgende datoer for ledersamlinger på institusjonsnivå 2019:  

 16.-17. januar 2019 – Bergen.

 18.-19. september 2019 –Sogn og Fjordane.

Berit Rokne 
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Sekretariatet følger opp med innkallinger. Dekanene ble oppfordret til å melde inn datoer for ledermøtene i 
fakultetene slik at dette kan oversendes samlet til Vestibylen. 

LG124/18-S Myndighetskart 
Even Oleson Sørland deltok på videokonferanse og viste ppt om prosess for arbeidet med 
myndighetskart/delegasjonsreglement for HVL.  

Ledergruppa diskuterte saken og var positive til kobling av digital oversikt over fullmakter for den enkelte 
stilling til tilganger i ulike systemer som er nødvendige for å utøve fullmaktene. Myndighetskartet vil også 
bidra til at fellesadministrasjonen får bedre oversikt over organiseringa i fakultetene. Det ble pekt på at det 
er viktig med sammenheng mellom arbeidet med myndighetskart og evalueringa av studieforskrifta, siden 
det kan få konsekvenser for myndighetskartet dersom fullmakter delegeres til utvalg mm. 

Det ble gitt uttrykk for at det haster å få dette på plass. I en del retningslinjer pr. nå er mye delegert til 
nærmeste leder, ikke alltid hensiktsmessig. Parallelt med dette er det mange fullmakter som burde vært 
delegert som ikke er det enda. Må tenke grundig igjennom hvor langt ned i organisasjonen man delegerer i 
denne fasen. Mulig at flere fullmakter burde legges til dekanene i en periode og at man etter hvert kan bygge 
det ut mer. Må ha som utgangspunkt felles rollebeskrivelser ut til og med instituttnivået, med like fullmakter 
til ledere på samme nivå og skreddersøm nedover. Det må være sammenheng mellom faglig ansvar, 
økonomisk ansvar og hvem som har myndighet til å ta avgjørelser som påvirker disse områdene. 
Myndighetskartet må også si noe om begrensninger i videredelegasjon og overordnet leder sin mulighet for 
å gripe inn i beslutninger som tas på lavere nivå.  

Arbeidet med myndighetskart følges opp i linjen til organisasjonsdirektør. 

Tage Båtsvik 

LG125/18-S Årsplan 
Helge Skugstad presenterte saken og Trine Meling Stokland deltok på skype. Styret skal få orienteringssak 
om status på tiltakene i årsplanene i styremøtet i oktober. Tallmaterialet for må innhentes slik at det kan 
komme med i årsrapporten til våren. Det er en del arbeid knyttet til innhenting og sammenstilling av dette 
materialet som må starte nå. Krever at ansvarlig leder følger det opp, men av kapasitetshensyn kan det være 
hensiktsmessig at virksomhetsstyringsgruppa koordinerer og bistår i det praktiske arbeidet.  

Ledergruppa diskuterte saken. På en del av målområdene er det overlapp/og eller utydelig på hvilken rolle 
hovedansvaret ligger. Førsteprioritet må være å avklare dette slik at arbeidet med innhenting av 
tallmateriale knyttet til måleparametrene i utviklingsavtalen kan begynne. 

Helge Skugstad 
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Oppfølging:  
Ledergruppa melder inn til Helge/Trine områder som krever tydeligere avgrensning. Melder også inn 
ressurspersoner og delegerer i sine linjer ansvar for innhenting av data og sørger for at det er en kobling til 
virksomhetsstyringsgruppa.  
 
Når strategien er vedtatt må arbeidet med å lage målstruktur for den igangsettes. Ledergruppa må være tett 
koblet på den prosessen. I første omgang vanskelig å lage felles prosess for fakultetsnivået, det må gjøres når 
fakultetsstrategiene er vedtatt. Ledergruppa får saken tilbake i etterkant av styreseminaret i september.  
 
 

LG126/18-S HVLs eierskapspolitikk 
Liv Reidun Grimstvedt presenterte saken. 
 
Ledergruppa diskuterte saken. Et krav at styret får årlig oversikt over eierskap, samt hensiktsmessig å 
etablere permanente retningslinjer for eierskap.  
 
Ledergruppa hadde følgende kommentarer til styresaken:  

 Ta en gjennomgang på bruken av Styret vs. Styret selv i retningslinjene. Viktig å plassere ansvaret 
riktig.  

 Vurdere om man må kommentere hvordan vi håndterer habilitetsspørsmål i retningslinjene.  

 Vitensenteret i Sogndal må inn i oversikten over eierskap (Vedlegg 2).  
 
Prosessen videre:  
Når strategien blir vedtatt må det jobbes med utvikling av en eierskapspolitikk for HVL som tar 
utgangspunkt i de strategiske føringene og gir tydelige prinsipper for hva vi vil med eierskap (begrenset vs. 
stort omfang), hvordan vi skal utøve det (aktivt vs. passivt), hva slags type selskaper går vi inn i og på hvilke 
måter skal HVL tjene på det (penger eller andre gevinster) osv. Når vi får dette på plass blir det lettere å ta 
vurderinger i enkeltsaker. Må også sees i sammenheng med kartlegging av avtaleporteføljen og forpliktende 
avtaler generelt, og det må landes hvor i organisasjonen ansvaret for oppfølging av dette skal ligge – 
tematikken ligger i skjæringspunktet mellom økonomi, forskning og samhandling.  
 
Liv Reidun følger opp saken.  
 

Liv Reidun Grimstvedt 

LG127/18-S Godtgjørelse for ansatte som deltar i interne råd og utvalg (LG99/18) Tage Båtsvik 
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Wenche Fjørtoft presenterte saken. I sak xx var ledergruppa enige om at kompensasjon ifbm. deltakelse i 
eksterne utvalg gjøres på fakultetene/avdelingene. HVL har nå opprettet en del interne råd og utvalg og det 
må avklares om og evt. hvordan deltakelse i slike skal kompenseres/godtgjøres.  
 
Ledergruppa diskuterte saken. Enighet om at en del råd og utvalg kommer i tillegg til den delen av årsverket 
som er satt av til administrativ tid. De ansatte bør blir kompensert, men uten at det går utover arbeidsplaner 
og undervisingstid. Kronetillegg er den mest hensiktsmessige løsningen. 
 
Oppfølging:  
Ledergruppa får saken tilbake på neste møte inkl. kostnadsoverslag og forslag til hvordan det kan løses 
praktisk i forhold til arbeidsplaner mm. Må vurderes hvilke konkrete råd og utvalg som skal kvalifisere for 
slik godtgjøring, samt se på prinsipper for hvilke typer stillinger som kan få det (f.eks. verv hvor det er 
inkludert som en del av rollen bør ikke få ekstra kompensasjon), hvor stor kompensasjon er det rimelig å gi.  
 
Tage Båtsvik følger opp saken i sin linje (personal). Personalavdelingen innhenter informasjon fra dekanene 
for å få oversikt over relevante råd og utvalg. 
 

LG128/18-S Høring forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen (Underdal) 
Wenche Fjørtoft presenterte saken. Sak om høringen er lagt ut på Vestibylen og ansatte oppfordret til å 
komme med innspill.  
 
Ledergruppa diskuterte saken og hadde følgende innspill:   
 
Generelle innspill: 
Hadde forventet at forslaget skulle innebære en forenkling av strukturen, og oppfatter ikke at den er det. Må 
også problematisere at det er en stor svakhet at det ikke har vært med representanter fra høgskolesektoren i 
utvalget.  
 
Fagstøttestigen:  
Ledergruppa hadde ikke innvendinger mot innføringen av en slik stige, positivt dersom det bidrar til å 
synliggjøre kompetanse og sikre karriereveier for ansatte i stillinger som er tett knyttet opp til forskning og 
utdanning (f.eks. ingeniører, teknikere, feltarkeologer, bibliotekarer, programmerere).  
 
Forsker/lektorstigen:  
Ser at det kan være fordeler med tydeliggjøring her. 

Tage Båtsvik 
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Forståelse for at noen institusjoner kan ha behov for forskerkategorien, men mulig at HVL ikke er så tjent 
med det mtp. hvor stor andel av årsverket som skal inn i undervisning. Det ble pekt på som problematisk at 
man tar et innarbeidet begrep (forsker) og fyller med nytt innhold. Det ble stilt spørsmål ved hvor stor 
forskjell det egentlig vil være mellom en forsker på høyeste nivå og en professor utover andelen 
forskningstid. Det ble påpekt at det det kunne vært klargjort mer i rapporten hvordan man ser for seg bytte 
mellom løpene (og internt i FL-stigen).  
 
Postdoktor/innstegsstilinger:  
Det ble kommentert at endringen gjør at disse stillingene vil få preg av «tenuretrack» stillinger. Det er 
positivt mtp. å få ned midlertidighet og sikre karriereveier, men problematisk at postdokkategorien snevres 
inn fordi det minsker mulighetene for å bruke slike stillinger strategisk for å styrke forskningsmiljøer i 
perioder. Kunne ønsket at man beholdt muligheten for dette ved å heller etablere et tillegsløp ala 
«tenuretrack»? 
 
Professorstigen 
Ledergruppa positive til at man legger opp til mer aktiv bruk av fakultetsprofessortrinnet i denne stigen. 
Forståelse for at det er behov for en karrierevei etter professorkvalifikasjon, særlig mtp. at antallet 
professorer øker og flere er ganske unge når de oppnår kvalifikasjonen. Vil bidra til at det er lettere å 
beholde kompetansen i sektoren. 
 
Utvalget har ikke lagt inn forslag om innføring av kategori praksisprofessor (altså hvor lang erfaring i en 
profesjon/et håndverk kan erstatte kravene som gjelder for å bli professor), men temaet kom opp i 
diskusjonen. Litt ulike meninger om dette i ledergruppa, men for noen fagområder kunne en slik løsning 
vært positiv siden det ville bidra til å sikre at studentene blir eksponert for undervisere som har vært i 
profesjonen, samt at det kunne hjulpet med å få flere i delte stillinger med arbeidslivet.  
 
Et tredje doktorgradsløp: 
Utvalget har foreslått at man i tillegg til tradisjonelle «disiplinbasert» og kunstnerisk doktorgradsløp åpner 
for en tredje type grad innrettet mot profesjonsfag. Tanken er at denne skal kunne bedre ivareta koblingen 
mellom forskning, profesjonsrettet kunnskap og pedagogisk utviklingsarbeid som er rettet mot det 
yrkesfeltet og den utdanningsvirksomheten som skal produsere kandidater for dette yrkesfeltet.   
Ledergruppa er ikke positive til dette forslaget. Kategorien kan på en side føre til en tettere kobling til 
profesjons- og arbeidsliv, men på den andre siden er det en risiko for at man ender opp med A og B-grader.  
Ledergruppa påpekte videre at behovet for tett kobling til profesjon/yrke kan ivaretas i det tradisjonelle 
løpet, og istedenfor å introdusere en tredje kategori kunne man heller ønsket at man gikk ned fra to løp til 
ett.  
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Videre prosess:  
Det skrives et utkast til høringssvar på grunnlag av innspill fra ledergruppa og andre innspill som kommer 
inn. Dersom dekanene har innspill fra sine fakultet/ledergrupper bør de meldes inn skriftlig til personal.  
Utkastet legges fram for strategisk ledergruppe 18. september, og styret skal diskutere saken i styremøte 
07/2018. I etterkant utarbeides et endelig høringssvar som sendes inn til KD innen fristen 1. oktober. Tage 
Båtsvik følger opp saken. 
 

LG129/18-S Prosess - innplassering av administrativt ansatte i HVL 
Rektor innledet og representanter fra innplasseringsprosjektet, Elisabet Veland, Anne Marit Morken og 
Anne Lone Hovland deltok via videokonferanse og orienterte om status, prosessen videre, juridiske 
vurderinger mm. for innplasseringa. Wenche Fjørtoft tilstede i møtet.  
 
Ledergruppa diskuterte saken. Forståelse for at det er en prosess som det er vanskelig å gi et eksakt 
tidspunkt for når er ferdigstilt.  Det er stor forskjell på om det er 50 eller 250 ansatte som kan direkte 
innplasseres på grunnlag av rettskrav mtp. tidsbruk og ressursbehov fram mot at innplasseringen kan bli 
vedtatt. Det kom innspill på at dersom det er mange som har rettskrav og kan bli direkte innplassert så 
burde man gjøre det så snart man får oversikt over dem, og heller jobbe med de enkeltsakene som tar lenger 
tid parallelt med at den nye administrative organiseringen blir satt i virksomhet dersom det er mulig 
innenfor regelverket.  
 
Ledergruppa trakk også fram følgende moment som viktige for den videre prosessen:  

 

 Må ha noen tydelige kriterier for hvordan man kan vurdere hva som er «annen passende stilling».  

 Ivaretakelse av de ansatte som ikke blir innplassert med en gang.   

 Tydeliggjøre hvilke ledere som skal være med i prosessen - nåværende leder, nærmeste leder, leder 
med personalansvar, ny leder, gammel leder – viktig at det ikke er tvil om dette. Ledergruppa pekte 
på at man nå er inne i en ny fase og at det er viktig at de nye lederne er koblet på i prosessen.   

 
 
Oppfølging:  
Ledergruppa understreket viktigheten av at informasjon går ut til de personene som er omfattet av 
prosessen. Innplasseringsprosjektet opplyste at siden prosessen er kompleks så er det utfordrende å få 
kommunisert informasjonen på måter som ikke blir misforstått. Skal komme en ny Vestibylen sak snart om 

Tage Båtsvik  
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status og informasjon. Saken følges opp i linjen til organisasjonsdirektøren, og lederne blir innkalt til møter 
med innplasseringsprosjektet for å følge opp resultatene fra kartleggingssamtalene.   
 

LG130/18-B Oppretting - råd/utval for likestilling, mangfold og inkludering 
Wenche Fjørtoft presenterte saken.  
 
Ledergruppa støtter at det opprettes Råd for Likestilling-, mangfold og inkludering.  
Ledergruppa ønsker at rektor ser på noen formuleringer i mandatet (harmonisere mot de andre utvalgene 
på institusjonsnivå), samt antall studentrepresentanter, og sikrer at mandatet er i samsvar med tidligere 
diskusjon om temaet i ledergruppa før endelig vedtak gjøres.  
 
Oppfølging: 
Organisasjonsdirektør gjør justeringer i teksten i tråd med ledergruppa sine innspill. Rektor gjør deretter 
den formelle opprettingen og oppnevningen av medlemmene i rådet etter forslag fra fakultetene ved dekan, 
administrasjonen ved organisasjonsdirektør og studentene ved studenttinget.  
 

Tage Båtsvik  

LG131/18-S Lederutvikling - min ledelseshverdag 
Refereres ikke.  
 

Berit Rokne 

3. Avklaringssaker 
30 minutter 
Korte muntlige statusoppdateringer og avklaringer (A).  
 
LG132/18-A Samhandling etter innplassering 

Rektor presenterte saken.  
 
Diskutert ifbm. behandling av sak LG LG129/18-S. 
 

Berit Rokne 

LG133/18-A Møter Stortingsbenken 2018 
Liv Reidun Grimstvedt presenterte saken.  
På sikt ønskelig å få inn slike møter i et årshjul for rektoratet. Tenke litt i forkant ang. tema man kan spille 
inn utover dette som går på kategorier, stipendiatstillinger og fusjon.  
 
Liv Reidun Grimstvedt og Helge Skugstad følger opp gjennomgang av statsbudsjettet når det blir publisert 
8. oktober.  

Liv Reidun Grimstvedt 
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LG134/18-A Enhet utvikling av undervisning og læring – Status 

Bjørg Kristin Selvik orienterte om status for saken.  Jobber med å få på plass midlertidig prosjektleder. 
Utfordrende å finne noen med den riktige faglige kompetansen.  
 
Bjørg Kristin Selvik orienterte om status for prosessen med tilsetting av midlertidig prosjektleder.  
 
  

Bjørg Kristin 

LG135/18-A Innføringsemne på tvers 
Bjørg Kristin Selvik presenterte saken. Startet en diskusjon om oppretting av et slikt emne, ønsket 
tilbakemelding fra ledergruppa på hvordan prosessen burde legges opp.  
 
Ledergruppa diskuterte saken. Enige om at man burde se på innretningen og rammene (omfang, på hvilke 
måter det kan inkluderes i eksisterende studieprogram osv.) før man går nærmere inn i det faglige innholdet 
i emnet. Ikke ønskelig å legge opp til et valgfritt emne på toppen av ordinær studiepoengproduksjon, bør 
være en integrert del av studieprogrammene. Ta utgangspunkt i det som kjennetegner HVL - Felleskurset 
burde ha en innretning som samsvarer med strategiske målsetninger og de felles faglige satsingsområdene. 
Vil generere samarbeid på tvers for fagpersoner og ikke bare for studentene. Det ble foreslått at et grep 
kunne være å gjøre emnet obligatorisk for nyopprettede studieprogram som et ledd i å få emnet gradvis 
innført.  
 
Bjørg Kristin følger opp saken.  
 
 

Bjørg Kristin  

4. Eventuelt  
Ingen saker meldt til eventuelt. 
 
 

5. Styresaker 
 
Saker behandlet i styremøte 06/18 – 30. august 2018 
 
Ledergruppa hadde ikke kommentarer.  
 
60/18 (B) Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Rektor/sekretariat 
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61/18 (B) Møteplan for Høgskulestyret – 2019 Rektor/sekretariat 
62/18 (S) Høyring av strategi - tilbakemeldingar frå styret Bjørg Kristin Selvik (Marianne Mathiesen) 
63/18 (B) Endringer i universitets- og høyskoleloven Bjørg Kristin Selvik (Lena Seim Grønningssæter) 
64/18 (B) Godkjenning av studieplan for mastergrad i innovasjon og 

entreprenørskap 
Bjørg Kristin Selvik (Lene Borgen Waage) 

65/18 (B) Rapport fra studentombudet v18 og justering av mandat Berit Rokne (Sindre R. Dueland) 
66/18 (O) Opptak 2018 - Status ved studiestart Bjørg Kristin Selvik (Arnstein Menes) 
67/18 (O) Administrativ organisering - orientering om status august-18 Tage Båtsvik (Maria Stene-Jonassen) 
68/18 (O) Orientering om forskingsbasert følgeevaluering – NIFU Liv Reidun Grimstedt (Maria Stene-Jonassen) 
O-6/18 Orienteringar frå rektor, styremøte 06/18 Rektor/sekretariat 
O-6/18-1 Referat frå IDF-møte   
O-6/18-2 Årshjul pr. august 2018  
O-6/18-3 Etatsstyring - tilbakemeldinger fra KD  
O-6/18-4 Eigarskap i Khrono  
 
Foreløpig sakskart – styremøte 07/18 – 25.-26. sept (Sogndal) 

 
B Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll - 07/18 Rektor/sekretariat 
S Strategi HVL – vedtak 

Revidert utkast til strategi på sakskartet til neste møte i strategisk 
ledergruppe, før styresakene sendes ut 19. september.  
 

Bjørg Kristin Selvik  

O Status kompetansenivå (fagleg/fakultetsvise), og prosess 
for vidare arbeid  med strategisk kompetanseutvikling 
Styret får orienteringssak om dette jf. diskusjon i sak LG111/18-S. 
Tittelen er en arbeidstittel, styresaken har en snevrere innretning.  
 

Tage Båtsvik/Gro Anita Fonnes Flaten 

S Eksternregnskap 2. tertial (KD-frist 1. okt) 
Saken er utsatt til styremøtet i oktober.   
 

Helge Skugstad 

S Internregnskap 2. tertial (inkl. status årsplan 2018) 
Saken er utsatt til styremøtet i oktober.  
 

Helge Skugstad 

S Oppstart årsplan 2019 (og ROS analyse) - 
drøfting/styreseminar  

Helge Skugstad 



Referat – møte i strategisk ledergruppe  
05.-06.09.18, Førde 

 
 

 
13 

Rettet 17.09.18 

Styresak om årsplan til styret i oktober, men i tilknytning til 
styreseminaret utarbeides et saksfremlegg, be om styret sine innspill 
til oppstart på arbeid med årsplan 2019.  
  
 

O Handlingsplan for leiarutvikling, leiarplattform 
Saken utsatt til styremøtet i oktober grunnet må vente til styret har 
vedtatt strategien.  
 

Tage Båtsvik 

B Organ på fakultetsnivå 
Utsettes.  

Tage Båtsvik 

S Høyring – Underdalutvalet 
Styret har eksplisitt om å få denne høringen. Det kom innspill på at 
det bør diskuteres prinsipper for hvilke høringer som skal til styret.   
 

Tage Båtsvik 

S HVLs eigarskapspolitikk 
Se sak LG126/18-S. 
 

Liv Reidun Grimstvedt/Gro Anita Fonnes Flaten 

S Eigarskap -Retningslinjer for immaterielle rettigheter  
Saken er utsatt. Dersom dette skal opp som sak til styret må det sees i 
sammenheng med innovasjonsmeldingen. Undersøke om saken må 
til styret eller om den kan behandles på lavere nivå. 
  

Gro Anita Fonnes Flaten.  

S/O? Evaluering av rektor sitt arbeid 
- 

Styreleder 

6. Møteevaluering 
10 minutter 
 
God struktur og gjennomføring – alle sakene samt en time lederutvikling innenfor tidsrammene.  
Problemer med videokonferanseutstyr skaper unødvendige forsinkelser.   
 

7. Fremtidige saker allerede meldt (til informasjon) 
18.09.18 Livslang læring (etter- og videreutdanning) Liv Reidun Grimstvedt 
18.09.18 Kompetansekrav til ansettelse i faglige stillinger - 
18.09.18 Høring – Underdal Tage Båtsvik 
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18.09.18 Khrono Liv Reidun Grimstvedt 
18.09.18 Mandat for fakultetsråd? Tage Båtsvik 
18.09.18 Drøfting idrettscampus Bergen Gro Anita Fonnes Flaten 
18.09.18 Godtgjørelse interne råd og utvalg (oppfølging sak LG127/18-S) Tage Båtsvik 
18.09.18 Innføringen av Canvas – erfaringer og opplevd funksjonalitet Bjørg Kristin Selvik 
18.09.18 Lokasjon styremøter Berit Rokne 
18.09.18 Innledende diskusjon - kontinuerlig kvalitetssikring av rutiner Berit Rokne 
18.09.18 Oppstart – arbeid med nye eksterne styremedlemmer Liv Reidun Grimstvedt 
18.09.18 Lokale lønnsforhandlinger 2018 Tage Båtsvik 
04.10.18 Internasjonaliseringsmelding (styresak) Gro Anita Fonnes Flaten 
04.10.18 Internasjonaliseringsmelding (styresak) Gro Anita Fonnes Flaten 
04.10.18 Utkast innspill til KD - Budsjett 2020 Helge Skugstad 
04.10.18 Min ledelseshverdag Berit Rokne 
23.10.18 Orientering om statsbudsjettet – drøfting Helge Skugstad 
07.11.18 Budsjett 2019 – Skisse budsjettfordeling og hovedprioriteringer Helge Skugstad 
07.11.18 Utkast til årsplan 2019 Helge Skugstad 
Ikke tidfestet Skyvetimer vs overtid - retningslinjer Ledergruppa (Tage?) 
Ikke tidfestet Kompetanseplaner (inkl. Prinsipper for fast tilsetting i faglige 

stillinger (lektor vs. Førstekompetanse) - sett i lys av 
universitetsambisjonen.) 

Ledergruppa/Gro Anita Fonnes Flaten 

Ikke tidfestet Websider Liv Redun Grimstvedt 
Ikke tidfestet Studieportefølje - utkast til kriterier Bjørg Kristin Selvik 
Ikke tidfestet Etter- og videreutdanning (portefølje) Liv Reidun Grimstvedt/Bjørg Kristin Selvik 
Ikke tidfestet FLKI: Lektorutdanning, femårig faglærerutdanning Bjørg Kristin Selvik 
Ikke tidfestet Planer for å øke andel BoA, EU/NFR-midler Gro Anita Fonnes Flaten 
Ikke tidfestet Internasjonalisering Gro Anita Fonnes Flaten 
Ikke tidfestet Humaniora i HVL - ikke bare humanistiske fag Gro Anita Fonnes Flaten 
Ikke tidfestet Strategi for å øke andelen rekrutteringsstillinger Gro Anita Fonnes Flaten 
Ikke tidfestet Meriteringssystem (frist 2019) Bjørg Kristin Selvik 
Ikke tidfestet Strategi for markedsføring - morgendagens studenter Liv Reidun Grimstvedt/Bjørg Kristin Selvik 
Ikke tidfestet Tett på arbeids-/næringsliv, andre inst. - utvikling av relevante tilbud Liv Reidun Grimstvedt 
Ikke tidfestet Systematisert samhandling, profesjonalisering av RSA Liv Reidun Grimstvedt 
2019 Flerårige budsjettplaner (avsetninger) Helge Skugstad 



Vedlegg 
UTKAST til sak for Forskingsetisk utval (FEU), 24.10.2018 
(saken er under utarbeidelse) 

Plan for opplæring i forskningsetikk – hvem skal læres opp og hvem 

har ansvaret? 

Bakgrunn 

HVL sitt opplæringsansvar følger av §5 i Lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven). HVL skal sikre at forskningen skjer i henhold til anerkjente 
forskningsetiske normer ved å ha gode systemer og rutiner, og ved å gi nødvendig opplæring 
slik at kandidater og ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse til å overholde disse.  

I en nasjonal survey gjennomført av HVL, UiB og FEK, sendt til 30 000 ansatte i norske 
U&H- institusjoner og forskningsinstitutter (Hjellbrekke m.f.l 20181), viste det seg at 60% av 
respondentene kun hadde mottatt opplæring i forskningsetikk én dag eller mindre (s. 9). 
Dette viser et omfattende opplæringsbehov i forskningsetikk i hele sektoren. HVL har vedtatt 
å lage en opplæringsplan for forskningsetikk (Sak 1/18, FEU). En slik plan vil måtte reflektere 

ulike kompetansebehov knyttet til ulike nivå, funksjoner, roller og oppgaver i organisasjonen.  

Ansvaret for å tilby opplæring og oppsøke informasjon ligger hos den øverste ledelsen, faglige 
ledere, administrasjon, forskere, veiledere og studenter, men det er behov for å avklare mer 
konkret hvem som har ansvar for hva. Forskningsadministrasjonen vil samarbeide med ulike 
aktører om utvikling av opplæringen, avhengig av målgruppe for opplæringen.   

Forslag til opplæringsplan 

I tabellen under foreslås elementer som er tenkt inn i en slik opplæringsplan for ulike 
målgrupper, med forslag til tema, «arena», sammensetning av arbeidsgrupper for utvikling 
av opplæringsopplegg, plassering av ansvar for gjennomføring og oppfølging og 
prioritering/frist for iverksettelse. Forslag til fremdriftsplan er gitt under tabellen. 

1 Ref. Hjellbrekke, J., Drivdal, L., Ingierd, H., Rekdal, O.B., Skramstad, H., Torp, I. & Kaiser, M. 
(2018): Etikk og integritet i forskning- resultater fra en landsomfattende undersøkelse. UiB, FEK & 
HVL 
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Målgrupper Prioritert innhold 
(tema) 

Hvor og 
hvordan 

Arbeidsgruppe for 
utvikling av 
opplæringsopplegg 

Ansvar for 
gjennomføring og 
oppfølging 

Frist/prioritet 

Alle Interne rutiner 

Prosesser 
Reglement 
Forskningsserver 
Melding av 
uredelighetssaker 
Forskningsetisk 
utvalg 
Kontaktinformasjon 

- Ledelse
- Personvern-

ombud
- Personvern-

rådgiver
forskning
(NSD)

- Forskningsad
ministrasjon

- Fakultet

Sikresiden.no (om 

forskningsetikk) 

Informasjon på 

nettsider  

Tilgjengelig for 
ansatte og 
studenter 

Forskningsadmin., 

kommunikasjon, 
mediesenteret 

Forskningsadmin., 

kommunikasjon, 
mediesenteret 

Haster 

Alle Kulturbygging Forskningsfrokoste
r 
Fou-seminarer 
Forskningsdagene 

Forskningsadmin. 
sammen med inviterte 

Prorektor forskning 
Prodekaner for 
forskning 



Ledelsen Rutiner, lover, regler,  

Håndtering av 
redelighetssaker 

Case, dilemmaer 

Fast sak i 
ledermøter (alle 
nivå) 
Lederfrokoster 

Forskningsadmin., 
avdelingsleder forskning, 
en dekan, 
kommunikasjonsavdeling
en, medlem i 
forskningsetisk utvalg, 

evt. ekstern ressurs 

Rektoratet 

Vitenskapelig 
ansatte/ 
Forskere 

Nye rutiner, 
retningslinjer, 
systemer ved HVL 
Alle aspekt av 
integritet i forskning 

Informasjonsmøter 
ved 
fakultet/institutt 
på hver campus? 

Medarbeider-
samtalen? 

Eposter eller 
nyhetssaker ved 
viktige endringer 
(alarm) 

Forskningsadmin., en 
forskningsgruppeleder fra 
hvert fakultet, 
medlemmer fra 
forskningsetisk utvalg, 
evt. andre 
ressurspersoner 

Dekan  
Prodekan for 
forskning 
Instituttledere 
(personalansvarlige) 

Nyansatte Roller og ansvar  
Interne rutiner 
Prosesser 

Reglement 
Forskningsserver 
Fagspesifikke 
forskningsetiske 
retningslinjer 
Melding av 
uredelighetssaker 
Forskningsetisk 
utvalg 

Nyansattekurs/-
dag 
Nyansatte «stafett» 

Nyansatte-mappe 
Fadderordning 

Forskningsadmin., 
personaladmin. 

Dekan 
Instituttledere 



Forsknings-
gruppeledere 

Alle aspekt av 
integritet i forskning 

Praktisk oppfølging i 
forskningsgruppene. 

Fremme 
forskningsetisk 
refleksjon 

Modul i større kurs 

Fast sak i 
forskningsgruppe-
møter  

Forskningsadmin., en 
forskningsgruppeleder fra 
hvert fakultet, 
medlemmer fra 
forskningsetisk utvalg, 
evt. andre 

ressurspersoner 

Dekan 
Prodekan for 
forskning 

Obligatorisk, 
dokumentasjon? 

Veiledere Alle aspekt av 
integritet i forskning 
og regelverk 

Praktisk oppfølging 

og veiledning av 
ph.d. studentene 

Rollemodell 

Fremme 
forskningsetisk 
refleksjon 

Modul i større kurs 

Fast sak i 
veiledermøter 

Samme gruppe som for 
forsknigsgruppeledere, i 
tillegg evt. ekstra veileder 
og student (er)  

Instituttledere 
Studieledere? 

Obligatorisk, 

dokumentasjon. 

Prosjektledere Institusjonens 

regelverk  

Forskningsetiske 
retningslinjer for 
faget 

Modul i større kurs Samme som for 

forskningsgruppeledere 

(Forsknings)-
administrasjon 
og bibliotek 

Etikk i 
forskningsprosjekter 
Langtidslagring  

Datadeling 
Publisering 

Opplæring ved 
ansettelse 

Forskningsadmin., 
bibliotek (medlem i 
forskningsetisk utvalg, 

evt. ekstern ressurs?) 

Prorektor forskning 
Avdelingsledere 



Plagiat 
Sitering 

Forskningsrådgiv
er med særlig 

ansvar for 
forskningsetikk 

Fange opp nyheter 
Følge utviklingen 

nasjonalt (og 
internasjonalt) 
Samordne med andre 
institusjoner 

Nasjonale kurs 
personvern (i 

forskning) 
Nasjonale kurs 
forskningsetikk 
Nasjonale 
seminar/møter 
Internasjonale 
konferanser 

 
Prorektor forskning 
Avdelingsleder 

forskning, innovasjon 
og 
internasjonalisering 

 

IT rådgiver med 

særlig ansvar for 
forskningsserver 

Rutiner for 

forskningsserver 

Forskningsserver    

Personvernombu
d 

Fange opp nytt innen 
forskningsfeltet av 
stillingen 

Nasjonale kurs 
personvern (i 
forskning) 
Nasjonale kurs 
forskningsetikk 
Nasjonale 
seminar/møter 

 

   

Medlemmer i 
FEU 

Fange opp nyheter 
Følge utviklingen 
nasjonalt (og 
internasjonalt) 
Samordne med andre 
institusjoner 
 

Nasjonale 
seminar/møter 
Internasjonale 
konferanser 

 Prorektor forskning 
Forskningsadm. 

 

Stipendiater Alle aspekt av 
integritet i forskning 

Modul-/integrert i 
obligatoriske 
emner 
Seminarer 

Samme gruppe som for 
forskningsgruppeledere, i 
tillegg (evt. ekstra 
veileder) og stipendiat(er)  

Dekan 
Prodekan for 
forskning 
 

 



Alternativt ph.d. utvalg? 
 

Masterstudenter Retningslinjer for 
studentoppgaver 

Forskningsserver 
Forskningsetiske 
retningslinjer 

Modul-/integrert i 
obligatoriske 

emner 
Seminarer 

 Dekan 
Prodekan for 

forskning 
 

 

Øvrige studenter  Modul-/integrert i 
obligatoriske 
emner 
 

Forskningsadm., 
bibliotek 

Dekan 
Prodekan for 
forskning 
 

 



Forslag til fremdriftsplan 

November 2018 
Prioritere informasjon til nettsider. 

Forskningsadministrasjonen kartlegger status opplæring av ansatte og studenter per i dag,. 
og inviterer til samtaler med fakultetsledelsene (evt. lavere nivå) og andre avdelinger (eks 
bibliotek, IT, personal). Aktuelle spørsmål/problemstillinger: 

a. Hva finnes av opplæringstilbud i dag, inkludert  obligatorisk undervisning (på alle
nivå).

b. Hva slags kompetansehevingstiltak (kurs) er under planlegging, hvor forskningsetikk
kan inngå som en av flere moduler/elementer. I tabellen foreslås moduler i kurs for
foskningsgruppeledere, veiledere og evt. prosjektledere.

c. Hvordan organiseres forskningen på de ulike fakultetene? Er alle med i

forskningsgrupper? Organisering i andre typer grupper?
d. Hvilke personer ved fakultetet (eller lavere nivå) kan trekkes inn i arbeidet med å

utvikle opplæringstilbud?
e. Hvordan kan fakultetene tenke seg å støtte opp om «frivillige» aktiviteter i hht.

kulturbygging?
f. Andre innspill fra fakultetene?

Desember 2018 
Få på plass nettsider. 

Systematisere oversikten over eksisterende tilbud. 

Lage en (års)plan for kulturbyggende tiltak i form av forskningsfrokoster, fou-seminarer osv. 

Forskningsetikk og personvern på agendaen i alle relevante råd- og utvalg. 

Januar-Februar 2019 
Opprette arbeidsgrupper som jobber konkret med innhold til moduler i kurs og obligatoriske 

emner. 

Mars 2019 
Arbeidsgruppene legger frem innhold for FEU. 

Høsten 2019 
Alle nyansatte skal få informasjon om forskningsetikk. 
Forskningsetikk skal inngå i obligatoriske kurs og emner for alle studenter. 
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