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Hva skulle jeg ha gjort?

Hvorfor gjorde jeg det ikke?



Research          -integrity - ethics

The quality of being honest

and having strong moral principels

Moral principles that govern a person’s behaviour

or the conducting of an activity

Moral: concerned with the principles of right and wrong behaviour



ENRIO   www.enrio.eu

European network of research integrity organisations

Promote the culture of research integrity

Continous dialoge - different national practices

http://www.enrio.eu/




«Publish or perish»

«the bad apple has its

origin in the bad barrel»



What research institutions can do to foster research integrity

What matters most: the research culture and climate in the lab

Train the mentors to be the good role models

Pre registration of protocols

Assessment of researchers, publications and citations



Research integrity

Only individuals risk sanctions

Not:   institutions

funding organizations

politicians/policy makers

publishers



Some of the current problems in research integrity

quantity instead of quality

gift autorhorship

plagiarism

predatory journals

fake reviews



Open science

Open access journals

data -sharing, protection, ownership

preprint publishing

GDPR



Forskningsombud

Oppdragsgivere:

OUS, Akershus Universitetssykehus og Det medisinske fakultet

Ombudet er fristilt oppdragsgivernes instruksjonsmyndighet

i alle saker som berører avtalen





Videre i mandatet:

Uavhengig

Ikke ha noen lederrolle i institusjonene

Ingen formell beslutningsmyndighet

Selv vurdere sin habilitet

Supplement til institusjonenes øvrige kvalitetssystem i forskning.



Videre i mandatet:

Uavhengig

Ikke ha noen lederrolle i institusjonene

Ingen formell beslutningsmyndighet

Selv vurdere sin habilitet

Supplement til institusjonenes øvrige kvalitetssystem i forskning.

Avstå fra å gå inn i saker som er til behandling i institusjonenes linjeledelse eller redelighetsutvalg 

Partene i en sak skal få anledning til å uttale seg (kontradiksjonsprinsipp) 

Forskningsombudet avgjør selv hvilke saker ombudet skal følge opp. 

Ombudet kan  av eget tiltak anmode institusjonsledelsen om at en sak bringes inn for redelighetsutvalget. 



Forskningsombudet skal i utøvelsen av sine oppgaver forholde seg til institusjonenes øvrige

stabs- og støtteapparat, herunder: 

Videreformidle saker til Ph.d.-koordinatorer ved Det medisinske fakultet i saker som i all 

hovedsak berører veileder-stipendiat-rollen. 

Samarbeide med institusjonenes forskningsstøtteheter i saker som berører ekstern finansiering 

og avklaringer på REK- og personvernområdet. 

Videreformidle saker til linjeledelsen iht rutiner for personalsaker og varsling, i saker som i all 

hovedsak relaterer seg til personkonflikter. 



Taushetsplikt

Saker dokumenteres i egen lukket mappe





Etablerte forskningsombud ved:

UIO (2)

Oslo MET

Universitetet i Stavanger

Europa, (Tyskland 700 ombud)
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Hvorfor gjorde jeg det ikke?



The junior idealistic researcher vs. the corrupt senior lab leader



Egne erfaringer fra første halvår

8 saker

(manglende markedsføring?)

Assymetriske maktforhold

Gamle (person)konflikter



www.uio.no/om/organisasjon/vitenskapsombud


