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Rådgivande organ vid
Vetenskapsrådet
Beslutat av Vetenskapsrådets styrelse vid sammanträde 2019-12-11.

Expertgrupp för etik– uppgifter och sammansättning

Expertgrupp för etik ska vara ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet.
Enligt Vetenskapsrådets arbetsordning ska det, vid beslut om att inrätta ett
rådgivande organ, framgå det rådgivande organets uppgift och dess sammansättning.

1. Expertgruppens uppgift
Expertgruppen för etik har till uppgift att bidra med kunskap och rådgivning avseende
etiska frågeställningar inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag.
Expertgrupp för etik ska på uppdrag av Vetenskapsrådet;
•
•
•
•

ge råd till Vetenskapsrådet i ärenden som rör etik och integritet inom ramen för
myndighetens forskningsfinansieringsprocess,
bistå Vetenskapsrådet vid yttranden, ställningstaganden och riktlinjer i forskaroch forskningsetiska frågor,
utarbeta underlag inom forskar- och forskningsetik för Vetenskapsrådets
publikationer,
utarbeta underlag och genomföra förberedelser för Vetenskapsrådets
kommunikationsinsatser inom forskar- och forskningsetik. Dessa insatser och
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•

förberedelser kan t.ex. användas för att stimulera till debatt och reflexion om
forskar- och forskningsetik genom konferenser, skrifter eller samarbeten, och
representera myndigheten i nationella och internationella sammanhang.

2. Organisation av Expertgrupp för etik
Arbetet inom Expertgrupp för etik leds av gruppens ordförande. Ordförande har
utslagsröst.

2.1. Ledamöter och förslagsställare
Vetenskapsrådets expertgrupp för etik ska bestå av åtta (8) ledamöter, en (1)
ordförande och sju (7) övriga ledamöter.

6 ledamöter samt ordförande utses av Vetenskapsrådets styrelse. 1 ledamot utses av
Vetenskapsrådet generaldirektör.

Ordförande i expertgruppen bör vara professor i etik eller ha motsvarande
kompetens.
Följande vetenskapliga områden ska finnas representerade i expertgruppen: etik,
juridik, medicin/hälsa, naturvetenskap/teknikvetenskap,
samhällsvetenskap/humaniora och utvecklingsforskning.
Utöver det ska följande funktioner/roller finnas representerade i expertgruppen:
den vetenskapliga sekreteraren i Överklagandenämnden för Etikprövning (ÖNEP)
samt en representant för Vetenskapsrådet, som utses av generaldirektören.
Chefsjuristen på VR är adjungerad på Expertgruppens möten.
Expertgruppen utser vice ordförande inom sig.

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Som regel bör ingen utses till
ordförande eller ledamot för mer än två mandatperioder i följd.

3. Ansvar och befogenheter
Expertgrupp för etik ansvarar inför Vetenskapsrådets styrelse för sina beslut.
Ordföranden ska se till att verksamheten inom Expertgruppen bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.
Expertgruppen har möjlighet att initiera underlag avseende frågor som rör
forsknings- och forskaretik. Dessa underlag ska tillställas styrelse/GD eller den GD
utpekat.
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Expertgruppen ska på begäran av Vetenskapsrådets styrelse eller GD upprätta
underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och kan på eget
initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.
Expertgruppen ska identifiera frågeställningar av strategisk betydelse och
rekommendera insatser som rör forsknings- och forskaretik.
Vid upprättande av skrivelser
Expertgruppen för etik ska utforma skrivelser på ett sådant sätt att expertgruppens
funktion som rådgivande organ inom Vetenskapsrådet tydligt framgår. I enlighet med
andra publiceringar vid Vetenskapsrådet ska underlag från Expertgrupp för etik
kvalitetsgranskas enligt myndighetens rutiner inför publicering samt av relevant
beslutande organ.

4. Administrativa bestämmelser
4.1. Protokoll samt närvaro- och yttranderätt
Protokoll
Protokoll från sammanträde i Expertgrupp för etik ska justeras av ordföranden
och av ytterligare en ledamot.
Närvaro- och yttranderätt
Ordföranden i Vetenskapsrådets styrelse, generaldirektören, rådsdirektören och
samtliga huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet har närvaro- och yttranderätt vid
sammanträden i Expertgrupp för etik.
En föredragande som inte är ledamot i Expertgrupp för etik har närvaro- och
yttranderätt endast i behandlingen av det ärende som han eller hon föredrar.
Expertgruppen för etik kan även medge närvaro- och yttranderätt för ytterligare
personer.

5. Giltighet
Denna reglering gäller från och med den 1 januari 2020 och tills vidare.
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