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References relevant to research ethics

References marked with * refer to sources written in English.
References marked with x should be known by PhD-candidates in Norway.
International PhD-candidates should know law and regulations on research ethics in
their home country.

Law and guidelines / Lov og forskrift:
x Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (2007) (Forskningsetikkloven).
http://www.etikkom.no/retningslinjer/forskningsetikkloven
x Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (2007):
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20070608-0593.html
x Lov om behandling av personopplysninger (2000) (Personopplysningsloven)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000414031.html&emne=personopplysningslov*&&

* Norwegian law on jurisdiction and choice of law in cases concerning personality rights /
Ingvill Helland. - Bergen : Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007.
link OPAC
* Norwegian

law in general
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x Forskningsetiske komiteer: http://www.etikkom.no/
x Den nasjonale forskingsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2006).
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
* The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences (2006).
Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities.
x Forskningsetikk ved UiO. http://www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstotte/fa/etikk/
Forskningsetisk sjekkliste (NENT 1992):
http://www.etikkom.no/retningslinjer/sjekkliste
x Forskningsetiske retningslinjer for internettforskning.
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jusog-humaniora/Internett-forsking/
x Helsinkideklarasjonen (1964, senere revidert flere ganger). Etiske prinsipper for medisinsk
forskning som omfatter mennesker (NB! relevant også for samfunns- og
utdanningsvitenskapelige fag).:
http://www.etikkom.no/retningslinjer/helsinkideklarasjonen
http://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/
* Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research on humans. Also relevant to
social sciences. http://www.wma.net/e/ethicsunit/helsinki.htm
x Håndbok for god forskingsskikk, Universitetet i Oslo.
http://www.uio.no/forskning/hverdag/forskningsetikk/handbok/index.html
x Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert
samtykkekompetanse i helsefaglig forskning (2005).
(NB! relevant også for samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag).:
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisin-oghelse/Redusert-samtykkekompetanse/

* Vancouver convension: Guidelines for publishing scientific articles, among them authorship
and contributorship. www.icmje.org
x Vancouver-konvensjonen. Retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler utarbeidet
av International Committee of Medical Journal Editors.
http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisin-oghelse/Vancouver-reglene/
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Links to relevant sources
Forskningsetikk http://www.etikkom.no/fagbladet/2008_2/view_utgave
Kan bestille abonnement (gratis). Ligger på nettet og finnes som papirutgave.
Forskningsetisk bibliotek: http://www.etikkom.no/no/Sok/?q=forsningsetisk+bibliotek
Nasjonalt etikknettverk. Nettsted for forskning og forskerutdanning i etikk:
http://www.etikk.no/
Nyhetsbrev: sigrid.skavlid@etikkom.no
Kan abonnere på nett-nyheter fra forskningsetiske komiteer (gratis).
Universitets og høgskolerådet: http://www.uhr.no/forskning/
National Committees for Research Ethics in Norway: http://www.etikkom.no/en/In-English/
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Finnes også som E-bok.
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Newbury Park, SAGE.
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Ruyter, K.W. (red.). (2003). Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn.
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(NB! Boka er utgitt før de siste utgavene av retningslinjene, og før lov og forskrift
trådte i kraft)
Ruyter, K.W., Førde, R. og Sobakk, J.H. (2007). Medisinsk etikk: en problembasert
tilnærming. Oslo: Gyldendal.

NB! Literature on research method often contains topics regarding research
ethics.

