
 

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i Forskningsrådets hovedstrategi inngår 
prioritering av ulike temaer og teknologier. Det er derfor behov for en systematisk statistikk for å 
følge utviklingen. Dette er bakgrunnen for at forskningsmiljøer som har rapportert FoU på ulike 
tema- og teknologier i hovedundersøkelsen, får tilsendt tilleggsskjema med noe få 
oppfølgingsspørsmål for de aktuelle områdene.     

Se her for mer informasjon 

Definisjon: Anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter 
og modeller av disse, slik at levende og ikke-levende materiale endres for å frembringe kunnskap, 
varer og tjenester. Definisjonen av bioteknologi inkluderer ulike fagområder, inkludert etiske, juridiske 
og samfunnsmessige aspekter. 

Retningsgivende, ikke uttømmende, liste over områder innenfor bioteknologi: 

 DNA (koden): Genomikk, farmakogenetikk, gen prober, DNA-
sekvensering/syntese/amplifikasjon, genteknologi, genredigering, gegene-drive* 

 Proteiner og andre molekyler (de funksjonelle byggesteinene): Protein-/peptid-
sekvensering/syntese, nye metoder for levering av store molekyler som legemidler, lipid-
/protein-/glykoteknologi, proteomikk, hormoner, og vekstfaktorer, 
cellereseptorer/signalsubstanser/feromoner. 

 Celle- og vevskultur og teknologi: Celle-/vevskultur, vevsteknologi, hybridisering, cellefusjon, 
vaksine/immunstimulerende agens, embryomanipulasjon, markørassistert avl, manipulering 
av metabolske nettverk. 

 Prosess-bioteknologier: Bioreaktorer, fermentering, bioraffinering, bioprosessering, 
bioleaching*, bio-pulping*, biobleking, biodesulfurering, bioremediering, biosensing, og 
biofiltrering og molekylær akvakultur. 

 Sub-cellulære organismer 

 DNA og RNA vektorer: Genterapi, virale vektorer. 

 Bioinformatikk: Konstruksjon av databaser på genomer, proteinsekvenser; modellering av 
komplekse biologiske prosesser, inkl. systembiologi. 

 Nanobioteknologi: Benytte verktøy og prosesser fra nano-/ mikrofabrikasjon til å bygge 
verktøy for å studere biosystemer og applikasjoner i levering av legemidler, diagnostikk etc. 

* Finnes ingen gode norske betegnelser 

https://www.nifu.no/undersokelser/kartlegging-av-fou-ressurser-til-tematiske-omrader-2017/


 

 

Forskningsområde Definisjon Prosent 

Marin bioteknologi Teknologi og anvendelse rettet mot sjømat og nye 
mat-produkter basert på ressursene i havet, fiskehelse 
og -velferd. Anvendelse av ny kunnskap fra genomene 
til aktuelle oppdrettsarter og parasitter. Dyrking og 
bruk av marin biomasse og restråstoff til forskjellige 
formål. Marin bioprospektering, genetiske ressurser og 
infrastruktur for marin forskning. 

 

Landbruksbioteknologi Avl og sortsutvikling, inkludert biobanker, 
bioprospektering, diagnostikk og behandling av dyre- 
og plantesykdommer. Biodiversitet, genetiske 
ressurser, og miljøbioteknologi på land. Innovasjon i 
produksjon av mat, fôr og gjødsel. Anvendelse av 
biomasse, som tre, fiber og slakteavfall. 

 

Industriell bioteknologi Utvikling av verktøy til bruk innenfor industriell 
bioteknologi, som enzymer, mikroorganismer, 
mikrobielle systemer inkl. system- og syntetisk biologi. 
Utnyttelse av biomasse gjennom integrerte 
bioraffinerier, samt biologisk rensing. Utvikling av 
bioteknologisk prosessteknologi, som biokatalyse, 
fermentering og opprensing samt infrastruktur for 
demonstrasjon og oppskalering av bioteknologiske 
prosesser. 

 

Medisinsk bioteknologi Utvikling av diagnostikk og behandlingsformer for 
mennesker. Anvendelse mot translasjonsforskning, 
klinisk forskning, forebygging og innovasjon i 
helsesektoren. Infrastruktur for helsedata og 
biobanker for å understøtte bioteknologisk forskning 
og utviklingsarbeid. 

 

Generisk metodeutvikling Utvikling av den bioteknologiske verktøykassen med 
en potensiell anvendelse innenfor alle områdene. 
Kategorien skal kun brukes når det ikke er mulig å 
henvise til en av sektorene over. 

 



Samfunnsmessige aspekter av 
bioteknologi 

FoU knyttet til hvordan samfunnet medvirker til og 
påvirkes av bioteknologi. Omfatter etiske, juridiske og 
økonomiske forhold av bruk av bioteknologi. FoU 
knyttet til «ansvarlig forskning og teknologi», 
forbrukerspørsmål og kunstfaglig forskning relatert til 
bioteknologi, hører også til i denne kategorien. 

 

Andre fag eller skjæringsfelt   

Sum (skal summeres til 100%)   

 



 

 

 

 


