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Langestrandveien 9, 3148 Hvasser
Prisant.: Kr 2.950.000,-
BTA: ca. 137/126 kvm.
Visning: lørdag og søndag kl. 12-15
Tlf: 920 49 493
E-post: mo@m2.no
Megler: Morten Brodin

Særdeles hyggelig hytte beliggende ca. 300 m. fra Røssesundet.

Stor solrik og barnevennlig tomt på ca. 2,6 mål. Bilvei helt frem.

Parkering på egen tomt. Hytta fremstår som lys tiltalende og godt

vedlikeholdt. Inneholder bl.a. 5 soverom, kjøkken, stue og nyere

flislagt bad. Båtplass i Sandøysund.

Kort vei til sjøen, ca. 2,6 mål tomt, båtplass i Sandøysund

HVASSER

Av Morten Hofstad
morten.hofstad@finansavisen.no

Finansavisen omtalte i går en
produkttest der OSO Hotwater,
som bestilte og betalte testen,
kom overlegent best ut. Testre-
sultatet er så brukt massivt til
markedsføring.

En av de øvrige aktørene på-
peker at testmetoden grovt fa-
voriserte testvinneren og truer
med søksmål.

Etikk
Testen som var utført av Stif-
telsen Vekst, henviser blant
annet til at en navngitt profes-
sor ved Høyskolen i Oslo «var
samarbeidspartner på stedet»,
uten at det var vedkommende
som gjennomførte selve testen.

Den nasjonale forskningse-
tiske komite laget for et par år
siden en utredning om etiske
problemstillinger knyttet til
oppdragsforskning, forskning
som er bestilt og betalt.

En av anbefalingene var at
det blir laget en standard kon-
trakt med en rekke krav til
hvordan arbeidet utføres og pu-
bliseres. Denne kontrakten er
snart klar, bekrefter fungeren-
de sekretariatsleder Micheline
Egge Grung i Den nasjonale
forskningsetiske komité for
samfunnsvitenskap og huma-
niora.

- Redelighet
Disse kontraktene skal bidra
til å klargjøre både etiske og ju-
ridiske hensyn rundt opp-
dragsforskning.

— Vi ønsker å sikre at opp-
dragsgiver og oppdragstaker er
enige om at oppdragsforskeren

selv velger metoden for gjen-
nomføring, uten noen form for
uheldig innblanding fra opp-
dragsgiveren, sier Egge Grung
til Finansavisen.

— I tillegg anbefaler vi at re-
sultater skal publiseres, uan-
sett, uavhengig av de resulta-
ter som måtte fremkomme, sier
hun.

Egge Grung understreker at
hun kun uttaler seg på gene-
relt grunnlag og ikke om den
spesielle saken Finansavisen
har omtalt.

Har du synspunkter på at vi-
tenskapelig personale fra høy-
skoler og universitet låner nav-
net sitt til for eksempel pro-
dukttester?

— Det er jo en redelighets-
problematikk. De som står opp-
ført med navn skal faktisk ha
deltatt i frembringelsen av re-
sultatene, sier Micheline Egge
Grung.

En standardkontrakt skal bidra til større
ryddighet i forskning som er kjøpt og
betalt.

Ønsker ryddigere
oppdragsforskning

KAN BLI BEDRE: Forskning som er kjøpt og betalt skal få strengere
retningslinjer både i gjennomføring og publisering.
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Finansavisen i går.


