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Styret tar årsrapport 2018 fra etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning til
orientering.
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Etisk komite for idrettsvitenskapelig forskning på mennesker, Norges
idrettshøgskole – årsrapport 2018
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ÅRSRAPPORT 2018

Antall søknader til behandling i 2018
Komiteen har i 2018 hatt 8 møter og mottatt 45 søknader til behandling, hvorav 1
søknad er trukket da den falt innenfor Helseforskningsloven og ble behandlet av
Regional etisk komite (REK). En søknad ble avvist da den falt utenfor retningslinjene
for søknad til komiteen, og en søknad ble avvist da NIH ikke var forskningsansvarlig
institusjon. En søknad mottatt i desember 2018 er ikke ferdigbehandlet.
Øvrige 41 prosjekter ble godkjent. 11 av prosjektene ble godkjent under forutsetning
av at vilkår fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) følges. Dette er standard vilkår
i vedtak for alle 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). 8 av prosjektene fikk såkalt utsatt vedtak, dvs at komiteen ba om mere
informasjon eller revidert søknad før endelig vedtak kunne fattes.
Antall søknader som er behandlet fordelt på seksjon:

Seksjon for fysisk prestasjon (SFP)
Seksjon for idrettsmedisin (SIM)
Seksjon for coaching og psykologi (SCP)
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP)
Seksjon for kultur og samfunn (SKS)
Total antall søknader

2018
13
10
7
8
3
41

2017
22
8
4
2
1
37

Antall søknader fordelt på prosjekter med og uten tilknytning til utdanningsløp
(master og Phd)

Masterprosjekt inngår som hele eller deler av prosjektsøknad
Phd-prosjekt inngår som hele eller deler av prosjektsøknad
Forskningsprosjekt uten tilknytning til utdanningsløp

2018
27
9
7
41

2017
18
11
8
37

Komiteen har i 2018 (som i 2017) mottatt flest søknader fra SFP og SIM. Men det er
en økning i antall søknader fra øvrige tre seksjoner. Det er også en økning i antall når
det gjelder søknader knyttet til masterprosjekter.
4 av søknadene er behandlet såkalt "fast track". 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.
I tillegg har komiteen behandlet og godkjent 2 endringsmeldinger.
Se vedlegg 1 Søknader til behandling etisk komite NIH 2018 for oversikt over alle
søknader og endringsmeldinger.

Erfaringer fra komiteens arbeid i 2018
Komiteens oppfatning er at søknadene fortsatt har vært av noe varierende kvalitet
når det gjelder forskningsetiske vurderinger. Dette omfatter bl a vurdering av
fordeler/ulemper for forskningsdeltakerne, bedre informasjonsskriv tilpasset
forskningsdeltakerne, beredskapsplan for uforutsette hendelser og begrunnelse for
hvorfor kun ett kjønn er inkludert i forskningsutvalget. Kvaliteten på søknader for
masterprosjekter kan forbedres. Komiteen vil bemerke at det er veileder som er
ansvarlig for at masterprosjekter som faller innenfor retningslinjene, har nødvendige
godkjenninger før oppstart (REK/NIHs etiske komite/NSD ev andre), samt ansvar for
kvaliteten på innhold i søknaden.
Komiteens vurderinger og tilbakemeldinger til søker bidrar til at forskerne
videreutvikler sine forskningsetiske vurderinger. Leder av Avdeling for forskning og
bibliotek (AFB) har møtt i Faglig ledelse og orientert om komiteens oppfatning at
kvaliteten på en del av søknadene bør forbedres.
Arbeidsbelastning for komiteen er relativt stor. Komiteen hadde sitt første møte i mai
2017 og har hatt tilsammen 6 møter i 2017 og 8 møter i 2018. De to første årene har
komiteen behandlet 79 søknader, dvs i snitt 6 søknader pr møte. En søknad skal
inneholde søknadsskjema (11 sider), forskningsprotokoll, samtykkeskriv, kopi av
søknad til NSD, ev svar fra NSD hvis det foreligger og spørreskjema hvis aktuelt. I
omfang er en søknad mellom 30 og 100 sider.
Komiteens medlemmer er oppnevnt for 3 år, dvs til utgangen av 2019. Det vil legges
frem et forslag for styret der leder av komiteen, professor Sigmund Loland og 2
medlemmer (professor May Arna Risberg og jurist Peder Utne) fortsetter et ekstra år
dvs ut 2020 slik at en sikrer erfaringsoverføring til nye medlemmer. Rekruttering av 3
nye medlemmer bør av hensyn til planleggingen av arbeidstid for den enkelte for høst
2019/vår 2020 være klar før sommeren 2019.

Gjennomførte tiltak knyttet til forskningsetikk i 2018
På bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetikk vedtatt mai 2017, har NIH i
løpet av 2018 gjennomført obligatorisk opplæring i forskningsetikk for alle ansatte
ved fagseksjonene (seksjonsvis opplæring). Jurist Peder Utne som er medlem i
komiteen har utarbeidet kursinnholdet i samarbeid med AFB og med unntak av ett
kurs hos SKP gjennomført kursene.
Prosjektweben hvor alle forskningsprosjekter ved NIH fra og med 1.1.2019 skal
registreres før prosjektet starter opp, ble ferdigstilt i desember 2018. Databasen vil
være 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.
Planlagte tiltak i 2019
De seksjonsvise kursene i forskningsetikk vil videreføres i 2019.

Fra og med 2019 vil søknad om etisk vurdering til REK/NIHs etiske komite inngå i
obligatoriske Master og Phd-kurs. Dette vil sannsynligvis bidra til å høyne
kompetanse og bevissthet hos studentene, som i sin tur også vil gi bedre (og
sannsynligvis flere) søknader.
Det vil også tilbys et kurs for søknad til etisk komite/REK for vitenskapelige ansatte.

Vedlegg:
-

Oversikt over søknader til NIHs etiske komite i 2018

