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Bakgrunn 
Ny forskningsetikklov trådte i kraft 1. mai 2017. Lovens formål er å sikre at forskning skjer i 
henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 
 
Loven stiller krav om at alle forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg for å 
behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer (vitenskapelig 
uredelighet).  
 
Institusjonene skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer til det nasjonale Granskingsutvalget. I uttalelser fra 
forskningsinstitusjoner, redelighetsutvalg og Granskingsutvalget 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. 
 
Redelighetsutvalget skal behandle saker som dreier seg om vitenskapelig uredelighet. 
Vitenskapelig uredelighet er i denne sammenhengen forfalskning, fabrikkering, plagiering og 
andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller 
grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. 
 
Redelighetsutvalget skal være faglig uavhengig, og ha nødvendig kompetanse innen 
forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett eksternt medlem. 
 
Etablering av redelighetsutvalg 
Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus har et tett 
samarbeid på forskningsområdet, og det er naturlig å samarbeide om etableringen av et 
redelighetsutvalg for saker i aksen universitet-universitetssykehus. En arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra hver institusjon har utarbeidet forslag til mandat og 
saksbehandlingsregler for et felles redelighetsutvalg, samt utkast til samarbeidsavtale mellom 
de tre institusjonene. 
 
UiO har fra før et sentralt forskningsetisk utvalg/redelighetsutvalg, som dekker alle fakulteter 
ved UiO. Utvalget som her etableres i samarbeid med universitetssykehusene, vil for UiOs del 
være et supplerende utvalg knyttet opp mot Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk 
medisin, og saker i aksen mot universitetssykehusene. I saker som berører 
andre fakulteter/institutter ved UiO og aksen mot sykehusene, må det være en dialog mellom 
UiOs forskningsetiske utvalg og det felles redelighetsutvalget for UiO-OUS-Ahus om 
behandling av saken. 
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Felles sekretariatsfunksjon vil bli ivaretatt av OUS/Ahus og Universitetet i Oslo v/ Det 
medisinske fakultet. 
 
Videre fremdrift – etablering og økonomi 
Det tas sikte på etablering av utvalget i løpet av høsten og det arbeides med å finne en egnet 
sammensetning av utvalget. Informasjon om saksbehandlingsreglene og innmeldingsrutiner 
skal gis til alle ansatte på egnede nettsider og i styrende dokumenter. 
 
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å estimere omfang av saker og utgifter. Det legges 
opp til en utgiftsdeling etter en fordelingsnøkkel 40-40-20 for hhv UiO, OUS og Ahus 
(samarbeidsavtalen regulerer dette). 
 
Det vil tilkomme kostnader knyttet til ekstern representant og eventuelt kompensasjon til 
leder. Det kan også tilkomme noen kostnader til innhenting av sakkyndiguttalelser samt 
reisekostnader ved møtevirksomhet. Når det gjelder øvrige kostnader ved ordningen, 
herunder sekretariatsfunksjon og saksforberedelser, forutsettes dette dekket over 
eksisterende ressursrammer.  
 
Forskningsombudsordningen 
Parallelt med etablering av et redelighetsutvalg, arbeides det med et revidert og tydeligere 
mandat for forskningsombudet. Pr juni 2017 er tidligere ombudsordning avviklet, og 
funksjonen er per i dag ikke et tilbud. Det reviderte mandatet for forskningsombudet vil være 
tydelig avgrenset mot redelighetsutvalget, varslingsordningene ved institusjonene og 
linjeledelsens ansvar. Ombudsordningen er ment som et lavterskeltilbud og en supplerende 
mulighet for å diskutere konfliktsituasjoner. Ombudsfunksjonen er ikke lovpålagt, men en 
ordning de tre institusjonene i samarbeid ønsker å videreføre, men med et annet mandat enn 
tidligere. Det tas sikte på å etablere revidert ombudsordning for tre år, som en 
deltidsfunksjon, med en påfølgende evaluering. 
 
 
Vedlegg: 
1. Mandat for felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo, 
Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
2. Saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet 
i felles redelighetsutvalg. 
3. Avtale mellom institusjonene 
 
 
 



 
Mandat 

for felles redelighetsutvalg for 
Institutt for klinisk medisin ved, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,  

Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF 
 

1. Ansvars- og virkeområde 
 
Redelighetsutvalget er et faglig uavhengig utvalg der oppgaver og mandat er forankret i lov om 
organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Redelighetsutvalget kan ikke 
instrueres av institusjonene. 
 
Redelighetsutvalget skal behandle saker om brudd på forskningsetikk og avvik fra god 
forskningspraksis i henhold til forskningsetikkloven §§ 6 og 8.  
 

Institusjonenes felles saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til 
vitenskapelig uredelighet i felles redelighetsutvalg skal ligge til grunn for saksbehandlingen. 
 
Det forutsettes videre at redelighetsutvalget gjennom behandling av enkeltsaker og uttalelser 
bidrar til å ivareta institusjonenes ansvar for å sikre at forskningen ved institusjonene skjer i 
henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 
 
Redelighetsutvalget skal støttes av en sekretariatsfunksjon som i sitt arbeid for utvalget 
rapporterer til utvalgets leder.  
 
Redelighetsutvalget skal etter anmodning også kunne behandle saker fra andre helseforetak i 
Helse Sør-Øst. I så fall gjelder felles saksbehandlingsregler.   
 

2. Sammensetning og oppnevning 
 
Utvalget skal bestå av fem medlemmer, hvorav minst ett eksternt medlem. Det skal også 
oppnevnes personlige varamedlemmer. Ett av medlemmene skal være jurist, og minst ett av 
medlemmene skal ha faglig og etisk kompetanse innen helseforskning. Leder av utvalget skal ha 
fagbakgrunn innen helseforskning. 
 
Sammensetning av utvalgets medlemmer skal for øvrig reflektere bredden i den forskning som 
institusjonene representerer. Utvalget kan suppleres ved behov. 
 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes i fellesskap av Det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
 
Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen, og kan som 
hovedregel gjenoppnevnes én gang.  
 

3. Rapportering og innsyn 
 
Utvalget skal avgi skriftlige uttalelser i enkeltsaker til personer saken angår, samt til berørte 
institusjoners ledelse ved universitetsdirektør for Universitetet i Oslo og/eller administrerende 
direktør ved aktuelt helseforetak.  
 
Redelighetsutvalget skal utarbeide en årlig rapport om utvalgets virksomhet som fremlegges for 
universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, og for administrerende direktører ved Oslo 
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Rapporten benyttes også i 
forebyggende arbeid og opplæring. 
 
Redelighetsutvalgets årsrapport skal være offentlig tilgjengelig. Det kan gis innsyn i 
enkeltsaker, innenfor rammen av regler som skal ivareta involverte parters rettsikkerhet og 
personvern. 



 

Saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig 
uredelighet i felles redelighetsutvalg for Det medisinske fakultet – Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF 
 
Saksbehandlingsreglene tar utgangspunkt i lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(forskningsetikkloven), §§ 6 og § 8: 
 

§ 6. Behandling av uredelighetssaker ved forskningsinstitusjoner 
Forskningsinstitusjoner har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer. Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder for disse sakene. 

Forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, 
forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen. 

Forskningsinstitusjoner skal fastsette retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene skal også angi når det som ledd i behandlingen av 
slike saker skal innhentes en uttalelse fra redelighetsutvalget. 

Forskningsinstitusjoner skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer til Granskingsutvalget. 

Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av 
forskeren til Granskingsutvalget, jf. § 7 annet ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder med de 
begrensninger som følger av denne loven. 

§ 8. Uttalelser i uredelighetssaker 
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. 

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, 
gjennomføring eller rapportering av forskning. 

1. Grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker 
 

a. Påstander og mistanker om vitenskapelig uredelighet skal undergis en forsvarlig og 
betryggende behandling. 

 
b. En person som anklages for vitenskapelig uredelighet anses uskyldig inntil eventuell 

bevisovervekt tilsier en motsatt konklusjon (krav om klar sannsynlighetsovervekt). 
 

c. Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at den sikrer forsvarlig fremdrift og 
håndtering av den enkelte sak, herunder at personvern og rettssikkerhet ivaretas på 
en betryggende måte for innklagede, innklager og andre involverte. 

 
d. Vedkommende som innklages med påstand om vitenskapelig uredelighet skal 

varsles om dette, gis adgang til innsyn i grunnlaget for saken, og ha rett til å uttale 
seg, herunder ved å imøtegå påstander som er fremsatt (prinsippet om 
kontradiksjon). 

 
e. Innklagedes linjeleder skal holdes informert, og kopi av saksdokumenter skal 

sendes til involverte enheter ved institusjonene. Linjeledelsen skal ivareta de 
involvertes personlige integritet mens saken utredes. 

 
f. I behandling og uttalelser i enkeltsaker skal det alltid tas stilling til § 8 a-c. 



 

2. Virkeområde 
 
Saklig virkeområde 
Redelighetsutvalgets saksbehandlingsregler gjelder saker som faller inn under lovens 
definisjon av vitenskapelig uredelighet (§8). 
 
Saker som er til behandling i tilsvarende redelighetsutvalg ved en annen institusjon eller 
som i hovedsak ikke relaterer seg til uredelighet, skal ikke behandles av 
redelighetsutvalget. Tilsvarende gjelder saker som etter sin karakter ikke gir grunnlag for 
behandling i redelighetsutvalget, for eksempel mindre alvorlige saker som kan løses i 
institusjonens lederlinje. 

  
Institusjonelt virkeområde 
Redelighetsutvalget behandler saker hvor minst en av partene er tilknyttet Universitetet i Oslo, 
Oslo universitetssykehus og/eller Akershus universitetssykehus som ansatte eller har opptak 
på universitetets studie- og doktorgradsprogram. Utvalget kan også behandle saker på 
anmodning fra helseforetak i Helse Sør-Øst som ikke har eget redelighetsutvalg.  

3. Fremgangsmåte 
 
Behandling av klage, påstand eller mistanke om brudd på normer for redelighet i forskning, 
forutsettes i utgangspunktet å bli håndtert internt i de respektive institusjoner.  
 
Dersom en av partene eller institusjonen krever det, skal saken forelegges redelighetsutvalget 
for uttalelse. Saksbehandlingen skal i hovedsak foregå på norsk.  
 

3.1 Saksforberedelse for redelighetsutvalget 
Sak til behandling i redelighetsutvalget skal fremsettes skriftlig i eget skjema.  
 
Sekretariatets oppgaver  

 Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Regional forskningsstøtte for Helse Sør-Øst og 
Forskningsadministrasjonen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i fellesskap. 
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus skal også oppnevne en lokal kontaktperson som bistår 
sekretariatet i forberedelse av saker som angår den aktuelle institusjonen. 

Sekretariatet skal  
 forberede saker på bestilling fra utvalgets leder, og i sitt arbeid være ansvarlig for å 

innhente relevante faktiske opplysninger, samt utarbeide skriftlig saksfremlegg som 
grunnlag for behandling i redelighetsutvalget.  

 sørge for at klager og innklaget gis innsyn i relevant dokumentasjon, gis anledning til å 
imøtegå eller supplere dette, samt gis anledning til å komme med innspill til 
saksfremlegget før saken tas opp til behandling i redelighetsutvalget.  

 ha løpende kommunikasjon med redelighetsutvalgets leder for å sikre at saken blir så 
godt opplyst som mulig. 

 oversende saken til redelighetsutvalgets medlemmer så snart nødvendig 
dokumentasjon er innhentet og sammenfattet. 

 påse at all korrespondanse, referater, opptegnelser og annet skriftlig materiale 
behandles konfidensielt, samt arkiveres. 

 



 

 

 

Avvisning og henleggelse før saken kommer opp i redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalgets leder kan avvise en sak før den kommer til behandling i 
redelighetsutvalget dersom den vurderes å være utenfor redelighetsutvalgets saklige og 
institusjonelle virkeområde. I saker som omfatter flere institusjoner, kan utvalgets leder etter 
dialog med disse institusjonenes tilsvarende redelighetsutvalg, fatte beslutning om hvor saken 
skal behandles. 

Dersom klager og innklaget som ledd i saksforberedelsene finner grunnlag for å avslutte saken 
uten videre behandling, kan utvalgets leder avgjøre om saken kan henlegges før den er 
fremlagt for redelighetsutvalget. Dette gjelder imidlertid ikke saker som omhandler mistanke 
om alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og/eller alvorlig systemsvikt.  

Før avvisning eller henleggelse plikter leder av redelighetsutvalget å utarbeide en skriftlig 
uttalelse i henhold til punkt 1 f. 

Dersom en sak er avvist av utvalgets leder, kan involverte parter klage på beslutning om 
avvisning. I slike saker skal saken forelegges redelighetsutvalget til behandling i henhold til 
pkt. 3.2. 

 

3.2 Behandling i redelighetsutvalget 
Redelighetsutvalget skal, med de unntak som følger av pkt. 3.3 nedenfor, realitetsbehandle 
alle saker som fremlegges. 

Habilitet 
Utvalgets medlemmer plikter å informere om forhold som kan ha betydning for spørsmål om 
habilitet.  

Medlem av redelighetsutvalget eller medarbeider tilknyttet sekretariatet skal, for hver enkelt 
sak utvalget får til behandling, vurdere sin habilitet i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser om habilitet (§ 6). 

Redelighetsutvalgets øvrige medlemmer kan som et kollegium beslutte at et medlem er 
inhabilt selv om vedkommende ikke selv mener dette. Et medlem av utvalget eller 
medarbeider som er inhabil, skal ikke delta i forberedelsen av eller avgjørelse i en sak som 
skal behandles i redelighetsutvalget. 

Saksgjennomgang 
Ved behov kan leder av redelighetsutvalget anmode sekretariatet om å innhente ytterligere 
dokumentasjon som utvalget anser nødvendig for en forsvarlig vurdering av saken.  

Redelighetsutvalget kan innkalle partene til møte dersom dette anses hensiktsmessig. Hver 
part skal da ha anledning til å ta med seg en rådgiver i et slikt møte, for eksempel en 
tillitsvalgt. 

Uttalelse 
Redelighetsutvalget skal avgi en skriftlig og begrunnet uttalelse i samsvar med 
forskningsetikkloven § 8. 

Redelighetsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede, hvorav det 
ene er utvalgets leder eller dennes vararepresentant. 

Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 



 

Medlemmer av redelighetsutvalget som tar dissens, kan be om at mindretallets vurdering skal 
inntas i uttalelsen. 

Redelighetsutvalgets uttalelse skal oversendes personer saken angår. I tillegg skal uttalelsen 
oversendes berørte institusjoners ledelse ved universitetsdirektør for Universitetet i Oslo 
og/eller administrerende direktør ved aktuelt helseforetak, som sørger for videre 
informasjonsflyt i lederlinjen.  

 

Avvisning 
Redelighetsutvalget har adgang til å avvise en sak eller bestemte anførsler i en sak.  
Avvisning gjelder saker der redelighetsutvalget eller leder av utvalget etter delegasjon i 
henhold til mandat, finner det klart at saken ikke kan føre frem, eller etter en vurdering faller 
utenfor saksbehandlingsregelens saklige virkeområde i henhold til punkt 2, herunder:  

 at saken relaterer seg ikke til spørsmål om brudd på forskningsetiske normer  

 at det ikke lar seg gjøre å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for at 
redelighetsutvalget kan ta stilling til saken 

 at spørsmålet er avgjort i annet tilsvarende redelighetsutvalg eller nasjonalt 
granskningsutvalg.  

 

3.3 Klage på redelighetsutvalgets uttalelse 
De som er parter i saken kan påklage uttalelser fra redelighetsutvalget til nasjonalt 
granskningsutvalg for uredelighet i forskning. 

Ved klage skal redelighetsutvalgets sekretariat på forespørsel oversende saksdokumentasjon og 
redelighetsutvalgets uttalelse til granskingsutvalget. 

 

3.4 Institusjonens ansvar 
Redelighetsutvalgets uttalelser er rådgivende i spørsmål om det vitenskapelige arbeidet bør 
korrigeres eller trekkes tilbake i henhold til § 8 c. 

Ansvar og myndighet vedrørende eventuelle konsekvenser av utvalgets uttalelser ligger hos den 
enkelte institusjon der de(n) berørte forsker(e) har/har hatt sin hovedtilknytning. Videre kan 
institusjonen avgjøre om en uttalelse fra redelighetsutvalget bør forelegges nasjonalt 
granskningsutvalg for ny vurdering, også der redelighetsutvalgets uttalelse ikke er påklaget. 

Institusjonene plikter å sørge for at det felles sekretariatet har tilstrekkelig med ressurser til 
enhver tid. 

 

3.5 Rapportering 
Redelighetsutvalget skal rapportere årlig til universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, 
administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og administrerende direktør ved 
Akershus universitetssykehus. Årsrapporten som fremlegges for ledelsen skal beskrive sakene 
utvalget har hatt til behandling i anonymisert form. Årsrapporten offentliggjøres for 
allmennheten.  
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Samarbeidsavtale mellom 

Det medisinske fakultet – Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo,  

Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF 

vedrørende 

felles redelighetsutvalg for forskning 

 

1. Formål 

Lov om organisering av forskningsetisk arbeid § 6 stiller krav om at alle forskningsinstitusjoner skal ha 

et redelighetsutvalg, som skal behandle saker om mulige brud på anerkjente forskningsetiske 

normer. Partene er enige om å opprette et felles redelighetsutvalg for helseforskning. Denne 

samarbeidsavtalen regulerer partenes rettigheter og plikter. 

2. Oppnevning av medlemmer til redelighetsutvalget 

Partene oppnevner redelighetsutvalgets leder og øvrige medlemmer i fellesskap, basert på kriteriene 

som oppstilles i mandat for redelighetsutvalget.  

Det inngås gjensidig oppsigelig avtale med hvert enkelt medlem av redelighetsutvalget.  

3. Frikjøp, honorering 

Utvalgets leder kompenseres særskilt etter nærmere avtale mellom partene. 

Medlemmer av redelighetsutvalget som er ansatt i en eller flere av de samarbeidende institusjonene, 

frikjøpes i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta vervet.  

Eksterne medlemmer mottar honorar som avtales mellom partene.  

Honorering av sakkyndige i forbindelse med oppdrag for redelighetsutvalget i konkrete saker skjer 

etter nærmere avtale for hvert enkelt tilfelle. 

4. Sekretariat for redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalget skal støttes av en sekretariatfunksjon. Denne ivaretas av Regional 

forskningsstøtte for Helse Sør‐Øst og Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo i fellesskap.  Hver av partene plikter å ha en kontaktperson som bistår 

sekretariatet i å innhente informasjon til saker som har tilknytning til den aktuelle parten. 

5. Finansiering 

Kostnader knyttet til redelighetsutvalgets virksomhet deles mellom partene etter følgende 

prosentfordeling:  

Det medisinske fakultet: 40 %   

Oslo universitetssykehus 40 % 

Akershus universitetssykehus 20 % 
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Sekretariatfunksjonen ivaretas innenfor gjeldende rammer for Regional forskningsstøtte for Helse 

Sør‐Øst og Forskningsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Den enkelte 

part dekker kostnader til lokal informasjonsinnhenting ved egen institusjon.  

6. Oppfølging av uttalelser fra redelighetsutvalget 

Partene forplikter seg til å følge opp uttalelser fra redelighetsutvalget i egen institusjon. Uttalelser 

som gjelder personer med tilknytning til flere institusjoner, følges opp der vedkommende har sin 

hovedtilknytning. 

7. Forebyggende arbeid 

Partene vil søke å koordinere de ressurser institusjonene har hver for seg innen forskningsetikk, samt 

etablere nettverk i sine respektive organisasjoner. Et slikt nettverk vil også være viktig for 

kompetanseoverføring, og kan brukes aktivt som ledd i forebyggende arbeid.  

8. Behandling av redelighetssaker i andre helseforetak i Helse Sør‐Øst 

Redelighetsutvalget kan behandle saker på anmodning fra helseforetak i Helse Sør‐Øst som ikke har 

etablert eget redelighetsutvalg. Redelighetsutvalgets leder kan avgjøre om utvalget har kapasitet til å 

påta seg enkeltoppdrag. Ekstraordinære kostnader knyttet til slike oppdrag skal dekkes av det 

aktuelle helseforetaket, og utvalgets sekretariat skal sørge for at det inngås avtale om dette.  

9. Avtaleperiode 

Avtalen trer i kraft når alle parter har signert. 

Avtalen kan sies opp med seks måneders varsel. Dersom en part sier opp avtalen, er alle parter løst 

fra den. I oppsigelsesperioden skal forpliktelser overfor tredjepart avvikles og eventuelt økonomisk 

mellomværende mellom partene gjøres opp. 

Avtalen skal vare i 2 år og evalueres før ny avtale inngås.  

10. Tvister 

Eventuelle tvister som springer ut av denne avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet.  

11. Signatur 

Denne avtale er undertegnet i tre eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 

 

Oslo/Lørenskog     /    ‐2017 

 

    __________________             __________________           __________________ 

Bjørn Erikstein  Svein Stølen  Øystein Mæland 
     

Administrerende direktør  Rektor  Administrerende direktør 
Oslo universitetssykehus HF  Universitetet i Oslo  Akershus universitetssykehus HF 
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