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Høringsrunde for NESH’ «Forskningsetiske retningslinjer for
samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi»
En av de viktigste oppgavene til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap
og humaniora (NESH) er å sørge for at de forskningsetiske retningslinjene til enhver tid er gode
verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. Det forutsetter at retningslinjene er godt
kjent i fagmiljøene og i overensstemmelse med praktisert vitenskapsmoral. Med jevne
mellomrom blir de derfor revidert basert på innspill og erfaringer fra forskersamfunnet.
Første utgave av retningslinjene ble vedtatt av NESH i 1993, og de har siden kommet i
reviderte utgaver i henholdsvis 1999 og 2006. I denne revisjonsrunden har de vært drøftet
løpende i komiteen siden 2013. Den reviderte utgaven skal etter planen foreligge høsten 2015 og
blir altså den fjerde versjonen av NESH’ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap,
humaniora, juss og teologi. 1 Parallelt har NESH også bearbeidet sine Forskningsetiske
retningslinjer for Internettforskning fra 2003, som også er lagt ved i denne høringsrunden. 2
NESH ber med dette om innspill til revisjonsarbeidet med både de generelle og de mer
spesifikke retningslinjene for internettforskning. Retningslinjene er ment å være verktøy til hjelp
for forskere og forskningsinstitusjoner, og NESH trenger tilbakemelding på hvordan de fungerer
i praksis. Er det sentrale momenter som bør omformuleres? Bør enkelte passasjer kortes inn eller
skrives om? Finnes det andre momenter fra forskernes hverdag som ikke er tilstrekkelig belyst i
de nåværende retningslinjene? Har det oppstått nye utfordringer, som ennå ikke er drøftet?
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https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-for-forskning-pa-internett/

NESH ber om at institusjonene sentralt formidler denne henvendelsen videre til relevante
fakulteter og fagmiljøer innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (også
utdanningsvitenskap og psykologi vil være relevant).

Merknader til henholdsvis NESH’ generelle retningslinjer og de mer spesifikke retningslinjene
for internettforskning kan godt samles i ett felles dokument. Det er fint om innspillene er
konkrete og knyttet til spesifikke retningslinjer. Det er ikke nødvendig å koordinere
tilbakemeldingen sentralt, og underenheter og enkeltforskere kan fritt sende sine merknader
direkte til NESH på e-post: post@etikkom.no (merk henvendelsen «NESH»).

Vi gjør oppmerksom på at det parallelt med denne henvendelsen fra NESH også er sendt en
tilsvarende henvendelse fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og
teknologi (NENT) vedrørende revisjon av NENTs retningslinjer. Vi ber om at disse to
henvendelsene besvares separat.

Høringsfristen er satt til 18. september 2015.

Sekretariatet ser frem til en aktiv høringsrunde og besvarer gjerne eventuelle henvendelser
(e-post: vidar.enebakk@etikkom.no).

Med vennlig hilsen

Bjørn Hvinden (e.f.)
Komitéleder, NESH

Vidar Enebakk
Sekretariatsleder, NESH
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