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Mål

• Gi oversikt over rettigheter til
forskningsdata i relasjon til

• ansatt/arbeidsgiver

• kollegaer /forskere ved andre 
institusjoner

• studenter og gjesteforskere

• eksternt finansierte prosjekter



Forskjellige typer 
forskningsdata
Prinsipper og retningslinjer for 
forvaltning av forskningsdata ved UiT, 
2021

• Definisjon: 
Med forskningsdata menes alle registreringer, 
nedtegnelser og rapporteringer som genereres 
eller oppstår underveis i forskning og som anses 
for å være vitenskapelig interessante/ha 
vitenskapelig potensiale. Formen på disse kan 
inkludere, men ikke begrenses til tall, tekster, 
kildekoder, bilder, film og lyder.

https://uit.no/regelverk/sentraleregler


Forskjellige typer 
forskningsdata

• Materielle / immaterielle

• Beskyttet av opphavsrett / ikke 
beskyttet av opphavsrett

• Sensitive /ikke sensitive (div.lover: fvl, 
offl, sikkerhetsloven, arkivloven; 
begrenset, konfidensielt, hemmelig, 
strengt hemmelig; grønt, gult, rødt, 
sort; personopplysninger/sensitive 
personopplysninger osv)

• Kvantitative/kvalitative 

• Patenterbare/ikke-patenterbare



Hvem eier data?

• Hvorfor er det viktig?
• Kreditering
• Kontroll
• Ansvar

• Ansatt/arbeidsgiver/tredjepart



Utganspunkt
Rettighetene oppstår hos en 

person/forsker/ansatt



Grunnlag for å overta 
eierskap

• Rettigheter oppstår hos forskere/ansatte 
– kan overdras til arbeidsgiver og 
samarbeidspartner

• Grunnlag for å overta:
• Sedvane(arbeidsgivers styringsrett 

og ulovfestet prinsipp av Knoph)
• Lov (åndsverksloven og 

arbeidstakeroppfinnelsesloven)
• Avtale (ansetteselsavtale, avtale for 

deltakelse i prosjekt, avtale med 
tredjepart)



Grunnlag: 
lovbestemmelse

• Åndsverkloven § 24, 1.ledd: «Den som 
fremstiller en database, som for 
eksempel et formular, en katalog, en 
tabell, et program eller lignende arbeid, 
hvor innsamling, kontroll eller 
presentasjon av innholdet innebærer en 
vesentlig investering, har enerett til å 
råde over hele eller vesentlige deler av 
databasens innhold ved uttrekk fra eller 
gjenbruk av databasen»



Grunnlag: 
lovbestemmelse

• Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4, 1. 
ledd «Har en arbeidstaker som har 
forsknings- eller oppfinnervirksomhet som 
sine vesentligste arbeidsoppgaver, nådd 
fram til en oppfinnelse ved utførelsen av 
disse oppgaver eller utgjør en oppfinnelse 
resultat av en nærmere angitt oppgave 
som en arbeidstaker er blitt pålagt i sin 
tjeneste, kan arbeidsgiveren kreve retten 
til oppfinnelsen helt eller delvis overført 
til seg, dersom utnyttelsen av 
oppfinnelsen faller innenfor bedriftens 
virksomhetsområde»



Grunnlag: avtale

• Ansetteselsavtale (fast, midlertidig, deltidsansatt) 

• Fra 2010 henvisning til Reglement om sikring og forvaltning 
av arbeidsresultater (uit.no/ipr-reglement):

• «Universitetet som arbeidsgiver har rett til å overta 
eller få bruksrett til alle rettigheter til alle 
arbeidsresultater av enhver art som arbeidstaker 
skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved UiT 
dersom 
• universitetets legitime behov tilsier 

dette, og 
• de ansattes akademiske frihet ikke er til 

hinder»

https://uit.no/Content/656953/Reglement_om_sikring_og_forvaltning_av_arbeidsresultater_ved_UiT.pdf


Grunnlag: avtale

• Studenter og gjesteforskere
• Avtale om masteroppgave
• Avtaler for deltakelse i prosjekter o.l.
• Inventor contribution agreement



Hvem eier data?
Arbeidsgiver får eierretigheter 



Diskusjon: institusjonelt 
eierskap?

• Sikkerhet/personvern

• Utnyttelse til samfunnets beste: kontinuitet, 
deling og kommersialisering

• Ansvar - erstatningsansvar



Leren-dommen 
RG 2000 s. 1010
• Trond Leren, overlege ved Ullevål sykehus, forskning på kolesterolinnhold i 

blodet

• 2500 blodprøver/systematisert/ekstrahert DNA

• Eksternfinansiert prosjekt/Leren søkte på vegne av Ullevål sykehus

• Leren sluttet i 1998 og begynte på Rikshospitalet

• Tok med seg blodprøver, ekstrahert DNA, reagensglass, register med 
opplysninger om blodgivere

• Retten drøftet spørsmålet om disposisjonsrett og eiendomsrett: ingen lov, 
ingen rettspraksis

• Avgjørende – «partenes tilknytning til prosjektet som sådan»

• «…arbeidstakers egen eiendomsrett kunne slå gjennom»

• Leren var «den klart dominerende drivkraften bak prosjektet»

• Resultatet: Kommunen fikk ikke medhold, men fikk 12 464 kr i erstatning for 
noen reagensglass

• Dommen er kritisert, bl.a. av hensyn til forsvarlig behandling av biologisk 
materialet.



Oppgavefordeling
Prinsipper og retningslinjer for forvaltning 
av forskningsdata ved UiT, 2021

• UiT: 

• har tilgang til data

• levere basistjenester

• legge til rette/veiledning/støtte

• kommersialisering

• ekstern finansiering

• ansvar for personvern

• arbeidsgiveransvar 

• Forsker:

• databehandlingsplan

• arkivering

• publisering

• gjøre data tilgjengelig 

• videre forskning

https://uit.no/regelverk/sentraleregler


Avtaler mellom 
kollegaer/forskere fra 
andre institusjoner 
• Forskningsgruppe

• Medforfatterskap 
• Inventors contribution agreement



Rettigheter til 
tredjepart

• Finansieringskilder – NFR, ERC, 
div. fonder

• Samarbeidspartnere 

• Oppdragsgivere



Klassifisering av data i 
prosjekter

• Prosjektbakgrunn

• Prosjektresultater



Hovedregel

• Grunnlag: avtale

• Prosjektbakgrunn: beholdes
• Prosjektresultater: 

• overdras aldri til bidragsyter (NFR, 
ERC, andre)

• kan overdras til oppdragsgiveren
• i samarbeidsprosjekter kan avtales 

fordeling av felles resultater



Eksempel: avtale 
med et privat selskap 
-prosjektbakgrunn

• To the extent necessary or useful for the 
use, application, enhancement, further 
development and/or commercialization of 
the Results or the Compound, University 
hereby grants to Customer a non-
exclusive, perpetual, fully paid up and 
royalty free, irrevocable, world-wide and 
transferable right and license, with the 
right to sub-license, to use, practice and 
exploit any and all intellectual property 
rights and other rights of the University, 
including without limitation inventions 
and know-how.



Rettigheter til ansatte i eksternt finansierte 
prosjekter

• Vanlig formulering i samarbeidsavtaler:
• Partene forplikter seg til å inngå de avtaler med ansatte (herunder ansatte med dobbelt tilsettingsforhold), 

samarbeidspartnere, underleverandører og andre aktuelle parter som er nødvendig for å oppfylle 
vedkommende Partners forpliktelser etter denne avtale, herunder å sørge for nødvendig overføring av 
immaterielle rettigheter.

• Deltakerserklæring: 
• Overdragelse av rettigheter

• Taushetsplikt

• Utsettelse av publisering i maks. 6 måneder

• Endring i arbeidsoppgaver



Andre juridiske 
problemstillinger

• Kan man kreve innsyn i data?

• Får man ekstra betalt hvis arbeidsgiver 
overtar data?



Avtalemaler: 
intranett.uit.no/avtalemaler



Hjelp og støtte: 
https://uit.no/prosjektstotteportalen



Takk for oppmerksomheten
Kontakt:
Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF)
Seksjon for forsknings og utdanningskvalitet (SEFU)

• Svetlana P. Johansen: svetlana.p.johansen@uit.no / 
77 64 57 14

• Margit Ramberg: margit.ramberg@uit.no / 77 64 53 98

mailto:svetlana.p.johansen@uit.no
mailto:margit.ramberg@uit.no

