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Forskningspolitikk



Formål:
• Styrke kvalitet og relevans
• Demokratisering av forskningen

«Bruker»:
Pasienter og pårørende



«Bruker»: 

Beslutningstakere og myndigheter,
næringsliv, offentlig sektor,
interesseorganisasjoner med
erfaring på det aktuelle feltet, og
som deltar i prosjektet med faglige
og/eller økonomiske interesser»

Formål: Øke relevans og nytte



• Utforme ide/tema/forskningsplan
• Datainnsamling
• Analyse/tolkning av data/formulere konklusjon
• Formidling og publisering
• Implementering

Medvirkning i ulike faser av 
forskningsprosessen



1.normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken 

etter sikker, dekkende og relevant kunnskap

2.normer som regulerer forskersamfunnet 

3.normer som regulerer forholdet til dem som deltar i forskningen 

4.normer som regulerer forskningens relasjon til resten av samfunnet

Forskningsetikk 



Brukermedvirkning
som forskningsetisk norm



Foto: Helge Sunde, Samfoto, NTB scanpix

Natur og Ungdom ba NENT vurdere prosjektets troverdighet: 
«For en part fra utsiden kan det se ut som at prosjektet har fått et 
mandat fra både regjeringshold og finansierende gruveselskap om en 
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Eksempel: Ny kunnskap om 
sjødeponi



• Respekt: Hvordan inkluderes brukerne?

• Gode konsekvenser: Hvilken risiko og nytte?

• Rettferdighet: Hvor representative er brukerne, og 

hvem representerer de? 

Brukermedvirkning (1)
vs. forskningsetiske prinsipper









• Kvalitet: Hvem sikrer kvaliteten?

• Frihet og uavhengighet: Hvordan ivaretas akademisk 

frihet og uavhengighet? 

• Åpenhet: Hvem inkluderes med og hvor åpne er 

prosessene?

Brukermedvirkning (2)
vs. forskningsetiske prinsipper 





• Forskere

• Forskningsinstitusjoner

• «Forskningsaktører»: Aktører som utfører eller deltar i 

forskning

Ansvar for forskningen og  
forskningsetikken
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Takk for oppmerksomheten! 

De nasjonale forskningsetiske komiteene
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0153 Oslo
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