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Komiteen har i 2020 hatt 8 møter og mottatt 7 endringsmeldinger og 43 søknader til 
behandling. En søknad ble trukket da Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) 
anbefalte prosjektleder å sende en fremleggelsesvurdering til REK og det viste seg at 
prosjektet falt innenfor helseforskningsloven. Den andre søknaden ble trukket fordi 
prosjektleder ønsket å utsette prosjektet. Øvrige 41 prosjekter og de 7 
endringsmeldingene ble godkjent.  
 
Antall søknader i 2020 har vært på omtrent samme nivå siden komiteen ble etablert i 
2017 (37-41 pr år). Siden oppstart i 2017 har komiteen mottatt flest søknader fra IFP 
og IIM.  Dette skyldes trolig at fagmiljøene fra IIM og IFP ved etableringen av NIHs 
etisk komite i 2017 hadde mer erfaring med etisk forhåndsvurdering gjennom REK-
systemet enn ILF og IIS. 
  
I 2020 har IFP fortsatt flest søknader, men det er IIS som nå er nummer to mht antall  
søknader. Når det gjelder masterprosjekter er antall søknader i 2020 fra 
«samfunnsvitenskapelig miljøer» (IIS og ILF) og  «naturvitenskapelige miljøer» (IFP 
og IIM) helt likt (14 fra hvert miljø). Dette kan tyde på at søknad om etisk 
forhåndsvurdering nå er godt innarbeidet i de fleste fagmiljøene ved NIH. 
 
AFB har i 2020 løpende gått gjennom databasen over prosjekter fra NIH som er blitt 
meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) for å påse at prosjekter som faller 
innenfor retningslinjene har søkt etisk komite. Tre prosjekter hadde ikke søkt etisk 
komite og prosjektlederne ble gjort oppmerksom på dette. Søknader ble sendt 
komiteen og godkjent før prosjektene startet opp. 
 
Antall søknader som er behandlet fordelt på institutt 

 2020 2019 2018 2017 

Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP) 15 16 13 22 

Institutt for idrettsmedisin (IIM) 8 9 10 8 

Institutt for lærerutdanning og 
friluftslivsstudier (ILF) 

6 6 8 2 

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap 
(IIS) 

12 7 10 5 

Total antall søknader 41 38 41 37 

 
Det er i 2020 en økning i antall søknader for masterprosjekter sammenlignet med 
2019.  Antall masterprosjekter i 2020 er på samme nivå som i 2018. 
 
Antall søknader fordelt på prosjekter med og uten tilknytning til utdanningsløp 
(master og Phd) 

Type prosjekt 2020 2019 2018 2017 

Masterprosjekt inngår som hele eller deler av 
prosjektsøknad 

28  
 

16 
 

27 
 

18 
 

Phd-prosjekt inngår som hele eller deler av 
prosjektsøknad 

5 7 9 11 

Forskningsprosjekt uten tilknytning til 
utdanningsløp 

8 15 7 8 

Totalt antall prosjekter 41 38 41 37 

 



   

 

Type vedtak 
 
10 av prosjektene ble godkjent under forutsetning av at vilkår fra Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) følges. Dette er standard vilkår i alle vedtak for prosjekter som 
behandles av etisk komite. 21 av prosjektene fikk vedtak med ett eller flere 
tilleggsvilkår (som f.eks at samtykkeskjemaet ble endret, prosjektbeskrivelsen ble 
oppdatert, at avtale med samarbeidende institusjon ble inngått o.l). 10 av prosjektene 
fikk såkalt utsatt vedtak, dvs at komiteen ba om mere informasjon eller revidert 
søknad før endelig vedtak kunne fattes. Utsatt vedtak er viktig og avgjørende for å 
sikre en forsvarlig saksbehandling. Samtidig erfarer komiteen at dialogen med 
forskerne som ledd i saksbehandlingen bidrar til å øke bevisstheten rundt etiske 
refleksjoner i eget prosjekt.  
 
Antall vedtak pr type vedtak og andel type vedtak av samlet antall vedtak pr år 

Type vedtak Antall 

2020 

Andel 

2020 

Antall 

2019 

Andel 

2019 

Antall 

2018 

Andel 

2018 

Vedtak uten 

vilkår 

10 24,5 pst 18 51 pst 11 28 pst 

Vedtak med 

vilkår 

21 51 pst 9 26 pst 21 51 pst 

Utsatt vedtak 10 24,5pst 8 23 pst 8 21 pst 

SUM 41 100 pst 35 100 pst 40 100 pst 

 
 
Utsatt vedtak i 2020 utgjør 24,5 pst av antall søknader og er omtrent på samme nivå 
som i 2019 (23 pst) og 2018 (21 pst). 
 
Vedtak med ett eller flere tilleggsvilkår har økt fra 26 pst av antall søknader i 2019 til 
51 pst i 2020. Sammenlignet med 2019 har vedtak med standard vilkår blitt redusert 
fra 51 pst av antall søknader i 2019 til 24,5 pst i 2020. Denne endringen skyldes i 
hovedsak at masterprosjekter utgjør en større andel av det totale antall søknader i 
2020 enn i 2019. Kvaliteten på søknader fra masterprosjekter er i en del tilfeller 
lavere enn for forsker- og phd-prosjekter. Komiteen setter derfor oftere vilkår for 
masterprosjekter enn phd- og forskerprosjekter.  Se tabellen under som viser 
fordelingen av type vedtak sammenlignet med andel masterprosjekter. 
 
Andel søknader for masterprosjekter av total antall søknader og andel pr vedtakstype 
for alle prosjekter 

 2020 2019 2018 

Andel 

masterprosjekter 

av total antall 

søknader 

68 pst 42pst 65 pst 

Vedtak uten 

vilkår 

24,5 pst 51 pst 28 pst 

Vedtak med 

vilkår 

51 pst 26 pst 51 pst 

Utsatt vedtak 24,5pst 23 pst 21 pst 

 
 



   

 

Søknader behandlet av leder av komiteen på fullmakt fra komiteen 
 
Søknader som – ut fra sin karakter – ikke reiser etiske problemstillinger som 
forutsetter en fullstendig komitebehandling, kan behandles av leder av komiteen, ev. 
etter råd fra juridisk rådgiver, eller etter muntlig rådslaging med medlemmer i 
komiteen. 14 (9 i 2019) av søknadene i 2020 er behandlet såkalt "fast track". 
Tidligere behandlet komiteen alle søknader som ble mottatt innen fristen til det 
aktuelle møtet. Fra og med høsten 2019 ble alle søknader som ikke krever en 
fullstendig komitebehandling behandlet «fast track». I etterfølgende komitemøte 
redegjør leder for de søknader som er behandlet «fast track».   
 
I tillegg har leder av komiteen på fullmakt fra komiteen behandlet og godkjent alle de 
7 endringsmeldingene som er mottatt, da ingen av endringene krevde full 
komitebehandling. Komiteen gir også leder av komiteen fullmakt til å behandle 
justerte søknader som følge av utsatt vedtak forutsatt at en justert søknad ikke reiser 
etiske problemstillinger som krever en full komitebehandling. 
 
Se vedlegg 1 Søknader til behandling etisk komite NIH 2020 for oversikt over alle 
søknader og endringsmeldinger. 
 
 
Erfaringer fra komiteens arbeid i 2020  
 
Komiteens oppfatning er at søknadene gradvis har fått høyere kvalitet siden 
komiteen ble opprettet i mai 2017 og at det er en økt bevissthet rundt 
forskningsetiske spørsmål blant forskerne og de ulike forskningsmiljøene. Komiteen 
vil understreke at det er veileder som er ansvarlig for en søknad til etisk komite for et 
masterprosjekt. Kvaliteten på søknader fra masterprosjekter er i en del tilfeller lavere 
enn for forsker- og phd-prosjekter. AFB får også en god del henvendelser fra 
masterstudenter ifbm søknad til etisk komite hvor veileder har henvist studenten til 
AFB istedenfor å bistå studenten selv.  
 
Komiteen vil understreke at det også fremover må arbeides systematisk og 
kontinuerlig med bevissthet rundt forskningsetikk, både med fellestiltak på de enkelte 
instituttene (kurs/opplæring) og rådgivning til enkelt forskere og prosjekter, for å sikre 
god kvalitet. Veiledere – både for phd-kandidater og masterstudenter – må 
kvalitetssikre søknadene før de sendes komiteen. 
 
Komiteen hadde i 2019 et særlig fokus på kjønnsbalanse i utvalget i 
søknadsbehandlingen. Fagmiljøene har fulgt opp dette og utvalgene i de fleste 
prosjektene i 2020 inkluderte begge kjønn. 
 
Komiteens medlemmer i 2020 
 
Medlemmer i etisk komite blir oppnevnt av styret ved NH for en tre års periode. For å 
sikre erfaringsoverføring til nye medlemmer ble leder av komiteen professor Sigmund 
Loland (IIS), professor May Arna Risberg (IIM) og jurist Peder Utne (eksternt medlem 
fra Oslo universitets sykehus) i 2019 oppnevnt et ekstra år, dvs. ut 2020.I tillegg ble 
May Grydeland (IFP) og Anne Marte Pensgaard (IIS) oppnevnt som medlemmer for 



   

 

en ny tre-års periode. ILF klarte pga stor undervisningsbelastning ikke å få på plass 
et medlem i 2020. 
 
Nye medlemmer og ny leder i 2021 
 
Professor Loland og professor Risberg fratrådte etisk komite 31.12.2020 etter 4 år 
som henholdsvis leder og nestleder i komiteen. 
 
Professor Anne Marte Pensgaard (IIS) ble i styremøte 17. desember 2020 oppnevnt 
som ny leder fra 1.1.2021 og frem til 31.12.2022. Professor Tron Krosshaug (IIM) og 
førsteamanuensis Ellen Berg (ILF) ble i samme møte oppnevnt som nye medlemmer 
for en tre årsperiode.  Eksternt medlem jurist Peder Utne (OUS) ble oppnevnt for en 
ny tre årsperiode. Førsteamanuensis May Grydeland og varamedlemmene professor 
Kari Bø (IMF) og førsteamanuensis Gøran Paulsen (IFP) er tidligere oppnevnt frem til 
31.12.2022. Nestleder velges av komiteen og førsteamanuensis May Grydeland er 
valgt til nestleder til 31.12.2022. 
 
 
Gjennomførte tiltak knyttet til forskningsetikk i 2020 
 
På bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetisk arbeid, vedtatt mai 2017, har 
AFB utarbeidet et kurs om praktisk forskningsetikk og personvern for nytilsatte 
stipendiater. Kurset inngår i «Introduksjonskurs Phd» som er et oppstartkurs for alle 
nye stipendiater. «Praktisk forskningsetikk og personvern» består av en web-basert 
forelesning om etiske vurderinger og personvern i et forskningsprosjekt, herunder 
utfylling av meldeskjema til NSD og søknad til REK/Nihs etiske komite. Etter at 
stipendiatene har vært gjennom forelesningen arrangerer AFB en work-shop hvor 
stipendiatene gir en kort presentasjon av sitt prosjekt med fokus på forskningsetiske 
og personvernmessige forhold i prosjektet.  De kan også stille spørsmål og AFB kan 
kommenter forhold i prosjektene som stipendiatene bør være særlig oppmerksomme 
på. 
 
Obligatorisk kurs i søknad om etisk vurdering til REK/NIHs etiske komite er 
gjennomført av AFB for alle fem masterprogrammer. 
 
Rutiner for intern kontroll i henhold til personopplysningsloven og 
helseforskningsloven ble revidert i 2020. Ifbm denne revisjonen ble det utarbeidet 
rutiner for intern kontroll av prosjekter godkjent av etisk komite. I 2020 har ett prosjekt 
på hvert institutt blitt kontrollert ved at prosjektleder har fylt ut et egen 
evalueringsskjema. Se vedlegg. Det var ingen avvik. 
 
Prosjektweb, hvor alle forskningsprosjekter ved NIH skal registreres før prosjektet 
starter opp ble igangsatt i 2019. Databasen er et viktig verktøy for å påse at alle 
godkjenninger/krav til dokumentasjon foreligger før prosjektstart. Systemet vil også 
fungere som en " selvangivelse" for den enkelte forsker for å sikre at prosjektet er 
forsvarlig planlagt før oppstart. I september 2020 utarbeidet AFB en oversikt over 
registrerte prosjekter i Prosjektweb og sammenlignet oversikten med registrerte 
prosjekter i  NSDs Meldingsarkiv over prosjekt som innebærer behandling av 
personopplysninger. Dette ble gjort 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. NSDs Meldingsarkiv for 
prosjekter meldt etter 20. juli 2018 viste 78 forsknings- og ph.d.-prosjekt på NIH. 63 
pst av disse prosjektene var registrert i prosjektweb. 
 
 
 
Planlagte tiltak i 2021 
 
De instituttvise kursene i forskningsetikk for ansatte vil videreføres i 2021, og det 
samme vil kursene for stipendiatene og masterstudentene. Kursene for 
masterstudentene vil i 2021 legges opp på samme måte som kurset for 
stipendiatene, med web-basert forelesning med etterfølgende seminar.  AFB vil 
fortsette med tiltak for å øke andelen av forsker- og phdprosjekter ved NIH som blir 
registrert i Prosjektweb. 
 
Vedlegg: 
 

- Oversikt over søknader til NIHs etiske komite i 2020 
- Egenevalueringsskjema forhåndsgodkjente prosjekter-NIHs etiske komite 

 


