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Funksjon

/ 

rolle: 

Forskningsansvarlig Seksjonsleder Biobankansvarlig Prosjektleder Prosjektmedarbeider Masterstudent 

AFD 

Vilkår  Direktør. Oppgaver 

kan delegeres, men 

ikke ansvar. 

Leder med 

personalansvar for 

prosjektleder 

Ansatt med 

medisinsk eller 

biologisk utdanning 

av høyere grad. 

Utpekes av 

forskningsansvarlig

. 

Nødvendig 

forskningskompetanse 

og erfaring.  

(Veileder skal være 

prosjektleder for 

student ved lavere nivå 

enn doktorgrad.) 

Nødvendig kompetanse 

for å utføre 

arbeidsoppgaver, 

nærmere definert av 

prosjektleder. 

Nødvendig kompetanse 

for å utføre 

arbeidsoppgaver, 

nærmere definert av 

prosjektleder. 

 

 

L-AFD og FA-

rådgivere med 

kompetanse om 

lover, regler, 

retningslinjer for 

forskningsprosjekte

r 

Ansvar - Overordnet ansvar for 

forskingsprosjekt og 

biobanker 

- Lokalt overordnet 

ansvar ved 

multisenterstudier 

 

- Ansvar for at 

seksjonens 

forskningsprosjekter er 

forankret i strategisk 

plan og seksjonens 

handlingsplan og 

budsjett, og for at de 

registreres. 

 

-Ansvar for at helse – 

og personopplysninger 

eller biologisk 

materiale fra egen 

seksjon brukes i hht 

lover, regler og rutiner. 

 

 

-Ansvar for at den 

enkelte 

forskningsbiobank 

opprettes og 

forvaltes i samsvar 

med denne og 

annen lov 

Ansvar for  

- den daglige driften av 

forskningsprosjekt, 

herunder økonomiske 

rammer for prosjektet 

og formidling av 

resultater fra prosjektet 

- at medarbeidere i 

prosjektet har 

tilfredsstillende 

kompetanse til å utføre 

definerte oppgaver fra 

prosjektleder  

- informere 

seksjonsleder om 

søknader til 

REK/NSD/Datatilsynet 

før de sendes. 

- Ansvar for å følge 

lover, regler og rutiner 

for forskningsprosjekt 

- informere 

prosjektleder om 

endringer/avvik 

underveis 

- ev ansvar for å 

koordinere multisenter-

studier ved ekstern 

prosjektleder 

- Ansvar for å følge 

lover, regler og rutiner 

for forskningsprosjekt 

- Rette seg etter 

prosjektleder 

- Ansvar for å 

tilrettelegge 

informasjon om 

lover, regler, 

retningslinjer for 

forskningsprosjekte

r 

Oppgaver 

 

 

Sørge for at  

- det tilrettelegges for 

at forskning utføres 

slik at etiske, 

medisinske, 

helsefaglige, 

vitenskaplige, 

personvern- og 

informasjonssikkerhets

-messige forhold 

ivaretaes. 

- det tilrettelegges for 

forsvarlig organisering, 

igangsetting, 

Sørge for at ansatte har 

kompetanse i etiske, 

medisinske, 

vitenskaplige, 

personvern- og 

informasjonssikkerhets

-messige forhold og 

kjenner til 

kvalitetssytemet for 

forskningsprosjekter - - 

å utføre ev. andre 

delegerte oppgaver fra 

forskningsansvarlig 

Sørge for 

- at materiale i 

forskningsbiobanke

r oppbevares og 

behandles 

forsvarlig.  

- at lover, tillatelser 

og rutiner følges. 

 

Sørge for 

-utarbeidelse av 

forskningsprotokoll/pla

n 

- nødvendig 

forhåndsgodkjenning 

fra REK, 

NSD,Datatilsynet og 

ev. andre 

- at forskningsprosjekt 

gjennomføres iht. 

forskningsprotokoll/pla

n  

Kjenne til og følge 

- etiske, medisinske, 

helsefaglige, 

vitenskaplige, 

personvern- og 

informasjonssikkerhets

-messige forhold, 

herunder krav til 

behandling av 

forskningsdata 

- NIHs kvalitetssystem 

for forskning. 

- Koordinere 

multisenter-studier i 

Kjenne til og følge 

- etiske, medisinske, 

helsefaglige, 

vitenskaplige, 

personvern- og 

informasjonssikkerhets

-messige forhold 

- NIHs kvalitetssystem 

for forskning. 

 

 

Sørge for 

-at informasjon om 

REK/NSD og andre 

godkjenningsinstan 

er lett tilgjengelig 

på Innersvingen 

- at informasjon om 

NIHs interne 

retningslinjer er lett 

tilgjengelig på 

Innersvingen 

-gjennomføre 

jevnlige 

informasjonstiltak 
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gjennomføring, 

avslutning og 

etterforvaltning av 

forskningsprosjekt og 

at 

- forskningsdata 

behandles forsvarlig 

-det foreligger 

nødvendig forsikring 

av forskningsdeltakere 

- det gjennomføres 

internkontroll 

- det pekes ut 

biobankansvarlig 

 

- at etiske, medisinske, 

helsefaglige, 

vitenskaplige, 

personvern- og 

informasjonssikkerhets-

messige forhold 

ivaretas i den daglige 

driften 

-at forskningsdata 

kvalitetssikres og 

behandles forsvarlig 

- å informere 

seksjonsleder 

om oppstart av 

forskningsprosjekt  

egen virksomhet 

sammen med ekstern 

prosjektleder. 

 

 

 i emner innenfor 

Kvalitetssystemet 

-gi informasjon til 

forskere i hvor de 

kan henvende seg 

ved behov for 

veiledning 

-Gjennomføre 

årlige kontroller av 

forskningsprosjekt 

og utarbeide 

rapport til styret 
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Organ: 

Regional komité for 

medisinsk og 

helsefaglig 

forskningsetikk  

(REK)1 

Norsk 

samfunnsvitenskapeli

g 

datatjeneste 

(NSD)2 

Den nasjonale 

forskningsetisk

e komité for 

medisin og 

helsefag (NEM) 

Statens 

legemiddelverk 

(SLV) 

Helsedirektoratet 

(HDIR) 

Helse- og 

omsorgdepartemente

t (HOD) 

Helsetilsynet/Datatilsyne

t 

(HTIL/DTIL) 

Ansvar - Vurdere og godkjenne 

at forskningsprosjekt er 

etisk forsvarlige og ihht 

lov og forskrift ( 

herunder også 

Personopplysningsloven

. (også utprøving av 

medisinsk utstyr og 

genforskningsprosjekter 

sammen med Hdir) 

- Godkjenne 

forskningsbiobanker  

- Godkjenne prosedyre 

ved ev. destruksjon 

- Klageorgan ved 

nektelse av utlevering 

av biobankmateriale 

- Veilede og gi råd om 

forskningsetiske 

spørsmål 

 

-Personvernombud for 

forskningsprosjekter 

ved NIH 

-Vurdere og godkjenne 

behandling av 

personopplysninger for 

prosjekter som ikke 

omfattes av 

Helseforskningsloven 

-Informasjon og 

veiledning i spm om 

forskning og 

personvern 

-Kontrollere at 

behandlingen av 

personopplysninger 

skjer i henhold til 

lovverket 

- Klageinstans - Vurdere og 

godkjenne 

legemiddelutprøvin

g 

- Tilsyn med 

utprøving av 

legemidler 

- Godkjenne klinisk 

utprøving av medisinsk 

utstyr 

- Godkjenne 

genforskningsprosjekte

r 

- Klageinstans - Tilsynsmyndighet 

Oppgave

r 

- Godkjenne 

forskningsprosjekt, 

herunder behandling av 

personopplysninger 

- Gi dispensasjon fra 

taushetsplikten 

- Behandle klager om 

utlevering av 

biobankmateriale 

- Godkjenne 

behandling av 

personopplysninger i 

forskningsprosjekt 

- Vurdere om 

prosjektet er 

konsesjonspliktig og ev 

videresende søknad til 

Datatilsynet 

-Kontrollere at 

behandling skjer i 

samsvar med godkjent 

søknad 

- Vurdere å 

avgjøre klager 

på avgjørelser 

fra REK 

- Godkjenne 

legemiddelutprøvin

g 

- Tilsyn og 

inspeksjoner 

- Godkjenne klinisk 

utprøving av medisinsk 

utstyr 

- Godkjenne 

genforskningsprosjekte

r 

- Vurdere og avgjøre 

klager andg. klinisk 

utprøving av 

medisinsk utstyr 

- Føre tilsyn 

- Gi pålegg 

- Ev. gi tvangsmulkt 

- Informere det andre 

tilsynet om pålegg som er 

gitt 

                                                           
1 For prosjekter som omfattes av Helseforskningsloven  
2 For prosjekter som behandler personopplysninger, men ikke omfattes av Helseforskningsloven 
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