
 
 

 

Ressurser og personale til forskning og utviklingsarbeid 
(FoU) 2020 

Siden 2007 har NIFU innhentet opplysninger om ressursbruk til FoU i 
helseforetak og private ideelle sykehus. Datainnsamlingen for 2020 er 
begrenset til følgende to deler:   

1. Eksterne forskningsmidler fra EU og Forskningsrådet i 2020. 
2. Personaloversikt per 1. oktober 2020. 

Rapporteringen av ressursbruken til FoU, målt i kostnader og årsverk, skjer 
annet hvert år, dvs. at neste fulldekkende undersøkelse vil gjelde året 2021. 
Datainnsamlingen i punkt 1 og 2 over går imidlertid som normalt for året 2020. 
 

1. Rapportering av eksternt finansiert forskning i helseforetak og 
private, ideelle sykehus i 2020 

Selv om målingen av ressursbruk til FoU nå blir gjennomført hvert annet år, 
skal eksterne innbetalinger av midler til forskning i helseforetakene fortsatt 
rapporteres årlig, jf. Prop. 1 S (2017-2018), kap. 732, post 78. 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 på nasjonale og internasjonale 
konkurransearenaer, og dessuten å få en bedret nasjonal statistikk for norsk 
deltakelse i EU-forskningen.  
Rapporteringsopplegget ble utviklet i en miniarbeidsgruppe oppnevnt av 
RHFenes strategigruppe for forskning i samråd med andre aktører, bl.a. 
Helse- og omsorgsdepartementet og Norges forskningsråd. Rapporteringen 
ble gjennomført første gang for året 2013, de senere årene som en modul i 
ressursmålingen. Skjemaet og veiledningen for denne modulen er tilnærmet 
uendret fra 2019-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. 
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2. Personaloversikt per 1. oktober 2020 

De fleste aktuelle helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte inn 
oversikter over personale som deltok i FoU i 2019. Opplysningene om 
personalet inngår i NIFUs Forskerpersonalregister. Foruten helseforetakene 
dekker registeret 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 2020 og som deltok i forskning 
og utviklingsarbeid (FoU) i 2020.  
Følgende opplysninger ønskes per person, og helst også i denne rekkefølgen: 

1. Navn. Her ber vi om etternavn og fornavn (i denne rekkefølgen) 
2. Fødselsdato eller fødselsnummer (11 siffer) 
3. Klinikk, avdeling, fagseksjon e.l.  
4. Stillingsprosent for hel- og deltidsansatte. Merk at stillingsbrøken 

her gjelder ansettelsesforholdet, og ikke tid brukt til FoU. 
5. 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. 

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

7. Utenlandsk doktorgrad. Vi ber om at personer som har oppnådd en 
utenlandsk doktorgrad i 2020 markeres særskilt i personaloversikten 
(eller på eget ark) og at det opplyses om gradtittel, kreeringsår og land.  

Merk også følgende forhold: 
- Professor II-stillinger skal ikke tas med i oversiktene fra 

helseforetakene. De rapporteres inn av universitetene. 
- Utenlandske gjesteforskere skal ikke tas med. 

Som hjelpemiddel for rapportering av personalopplysninger ettersender vi en 
lenke som gir tilgang til en Excel-fil med oversikt over forskerpersonale som 
ble registrert ved enheten i 2019. Avvik mellom disse oversiktene og listene 
dere sendte inn for 2019 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 stilling og dermed 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, fattes det en beslutning om plassering, ev. basert på 
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tilleggsinformasjon. Personer med stillingsprosent lavere enn 25% er heller 
ikke med i oversikten. 
 
NB! Vi vil likevel ha opplysninger om personer med lavere 
stillingsprosent enn 25%, da disse bl.a. brukes til å beregne årsverk. 
 
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 enheter 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. 
Vi ber om at opplysningene leveres i Excel-filer. Oversikt over 
forskerpersonalet som ble registrert ved enheten i 2019 kan lastes ned fra 
NIFUs egen sikre skyløsning ownCloud. Filen med oversikt over 
forskerpersonalet pr. 2019 oppdateres, og lastes opp til NIFU i NIFUs 
ownCloud med opplysninger pr. 01.10.2020. Lenke for tilgang til NIFUs 
ownCloud blir tilsendt i egen forsendelse i begynnelsen av januar 2020. 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. 
 
Litt praktisk informasjon om 2020-rapporteringen 
Vi antar at de fleste helseforetak og private, ideelle sykehus vil kunne bygge 
videre på rapporteringsopplegget de har benyttet tidligere år. Som vi har gjort 
rede for over er 2020-rapporteringen mer begrenset enn for tidligere år. Skulle 
det likevel være behov for å sjekke definisjoner og avgrensning av forskning 
og FoU viser vi til veiledningsmaterialet (følg lenken: 
https://www.nifu.no/undersokelser/ressursbruk-til-fou-i-helseforetakene-i-
2020/). 
Ta gjerne kontakt med oss om slike spørsmål, om avgrensningsproblemer, 
tekniske problemer mv. 
Vi ber om at materialet leveres til NIFU senest 28. februar 2020. 
 
Med vennlig hilsen 
NIFU 
Michael Spjelkavik Mark 
Forskningsleder 

 
Ole Wiig 

Prosjektleder 
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