
Meldeskjema ved mulig brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer ved Universitetet i Sørøst-Norge 

1. Hva henvendelsen gjelder:

            
           

 Mulig brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer 
(beskriv kort hva 
henvendelsen gjelder): 

2.Hvem bør vurderes for mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Navn Stilling Fakultet/institutt 

3. Hvilke forskningsetiske normer ansees brutt?
 1. 
.jfh 2.   
 3. 
 4. 

4. Hvem henvendelsen kommer fra
Navn Stilling Fakultet/institutt Tlf E-post

Hvordan melder(ne) eventuelt er berørt av det påståtte bruddet? 

Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen gjøres kjent for den eller de som vurderes for mulig brudd på forskningsetiske 
normer, overordnede og andre som skal delta i behandlingen av saken. Under behandlingen er saken unntatt offentlighet, 
men når den er ferdigbehandlet er uttalelsen fra Redelighetsutvalget offentlig. 

Dato: 

Signatur(er): 

Utfylt og signert skjema med vedlegg sendes til forskningsetikk@usn.no  

 Side 1/3 

Skjemaet benyttes dersom du ønsker en nærmere vurdering av noe du oppfatter som et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer.  
Anerkjente forskningsetiske normer: Allment aksepterte standarder for god forskningspraksis, som er forankret i forskersamfunnet. 
Nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer er å anse som konkretiseringer av anerkjente forskningsetiske normer 



Nærmere beskrivelse av mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer (maks én side): 

 Side 2/3 



Andre personer som kan ha opplysninger i saken: 
Navn Stilling Institusjon/fakultet Tlf E-post

-Anerkjente forskningsetiske normer: Allment aksepterte standarder for god forskningspraksis, som er forankret i
forskersamfunnet. Nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer er å anse som konkretiseringer av 
anerkjente forskningsetiske normer. 

 Anerkjente forskningsetiske normer kan deles inn i fire hovedområder: 

(1) Normer og regler for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens sannhetssøken
(2) Normer og regler som regulerer forholdet mellom forskere og hva som er god/effektiv forskningspraksis
(3) Normer og regler som regulerer forskning ut fra mer allmennmenneskelige verdier, som for eksempel hensynet til

menneskeverdet 
(4) Normer om forsknings samfunnsansvar, herunder forskningens implikasjoner for samfunnet, brukerinteresser og

akademias ansvar for å opprettholde et velfungerende ordskrift. I tillegg er prinsipper om føre var bærekraft 
relevante i vurderingen av forskningens mulige konsekvenser for enkeltmennesker, samfunn og miljø. 

I uttalelser fra forskningsinstitusjoner etter § 5, redelighetsutvalg etter § 6 annet ledd og Granskingsutvalget etter § 7 i 
saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal det alltid tas stilling til: 

a) om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke,
b) om det foreligger systemfeil ved institusjonen og
c) om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.

Ved behov for veiledning, ta kontakt med Seksjon for forskning og innovasjon: forskningsetikk@usn.no 
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Vedleggsliste 
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