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Forskningsrådet - Invitasjon til å delta i fagevaluering av biovitenskap 
(EVALBIOVIT) 2022-2023  

Vi viser til varsel om oppstart av nye evalueringer sendt til institusjonenes ledelse 09.11.2021 (vedlegg 
2). 
 
Porteføljestyret for livsvitenskap vedtok i sitt møte 30. september 2021 å gjennomføre to 
fagevalueringer: 

• Evaluering av biovitenskap (EVALBIOVIT) (2022-2023) 

• Evaluering av medisin og helsefag (EVALMEDHELSE) (2023-2024) 

 
Den forrige fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag ble gjennomført i 2010/2011 (vedlegg 3).  
 
De nye fagevalueringene retter seg mot UH-sektor, helseforetak og instituttsektor. Forskningsrådet 
forventer at aktuelle forskningsmiljøer deltar i evalueringene, selv om beslutning om deltagelse gjøres 
ved den enkelte institusjon. Videre ber vi om at deltakende institusjoner setter av tilstrekkelig med 
ressurser til å delta i evalueringsprosessen, og at institusjonen oppnevner én representant som 
kontaktperson for Forskningsrådet i hver evaluering. Forskningsrådet vil koordinere lokal og nasjonal 
planlegging for den enkelte evaluering gjennom felles dialogmøter og individuell oppfølging. 
 
Invitasjon til å delta i fagevaluering av biovitenskap 2022-2023  
Vi ber institusjonene om å melde inn sine administrative enheter til fagevaluering av biovitenskap1 
(EVALBIOVIT) ved å fylle ut og sende vedlagte skjema (vedlegg 4) til evalbiovit@forskningsradet.no. Frist 
2. desember 2021. Med administrativ enhet mener vi enheter på nivå 2 i det hierarkiske 
organisasjonsnivået til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Vi gjør oppmerksom på at en 
administrativ enhet kun skal delta i én av evalueringene (enten EVALBIOVIT 2022-2023 eller 
EVALMEDHELSE 2023-2024).  
 

 
1 Biovitenskap inkluderer landbruk og fiskeri.  
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Mer informasjon om fagevaluering av medisin og helsefag2 vil Forskningsrådet komme tilbake til i 2022. 
Hvis dere likevel ønsker å melde innheter til EVALMEDHELSE allerede nå, kan det gjøres i vedlagte 
innmeldingsskjema.  
 
Forskningsrådet vil i forkant av innmeldingsfristen arrangere et informasjonsmøte  
tirsdag 23. november 2021 kl 14.15-15.00  for mottakere av dette brevet. Informasjon og påmelding til 
webinaret finner dere her:  https://forskningsradet.pameldingssystem.no/informasjonsmote-nye-
fagevalueringer. 
 
 
Hva skjer etter innmeldingsfristen 2. desember 2021? 
Forskningsrådet planlegger et møte med innmeldte administrative enheter til EVALBIOVIT onsdag 15. 
desember 2021, kl 12-13 (digitalt) for å presentere videre prosess for evalueringen. Innmeldte enheter 
til EVALBIOVIT vil bli kontaktet av Forskningsrådet. Vi viser ellers til vedlegg 2 vedrørende informasjon 
om evalueringsprosessen.  
 
Spørsmål vedrørende fagevaluering av biovitenskap og/eller fagevaluering av medisin og helsefag kan 
rettes til Hilde G. Nielsen, hgn@forskningsradet.no eller mobil 40 92 22 60. 
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Vedlegg 

1. Adresseliste 

2. Kopi av brev til institusjonenes ledelse, sendt 09.11.2021 

3. Erfaringer med oppfølging av fagevaluering av biologi, medisin og helsefag 2010/2011 

4. Innmeldingsskjema fagevaluering av biovitenskap, frist 02.12.2021 

 
 
  
  
  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk, uten signatur 
 

 
2 Medisin og helsefag inkluderer basale biofag.   
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