
Organisering og ledelse av forskningsprosjekter 

Roller, ansvar og hva som finnes av forskningsstøtte 



Relevante temaer 
 

1. Forskningsledelse -> Redelig og forsvarlig forskning 

 

2. Forskningsledelse -> Kvalitetssystem og internkontroll 

 

3. Forskningsledelse -> Ulike roller og ansvar? 

 

4. Hva finnes av forskningsstøtte? 

 

 

 

 

 

 

 



Etisk og juridisk rammeverk 

• Lov om behandling av
etikk og redelighet i
forskning

• Lov om medisinsk og
helsefaglig forskning

Krav om kvalitetssystem 



Lover og regler relevant for helseforskning 

https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/ 

Forskningsetisk bibliotek 
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Kvalitetssystem 



Sentrale deler av kvalitetssystemene 

Formelle normer: 

• Ansvar og roller

• Godkjenningsprosesser – internt og eksternt

• Personvern og informasjonssikkerhet

• Prosjektgjennomføring – GCP (endring og meldinger)

Forskningens egne normer: 

• Publisering – medforfatterskap og adressering

• Forskningsetiske prinsipper – redelighetsnormer m.v.

Andre normer: 

• Habilitet og interessekonflikter

• Innovasjon og Kommersialisering



Kvalitetssystem satt i system 

Alle systematiske tiltak med henblikk på å fremme god forskning og samtidig 

sikre at forskningen planlegges, gjennomføres og avsluttes i samsvar med 

anerkjente vitenskapelige normer og myndighetskrav. 

Dokumentasjon 

Internkontroll 
Organisering og 

opplæring 

Planlegging,  

gjennomføring 

avslutning 

Forskningsansvarlig Prosjektleder 



Ulike roller og ansvar 
Forskningsansvarlig Prosjektleder / forsker 

http://www.tidsskriftet.no/lts-img/2001/fig200111067.jpg


Roller og ansvar – hvem gjør og avgjør hva? 

• Forskningsansvarlig og Prosjektansvarlig -> et linjeansvar som
forutsettes skriftlig definert i en delegasjonsstruktur.

• Prosjektleder og forsker -> et individuelt ansvar definert inn i
det enkelte prosjekt med forankring i lov eller avtale

• Stab- og sekretariatsfunksjoner -> støtte eller compliance?

• Hva med forskningsledere og forskningsgruppeledere?



Tilretteleggingsansvaret 

Forskningsansvarlig Prosjektleder 

•Sikre at relevant regelverk gjøres tilgjengelig for

de ansatte 

•Sikre at det etableres relevante rutiner som støtter

opp om lovpålagte krav og annet regelverk 

•Etablere kurs og opplæringsprogram for ansatte

•Etablere system for oppfølgning av avvik

•Løpende forbedringsarbeid gjennom intern

oppfølgning og revisjon. 

•Forskningsansvarlig institusjon involveres i

prosjektet før oppstart 

•Nødvendige godkjenninger innhentes før oppstart

•Prosjektet gjennomføres i henhold til godkjent

protokoll 

•Etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og

personvern- og informasjonssikkerhetsmessige 

forhold ivaretas i alle faser av prosjektet 



Komplekse prosjekter, kompleksestrukturer 

Forsker 

Doktorgradsarbeid 

Doktorgradskandidat 

Veileder / biveileder 

REK 

Prosjektleder 

Prosjektmedarbeider 

Ekstern finansiering 

Prosjektleder 

Lokal PI, partner 



Forskningsstøtte 

http://www.data-archive.ac.uk/images/support.gif


Forskningsstøtte 

• Hvordan gjøre ting riktig?

• Hvordan gjøre de riktige ting?

• Støttetjenester og infrastruktur









Viktige støttetjenester og infrastruktur 
• Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi

– Veiledning

– Samarbeidspartner

• Avdeling, forskningsstøtte i kliniske studier (NY)

– Monitorering og datahåndtering

– Prosjektkoordinatorer

– Helseøkonomi

• Infrastruktur – Forskningsbiobank

– Lagringsfasiliteter

– Sporingssystem

• Infrastruktur – forskningsregister

– Datafangstløsninger



Takk for oppmerksomheten! 




