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FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 
Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Forskningsadministrasjonen, seniorrådgiver Katrine Ore 

Sakstype: O 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: Rutine for håndtering av avvik som det henvises til i dette dokumentet 

Møtedato: 21. juni 2016 

Sakstittel: Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. 

Delegering av oppgaver i kvalitetssystemets rutiner 

 

 

Bakgrunn 
I handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens rapport pkt 3A, skal fakultetet 
revidere delegering fra dekan til instituttleder i henhold til kvalitetssystemets rutine 
1, samt videre delegering fra instituttleder til medarbeider på det enkelte institutt. 
Oversikt over hvilke oppgaver som er delegert fra fakultetet til institutter skal 
skriftliggjøres. 
 
Oppgaver kan delegeres, ansvar kan ikke delegeres 
Delegering er omtalt flere steder i Deloittes revisjonsrapport. I kvalitetssystemets 
Rutine 1 - Ansvar og delegering av oppgaver i henhold til helseforskningsloven, er 
Universitetsdirektøren forskningsansvarlig etter helseforskningsloven. 
Universitetsdirektøren har delegert oppgaven med å følge opp kvalitetssystemets 
rutiner til dekanen. Dekan er som fakultetsleder alltid universitetsdirektørens 
(forskningsansvarliges) faste representant. Dekanen kan delegere oppgaver til 
instituttleder, som kan delegere oppgaver til underliggende enhet. 

Forskningsansvarlig skal tilrettelegge for at forskningsprosjekter planlegges, 
organiseres, igangsettes, gjennomføres, formidles, avsluttes og etterforvaltes i 
henhold til gjeldende lovverk. 

Ingen administrative roller eller funksjoner ved fakultet eller institutt er omtalt i 
UiOs oversikt over roller og ansvar ved medisinsk og helsefaglig forskning ved UiO. 
Administrasjonens funksjon i kvalitetssystemet er å være sekretariat for faglig ledelse 
ved enheter som har fått delegert oppgaver.  

Oppgaver som kan delegeres i UiOs kvalitetssystem for medisinsk og 
helsefaglig forskning: 

1. Løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige 
forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant materiale eller 
helseopplysninger 

Oversikt over forskningsprosjekter vil fra 2017 gjøres i et forskningsadministrativt 
system. 
 
Det medisinske fakultets rutine:  
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Dekanen delegerer oppgaven med å føre oversikt til instituttleder, som kan delegere 
oppgaven til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder eller 
senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. Forskningsadministrativt personale 
utfører oppgaven med å føre oversikt ved den enkelte enhet på vegne av ledelsen. 
Forskningsadministrativt personale rapporterer om arbeidet med å føre oversikt over 
forskningsprosjekter til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt 
seksjonsleder eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike.  

Rapport om oversikt over forskningsprosjekter skal legges frem for Lederforum en 
gang i året. 
 

2. Forsvarlig behandling av forskningsdata 
IT-direktøren har fått delegert fra universitetsdirektøren ansvar for UiOs 
datasystemer, internkontroll og informasjonssikkerhet samt drift av TSD. 

Det medisinske fakultets rutine:  
Dekanen delegerer oppgaven med å påse at forskningsdata behandles forsvarlig og i 
henhold til rutine 6 og øvrig IT-reglement, til instituttleder som kan delegere 
oppgaven til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder eller 
senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. For de tilfellene hvor instituttleder, 
avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder, seksjonsleder eller senterleder er 
prosjektleder for et prosjekt skal ledernivået over prosjektleder påse at 
forskningsdata behandles forsvarlig. 
 
3. Nødvendig forsikring av forskningsdeltakere må foreligge for de 
prosjektene dette er påkrevd 
 
Det medisinske fakultets rutine:  
Dekanen delegerer oppgaven med å påse at nødvendig forsikring for 
forskningsdeltakere i et prosjekt foreligger til instituttleder, som kan delegere 
oppgaven videre til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder 
eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike.  

4. At humant humant biologisk materiale behandles forsvarlig og 
utpeking av ansvarshavende for den enkelte forskningsbiobank og føring 
av register over biobanker tilknyttet enheten 
 
Det medisinske fakultets rutine:  
Dekanen delegerer oppgaven med å utpeke ansvarshavende for den enkelte 
forskningsbiobank og føre register over enhetens biobanker til instituttleder, som kan 
delegere oppgaven til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt 
seksjonsleder eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. 

Forskningsadministrativt personale utfører oppgaven med å føre register over 
biobanker ved den enkelte enhet på vegne av ledelsen. Forskningsadministrativt 
personale rapporterer om arbeidet med å føre oversikt over forskningsprosjekter til 
avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder eller senterleder 
(SFF/KGJebsen) der det er slike. 
 

5. Håndtering av avvik 
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Det medisinske fakultets rutine:  

Avvik i et forskningsprosjekt skal alltid meldes til nærmeste leder som skal melde om 

avviket til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder eller 

senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. Avdelingsleder, forskningsleder, 

fagmiljøleder samt seksjonsleder eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike 

skal alltid informere om avvik i et forskningsprosjekt til instituttleder. Instituttleder 

skal alltid melde alvorlige avvik til dekan. Instituttleder skal vurdere om 

forskningsprosjektet skal stanses mens avviksmeldingen behandles. REK skal 

kontaktes for deres vurdering av avviksmeldingen, dersom det oppstår tvil om 

forskningsprosjektet er forsvarlig og risikoen er akseptabel. 

Det skal utarbeides en rapport over samtlige avvik en gang i året. Rapporten skal 

legges frem for Lederforum. 

Fullstendig rutine for håndtering av avvik er vedlagt dette dokument fra s 4. 

6. Opplæring. Forskere og teknisk-administrativt ansatte med 
arbeidsoppgaver relatert til forskning må ha god kunnskap om 
kvalitetssystemet 

Det medisinske fakultets rutine: 
Fakultetet har det overordnede ansvaret for opplæring i kvalitetssystemet. Kurs skal 
organiseres av fakultetet og instituttene i fellesskap. Opplæringstiltakene skal 
evalueres hvert halvår frem til 2020. Evalueringsrapport skal behandles som egen sak 
i Lederforum hvert halvår. Fakultetets forskningsadministrasjon er sekretariat for 
kurs i kvalitetssystemets rutiner. 
 

7. Intern fremleggelse før søknad til REK  

Det medisinske fakultets rutine: 
Dekanen delegerer oppgaven med ivaretakelse av intern fremleggelse til instituttleder 
som kan delegere oppgaven til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt 
seksjonsleder eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. 

For de tilfellene hvor instituttleder, avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder, 
seksjonsleder eller senterleder er prosjektleder for et prosjekt skal ledernivået over 
gjennomføre intern fremleggelse.  
 

Rapporter om status for delegerte oppgaver i kvalitetssystemet 
Rapporter som er beskrevet i punktene over kan samles til en rapport. Unntaket er 
evaluering av opplæring som skal gjøres halvårlig frem til 2020 og avviksrapport som 
skal behandles som egen sak i Lederforum. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 
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VEDLEGG 

 

Avvikstypologi –  

Hva er et avvik fra krav satt i helseforskningsloven med forskrift samt 

personopplysningsloven med forskrift? 

 Uønskede og uventede medisinske hendelser (skal meldes til helsetilsynet = 

helseforskningsloven § 23 og plikt til å informere forskningsdeltakere om 

skader ol  = helseforskningsloven § 24) 

 Skade på forskningsdeltakerne (skal meldes til helsetilsynet = 

helseforskningsloven § 23 og plikt til å informere forskningsdeltakere om evt. 

skader ol  = helseforskningsloven § 24) 

 Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser 

 Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne 

 Feil håndtering av forskningsdata 

 Feil eller mangelfull håndtering av humant biologisk materiale 

 Feil eller mangelfull gjennomføring av utprøving av legemiddel 

 Feil eller mangler i bruk av medisinsk utstyr i forskningsprosjekter 

 Forskning som ikke er beskrevet i forskningsprotokollen 

 Skade på ansatte (HMS ved UiO) 

Rutine for avvikshåndtering  

Alvorlige avvik som omtalt over skal alltid meldes til nærmeste leder som skal melde 

om avviket til avdelingsleder, forskningsleder, fagmiljøleder samt seksjonsleder eller 

senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike. Avdelingsleder, forskningsleder, 

fagmiljøleder samt seksjonsleder eller senterleder (SFF/KGJebsen) der det er slike 

skal alltid informere om avvik i et forskningsprosjekt til instituttleder. Instituttleder 

skal alltid melde alvorlige avvik til dekan.  

 

Instituttleder skal vurdere om forskningsprosjektet skal stanses mens 

avviksmeldingen behandles.  

REK skal kontaktes for deres vurdering av avviksmeldingen dersom det oppstår tvil 

om forskningsprosjektet er forsvarlig og risikoen er akseptabel. 

Instituttleder skal vurdere hvem som skal ha informasjon om avviket 

Tiltak prosjektleder skal iverksette ved avvik  

Prosjektleder skal stanse alle aktiviteter i prosjektet og sammen med 

forskningsansvarlig vurdere om avviket har medført skade på forskningsdeltakere og 

iverksette tiltak for å redusere skade. 

 

Prosjektleder skal informere forskningsdeltakere om avvik 
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Avvik skal dokumenteres 

Dokumentasjonen skal inneholde: 

 Beskrivelse av avviket 

 Antatt årsak 

 Tid og sted for hendelsen 

 Uønskede og uventede medisinske hendelser skal meldes på skjema som ligger 

i kvalitetssystemets rutine 2 

 Angivelse av involverte parter (også samarbeidende institusjoner) 

 Tiltak iverksatt for å begrense eventuell skade 

Avviket lukkes 

Ledelsens vurdering av om samtlige tiltak som er iverksatt fungerer etter hensikten 

skal dokumenteres. 

 

Prosjektet kan starte opp igjen kun dersom tiltak fungerer etter hensikten og 

prosjektets forsvarlighet og risiko er akseptabel. 

Saksbehandling avvik 

Når system for oversikt over forskningsprosjekter er i drift, vil avvik håndteres i dette 

systemet. Men i 2016 skal avvik dokumenteres på denne måten: 

All korrespondanse om avviket skal arkiveres i ePhorte (Saksnr. Er «avviksID») 

Det skal utarbeides en rapport for avviket som arkiveres sammen med 

korrespondansen. 

«AvviksID» skal benyttes i fakultetets årlige behandling av avviksmeldinger.  

Lovmessig grunnlag 

Helseforskningsloven § 6 

Forskrift til helseforskningsloven § 4 

Forskrift til personopplysningsloven §2-6 
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