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1.

Mandat
for felles redelighetsutvalg
for klinisk
medisin
ved Det medisinske
universitetssykehus
HF og Akershus

Ansvars-

for
fakultet,
Universitetet
universitetssykehus

i Oslo,
HF

og virkeområde

Redelighetsutvalget

er et faglig uavhengig

utvalg

der oppgaver

og mandat

organisering
av forskningsetisk
arbeid (forskningsetikkloven).
Redelighetsutvalget
skal behandle saker om mulig brudd på anerkjente
i henhold
til forskningsetikkloven
institusjonene
krever at saken

§§ 6 og 8, herunder
saker
forelegges
redelighetsutvalget

Institusjonenes
felles saksbehandlingsregler
for håndtering
anerkjente forskningsetiske
normer i felles redelighetsutvalg,

er forankret

i lov om

forskningsetiske

der en av partene

normer

eller

av enkeltsaker om mulig brudd
skal ligge til grunn for

på

saksbehandlingen.
Det forutsettes

bidrar
henhold

videre

til å ivareta

at redelighetsutvalget

institusjonenes

til anerkjente

forskningsetiske

Redelighetsutvalget
skal støttes
rapporterer
til utvalgets leder.
Redelighetsutvalget

skal etter

Helse Sør-Øst.
2.

gjennom

behandling

av enkeltsaker

ansvar for å sikre at forskningen

og uttalelser

ved institusjonene

skjer i

normer.

av en sekretariatsfunksjon

anmodning

også kunne

som i sitt arbeid for utvalget

behandle

saker

fra andre

helseforetak

i

I så fall gjelder felles saksbehandlingsregler.

Sammensetning

og oppnevning

Utvalget skal bestå av fem medlemmer,
hvorav minst ett eksternt
medlem. Det skal også
oppnevnes
personlige
varamedlemmer.
Ett av medlemmene
skal være jurist, og minst ett av
medlemmene
skal ha faglig og etisk kompetanse
innen helseforskning.
Leder av utvalget skal ha

fagbakgrunn
Sammensetning
institusjonene

innen helseforskning.
av utvalgets
representerer.

medlemmer
skal for øvrig reflektere
Utvalget kan suppleres
ved behov.

bredden

i den forskning

som

Begge kjønn skal være representert.
Utvalgets medlemmer
og varamedlemmer
oppnevnes i fellesskap av Det medisinske
ved Universitetet
i Oslo, Oslo universitetssykehus
HF og Akershus universitetssykehus
Utvalgets medlemmer
og varamedlemmer
hovedregel gjenoppnevnes
én gang.
Redelighetsutvalget
Utvalget

treffer

er beslutningsdyktige

avgjørelser

oppnevnes

fakultet
HF.

for tre år av gangen,

og kan som

dvs. fire, av utvalgets

medlemmer

i møte

når minst

to tredeler,

er til

stede.

3.

Rapportering

og innsyn

Utvalget skal avgi skriftlige uttalelser
i enkeltsaker
til personer
institusjoners
ledelse ved universitetsdirektør
ved Universitetet
direktør ved aktuelt helseforetak.

saken angår, samt til berørte
i Oslo og/ eller administrerende

Redelighetsutvalget
skal utarbeide
en årlig rapport
om utvalgets virksomhet
som fremlegges
universitetsdirektør
ved Universitetet
i Oslo, og for administrerende
direktører
ved Oslo
universitetssykehus
HF og Akershus
universitetssykehus
HF. Rapporten
benyttes
også i
forebyggende
arbeid og opplæring.
Redelighetsutvalgets
enkeltsaker,
innenfor
personvern.

årsrapport
rammen

skal være offentlig tilgjengelig.
Det kan gis innsyn i
av regler som skal ivareta involverte
parters rettsikkerhet

og

for

