
 

Norges forskningsråd/ 

The Research Council of Norway 

Drammensveien 288 

Postboks 564  

NO–1327 Lysaker 

Telefon  +47 22 03 70 00 

post@forskningsradet.no 

www.forskningsradet.no 

Org.nr. 970141669 

All post og e-post som inngår i 

saksbehandlingen, bes adressert  

til Norges forskningsråd og ikke  

til enkeltpersoner. 

Kindly address all mail and e-mail 

to the Research Council of Norway, 

not to individual staff. 

 

 

Til innmeldte administrative enheter til 

fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) 

 

 

 

 

  

 

 

Vår saksbehandler/tlf.  Vår ref. Oslo,  

Hilde D.G. Nielsen/4092 2260 

 

21/10653 21.04.2022 

Deres ref.  

    

Fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) 2022 – 2023  
 

Vi viser til invitasjonsbrev om å delta i fagevaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) datert 11.11.2021 og 

til informasjonsmøte med innmeldte administrative enheter 15.12.2021.  

Porteføljestyret for livsvitenskap vedtok evalueringsprotokollen for fagevaluering av biovitenskap 

05.04.2022 (vedlegg 1). Protokollen beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet 

og er i tråd med forslaget til nytt nasjonalt rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning 

utarbeidet i regi av Kunnskapsdepartementet.  

Forskningsrådet har mottatt innmelding av 37 administrative enheter til EVALBIOVIT. Disse vil bli fordelt 

på sektorspesifikke evalueringskomitéer: 1-2 evalueringskomité/er for administrative enheter som 

tilhører instituttsektoren og 1-2 evalueringskomité/er for administrative enheter som tilhører UH-

sektor. Universitetsmuseene vil bli evaluert samlet i én evalueringskomité for UH-sektor.  

Det skal i tillegg opprettes internasjonale fagekspertpaneler etter faglig eller tematisk likhet på tvers av 

sektorer. Ekspertpanelene skal evaluere forskergruppene som de administrative enhetene melder inn.  

Evalueringskomitéene og ekspertpanelene skal vurdere de innsamlede dataene og gi anbefalinger til den 

enkelte institusjon, til Forskningsrådet og til departementene.  

 

Tilpasning av mandat (vedlegg 1) 
Forskningsrådet ber med dette administrative enheter om å tilpasse mandatet (vedlegg 1) til de lokale 

forhold ved egen institusjon. Tilpasningen gjøres ved å fylle inn de åpne punktene i malen (Appendix A). 

Utfylt skjema sendes på epost til evalbiovit@forskningsradet.no innen 30. september 2022.  

 

Innmelding av forskergrupper (vedlegg 2a og 2b) 
Forskningsrådet ber administrative enheter om å melde inn forskergrupper i tråd med 

forskergruppedefinisjonen beskrevet i kapittel 1.2 i evalueringsprotokollen. Det bes også om at 

forskergruppene innplasseres i den tentative fagpanelinndelingen for EVALBIOVIT (vedlegg 2a). Utfylt 

regneark (vedlegg 2b) sendes til evalbiovit@forskningsradet.no innen 31. mai 2022.  

 

Forskningsrådet vil ferdigstille panelstruktur og avgjøre den endelige fordelingen av forskergruppene på 

fagpaneler etter at alle forskergrupper er meldt inn. 
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Invitasjon til å foreslå eksperter (vedlegg 3a og 3b) 
Forskningsrådet inviterer administrative enheter til å spille inn forslag til eksperter som kan inngå i 

evalueringskomitéene og i ekspertpanelene (vedlegg 3a). Hver evalueringskomité skal bestå av 7-9 

komitémedlemmer. Hvert ekspertpanel skal bestå av 5-7 eksperter. Utfylt regneark (vedlegg 3b, fane 1 

og fane 2) sendes til evalbiovit@forskningsradet.no innen 31. mai 2022.  

 

Forskningsrådet v/porteføljestyret for livsvitenskap vil oppnevne leder og medlemmer til 

evalueringskomitéene og til ekspertpanelene.  

 

Data og datainnsamling 
Forskningsrådet har nå ute et oppdrag for analyse av data om personal og forskningsproduksjon. 

Analysen skal i hovedsak baseres på data i DBH, NIFUs forskerpersonaleregister og Cristin. Analysene vil 

inkludere indikatorer som skal brukes for evaluering av alle institusjoner. 

 

Videre vil institusjonene få et ansvar for innsamling av data til en egenevaluering som skal inngå i 

vurderingsgrunnlaget for evalueringskomiteene. For å sikre at evalueringen blir nyttig for 

forskningsinstitusjonenes utvikling, vil Forskningsrådet også invitere institusjonene til å delta i utvelgelse 

av relevante evalueringsdata og indikatorer som kan danne grunnlag for vurdering opp mot 

institusjonens egne strategiske mål og sektormål. På bakgrunn av dette har Forskningsrådet en 

forventning om at institusjonene som deltar i evalueringen stiller med nødvendige ressurser gjennom 

hele evalueringsprosessen. 

 

Forskningsrådet har, etter en anbudskonkurranse om sekretariatstjenester, inngått en avtale med 

Technopolis Group som skal bistå Forskningsrådets administrasjon i arbeidet med EVALBIOVIT. 

Sekretariatet skal blant annet koordinere datainnsamlingen fra institusjonene og systematisere det 

innsamlede materialet for vurdering i ekspertpaneler og evalueringskomitéer.  

 

Endring av administrativ enhet 
For noen få tilfeller kan det være behov for å gjøre noen endringer i forhold til den administrative 

enheten1 som allerede er innmeldt til EVALBIOVIT. For eksempel kan et fakultet som ble meldt inn 

samlet til EVALBIOVIT i desember 2021 finne det mer hensiktsmessig å heller melde inn fakultetets 

institutter som egne administrative enheter. Hvis man ønsker å endre på den administrative enheten må 

dette meldes Forskningsrådets administrasjon så fort som mulig, men ikke senere enn 31.05.2022. 

Melding om endring sendes på epost til: evalbiovit@forskningsradet.no.  

 

Informasjonsmøte 9. mai 2022 og nettside for EVALBIOVIT 
Forskningsrådet arrangerer 09.05.2022 kl. 12.00-12.45 et informasjonsmøte for alle som deltar i 

EVALBIOVIT. Møtet vil foregå digitalt (Zoom). Vi vil i møtet bl.a. gå gjennom evalueringsprotokollen samt 

at det vil være mulig å stille spørsmål. Påmelding til evalbiovit@forskningsradet.no innen 07.05.2022.  

 

Forskningsrådet har opprette en egen nettside hvor informasjon om EVALBIOVIT vil bli publisert 

fortløpende. Lenke til nettsiden finner dere her: https://www.forskningsradet.no/statistikk-

evalueringer/biovitenskap-2022-2023/.  

 

 

1 Med administrativ enhet menes en organisatorisk enhet på nivå 2 eller 3 i organisasjonsstrukturen til DBH for UH 
sektor eller NIFUs organisasjonsregister for institutt- og helsesektoren. 
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Spørsmål som gjelder fagevalueringen kan sendes på epost til evalbiovit@forskningsradet.no eller ved å 

kontakte Hilde Dorthea Grindvik Nielsen på epost hgn@forskningsradet.no /mobil 40 92 22 60.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

Ole Johan Borge  

avdelingsdirektør Hilde G. Nielsen 

Avdeling for helseforskning og helseinnovasjon spesialrådgiver 

 Avdeling for helseforskning og helseinnovasjon 

  
 
 
 
Vedlegg 
1. Evalueringsprotokoll for fagevaluering av biovitenskap 2022-2023 
2a. Tentativ fagpanelinndeling for evaluering av forskergrupper 
2b. Skjema for innmelding av forskergrupper 
3a. Invitasjon til å foreslå eksperter og informasjon om evalueringskomitéer og ekspertpaneler 
3b. Skjema for å foreslå eksperter til evalueringskomitéer og ekspertpaneler 
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