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RUTINER FOR INTERN KONTROLL FOR FORSKNINGSPROSJEKTER I HENHOLD TIL LOVPÅLAGTE KRAV 

Ansvarsfordelingen knyttet til gjennomføring av forskningsprosjekter er at det er direktør og rektor, 

instituttlederne og prosjektleder som er ansvarlig for at lovpålagte krav og rutiner følges. AFB har et 

systemansvar og ansvar for å gjennomføre intern kontroll, påse at kontroll på instituttene blir 

gjennomført og legge frem en årlig rapport om internkontroll til styret.  

https://www.nih.no/forskning/forskning-pa-nih/prosjektadministrasjon/ansvarsoversikt/ 

AFB har lagt vekt på å bistå instituttlederne mest mulig med det praktiske arbeidet knyttet til intern 

kontroll, og at instituttledernes oppgave er å følge opp avvik. Oppfølging av avvik inngår i den årlige 

rapporten til styret.  

 

REVIDERTE RUTINER FOR INTERNKONTROLL 

1) Løpende oversikt over pågående og avsluttede forskningsprosjekt. 

Både helseforskningsloven og personopplysningsloven stiller krav om at institusjonene har oversikt 

over pågående og avsluttede forskningsprosjekter.  

Løpende rutine  

Alle forskningsprosjekter, dvs forsker- og phdprosjekter, skal registreres i NIHs Prosjektweb. 

Masterprosjekter kan registreres. Prosjektleder har ansvar for registering, herunder ansvar for at alle 

prosjektdokumenter vedrørende REK, Etisk komite (EK) og NSD blir lastet opp, og at felt for godkjent 

sluttdato er oppdatert. Dette er svært viktig for at lovpålagt internkontroll skal kunne gjennomføres. 

Internkontroll  

AFB utarbeider hvert halvår, på vegne av instituttleder, lister over prosjekter registrert i 

Prosjektweb, som avstemmes med prosjekter som er registrert i NSD-databasen. Det utarbeides en 

liste over eventuelle avvik mellom Prosjektweb og NSDs database. Listen over avvik sendes 

instituttleder med frist til å korrigere avvik. 

Dette gjøres fordi forskningsprosjekter ved NIH i all hovedsak benytter persondata, og at tidligere 

gjennomførte internkontroller viser at NIH-prosjekter med persondata meldes NSD. NSDs database 

er derfor egnet til å få oversikt over prosjekter som ikke er registrert i Prosjektweb.   

 

2) Påse at det foreligger forhåndsgodkjenning fra REK for alle prosjekter som faller innenfor 

helseforskningsloven/retningslinjer for søknad til EK, og at vurdering fra NSD foreligger 

  

https://www.nih.no/forskning/forskning-pa-nih/prosjektadministrasjon/ansvarsoversikt/


Løpende rutiner  

• Prosjektleder er ansvarlig for å innhente nødvendige godkjenninger fra REK/EK og vurdering 

fra NSD. Dersom prosjektleder er i tvil, skal det sendes inn fremleggelsesvurdering til REK 

eller innhentes vurdering fra EK via AFB. Ved tvil om prosjektet skal vurderes av NSD skal 

vurdering fra NSD innhentes. 

 

• Prosjektleder er ansvarlig for å informere instituttleder om prosjektet før oppstart. 

Instituttleder skal sikre at forhåndsgodkjenning fra REK/EK foreligger dersom prosjektet 

faller innenfor helseforskningsloven/retningslinjer for å søke EK, og sikre at vurdering fra 

NSD foreligger 

 

• EK skal, dersom det mottas en søknad som vurderes til å falle innenfor helseforskningsloven, 

returnere søknaden og informere prosjektleder om at den må behandles av REK, eventuelt 

at prosjektleder sender inn en fremleggelsesvurdering dersom det er tvil om prosjektet faller 

innenfor helseforskningsloven. 

Intern kontroll  

AFB skal -på vegne av Instituttleder- hvert kvartal sjekke innmeldte prosjekter til NSD i det aktuelle 

kvartalet som er behandlet/ikke- behandlet av REK/EK, og vurdere om det er prosjekter som 

mangler forhåndsgodkjenning fra REK/EK. AFB skal hvert år be et utvalg av vitenskapelige ansatte på 

alle instituttene bekrefte at alle pågående prosjekter har nødvendige godkjenninger/vurdering fra 

NSD. Avvik meldes til instituttleder. Instituttleder følger opp avvik. 

 

3) Følger forskningsansvarlig med på at vilkår fra REK/EK/NSD, forskningsprotokoll, 

samtykkeskriv mm er de samme som REK/EK godkjente og NSD vurderte, at det er 

innhentet samtykke fra alle deltakere og om det er sendt endringsmelding i samsvar med 

krav til dette 

 

Intern kontroll  

AFB skal på vegne av Instituttleder en gang i året sende ut egenevalueringsskjema til aktuelle 

prosjektledere, med kopi til instituttleder (se vedlegg) for pågående REK-prosjekter og et utvalg av 

pågående prosjekter godkjent av EK. Utfylte og signerte skjema skal sendes AFB med kopi til 

instituttleder. Ev avvik på egenevalueringsskjema skal følges opp av instituttleder. 

AFB skal årlig kontrollere minst ett REK-prosjekt på hvert institutt mht. om vilkår fra REK er fulgt, at 

REK-godkjent samtykkeskjema er brukt, at det er innhentet samtykke fra alle deltakere og at det er 

sendt endringsmelding til REK (hvis aktuelt). Tilsvarende kontroll skal gjøres på minst ett prosjekt på 

hvert institutt som er behandlet av EK.  

AFB skal sammen med IT årlig foreta en risikovurdering av forskningsprosjekter med persondata, og 

gjennomføre intern kontroll på bakgrunn av risikovurderingen. 

 



4) Følger forskningsansvarlig med på at det sendes sluttmelding til REK/NSD, at prosjektet er 

avsluttet ved fastsatt sluttidspunkt, at personopplysninger anonymiseres og biologisk 

materiale destrueres i samsvar med fastsatt tidspunkt 

 

Løpende rutine 

AFB skal, på bakgrunn av lister fra Prosjektweb ved starten av hvert år, sende ut mail til 

prosjektledere med REK-prosjekter med sluttdato i det aktuelle året. Prosjektleder får da en 

påminnelse om at det må sendes sluttmelding til REK, eller at det må sendes endringsmelding 

dersom sluttdatoen er endret.  AFB skal løpende sjekke NSDs database for avvik når det gjelder 

sluttmelding, og sende påminnelse til prosjektleder. 

Intern kontroll 

• AFB skal, for REK-prosjekter med sluttdato inneværende år, be prosjektleder om bekreftelse 

på at prosjektet er avsluttet ved fastlagt sluttidspunkt og at personopplysninger/biologisk 

materiale er anonymisert/destruert i samsvar med fastsatt tidspunkt. Avvik meldes til 

instituttleder. Instituttleder følger opp avvik 

 

OPPSUMMERING OPPGAVER FOR INSTITUTTLEDERNE 

Instituttleder skal: 

1) Sikre at nødvendige godkjenninger og vurderinger foreligger før oppstart 

2) Følge opp mottatt liste over ev avvik mellom prosjekter registrert i NSDs databasen og 

Prosjektweb  

3) Følge opp ev avvik når det gjelder godkjenninger/vurderinger – utvalgte prosjekter 

4) Følge opp ev avvik på egenevalueringsskjemaene 

5) Følge opp avvik når det gjelder anonymisering av persondata/destruksjon av biologisk 

materiale 

 

VEDLEGG   

Egenevalueringsskjema for forskningsprosjekter behandlet av REK/EK 

 

 

 

  

 

 

 


