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Nye  retningslinjer  for  NESH  og  NENT
NEM diskuter te nye r etningslinjer for NESH og NENT på komitemøtet 1.9.15.
Retningslinjene fr a NESH og NENT er etter NEMs oppfatning gode og inter essante. Begges
r etningslinjer er hovedsakelig gener ell for skningsetikk, dog pr esenter t på ulik måte.
Fr a FEK legges det der med for tsatt opp til r etningslinjer fr a NESH, NENT, kommende
r etningslinjer fr a Gr anskningsutvalget, gener elle fellesr etningslinjer , ved siden av spesielle
r etningslinjer , som r etningslinjer for Skjelettutvalget og for inter nettfor skning.
NEM ønsker en diskusjon av hensiktsmessigheten av å ha r etningslinjer som dels omtaler
det samme, men med ulik spr åkbr uk og vektlegging. Et alter nativ er gener elle
for skningsetiske r etningslinjer suppler t med tillegg fr a de ulike komiteene.
Skjelettutvalgets r etningslinjer er et godt eksempel på r etningslinjer som nødvendig
supplement til mer gener elle r etningslinjer . FEK vil med et felles sett med r etningslinjer
kunne fr amstå mer samlet og tilgjengelig.
NENT, or dbr uken i kor tver sjon og fulltekst samsvar er ikke helt. Avsnittet om samtykke
fr emstår som (unødvendig) absolutt. I medisinsk og helsefaglig for skning har komiteene
kompetanse til å gi fr itak fr a å innhente samtykke. NEM har i sin praksis lagt til grunn at tre
vilkår må være oppfylt for benyttelse av helseopplysninger i forskning uten samtykke (jf. hfl. §§
15, 28 og 35).
1.   Det er vanskelig å innhente samtykke
2.   Forskningen er av vesentlig interesse for samfunnet
3.   Deltakernes velferd og integritet skal ivaretas
REK/NEM er også gitt kompetansen til å gi fritak for taushetsplikten for bruk av
helseopplysninger i ikke-medisinsk forskning. Dette alternativet kan fremgå tydeligere av begge
retningslinjer.
I NENTs omtale av føre-var-prinsippet kan komiteen vurdere å utdype risikovurderingene til å
tydeligere inkludere risikoen ved å ikke forske, anvende forskningsresultater. Innenfor medisinsk
forskning er det vanligere å diskutere et proporsjonalitetsprinsipp, der samlet sannsynliggjort
nytte vektes mot samlet antatt risiko. I noen tilfeller, f.eks ved vaksineforskning under epidemier
vil man vektlegge risiko og åpenbar skade ved å ikke finne behandling sterkt, og det kan da

legitimere at studier igangsettes uten uttømmende vurdering og hensyntaking til risiko for direkte
skade.
Skal et for slag om vitenskapsed lanser es bør det komme samlet fr a FEK.
I følge sekr etar iatsleder Vidar Enebakk i NESH, er det i denne r evisjonsr unden lagt vekt
på å tydeliggjør e for skjellen mellom jussen og etikken, samt å pr esiser e den institusjonelle
ar beidsdelingen mellom NESH og andr e instanser som ivar etar sær skilte hensyn og kr av,
som Datatilsynet og Per sonver nombudet.
De beskr iver sentr ale for skningsetiske nor mer , men de også utdyper , for klar er og
begr unner dem. NESH’s r etningslinjer kan med for del benyttes av andr e
for skningsomr åder som en bevisstgjør ende tekst for for skningsetikk i sin alminnelighet.
Tydeliggjør ing av for skjellen mellom juss og etikk i den nye ver sjonen er spennende. NESH
peker på at for skningsetikken er baser t på «akademisk fr ihet og for sker samfunnets
selvr eguler ing». Vider e sier de at at «uten denne fr iheten… mister for skningsetikken mye
av sin mor alske ver di». Denne påstanden blir et tankekor s for oss i NEM, hvor det aller
meste av for skningsetikken også er nedfelt i lov.
NEM vil komme med en kr itisk kommentar til de nye r etningslinjene. Det er to vesentlige
for skjeller mellom samfunnsvitenskap på den ene siden og helsefor skning på den andr e.
Den ene for skjellen nevnes så vidt i dokumentene – samfunnsvitenskap/humanior afor skning kan ikke påfør e eventuelle deltaker e fysisk skade slik man kan i
helsefor skningen. Men denne for skningen kan likevel påfør e enkeltper soner og gr upper
psykisk skade og belastninger , og der for ar gumenter es det med for eksempel ster k
vektlegging av samtykke, beskyttelse av per sonver n og integr itet, osv.
Men en annen for skjell er kanskje mer inter essant: Om deltaker e i medisinsk og helsefaglig
for skning skades som følge av for skningen, så vil de som hovedr egel vær e det man kunne
kalle «uskyldige ofr e», og det vil alltid vær e et ønske i for skningen om å kunne r eduser e
eller fjer ne r isiko for skade. Noe anner ledes stiller det seg i
samfunnsvitenskapen/humanior a. Noe av for skningen her vil ha et tydeliger e kr itisk fokus
enn det som er nor malt i medisinsk for skning . De man for sker på, kan føle for skningen og
for skningsr esultatet som ubehagelig og skadelig for der es inter esser . Klassiske eksempler
er for skning på nynazistiske gr upper inger , r adikaliser ing i innvandr er miljøer ,
mobbekultur er , osv. Det inter essante i slike tilfeller er at «skaden» eller ubehaget som
per sonene det for skes på kan få som følge av for skningen, ikke behøver å vær e en slags
utilsiktet bieffekt av for skningen. At en nynazist opplever det vanskeliger e å vær e nynazist
etter at en for skningsr appor t som studer te hans nettver k er lagt fr em, er ikke en
vanskelighet som vi som samfunn skulle ønske kunne vær t unngått – tver t i mot er den
intimt for bundet med samfunnsfor skningens kr itiske oppgave. Per sonene er ikke i samme
gr ad som deltaker ne i medisinsk og helsefaglig for skning «uskyldige ofr e».
Der med blir det også et spør smål om nor mene om infor mer t samtykke og beskyttelse av
for skningsper sonen bør gjelde såpass omfattende som NESH legger opp til. I sær deleshet er
denne kr itikken r elevant for r etningslinjene om Inter nettfor skning. At det infor mer te og
uttr ykkelige samtykket skal vær e r egelen for all inter nettfor skning, med den følge at for
eksempel for skning på ekstr emisme og r adikalisme blir vanskelig eller umulig, synes lite
tilfr edsstillende. NEM ber NESH vur der e om ikke samfunnsvitenskapens og humanior as
kr itiske for pliktelse – til å bidr a til at vi for står oss selv bedr e og at vi eventuelt får
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motivasjon til å endr e vår selvfor ståelse – kr evet at man tenker litt anner ledes om
beskyttelse av enkeltper soner enn i medisinsk og helsefaglig for skning hvor deltaker ne kan
komme fysisk til skade og hvor de da vil vær e «uskyldige ofr e».
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