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Mørk blå:
KPU

Lys blå:
Avdelingsleder

Lys rød:
Avdeling

forskningsstøtte

Lys rød:
Overordnet

Forskningsutvalg
Mørk grønn:

KAM
Grå:

Melder/nærmeste
leder

Mørk grå:
Melder

Gul:
Redelighetsutvalg

5 Gjennomgå og vurdere
melding

3 Melde uønsket
hendelse

4 Orienteres om avvik

7 Bekrefte ivaretakelse
av meldeplikt

6 Iverksette evt. tiltak

14 Følge opp evt.
strakstiltak

Melde Behandle Følge opp

Forklaring:

1 Uønsket hendelse/
avvik

15 Følge opp
tiltaksarbeidet nivå 3

12 Behandle hendelsen i
redelighetsutvalget

16 Avslutning,
dokumentering av tilltak

og oppfølging

17 Avslutning,
dokumentering av tilltak og

oppfølging

Strakstiltak

Lys grønn
Direktør forskning

og innovasjon

Hendelser som skal lukkes på
nivå 3 eller lavere

Hendelser som skal lukkes på nivå
2 eller høyere

Ved mulige overtredelser etter
Forskningsetikkloven

9 Gjennomføre og
dokumentere

avvikslukking på nivå 3
8 Behandle og

beslutte/orientere i KAM

11 Ev gi råd

10 Behandle og beslutte

13 Evt. varsle
administrerende direktør

2 Iverksette evt.
strakstiltak

6 Iverksette evt. tiltak

Rosa
Personvernombud
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