Forskningsinstituttenes Fellesarena – FFA
Postboks 5490,
Majorstuen
0305 Oslo

Til:
Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren m/varamedlemmer
Oslo, 25.mai 2016

Referat møte 2-16 i Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren
Tid: Torsdag 19.mai 2016 kl 12.00-15.00
Sted: Møterom M08, Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo
Til stede:
Christian Hambro, leder, Bente Tange Harbø, Annelise Chapman (varamedlem), Olav Arne Bævre
(varamedlem)
Forfall: Kristin Rosendal, Svein Nordenson (sekretariat)
Sekretariat: Agnes Landstad (referent)

8/16

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

9/16

Godkjenning av referat fra møte 1-16, 9.februar 2016

Vedtak:
Referat fra møte 1-16 godkjennes.

10/16 Oppfølging av NIVA-saken jfr NENTs uttalelse
FEU diskuterte i sak 5/16 NENTs uttalelse av 20.01.16 vedr Anmodning om vurdering av om
NIVA har brutt NENT sin etiske retningslinjer i forbindelse med oppdrag for AF Decom
Offshore. FEU ga i møtet en uttalelse og ba sekretariatet om å ta kontakt med NIVA for å
avklare om NIVA ønsker dialog med FEU om saken.
Greta Bentzen, direktør NIVA, orienterte FEU om NIVAs erfaringer i saken og anmodet FEU
om å følge opp på en prinsipiell og egnet måte.
Utvalgets vurdering
Det er ikke opplagt hvilken rolle FEU ev skal ta videre i denne saken. FEUs engasjement må
være på prinsipielt grunnlag. Det kan være relevant å problematisere NENTs rolle relatert til
myndighetsutøvelse, faglig kvalitet og kvalifikasjoner i forskningsmiljøene. FEUs tidligere
refleksjoner rundt skillet mellom forskningsetikk og generelle etiske problemstillinger i
høringssvar til Nasjonale forskningsetiske retningslinjer, samt avgrensning mot
forskningspolitiske problemstillinger og mot juridiske problemstillinger, er relevant.
Vedtak:
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FEU utformer et utkast til brev fra FFA styret til KD som en tilleggskommentar til lovarbeidet
der en tar opp hvordan en mener at NENT bør fylle sin rolle innen forskningsetikk.
Brevutkast sirkulerer i FEU før oversending til FFA styret innen fredag 10.juni.
11/16

Systemer for bevisstgjøring og etisk dilemmatrening

Utvalgets vurdering
FEU ønsker å sondere muligheten for å utvikle en enkel nettbasert modul for forskningsetisk
dilemmatrening, basert på utviding og videreutvikling av SINTEFs e-læringsmodul. For
eksempel kan 10 institutter inviteres til å sende inn tre konkrete eksempler på
forskningsetiske dilemmaer, hentet fra egen virksomhet og anonymisert. Dilemmacasene må
skrives ut som tekst. Casene som ligger i SINTEF-modulen er gode eksempler som bør legges
ved for å tydeliggjøre eksemplet.
I neste runde bør hvert institutt kunne bygge ut med egne moduler/egne cases hvis ønskelig.
Hvis det er behov for finansiering, må den finne sin løsning utenfor FEU.
Aktuelle institutter vil være: NIBIO, NOFIMA, NIVA, NILU, NINA, Cicero, IFE, SINTEF (helse,
energi, petroleum, fiskeri og havbruk), NR, NGI, IRIS, Uni Research, Møreforsking,
Vestlandsforsking, Nansensenteret.
Instituttene får rimelig frist til å sende inn dilemmaer.
Leder og sekretariat undersøker muligheten for å bruke ekstern kapasitet til å legge inn
dilemmaer i SINTEFs modul el utvikle denne.
Vedtak:
FEU ber sekretariatet å undersøke muligheten for å utvikle en enkel nettbasert modul for
forskningsetisk dilemmatrening, basert på utviding og ev videreutvikling av SINTEFs elæringsmodul. Sekretariatet inviterer et utvalg institutter til å spille inn konkrete eksempler
på forskningsetiske dilemmaer fra deres virksomhet.
Ev finansiering må finne sin løsning utenfor FEU.
FEU ber sekretariatet videreføre dialogen med FEK og Forskerforbundet for ev samarbeid om
prosjektet.
12/16

Nye nasjonale forskningsetiske retningslinjer fra NENT og NESH

Vedtak:
FEU tar de nye nasjonale forskningsetiske retningslinjene til orientering.
13/16



Orienteringer og rapportering på oppfølging fra møte 1-16.
FEU spiller inn til program for Forskningsetisk Forum at det kan være hensiktsmessig å
invitere forskningsaktive bedrifter til programmet.
Sekretariatet tar ev kontakt med flere bedrifter, som Rolls Royce, eller via Biomarin Klynge
Lega Sea og Maritim Klynge for ev samarbeid.

14/16 Aktuelle saker og møtedato møte 3/16
Neste møte avholdes 29.sept kl 12.00-15.00.
Aktuelle saker:
2
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E-læringsmodul med cases fra instituttene
Oppfølging av dialogen med NENT
Vurdere å invitere Kari Bjørke fra KD til å orientere om ny lov om forskningsetikk og diskutere
oppfølging av den

15/16 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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