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Forskningsetiske retningslinjer for priser som tildeles av  

Det Norske Videnskaps-Akademi 

[Oversatt fra den engelske versjonen som Akademiets styre behandlet 5.12.2019 med sluttbehandling i 

presidiet 27.2.2020] 

Innledning 

Det Norske Videnskaps-Akademi arbeider for å fremme god vitenskapelig praksis og for at 
vitenskapelig arbeid skal være preget av likeverd, respekt og ikke-diskriminering og av høy 
forskningsetisk standard. Det Norske Videnskaps-Akademi baserer seg på de Generelle 
forskningsetiske retningslinjene som er utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteer, 
og som er lagt ved dette dokumentet. Dette skal avspeiles også ved prisutdelinger og ved 
komitésammensetninger og andre aktiviteter i den sammenheng.  

De Generelle forskningsetiske retningslinjene omfatter fundamentale normer mot 
uredelighet (fusk, fabrikasjon, plagiat), diskriminering og trakassering. (I de Generelle 
forskningsetiske retningslinjers punkt 9 Kollegiale forhold, “forskere skal vise hverandre 
respekt”, innebærer bl.a. fravær av diskriminering og trakassering.)  

Brudd på generelle forskningsetiske retningslinjer kan også ha karakter av slurv og 
uryddighet, av tvilsomme praksiser rundt for eksempel sitering og medforfatterskap og av 
mangel på refleksjon og aktsomhet rundt vitenskapens forhold til og konsekvenser for 
mennesker og natur.  

Det avgjørende må alltid være at tildeling av priser og verv ikke skader prisens og Det Norske 
Videnskaps-Akademis omdømme og dermed Akademiets evne til å representere 
vitenskapen på en troverdig måte. Samtidig må en være bevisst på at anklager om uetisk 
atferd kan være koplet til personlige og faglige konflikter. Den anklagede har krav på 
forsvarlig behandling og anklager må aldri utløse umiddelbare og automatiske sanksjoner. 

1. Medlemmer av priskomiteer 

Oppnevnelse av priskomité: 
Priskomiteens medlemmer skal i tillegg til vitenskapelige kvalifikasjoner, også 

oppfylle kravene i de generelle forskningsetiske retningslinjene.  

Etter at priskomiteen, er oppnevnt blir det avdekket at et medlem har gjort seg skyldig i 
brudd på generelle forskningsetiske retningslinjene:  

Dreier det seg om brudd som skader prisens omdømme, skal Det Norske Videnskaps-

Akademi kreve at medlemmet forlater komiteen.  

Et oppnevnt komitémedlem anklages for brudd på de generelle forskningsetiske 
retningslinjene:  
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Settes det fram anklager mot et komitémedlem om brudd på generelle 

forskningsetiske retningslinjer, skal anklagene utredes av komitémedlemmets institusjon. En 

slik utredning kan ta tid, og Det Norske Videnskaps-Akademi kan av hensyn til prisens 

omdømme, kreve at komitémedlemmet fratrer komiteen mens utredningen av anklagene 

pågår. 

 
2. Pristakere 

Nominasjon av pristakere: 
I brevet Det Norske Videnskaps-Akademi sender til forskningsmiljøene med 

anmodning om nominering av prisvinnere, skal kravet til overholdelse av generelle 
forskningsetiske retningslinjer påpekes som en del av nominasjonsarbeidet.  

Forslaget til nominasjon av en prisvinner skal inneholde en bekreftelse på at det er 
gjort en vurdering av at forskeren i sitt arbeid ivaretar generelle forskningsetiske 
retningslinjer. 

Priskomiteens vurdering av mulige prisvinnere:  
Priskomiteen skal i tillegg til vurdering av den nominertes oppnådde 

forskningsresultater, også vurdere hvordan den nominerte følger generelle forskningsetiske 

retningslinjer.  

Prisvinneren er annonsert, men før prisen utdeles avdekkes det at vedkommende har brutt 
generelle forskningsetiske retningslinjer:  

Det Norske Videnskaps-Akademi skal av hensyn til prisens omdømme, vurdere om 

pristildelingen skal stoppes. 

Anklager om brudd på generelle forskningsetiske retningslinjer fremsettes etter at prisen er 
utdelt:  

Avdekkes det alvorlige brudd på generelle forskningsetiske retningslinjer i 

forskningen som ledet til prisen, kan Det Norske Videnskaps-Akademi tilbakekalle prisen.  
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Vedlegg Det Norske Videnskaps-Akademi følger de Generelle forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av De 

nasjonale forskningsetiske komiteer https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-

pdf/fek_generelle_retningslinjer.pdf.  I de Generelle forskningsetiske retningslinjers punkt 9 Kollegiale forhold, 

“forskere skal vise hverandre respekt”, så innebærer det bl.a. fravær av diskriminering og trakassering. 

 

https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/fek_generelle_retningslinjer.pdf
https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/fek_generelle_retningslinjer.pdf

