
 
 

 

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid 
(FoU) 2019 

Det er besluttet at måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 
ved helseforetak og private, ideelle sykehus skal gjennomføres hvert annet år. 
Forrige ressursmåling gjaldt året 2017, mens denne henvendelsen gjelder året 
2019. Som i 2017 er 2019-henvendelsen tredelt og omfatter: 

1. Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU), FoU-
statistikk 2019 

2. Rapportering av ekstern FoU-finansiering (fra EU og Forskningsrådet) 
2019 

3. Personaloversikt pr 1. oktober 2019 
For året 2018 var henvendelsen begrenset til punkt 2 og 3. For 2019 dekkes 
alle tre. Det er få endringer i årets rapporteringsopplegg i forhold til 2017 (og 
for så vidt 2018). Før vi går nærmere inn på dette vil vi informere om to forhold 
med relevans for undersøkelsen.  
Som mange av dere kjenner til oppevnte Forskningsrådet på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe som som utredet 
integrering av klassifiseringssystemet HRCS (Health Research Classification 
System) i ressursmålingen. Dette har ingen direkte konsekvenser for 
ressursmålingen for 2019, men utredes videre med sikte på å tas inn på sikt, 
muligens fra og med 2021-målingen.  
Det andre som bør nevnes er at NIFU har fått i oppdrag å gjennomføre en 
kartlegging av FoU knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Oppdraget er ferskt og derfor ikke ferdig designet, men noen av dere vil kunne 
få en henvendelse om dette; jf. pilotundersøkelse som munnet ut i NIFU 
Rapport 2016:32 (https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2423142). 
Det kan være lurt å ha en slik henvendelse in mente i arbeidet med 
ressursmålingen. Ta gjerne kontakt om dette.  
I det følgende omtales punktene 1-3 over. 
 

Til helseforetak og private, ideelle sykehus  
 
 
 

Oslo, 29.11.2019 Deres ref.: 20951 Vår ref.:  20951 / ow  
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1. FoU-statistikk 2019 
Måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) 

NIFU har gjennomført målinger av ressursbruk til forskning i helseforetak og 
private, ideelle sykehus fra 2007, med data tilbake til 2006. Målingene bygger 
på prinsipper utformet i samråd med sektoren selv i regi av det tidligere Helse 
Sør RHF.  
Foreløpige hovedresultater fra ressursmålingene skal leveres til de regionale 
helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet 15. mars, i forbindelse 
med årlig melding. Endelige tall presenteres i kortfattede, årlige rapporter fra 
NIFU. 2017-tallene er presentert i Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen: 
Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017. Hovedresultater og 
dokumentasjon (NIFU Rapport 2018:27).  
Ressursmålingene danner dessuten grunnlaget for den offisielle, norske 
statistikken om forskning og utviklingsarbeid (FoU-statistikken) for 
helseforetak og private, ideelle sykehus. FoU-statistikken utarbeides etter 
avtale med Norges forskningsråd og er basert på internasjonale retningslinjer 
fra OECD (”Frascati Manual”). Det er ikke gjort endringer i definisjoner og 
retningslinjer for 2019-målingen for helseforetak og private, ideelle sykehus. 
Nasjonalt presenteres hovedresultater på NIFUs nettsider 
(http://www.nifu.no/), der FoU-statistikkbanken 
(http://www.foustatistikkbanken.no/) gir brukerne muligheter til å lage sine 
egne tabeller. Også på Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
hjemmesider legges det ut materiale fra målesystemet, og spesialist-
helsetjenestens FoU omhandles dessuten i publikasjonen Det norske 
forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer, som utgis årlig; 
fra 2019 kun i elektronisk utgave som kan finnes på NIFUs nettsider 
(https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/). Internasjonalt inngår 
materialet i OECDs og EUs FoU-statistikk – sistnevnte gjennom Eurostat.  
Arbeidet med å videreutvikle og forbedre målesystemet er forankret i sektoren 
gjennom en egen ressursgruppe – kalt Ressursgruppen – med representasjon 
fra de fire regionale helseforetakene og observatører fra Norges 
forskningsråd, universitetenes medisinske fakulteter og Helsedirektoratet. 
Ressursgruppen er en permanent videreføring av en arbeidsgruppe oppnevnt 
av RHFenes strategigruppe for forskning i 2010, og har så langt avgitt fire 
innstillinger, publisert i NIFU arbeidsnotater. Disse er i likhet med innstillingen 
fra den opprinnelige arbeidsgruppen tilgjengelige på NIFUs nettsider.  
Hovedmål for 2019-rapporteringen  
I arbeidet med rapporteringsopplegget søker vi kontinuerlig å forene to til dels 
motstridende mål: 

• å utforme et rapporteringsopplegg som belaster helseforetakene og de 
private, ideelle sykehusene minst mulig 

• å videreutvikle og forbedre rapporteringen i tråd med overordnet plan 
for prosjektet og nye databehov 

Innenfor disse rammene er det også en klar målsetning at innsamlet materiale 
skal være mest mulig sammenlignbart på tvers av foretak og regioner og også 

http://www.nifu.no/
http://www.nifu.no/
http://www.foustatistikkbanken.no/
http://www.foustatistikkbanken.no/
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over tid. Det er derfor utarbeidet felles retningslinjer, som er nedfelt i 
dokumenter som følger denne henvendelsen. 
  
Endringer fra 2017-rapporteringen 
Rapporteringsopplegget for ressursmålingen er i hovedsak som i 2017. 
Rapporteringen skjer ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Det er ikke 
gjort substansielle endringer i rapporteringsskjemaet eller veilednings-
materialet fra 2017. 
Det er heller ingen endring i den økonomiske hovedavgrensningen av 
rapporteringen. Se Punkt B i Vedlegg med definisjoner, klassifikasjoner og 
retningslinjer om økonomiske avgrensninger. 
Eksternt finansiert forskning 
I forbindelse med 2013-rapporteringen ble det introdusert en ny spørsmåls-
stilling på årsverkssiden. Bakgrunnen var at RHFenes strategigruppe for 
forskning også ønsket tall for ressursbruken til forskning eksklusive eksternt 
finansiert forskning. Dette gjelder både forskning (spørsmål 1.3) og 
utviklingsarbeid (spørsmål 2.3). Datakvaliteten har vært tilfredsstillende siden 
2015, men vi vil også denne gangen be om at disse tallene vies litt ekstra 
oppmerksomhet, slik at vi får oppgitt de årsverkene som er finansiert av 
eksterne kilder, dvs. knyttet til de midlene som er ført under Eksterne 
finansieringskilder i del 3, nærmere bestemt pkt. 3.2a og 3.2b, i 
rapporteringsskjemaet. Vi minner også om at:  

- dette må ikke forveksles med årsverk utført av personer lønnet av 
andre enn helseforetaket eller det private, ideelle sykehuset (som det i 
henhold til den økonomiske hovedavgrensningen, bare skal rappo-
rteres infrastruktur- og andre merkostnader for; se pkt. B i Vedlegg).  

- at eksterne midler i denne sammenhengen ikke må forveksles med 
innbetalinger til forskningsprosjekter, som bes oppgitt i egen modul for 
eksternfinansiering; se avsnitt 2 nedenfor.  

Om tidsplanen 
Hovedtall for ressursbruk til forskning skal være tilgjengelige i forbindelse med 
årlig melding som de regionale helseforetakene er forpliktet til å overlevere til 
Helse- og omsorgsdepartementet senest 15. mars 2020. For at hovedtallene 
skal kunne rapporteres videre til de regionale helseforetakene innen denne 
fristen, er det viktig at NIFU mottar utfylte skjemaer så tidlig som mulig og 
senest innen utgangen av februar 2020. Sene leveranser skaper ekstra 
arbeid med å purre enheter og dårligere tid til kvalitetskontroll før NIFUs frist 
for å sende tall videre. For å unngå at slike forsinkelser går ut over den 
samlede datakvaliteten, må vi, som tidligere, vurdere å utelate enheter som 
ikke leverer i tide, fra materialet som sendes til RHF-ene og HOD 15. mars. 
Noen råd om gjennomføringen 

NIFU er innforstått med at tidsvinduet mellom regnskapsavslutning og 
rapporteringsfristen i februar er smalt. Det vil derfor i praksis kunne være slik 
at forskningsrapporteringen ikke er basert på helt endelige eller styregodkjente 
regnskapstall. Vi tillater oss derfor å gjenta noen råd fra de siste par årene. 
NIFU mener det vil være fornuftig om det legges opp til en prosess i to faser:  
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• Vi antar at den interne kartleggingen av FoU-prosjekter, -årsverk og -
personale kan startes opp ganske raskt etter mottaket av denne 
henvendelsen. Målsetningen bør være at denne delen av 
rapporteringen er klar i god tid før regnskapsavslutningen for 2019.  

• Da vil tidsvinduet fra ferdigstilling av denne delen av rapporteringen til 
innleveringsfristen kunne brukes til kostnadsberegningene. 
Kostnadsberegningene bør foretas på et så sent tidspunkt i 
regnskapsavslutningen at tallene er mest mulig endelige, men i tide til 
å muliggjøre rapportering innen fristen.  

 
2. Rapportering av eksternt finansiert forskning i helseforetak og 

private, ideelle sykehus i 2019 
I tillegg til FoU-ressurser (hvert annet år) og -personale (årlig) skal det 
rapporteres årlig på tildeling av eksterne midler til forskning i helseforetakene, 
jf. Prop. 1 S, kap. 732, post 78 og rapporteringsinstruksen fra CRIStin for 
2019. Rapporteringen inngår i grunnlaget for beregning av den resultatbaserte 
andelen av tilskuddet til forskning i helseforetakene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Formålet er å stimulere til økt norsk deltakelse i 
nasjonale og internasjonale konkurransearenaer, samt å få en bedret nasjonal 
statistikk for norsk deltakelse i EU-forskningen.  
Rapporteringsopplegget for denne delen av rapporteringen ble utviklet i en 
miniarbeidsgruppe oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning i 
samråd med andre aktører, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet, Norges 
forskningsråd og NIFU. Rapporteringen ble gjennomført første gang for året 
2013, og er nå integrert som Del 7 i det elektroniske spørreskjemaet som 
benyttes for ressursmålingen. Skjemaet og veiledningen er tilnærmet uendret 
fra 2018-rapporteringen.  
I denne forbindelse vil vi for ordens skyld nevne at rapportering av 
forskningsresultater (vitenskapelig publisering) nå, som kjent, går direkte til 
CRIStin. For Helse- og omsorgsdepartementets forskningsmåling rapporterer 
helseforetakene dessuten avlagte doktorgrader til NIFU. 

3. Personaloversikter 2019 
Alle aktuelle helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte inn oversikter 
over personale som deltok i FoU i 2018. Opplysningene om personalet inngår 
i NIFUs Forskerpersonalregister, som foruten helseforetakene dekker 
universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med FoU-
virksomhet.  
For å oppdatere registeret ber vi om opplysninger om alt personale som 
mottok lønn i fast eller midlertidig stilling ved helseforetaket eller det 
private, ideelle sykehuset per 1. oktober 2019 og som deltok i forskning 
og utviklingsarbeid (FoU) i 2019.  
Følgende opplysninger ønskes per person, og helst også i denne rekkefølgen: 

1. Navn. Her ber vi om etternavn og fornavn 
2. Fødselsdato 
3. Fagseksjon, avdeling, klinikk e.l.  
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4. Stillingsopplysninger. Her ønsker vi både stillingstekst og 
stillingsgruppe for alle personer i oversikten. Hvis enheten benytter 
stillingskoder, ber vi om at disse også inkluderes i oversikten. Vær i så 
fall vennlig å legge ved kodenøkkelen. 

5. Stillingsbrøk for deltidsansatte. Merk at stillingsbrøken her gjelder 
ansettelsesforholdet, og ikke tid brukt til FoU. 

6. Finansieringskilde hvis annen kilde enn helseforetaket eller det 
private, ideelle sykehuset selv.  

7. Utenlandsk doktorgrad. Vi ber om at nytilsatte med doktorgrad fra 
utlandet eller ansatte som har oppnådd en utenlandsk doktorgrad i 
2019 markeres særskilt i personaloversikten (eller på eget ark) og at 
det opplyses om kreeringsår og land.  

 
Merk også følgende forhold: 

- Professor II-stillinger skal ikke tas med i oversiktene fra 
helseforetakene. De rapporteres inn av universitetene. 

Som hjelpemiddel for rapportering av personalopplysninger ettersender vi i 
uke 49/50 en oversikt over forskerpersonale som ble registrert ved enheten i 
2018. Avvik mellom disse oversiktene og listene dere sendte inn for 2018 
skyldes i hovedsak at Forskerpersonalregisteret er et individregister der én 
person bare kan registreres én gang. For personale med flere stillingsforhold 
enten ved samme helseforetak eller ved andre institusjoner som inngår i 
Forskerpersonalregisteret, foretas det en skjønnsmessig vurdering av hvilken 
institusjon personen skal henføres til. Som hovedregel blir personer registrert 
der de har sin hovedstilling, men der personen har samme eller tilnærmet 
samme stillingsbrøk ved flere institusjoner eller avdelinger, fattes det en 
beslutning om plassering, ev. basert på tilleggsinformasjon. Listen inneholder 
opplysninger om høyeste utdanning og eventuell doktorgrad. Hvis aktuelt og 
mulig, ber vi om at disse opplysningene korrigeres.  
Forskerpersonalregisteret er organisert slik at det genereres årgangsfiler på 
grunnlag av de datasettene vi får fra institusjonene. Derfor er det viktig at 
personer som ikke lenger driver med FoU eller som ikke lenger er ansatt ved 
enheten, tas ut av listen, og at nye personer tas inn. 
For foretak som benytter den aktivitetsbaserte metoden i rapportering av 
ressursbruk til FoU, antar vi at listen over personer som ligger til grunn for 
årsverksberegningene vil kunne være relevant for dette formålet, men 
Forskerpersonalregisteret skal i prinsippet også omfatte personer som ikke 
rapporterer ressursbruk til FoU innenfor arbeidstiden. 
Dataene leveres som Excel-filer. Oversikt over forskerpersonalet som ble 
registrert ved enheten i 2018 kan lastes ned fra NIFUs egen skyløsning 
ownCloud. Filen med oversikt over forskerpersonalet pr. 2018 oppdateres, og 
lastes opp til NIFU i NIFUs ownCloud med opplysninger pr 01.10.2019. Lenke 
og passord for tilgang til NIFUs ownCloud blir tilsendt i egen forsendelse i uke 
49/50. I samme forsendelse vil det også være en enkel beskrivelse av 
hvordan Excel-fil med liste over personalet lastes ned, og hvordan oppdaterte 
lister over personalet lastes opp igjen. 
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Litt praktisk informasjon om 2019-rapporteringen 
Kort oppsummert er tidsvinduet mellom ferdigstilling av regnskap og tidsfristen 
for rapporteringen (se nedenfor) smalt. Som nevnt over tillater vi oss derfor å 
råde helseforetakene og de private, ideelle sykehusene til å starte kartlegging 
av den delen av grunnlagsmaterialet som er uavhengig av regnskapet allerede 
i 2019.  
Vi antar at de fleste helseforetak og private, ideelle sykehus vil kunne bygge 
videre på rapporteringsopplegget de har benyttet tidligere år. Les likevel 
dokumentet «Vedlegg med definisjoner, klassifikasjoner og retningslinjer for 
utfyllingen for 2019» nøye!  
Vi anbefaler at nye rapporteringsenheter og enheter som har slitt med 
rapporteringsopplegget så langt, arbeider for å etablere gode rapporterings-
rutiner. Det har f.eks. vist seg hensiktsmessig ved enkelte helseforetak at 
kontaktperson/koordinator for rapporteringen kontakter de enkelte avdelings-
ledere eller tilsvarende og gjennomgår aktiviteten med utgangspunkt i 
vedlagte definisjoner og retningslinjer.  
Ta gjerne kontakt med oss om slike spørsmål, om avgrensningsproblemer, 
tekniske problemer mv. Dette er også nyttig for oss i arbeidet med å 
videreutvikle målesystemet. Som i forbindelse med tidligere rapporteringer ber 
vi om å få tilsendt underlaget for rapporteringsskjemaet. Dette har vist seg å 
være nyttig både for kontrollformål og som grunnlag for videreutvikling og 
forbedring av rapporteringen.  
Vi ber om at rapporteringsskjemaet fylles ut og avleveres til NIFU 

senest fredag 28. februar 2020 

Med vennlig hilsen 
NIFU 

 
Michael Spjelkavik Mark 
Forskningsleder 
 

 
Ole Wiig 

Prosjektleder 

https://www.nifu.no/undersokelser/ressursbruk-til-fou-i-helseforetakene-i-2017/
https://www.nifu.no/undersokelser/ressursbruk-til-fou-i-helseforetakene-i-2017/
https://www.nifu.no/undersokelser/ressursbruk-til-fou-i-helseforetakene-i-2017/
https://www.nifu.no/undersokelser/ressursbruk-til-fou-i-helseforetakene-i-2017/
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