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Redelighetsutvalgets årsmelding 2019 

 
Saken gjelder: 
Redelighetsutvalget ved UiB orienterer årlig universitetsstyret om arbeidet i utvalget.  
 
UiB har hatt et redelighetsutvalg siden 2001. I 2017 ble forskningsinstitusjonene pålagt 
gjennom forskningsetikkloven, å ha et slikt utvalg for å behandle saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Utvalget har i tillegg til å behandle enkeltsaker, en viktig 
oppgave med å bidra til å forebygge uredelighet i forskning gjennom å arrangere foredrag, 
seminarer og å bidra med informasjon. Utvalget ledes av prorektor Margareth Hagen. 
 
I 2019 ble fem saker lagt fram for utvalget. To saker ble realitetsbehandlet. Begge sakene 
gjaldt påstander om plagiat, og utvalget konkluderte etter sin behandling av disse med at det 
ikke forelå mistanke om vitenskapelig uredelighet. De resterende tre sakene gjaldt mindre 
alvorlige forhold og utvalget tok disse til orientering, etter at de hadde blitt behandlet på 
fakultetsnivå. 
 
I 2019 har utvalget arrangert tre seminarer hvor temaene har vært medforfatterskap i 
forskning, menneskelig genredigering og interessekonflikter i forskning.  
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1. Utvalget – sammensetning og arbeidsform 
 

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen ble opprettet av Det akademiske kollegium i 
2000.  

Den 1. mai 2017 trådte en ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven) i kraft. Loven har bestemmelser som stiller krav til sammensetningen 
av Redelighetsutvalget, herunder at utvalget skal ha kompetanse i forskning, forskningsetikk 
og jus. I tillegg skal utvalget ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen.  

I 2019 har utvalget hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Prorektor, professor Margareth Hagen 

Medlemmer: Professor Matthias Kaiser, instituttleder ved Senter for Vitenskapsteori 

Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  

Stipendiat Jonas Jensen, Det juridiske fakultet (fratrådte våren 2019) 

Førsteamanuensis Torger Kielland, Det juridiske fakultet (tiltrådte våren 2019) 

Professor Knut Ims, Norges handelshøyskole 

Sekretariat for universitetsledelsen er på universitetsdirektørens vegne, sekretariat for 
utvalget. Sekretariatsfunksjonene har i 2018 vært utført av: 

Seniorrådgiver Silje Nerheim (sluttet i mars 2019) 

Rådgiver Silje Haaskjold Sætre (startet i mai 2019) 

Seniorrådgiver Helge Gismarvik Høvik (startet i november i 2019) 

Redelighetsutvalget har et todelt mandat og skal: 

- Bidra til å forebygge uredelighet i forskningen for eksempel gjennom å arrangere 
foredrag, møter, seminarer og bidra med informasjon 

- Behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer 

I 2019 har utvalget arrangert tre frokostseminarer og det har vært seks møter i utvalget. 

2. Forebyggende arbeid 

2.1 Arrangementer i regi av Redelighetsutvalget: Etikkfrokost 
Redelighetsutvalget arrangerte i 2019 tre frokostmøter, «Etikkfrokoster». Til hvert 
frokostmøte er det invitert en foredragsholder/foredragsholdere som holder et innlegg som 
danner utgangspunkt for en påfølgende debatt om temaet. Arrangementene holdes i Christie 
Café fra 08.30-10.30. 
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Oversikt over Etikkfrokoster 2019:  

21. mars Sekretariatsleder i NENT, Helene 
Ingierd 

Interessekonflikter i forskning:  

«Å fremme god skikk og håndtere 
uredelighet i forskning» 

7. mai Professor ved NTNU, Bjørn Hofmann Det perfekte menneske:  

«Hvordan vil du genredigere dine 
etterkommere?» 
 

13. 
november  

Førsteamanuensis, Knut Martin Tande 
(JUS), Prodekan, Ragnhild Louise 
Muriaas (SV) og Prodekan, Marit 
Bakke (MED) 
 

Medforfatterskap i forskning: 

«Praksis i ulike fag og tradisjoner, 
herunder også om 
gråsonepraksiser og skråblikk på 
praksisforskjeller». 
 

 

 

2.2. Eksterne arrangement hvor Redelighetsutvalget har vært 
representert 

2.2.1. Forskningsetisk forum 
De nasjonale forskningsetiske komiteene har arrangert Forskningsetisk forum hvert år de 
fem siste årene, og representanter fra Redelighetsutvalget deltar i forumet for å diskutere 
forskningsetikk. Tema for årets forum var forskning om forskningsintegritet, og var 
sluttkonferanse for RINO-prosjektet (Research Integrity in Norway). 

3. Behandling av enkeltsaker 
 

Det følger av UiBs retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer at saker som utgangspunkt skal søkes løst så tidlig som mulig og på 
så lavt nivå som mulig. Fakultetet skal rapportere til Redelighetsutvalget om saker som 
avsluttes på fakultetet.  

I 2019 har det kommet inn to henvendelser som rutinemessig er oversendt det aktuelle 
fakultet for saksbehandling. (Ephorte saksnummer 2019/4323 og 2019/21142). Sakene er 
avsluttet. I tillegg har utvalget avsluttet tre saker som ble startet opp i 2018 (Ephorte 
saksnummer 2018/13075, 2018/7832 og 2018/6317).  

Av de fem sakene som har vært forelagt Redelighetsutvalget i 2019, valgte utvalget å 
realitetsbehandle to av sakene. Begge disse gjaldt påstander om plagiat, og utvalget 
konkluderte etter sin behandling av disse med at det ikke forelå mistanke om vitenskapelig 
uredelighet. De resterende tre sakene gjaldt mindre alvorlige forhold, og utvalget tok disse til 
orientering, etter at de hadde blitt behandlet på fakultetsnivå.     
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