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INSPIRE Retningslinjer for kommunikasjon 
Godkjent 10.09.2019 

FORPLIKTELSER IFT KOMMUNIKASJON 

I de prosjektspesifikke avtalene (punkt 12 i PSA Non-commercial use and publication) som er signert 
av alle parter finnes et avsnitt som regulerer bruk av prosjektets resultater og kommunikasjon i 
prosjektet, se sitat under. Kort oppsummert betyr dette 

 Konfidensiell informasjon må ikke kommuniseres til andre parter i eller utenfor prosjektet 
(uten forutgående skriftlig godkjenning) 

 All bruk av navn, logo eller lignende krever forutgående skriftlig godkjenning 

 Styringsgruppen skal bli enige om, og godkjenne, offentlig kommunikasjon om prosjektet 

 All kommunikasjon om prosjektet må godkjennes skriftlig av alle parter   

Project specific agreement, # 12 NON-COMMERCIAL USE AND PUBLICATION: 

CRN is entitled to use IP for non-commercial research purposes, teaching and to publish scientific 
papers concerning each Project, provided that any inclusion of the Companies’ Confidential 
Information shall require that Company’s prior written consent.  

Neither Party shall use the name, logo or trademark of the other Parties, or otherwise refer to the 
other party in publicity or advertising without the other relevant Parties’ prior written consent.  

The Project Board shall agree on and approve any public announcement regarding the Project. Any 
proposed publication written by a Party as part of the Project or that relates to the Project must be 
reviewed and approved in writing by the other Parties prior to submission for publication. 

RETNINGLINJER FOR KOMMUNIKASJON  

Offentlig omtale av INSPIRE av prosjektdeltakerne som viser støtte til prosjektet eller helt 
ukontroversiell omtale, verdsettes og oppmuntres, så lenge det er i tråd med prosjektets hensikt.      

- Det er et krav at alle parter som informerer om INSPIRE, og deler informasjon om prosjektet, 
fremhever at prosjektet er et samarbeid mellom flere parter.  

- Offentlig tilgjengelig informasjon om INSPIRE publiseres på prosjektsiden og kan lastes ned 
derfra https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Prosjekter/inspire2/ 

- Hele, eller deler av, følgende dokumenter og presentasjoner kan kommuniseres fritt av alle 
parter i prosjektet for å informere om prosjektet og samarbeidspartnerne.  

o Prosjektbegrunnelsen  
o Styringsdokument 
o Presentasjon: INSPIRE Offentlig info om prosjektet 
o Presentasjon: INSPIRE Public info on the project 
o Ev. andre dokumenter og presentasjoner som kan kommuniseres fritt legges ut på 

INSPIREs webside (etter godkjenning av partene) 
- Dokumenter og presentasjoner skal ha dato for godkjenning (eller annen relevant dato) og 

versjonsnummer 
- Dokumenter og presentasjoner skal deles som PDF filer 
- Kreftregisteret gis tillatelse til å tilpasse informasjon om prosjektet (eksempelvis 

presentasjoner) ved kommunikasjon internt eller eksternt, så fremt informasjonen er 
innenfor prosjekts omfang og hensikt.   

PROSJEKT Inspire – Medikamentell kreftbehandling 

DATO Godkjent av Styringsgruppen 10.09.2019 

VERSJON 1.0 
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- Partene har fri anledning til å uttale seg i pressen om INSPIRE, med styringsdokument, 
prosjektbegrunnelse mv som overbygning for uttalelsene. 

- Ved forespørsel om offentlig omtale av prosjektet (eks. intervju, presentasjoner på 
kongresser, mediaomtale m.m.) skal partene informeres og få mulighet til å gi innspill, så 
langt det lar seg gjøre. I tilfeller hvor informasjon til, og innspill fra, alle parter ikke lar seg 
gjennomføre (eksempelvis pga tidsaspektet) eller er direkte uhensiktsmessig så skal alle 
parter orienteres om omtalen så tidlig som mulig, og helst før offentliggjøring.      

- All offentlig omtale/kommunikasjon om prosjektet sendes til prosjektleder som 
videreformidler dette til styringsgruppen. Dette er for å holde en oversikt over 
medieomtalen av INSPIRE prosjektet.  

o Av praktiske hensyn er det kun omtale i utenlandske medier eller litt mindre vanlige 
kanaler som trenger å videreformidles til prosjektleder. Omtale av prosjektet i de 
store norske mediene, fanges opp av Kreftregisterets mediesøk og –oversikter.   


