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GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner møteinnkalling og saksliste.
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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• Prosess rundt Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
• Prosess rundt revidering av ph.d. i profesjonspraksis
• Spørreundersøkelse om forskningsdata
• Open Research Europe

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.04.21
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
10/21

Vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.

11/21 Publikasjonsserier Nord universitet - kvalitetssikring av innhold innen
publisering
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
11/21

Vedtak:
Dekan signerer rapporten etter intern kvalitetssikring av fagperson som ikke er medforfatter.
Fagpersonen utpekes av dekan. Det utarbeides en enkel sjekkliste for kvalitetssikringsarbeidet.
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12/21 Innspill på “Retningslinjer for utforming og oppfølging av
datahåndteringsplaner ved Nord universitet»
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
12/21

Vedtak:
Skriftlige innspill fra fakultetene vurderes med i det videre arbeidet med «Retningslinjer for
utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet». Dette sendes deretter
til rektor for godkjenning.

13/21 Kvalitetsforum for forskningsfinansiering mandat og organisering
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
13/21

Vedtak:
Alternative organisasjonsformer for forum for forskningsfinansiering tas opp i neste møte i
Forskningsutvalget.

14/21 Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
14/21

Vedtak:
Innspill fra fakultetene implementeres i Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 og
legges frem på neste møte i Forskningsutvalget.

15/21 Prosess samisk-/urfolksenter ved Nord
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
16.06.2021

Saknr
15/21

Vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner videre prosess i saken.

Saknr

Arkivsak

Tittel

9/21

21/00113-13

Muntlige orienteringer
• Prosess rundt Langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Frist for innspill 30. august
• Prosess rundt revidering av ph.d. i profesjonspraksis
• Spørreundersøkelse om forskningsdata
• Open Research Europe

3

18/21 Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 - 21/03721-1 Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 : Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/03721-1
Ketil Eiane
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STATUSRAPPORT FOR FORSKNING VED NORD UNIVERSITET 2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
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Saksfremstilling
Formålet med Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020 er en evaluering av
måloppnåelse som beskrevet i Strategi 2030. Tiltak på institusjonsnivå for å nå målene i strategien er
beskrevet i Handlingsplan for forskning og utvikling 2021-2024 som behandles i styret i oktober.
Nord begynte ny strategiperiode i 2021. I Strategi 2030 blir følgende delmål løftet frem under
styrking av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:
• Realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende forskningsgrupper
• Styrke de eksisterende doktorgradsprogrammene og opprette nye
• Systematisk og målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter
• Øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid

Vedlegg:
Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2020
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Statusrapport for forskning ved Nord universitet, 2020

Rapporten beskriver status for forskningskvaliteten ved Nord ved inngangen til en ny strategiperiode
og inngår i grunnlaget for utforming av strategiske tiltak i Handlingsplan for forskning og utvikling
(HP-FoU). Evaluering av måloppnåelse i forhold til Strategi 2030 og HP-FoU vil fra 2022 inngå i den
årlige statusrapporten for forskning.

1. Nasjonale styringsvariabler
Universitets og høgskolesektorens forskning vurderes mot fem nasjonale variabler fastsatt i
tildelingsbrevet til institusjonene: 1) Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år, 2)
antall publiseringspoeng per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF), 3)
verdien av Horisont 2020-kontrakter per UFF, 4) bidragsinntekter fra Forskningsrådet per UFF og 5)
andre bidrags- og oppdragsinntekter per UFF. Statusrapporten for forskning rapporterer status for
hver av disse variablene for 2020.

1.1. Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år
I Kvalitetsrapport for ph.d.-programmene ved Nord universitet 2020 (styresak 16/21) er status for
forskerutdanningen ved Nord oppsummert for 2020. I 20191 hadde Nord universitet 78%
gjennomføring innen seks år i ph.d.-programmene. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for
sektoren (70%).
Det ble avlagt 18 doktorgrader i 2020, som er noe lavere enn foregående år, men høyere enn i 2016
og 2017 (Fig.1A). Sammenlignet med andre unge universitet (UiS, UiA, NMBU, OsloMet, USN) ligger
allikevel antallet avlagte doktorgrader lavt i forhold til antallet program og behovet for å sikre rask
utvikling innen fagområdene (Fig.1B).

Fig.1. A) Avlagte doktorgrader ved Nord i perioden 2016-2020. B) Antall avlagte doktorgrader i 2020
ved de seks unge universitetene. Kilde: DBH.no.

1.2. Antall publiseringspoeng per UFF
I 2020 publiserte Nord totalt 775 NVI-artikler som utgjorde 728,6 publikasjonspoeng. Dette tilsvarer
0,87 publiseringspoeng per UFF (Fig. 1A) og tilsvarer en dobling fra publisering i 2016 (0,44). I samme
periode har sektorgjennomsnittet (10 universiteter) økt fra 1,23 til 1,33 (8%). Den positive utviklingen
reflekterer framgang på alle fakultetene. Antall publiseringspoeng per UFF i 2020 (% økning fra
1

Tall for 2020 foreligger ikke ennå.

1
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20172) er for FSV: 1,15 (+ 69%), FBA: 1,04 (+104%), HHN: 1,00 (+108%), FLU: 0,69 (+50%), FSH: 0,67
(+56%). Nord publiserer allikevel fremdeles noe lavere per UFF enn de fleste norske universitet
(Fig.2B).

Fig. 2. Publisering ved Nord universitet. A) Publiseringspoeng per UFF ved Nord 2016 – 2020. B)
Publiseringspoeng per UFF ved norske universiteter i 2020. Kilde: DBH.no.

1.3. Verdien av Horisont 2020-kontrakter per UFF
Nords tildelinger fra EU har økt siste år og var i 2020 i overkant av seks millioner kr., noe som tilsvarer
en økning på 130% fra 2016 (Fig.3A). Sammenlignet med resten av sektoren er imidlertid Nords
tildeling fra EU fremdeles lav (ca 7 000 kr. per UFF; Fig.3B).

Fig.3. Tildeling midler fra EUs rammeprogram. A) Tildelinger til Nord i perioden 2016-2020. B) Tildelinger fra EU
per UFF ved norske universiteter i 2020. Kilde: DBH.no.

1.4. Bidragsinntekter fra Forskningsrådet (NFR) per UFF
Nords totale tildeling fra NFR har i liten grad endret seg siden 2016 (Fig.4A). I 2020 tilsvarte NFRtildelinger ca 24 000 kr. per UFF. Sammenlignet med resten av sektoren er dette lavt (Fig.4B).

2

2017 – 2020 fordi 2016 var et overgangsår med en annen organisering enn dagens fakultetsstruktur.

2
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Fig.4. A) Nords tildelinger fra NFR, 2016 – 2020. B) Tildeling midler fra NFR per UFF ved norske universiteter i 2020. Kilde:
DBH.no.

1.5. Andre bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) per faglig årsverk
I 2020 hadde Nord ca. 70 millioner kr. i andre Bidrags- og oppdragsinntekter (Fig.5A). Dette
innebærer en nedgang på ca. 24% i forhold til foregående år. Sammenlignet med andre
institusjoner henter Nord inn relativt lite i BOA-inntekter (Fig.5B).

Fig.5. A) Nords tildeling andre bidrags- og oppdragsinntekter (BOA), utover tilskudd fra EU, NFR eller Regionale
forskningsfond, ved Nord, 2016 – 2020. B) Andre BOA-tildelinger per UFF ved norske universiteter i 2020. Kilde: DBH.no

1.6. Eksternfinansiert forskningsprosjekt i de tematiske satsningene
Nords forskningsaktivitet er økende og det er aktive forskningsprosjekter med ekstern finansiering
fra NFR og EU innen alle de tematiske satsningene (Tabell 1).

3
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Prosjekttittel
The genomic basis of temperature adaptation across space
Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon
until post-smolt stages
ALGAE4IBD –From nature tobedside – algae based bio-compound for
prevention and treatment of inflammation, pain and IBD
UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green
transitions
Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A CrossCultural Perspective
European training and research network on Autonomous Barges for
Smart Inland Shipping
STEM Education in Newton Rooms: Students Learning in Group
Work; Process, Content and Social Organisation.
Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools
(OutMus)
Training the next generation of leaders to deliver innovations in
dignified sustainable care systems for older people
Arctic and North Atlantic Security and Emergency
Preparedness Network
Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times

Periode
2021-25
2021-24

Fakultet, PI
FBA, Westram
FBA, Sørensen

Finansiør
NFR
EU

2021-25

FBA , Viswanath

EU

2020-23

FSV, Skorstad

NFR

2019-22

HHN, Alsos

NFR

2021-25

HHN,
Hermann
FLU, Rønning

EU

Inter-organizational coordination of mass rescue
operations in complex environments

2018-21

Samfunssikkerhet

Helse, oppvekst
og velferd

Bærekraftig
innovasjon og
entreprenørsk
ap

Blå- og
grønn vekst

Tabell 1. Eksempler på relevante, aktive prosjekter fordelt på tematiske satsninger.

2020-24

NFR

2021-24

FLU,
Knigge

NFR

2019-22

FSH,
Uhrenfeldt
HHN,
Borch
FSV,
Breimo
HHN, Andreassen

EU

2018-24
2021-24

EU
NFR
NFR

2. Status vurdert mot vedtatte mål
Som del av styringsdialogen er det fastsatt fem forskningsmål for 2022 i Utviklingsavtalen mellom KD
og Nord universitet og seks forskningsmål for 2025 i regjeringens Overordnet gevinstrealiseringsplan
for oppfølging av strukturreformen. I Tabell 2, sammenholdes status for forskning ved Nord mot disse
målene.
Tabell. 2. Overordnede mål for forskning ved Nord universitet på kort sikt (Utviklingsavtalen for 2022) og mellomlang sikt
(Gevinstrealiseringsplanen for 2025).
Målvariabel
Publiseringspoeng per UFF
Tildeling fra NFR per UFF (kr.)
Tildeling fra EU (kr.)
Styrke forskning

Prioriterte områder

Mål 2022
0,75
40.000
8 millioner
Styrket forskning i fagområder
som inngår i grunnskolelærerutdanningene
Videreutvikle og prioritere
forskning innenfor profilområdene for å bli en anerkjent
nasjonal og internasjonal aktør

Mål 2025
1,0
60 000
15 000/UFF

Status 2020
0,87
24. 000
6,1 millioner ( 7 300/UFF)
Publisering ved FLU opp 50% fra
2017
Nords Strategi 2030: styrking av
faglig profil, samfunnsvitenskapelig nordområde- og
samisk/urfolksforskning
18 (51%*)
84 000 (53%**)
56%***

Avlagte doktorgrader
35
BOA aktivitet/UFF (kr.)
150 000
Internasjonalt
50%
samforfatterskap
* Av målet. ** Av målet. Forskning utgjør ca. 30%, det resterende er hovedsakelig EVU. ***Kilde: DBH.no.

3. Evaluering
3.1 Publisering av forskning
Utviklingen de siste årene viser at det arbeides godt med publisering. Tre av fakultetene har allerede
4
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en publiseringsaktivitet som oppfyller målet for 2025, men også de andre fakultetene har gjort store
framskritt. Det er en usikkerhet knyttet til mulige effekter av Covid-19 som har redusert
prosjektaktiviteten noe. Det er sannsynlig at eventuelle negative effekter på publisering kan komme
til uttrykk i 2021 og påfølgende år. Nords nivå av internasjonal sampublisering er omtrent på nivå
med resten av sektoren (57,8%).
•
•

Det vurderes som sannsynlig at målet for publisering per UFF i 2025 oppnås med de
rammene forskningen ved Nord universitet har i dag.
Målet om 50% sampublisering er oppfylt og det vurderes som sannsynlig at internasjonal
sampublisering fortsetter å øke mot 2025.

3.2 Eksternfinansiert forskning
Summen av eksternfinansiering er lav ved Nord (NFR + EU + BOA utgjorde i 2020 ca 110.000 kr per
UFF) som er lavt sammenlignet med andre universiteter i Norge. Den svake utviklingen i tildelinger
fra NFR og andre BOA-inntekter i 2020, kan delvis forklares med lavere aktivitet under Covid-19. En
gjennomgang av ca. 80 forskningsprosjektsøknader evaluert i 2020 og 2021 indikerer imidlertid en
kvalitetsheving i forhold til tidligere år, men antallet innsendte søknader er fortsatt lavt3. Utviklingen
i tildelinger fra EU er positiv, men sett i forhold til andre universiteter utgjør dette fremdeles en liten
andel av total ekstern finansiering ved Nord.
•

Det vurderes som lite sannsynlig at målene for eksternt finansiert forskning i 2025 kan nås
med eksisterende aktivitetsnivå.

3.3 Forskerutdanningene
Rekrutteringen av ph.d.-kandidater ved Nord har økt vesentlig de siste årene og mange av disse
nærmer seg nå avslutning av sine prosjekt. Fakultetenes prognoser indikerer at antallet avlagte
grader forventes å øke. Så langt i 2021 er det gjennomført 14 disputaser og ytterligere 8 avhandlinger
er under evaluering.
•

Det vurderes som sannsynlig at målet for ph.d.-kandidatproduksjon for 2025 oppnås.

4. Tiltak
Det er fortsatt behov for å styrke forskningsaktiviteten, spesielt er det nødvendig å øke omfanget av
eksternfinansiert forskning. Forskningskvaliteten og økt tilgang på eksterne midler har stor betydning
for utviklingen av universitetet. Dette er og en forventning fra KD4. Dette tilsier at Nord må legge til
rette for mer forskningssamarbeid med samfunns- og næringsliv (BOA), men krever særlig større
gjennomslag på konkurranseutsatte arenaer for forskningsfinansiering (NFR, EU). Det siste fordrer at
Nord makter å heve både søknadskvalitet og totalt søknadsvolum. Tiltak som kan bidra til dette bør
derfor prioriteres i handlingsplanen for forskning.
I Strategi 2030 er det etablert fire mål for forskning og kunstneriske utviklingsarbeidet som skal bidra
til å møte utfordringene. Nord skal: Realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende
forskningsgrupper, styrke de eksiterende doktorgradsprogrammene og opprette nye, systematisk og
målrettet rekruttere og utvikle forskertalenter, og øke deltagelse i internasjonale
forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid. Strategiske tiltak som bidrar til måloppnåelse
må derfor prioriteres.

3

Gjennomsnittlig totalvurdering: 2020 = 4,6; 2020 = 5,0. Mens 17% av søknader i 2020 fikk totalvurdering 6 og
7, oppnådde 33% dette i 2021 (39 søknader begge år).
4
Etatsstyring 2021. Tilbakemelding til Nord universitet på ambisjoner og måloppnåelse (29.06.21).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03266-3
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
02.09.2021

MANDAT ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV SAMISK-/URFOLKSENTER VED
NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne mandat for arbeidsgruppe for utredning av
samisk-/urfolksenter ved Nord.
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Arbeidsgruppe for utredning av samisk- og urfolksenter ved Nord
Oppdatert 18.06.2021
Notat til navn på senteret: Det er ønskelig at navnet skal reflektere at det både er et samisk- og
urfolksenter. Det vil bli bedt om innspill til navn på senteret fra de samiske miljøene i regionen.

Bakgrunn
Nord er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen
lule- og sørsamisk språk og kultur. I følge Strategi 2030 skal Nord styrke de samiske utdanningene, og
øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. På bakgrunn av dette er det opprettet en
arbeidsgruppe som skal se på utviklingen av et samisk- og urfolksenter ved Nord (referanse
20/03266-1).

Mandat for arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen skal utrede innhold i opprettelse av et samisk og urfolksenter ved Nord. Senteret
forutsettes å omfatte alle relevante forsknings- og utdanningsmiljøer ved Nord, Nordlandsforskning
og de samiske sentrene i regionen. Arbeidsgruppen skal foreslå ulike modeller for organisering av et
slikt senter, samt beskrive og grunngi mulige samarbeidspartnere og finansieringsmuligheter.
Arbeidsgruppen vil i arbeidet med utviklingen av senteret bygge videre på eksisterende initiativer
innen samisk forskning og undervisning ved Nord, Nordlandsforskning og de samiske sentrene i
regionen. Fremtidig forskning, undervisning og utviklingsmuligheter vil også bli evaluert i arbeidet.

Arbeidsgruppen skal:
1. Beskrive og definere formål, innhold og ramme for senteret.
2. Kartlegge eksisterende aktivitet og kunnskapsbehov innen forskning og utdanning av, for og med
samer og urfolk:
a) Kartlegging av samisk og annen urfolksrelatert forskning og undervisning.
b) b) Kartlegge behov for å videreutvikle kunnskap og kompetanse.
3. Foreslå strukturen i et senter:
a) Alternative modeller for organisering.
b) Regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som utfyller og styrker senteret.
c) Finansieringsmuligheter for senteret.
4. Vurdere samfunnsnytten (impact) av et senter som arbeider med samisk og urfolkrelaterte tema.
Arbeidet baseres på tilgjengelig skriftlig informasjon, innspillsmøter, samtaler med nøkkelpersoner
internt og eksternt, og eventuelle andre metoder arbeidsgruppen finner hensiktsmessig.
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Arbeidsgruppens sammensetning
Arbeidsgruppen er utnevnt av fakultetene, samt Nordlandsforskning og består av følgende
representanter:
•
•
•
•
•
•

Astri Dankertsen (leder), FSV
Lars Kirkhusmo Pharo, FLU
Tove Synnøve Mentsen Ness, FSH
Ove Daniel Jakobsen, HHN
Camilla Risvoll, Nordlandsforskning
Tina Bringslimark (sekretær), AFU

Arbeidsgruppen rapporterer til det sentrale Forskningsutvalget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01486-2
Ketil Eiane
Berit Eliassen
Møtedato
02.09.2021

PUBLIKASJONSSERIER NORD UNIVERSITET - KVALITETSSIKRING INNEN
PUBLISERING - 2. GANGS BEHANDLING
Forslag til vedtak:
1. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat kvalitetssikres i henhold til diskusjonen i
møtet, etter følgende sjekkliste:
…………………….
2. Rapportseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat publiseres med en av følgende typer
Creative Commons (CC)-lisens, etter forfatterens valg: CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0 eller CC
BY-ND 4.0. Forfatters valgmuligheter (type CC-lisens) endres i samsvar med eventuelle
endringer i Plan S. CC-versjon endres i samsvar med eventuelle endringer i plan S.
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Sammendrag
Forskningsutvalget behandlet saken første gang i møte 16.06.21 (sak 11/21, arkivref.
21/01486-2), etter innspill fra Handelshøgskolen. Handelshøgskolen har vedtatt at den som
kvalitetssikrer på vegne av dekan, må ha tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet og
skal gi anbefaling til dekan om rapporten bør publiseres som HHNs bidrag til rapportseriene.
Med utgangspunkt i Handelshøgskolens vedtak og diskusjon i møte 16. juni legges det til
grunn at kvalitetssikring i denne sammenheng er å forstå som peer review/fagfellevurdering
av rapportens innhold. Saken reiser spørsmål om hva som skal anses å være tilstrekkelig
vurdering innen publisering i Nord Open Research Archive, i lys av vedtaket om at det skal
utarbeides en enkel sjekkliste for arbeidet.
Forlag/utgivere organiserer normalt prosessen med faglig kvalitetssikring av innhold. Flere
av de større internasjonale forlagenes retningslinjer og sjekklister er kartlagt, samt et norsk
tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere (vedlegg 1). Forlagene er ulike og
det finnes forskjellige retningslinjer/guidelines, også helt ned på journalnivå. Sjekklistene har
til felles at de ikke følger en standard, og at de er omfattende. Flere har innholdselementer
som berører forskningsetikk. Innholdet i FoU-rapport og Arbeidsnotat ligger utenfor Norsk
Vitenskapsindeks’ beskrivelse/krav til poenggivende publikasjoner (Rapporteringsinstruksen). Det antas at Forskningsutvalget står relativt fritt til å definere nivået på fagfellevurdering i denne sammenhengen. Med utgangspunkt i to skisser foreslås sjekkliste fastsatt.
Universitetsbiblioteket tilrår at materialet publiseres med en Creative Commons (CC)-lisens,
som avklarer hvordan innholdet kan nyttes videre/gjenbrukes. Det foreslås at materialet
publiseres med en av tre typer CC-lisenser, etter forfatterens valg. Bruken av CC-lisenstyper
og -versjon tilrås harmonisert med plan S.
Saksframstilling
Bakgrunn
I møte i Forskningsutvalget 22.04.21 stilte prodekan ved Handelshøgskolen Terje Mathisen
spørsmål om det bør etableres felles rutine for kvalitetssikring av innhold innen dekan
godkjenner publisering av FoU-rapport og arbeidsnotat i vitenarkivet. Det ble vist til møte i
FU-HHN hvor utvalget fattet følgende vedtak i diskusjonssak 30/21:
På grunnlag av diskusjonen fremmer FU-HHN forslag om at prosjektledere for
forskningsarbeider som danner grunnlag for publiseringer i rapportserier ved Nord
skal oppnevne en person i rollen som kvalitetssikrer. Den oppnevnte kvalitetssikreren
må ha tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet og skal gi anbefaling til dekan
om rapporten bør publiseres som bidrag fra HNN til Nords rapportserie.
I møte i Forskningsutvalget 16.06.21 ble saken lagt frem med åpent vedtak. I diskusjonen ble
det bl.a. spilt inn behov for å inkludere forskningsetiske vurderinger i arbeidet med
kvalitetssikring. Utvalget fattet slikt vedtak (sak 11/21, arkivref. 21/01486-1):
«Dekan signerer rapporten etter intern kvalitetssikring av fagperson som ikke er
medforfatter. Fagpersonen utpekes av dekan. Det utarbeides en enkel sjekkliste for
kvalitetssikringsarbeidet.»
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Drøfting
De nasjonale forskningsetiske komiteene har etablert og vedlikeholder forskningsetiske
retningslinjer og veiledere av generell og fagspesifikk karakter. Forlag/utgivere organiserer
normalt prosesser med faglig kvalitetssikring av innhold. Flere av de større internasjonale
forlagenes retningslinjer og sjekklister er i noen grad kartlagt, samt ett norsk tidsskrift for
anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere (vedlegg 1).
Peer review-/fagfellevurderingssystemet legger til grunn at fagfellen har nødvendig faglig
innsikt til å foreta arbeidet, ref. også Handelshøgskolens vedtak. Forlagene er ulike og det
finnes forskjellige guidelines (helt ned på journalnivå i noen forlag). Kartlagte sjekklister har
til felles at de ikke følger en standard, de er omfattende og kan være fagspesifikke. Tidvis
berører de forskningsetiske forhold. Utdragene under er hentet fra sjekklisten fra Wiley,
hvor det blant annet også presiseres forhold rundt forskningsdesign, metode og kjennetegn
ved fagområder:
«If experimental design features prominently in the paper, first check that the methodology
is sound”
“If methodology is less of an issue, it's often a good idea to look at the data tables, figures or
images first. Especially in science research, it's all about the information gathered.”

For avsnittet Materials and Methods finnes sjekkpunktet best practice, hvor forhold som
også delvis gjenfinnes i nasjonale forskningsetiske retningslinjer, er omtalt:
“During these checks you should keep in mind best practice:
• Standard guidelines were followed (e.g. the CONSORT Statement for reporting
randomized trials1)
• The health and safety of all participants in the study was not compromised
• Ethical standards were maintained»

Ved Nord universitet skal det etableres en enkel sjekkliste for faglig kvalitetssikring (peer
review) av innhold i publikasjonsseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat, i forkant av at dekan
godkjenner for publisering via vitenarkivet.
I samsvar med HHNs vedtak legges det til grunn at fagfellen har nødvendig faglig innsikt til å
foreta arbeidet. I lys av vedtak fra møte 16.06 legges det også til grunn at kvalitetssikringen
er åpen, dvs. at fagfellens identitet er kjent. Det tilrås at Forskningsutvalget tar stilling til om
eventuelle interessekonflikter skal avklares i forbindelse med kvalitetssikringen, se forslag til
sjekkliste under. I veilederen for fagvurderere i norske «Tidsskriftet» (Den norske
legeforening) heter det bl.a. «si nei takk til oppdraget dersom du har egeninteresser som kan
1

http://www.consort-statement.org/ The main product of CONSORT is the CONSORT Statement, which is an evidencebased, minimum set of recommendations for reporting randomized trials. It offers a standard way for authors to prepare
reports of trial findings, facilitating their complete and transparent reporting, and aiding their critical appraisal and
interpretation. The CONSORT Statement comprises a 25-item checklist and a flow diagram. The checklist items focus on
reporting how the trial was designed, analyzed, and interpreted; the flow diagram displays the progress of all participants
through the trial.
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påvirke vurderingen, for eksempel et nært kollegialt forhold eller vennskap (eller fiendskap!)
til forfatterne eller økonomiske interesser i manuskriptets tema.»
I arbeidet med å fremstille den enkle sjekklisten ligger også risiko for å overforenkle krav til
fagfellevurdering av innhold i FoU-rapport og Arbeidsnotat. Materialet ligger utenfor NVIs
beskrivelse/krav til poenggivende publikasjoner (Rapporteringsinstruksen). Det antas at
Forskningsutvalget står relativt fritt til å definere nivået på fagfellevurdering i denne
sammenhengen. Sjekklisten fra det norske OA-tidsskriftet Inspira er muligens omfattende for
formålet.
I takt med den generelle digitale utviklingen 2 og i relasjon til generelle nasjonale
forskningsetiske retningslinjer 3 bes Forskningsutvalget ta stilling til hvorvidt innholdet skal
publiseres med delingslisens for digitalt materiale (jf. avsnitt under).
I det videre skisseres to modeller som spenner fra svært enkel til enkel sjekkliste, som
utgangspunkt for endelig utforming. Listen innarbeides i dokumentet som dekan
underskriver (ref. vedlegg 2 og 3). Nord universitet har etablert retningslinjer for
forskningsdata (ref. nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata). Det
kan ikke utelukkes at datasett foreligger som grunnlag for publikasjonene saken omhandler.
Forhold rundt forskningsdata er innarbeidet i forslag til sjekkliste.
Svært enkel sjekkliste (se også vedlegg 2)
Fagfellen skriver under på følgende formulering :
•
•

Publikasjonen er vurdert etter gjeldende vitenskapelige standarder, nasjonale forskningsetiske
retningslinjer, samt retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet.
Det foreligger ikke egeninteresser/situasjon som er egnet til å påvirke vurderingen av innholdet i
denne publikasjonen, for eksempel nært kollegialt forhold eller vennskap til forfatter(ne) eller
økonomiske interesser i publikasjonens tema.

Enkel sjekkliste (se også vedlegg 3):
Fagfellen skriver under på at publikasjonen er gjennomgått med utgangspunkt i sjekkliste.
PUBLIKASJONEN ER GJENNOMGÅTT FOR FØLGENDE FORHOLD:
Informasjon om publikasjonen og evt. tilhørende data (kryss hvis relevant)
☐ Det fremgår hvem som har finansiert publikasjonen
☐ Nord universitet sine retningslinjer for forvaltning av forskningsdata er fulgt
☐ Forfatter har informert om hvor datasett er tilgjengelig (navn på og lenke til åpent dataarkiv)
☐ Det er redegjort for at generelle og/eller spesifikke forskningsetiske retningslinjer er fulgt
Faglig innhold (kryss hvis relevant)
☐ Metodevalg er i henhold til gjeldende faglige standarder/beste praksis
☐ Underliggende data støtter konklusjonen i publikasjonen
☐ Tabeller og figurer er konsistent med/støtter innholdet i publikasjonen
☐ Konklusjon er reproduserbar/kan verifiseres av andre enn forfatteren selv
☐ Benyttede referanser er adekvate og balanserte
2

I Nasjonalt vitenarkiv, som skal erstatte institusjonenes vitenarkiv, legges det opp til at materialet får en delingslisens ved
publisering (plan for implementering: juni 2022)
3 Nr 11 Tilgjengeliggjøring, Nr 12 Samfunnsansvar, Nr 13 Globalt ansvar. Se evt. vedlegg 1 for detaljer.
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Egenerklæring fra kvalitetssikrer
Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger egeninteresser/situasjon som er egnet til å påvirke
vurderingen av innholdet i denne publikasjonen, for eksempel nært kollegialt forhold eller vennskap
til forfatter(ne) eller økonomiske interesser i publikasjonens tema

Vurdering
I saken vurderes nivå for kvalitetssikring (fagfellevurdering/peer review) av innhold i FoUrapport og Arbeidsnotat. Det er lagt til grunn at fagfellen har nødvendig faglig innsikt til å
foreta arbeidet, og at kvalitetssikringen/fagfellevurderingen er åpen, dvs. at fagfellens
identitet er kjent.
Det legges opp til at endelig utforming av sjekklisten fastsettes i møtet. Forskningsutvalget
bes vurdere omfanget av en enkel sjekkliste, med utgangspunkt i to forelagte skisser.
Universitetsbiblioteket tilrår at materialet publiseres med en Creative Commons (CC)-lisens,
hvor forfatter klargjør hvordan innholdet kan nyttes videre/gjenbrukes 4. Konkret foreslås det
at materialet etter forfatters valg publiseres med en av de tre åpne delingslisensene som
gjelder for plan S 5. Lisensene er opplistet i rekkefølge under, hvor øverste er mest åpen:
•

CC BY 4.0

This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or
format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
CC BY includes the following elements:
BY

•

– Credit must be given to the creator

CC BY-SA 4.0
This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any
medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for
commercial use. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the
modified material under identical terms.
CC BY-SA includes the following elements:
BY
– Credit must be given to the creator
SA
– Adaptations must be shared under the same terms

CC BY-ND 4.0

4

Fra nettside om CC: Creative Commons licenses give everyone from individual creators to large institutions a standardized
way to grant the public permission to use their creative work under copyright law. From the reuser’s perspective, the
presence of a Creative Commons license on a copyrighted work answers the question, “What can I do with this work?”
5
Harmonisering, jf. «Hva er plan S og hva gjelder for norske forhold?» – se evt. mer på openaccess.no
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This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted
form only, and only so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial
use.
CC BY-ND includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

ND

– No derivatives or adaptations of the work are permitted

Saken legges frem for Forskningsutvalget for avklaring av tilstrekkelig/nødvendig
kvalitetssikringsnivå. Det tilrås at materialet publiseres med en av tre typer Creative
Commons (CC)-lisenser, etter forfatters valg. Bruken av CC-lisenstyper og -versjon tilrås
harmonisert med plan S.

Vedlegg:
1. Sjekklister peer review, Nasjonale forskningsetiske retningslinjer, CC-lisenser.
2. Svært enkel sjekkliste, innarbeidet i «dekanvedlegget» som følger publikasjonen
3. Enkel sjekkliste, innarbeidet i «dekanvedlegget» som følger publikasjonen
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VEDLEGG 1: Fagfellevurdering, sjekklister m.m.
arkivref 21/01486-2 - FU møte 02.09.21

KVALITETSSIKRING PUBLIKASJONSSERIENE – PEER REVIEW SJEKKLISTE, CC-LISENSER M.M.
Utgangspunkt: Sak 11/21 (arkivref 21/01486-1, møte 16.06.21) Publikasjonsserier Nord universitet – kvalitetssikring
av innhold innen publisering. Forskningsutvalget fattet slikt vedtak: «Dekan signerer rapporten etter intern
kvalitetssikring av fagperson som ikke er medforfatter. Fagpersonen utpekes av dekan. Det utarbeides en enkel
sjekkliste for kvalitetssikringsarbeidet.»

1 FAGFELLEVURDERING (PEER REVIEW)
FORMÅL MED PEER REVIEW – FORLAGENES OMTALER
Elsevier:
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
“Reviewers play a pivotal role in scholarly publishing. The peer review system exists to validate academic work, helps
to improve the quality of published research, and increases networking possibilities within research communities.”
Sage
“Peer review is essential for filtering out poor quality articles by assessing the validity and integrity of the research.
We value the work done by peer reviewers in the academic community, who facilitate the process of publication and
drive research within their fields of expertise.”
Springer Nature (via BioMed Central)
“Peer review is the system used to assess the quality of a manuscript before it is published. Independent researchers
in the relevant research area assess submitted manuscripts for originality, validity and significance to help editors
determine whether a manuscript should be published in their journal.”
https://www.biomedcentral.com/getpublished/peer-review-process
Taylor & Francis
“Peer review, also known as refereeing, is a collaborative process that allows independent experts in the same field
of research to evaluate and comment on manuscript submissions. The outcome of a peer review gives authors
feedback to improve their work and, critically, allows the editor to assess the paper’s suitability for publication.”
A guide to becoming a peer reviewer | Editor Resources (taylorandfrancis.com)
Wiley
“Peer review is designed to assess the validity, quality and often the originality of articles for publication. Its ultimate
purpose is to maintain the integrity of science by filtering out invalid or poor quality articles. From a publisher’s
perspective, peer review functions as a filter for content, directing better quality articles to better quality journals
and so creating journal brands. Running articles through the process of peer review adds value to them. For this
reason publishers need to make sure that peer review is robust.”
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/index.html
PLOS (OA megajournal)
“Choice. Credit. Transparency. There’s no one right way to peer review. We leave the decision in your hands
with our modular, opt-in approach to signed & published peer review, letting you decide what works best for you
and your manuscript”
https://plos.org/published-peer-review-history/
Inspira (norsk OA tidsskrift)
https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/peerReview
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HVORDAN GJENNOMFØRE PEER REVIEW – FORLAGENES BESKRIVELSER
Elsevier
How to conduct a review - https://www.elsevier.com/reviewers/how-to-review
Reviewer checklist: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2887708
NB: Journal specific guidelines
Sage
How to review articles - https://us.sagepub.com/en-us/nam/how-to-review-articles
Springer Nature
How to peer review, inkludert reviewers guide to peer review https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/how-to-peer-review
Wiley
How to perform a peer review - https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/how-to-perform-apeer-review/index.html Step by step-guide:
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/how-to-perform-a-peer-review/step-by-step-guideto-reviewing-a-manuscript.html
NB: Journal specific guidelines
Taylor & Francis
A guide to becoming a peer reviewer | Editor Resources (taylorandfrancis.com)
Peer Review Checklist hos T&F:
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VEDLEGG 1: Fagfellevurdering, sjekklister m.m.
arkivref 21/01486-2 - FU møte 02.09.21
PLOS (OA megajournal): Peer review checklist
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Tidsskriftet Inspira1 - Veiledning for fagfeller
Ved mottak av et manuskript vil redaktørene først vurdere om det passer innenfor publiseringsprofilen til tidsskriftet og
oppfyller grunnleggende standarder for kvalitet. Hvis manuskriptet passerer denne foreløpige redaksjonelle
gjennomgangen, er neste trinn en dobbelt blind fagfellevurdering av to uavhengige fagfeller som har en relevant
doktorgrad eller tilsvarende grad, og er kjent med de aktuelle emnene. Redaksjonen vil ta den endelige avgjørelsen om
aksept / avvisning av manuskriptet.
V U R D E RI N G S KR IT E R I E R
Som fagfelle for Inspira ber vi deg gi oss en generell vurdering av den vitenskapelige verdien til manuskriptet og især
kommentere følgende punkter:
1. Bør temaet og vinklingen på artikkelen publiseres i et vitenskapelig tidsskrift for anestesi- intensiv – og
operasjonssykepleiere?
2. Har forfatteren satt seg inn i relevant nasjonal og internasjonal forskning, og referert til denne på en relevant
måte?
3. Inneholder artikkelmanuskriptet nytt og originalt stoff?
Spesifikk vurdering:
1. Er tittelen konkret og beskrivende for artikkelens innhold?
2. Er det en logisk oppbygning av innledning/bakgrunn for studien opp mot formål/hensikt beskrives?
3. Synliggjøres studiens hensikt bra nok?
4. Beskrives studiens teoretiske perspektiv eller begreper tilfredsstillende?
5. Er metoden som er brukt hensiktsmessig i forhold til å besvare forskningsspørsmålet/ene?
6. Er forskningsdesign, forskningsmetodologi, utvalg, datasamling, prosedyre og analyse tilfredsstillende beskrevet?
7. Hvis svar på spørsmål 5. var nei, ville et annet forskningsdesign være bedre egnet til å besvare spørsmålet?
8. Presenteres en grundig vurdering av studiens kvalitet
(reliabilitet/validitet/overførbarhet/gyldighet/troverdighet/transparens osv)?
9. Er resultatene tilfredsstillende beskrevet?
10. Benyttes relevant og oppdatert forskning for diskusjon av resultater?
11. Er studiens konklusjon (er) støttet av datainnsamlingen/diskusjon?
12. Inneholder artikkelen relevante ”Implikasjoner” eller ”Videre forskning”?
13. Har artikkelmanuskriptet en form og et språk som gjør den lett å lese?
14. Er referanser nødvendige, korrekt, oppdatert og inneholder DOI-nummer?
15. Er figurer og tabeller selvforklarende, og er alle nødvendige?
16. Er etiske aspekter/overveielser ved forskningen ivaretatt?
17. Bruker forfatteren relevante retningslinjer for rapportering av forskning fra https://www.equator-network.org/ og
er dette redegjort for i artikkelen?
Med bakgrunn i dette vurderes artikkelen som:
• Akseptert
• Aksepter med mindre endringer/revisjoner
• Aksepter med omfattende endringer/revisjoner
• Avslått
Prosessen for fagfellevurdering er gjensidig anonym. Hvis du skal laste opp en fil i forbindelse med en vurdering, må du
passe på at identiteten din ikke kan utledes fra den, og at navnet ditt ikke vises i filegenskapene. Du finner mer
informasjon om hvordan man sikrer en anonym vurdering og instruksjoner for anonymisering av filer her.

1

Fra nettsiden: Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer av spesiell
relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere, slik at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med
pasientene i det kliniske feltet.

5

n publisering - 2. gangs behandling - 21/01486-2 Publikasjonsserier Nord universitet - Kvalitetssikring innen publisering - 2. gangs behandling : 21-01486-2 - Vedlegg 1 - Sjekkliste peer review, CC lisenser, forskningsetiske retnlinjer - FUmøte 2 sep -21

VEDLEGG 1: Fagfellevurdering, sjekklister m.m.
arkivref 21/01486-2 - FU møte 02.09.21

2 FORSKNINGSETIKK
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE (FEK) - https://www.forskningsetikk.no/

I tillegg til de generelle forskningsetiske retningslinjene (se under) finnes flere fagspesifikke retningslinjer og
veiledere innen
- Medisin og helsefag
- Naturvitenskap og teknologi
- Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teknologi
Nettsidene for FEK henviser også til europeiske retningslinjer for forskningsintegritet, se evt. mer inngående
informasjon på https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/ De generelle forskningsetiske retningslinjene
ble utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014. De er ikke ment som en erstatning for de
fagspesifikke retningslinjene, men som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de
som ikke selv er forskere.
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har i oppgave å vurdere søknader
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven - https://rekportalen.no/#hjem/home
Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for en periode på 4 år. NEM er klageinstans for vedtak i
REK.
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3 CREATIVE COMMONS-LISENSENE
Tekst under er hentet fra https://creativecommons.org/about/cclicenses/
Creative Commons licenses give everyone from individual creators to large institutions a standardized way to grant
the public permission to use their creative work under copyright law. From the reuser’s perspective, the presence of
a Creative Commons license on a copyrighted work answers the question, “What can I do with this work?”
There are six different license types, listed from most to least permissive here:

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format,
so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
CC BY includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

CC BY-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or
format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or
build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
CC BY-SA includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

SA

– Adaptations must be shared under the same terms

CC BY-NC: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or
format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.
It includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

NC

– Only noncommercial uses of the work are permitted

CC BY-NC-SA: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or
format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt,
or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
CC BY-NC-SA includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

NC

– Only noncommercial uses of the work are permitted

SA

– Adaptations must be shared under the same terms
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CC BY-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted
form only, and only so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
CC BY-ND includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

ND

– No derivatives or adaptations of the work are permitted

CC BY-NC-ND: This license allows reusers to copy and distribute the material in any medium or format in unadapted
form only, for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator.
CC BY-NC-ND includes the following elements:
BY

– Credit must be given to the creator

NC

– Only noncommercial uses of the work are permitted

ND

– No derivatives or adaptations of the work are permitted

The Creative Commons Public Domain Dedication
CC0 (aka CC Zero) is a public dedication tool, which allows creators to give up their copyright
and put their works into the worldwide public domain. CC0 allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon
the material in any medium or format, with no conditions.
Choosing a License
The six licenses and the public domain dedication tool give creators a range of options. The best way to decide which
is appropriate for you is to think about why you want to share your work, and how you hope others will use that
work. For help, try the Creative Commons License Chooser.
Before Licensing.
Before you apply a CC license or CC0 to your work, there are some important things to consider:
The licenses and CC0 cannot be revoked. This means once you apply a CC license to your material, anyone who
receives it may rely on that license for as long as the material is protected by copyright, even if you later stop
distributing it.
You must own or control copyright in the work. Only the copyright holder or someone with express permission
from the copyright holder can apply a CC license or CC0 to a copyrighted work. If you created a work in the scope of
your job, you may not be the holder of the copyright.
See this page for more pre-licensing considerations.
How to apply a CC license or CC0 to your work
CC-licensing your work is simple. All you have to do is choose the CC license that suits your needs and then
communicate this choice in a way that will be clear to people who come across your work. As part of this
communication, you should include a link to the license you’ve chosen.
This can be as simple as a bit of text stating and linking to the license in a copyright notice, like this:
© 2019. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.
…or as complex as embedding the license information on your website using the HTML code associated with the
particular license. Use the Creative Commons License Chooser to get the relevant HTML code.
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Forskningsutvalget tar saken til orientering
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Sammendrag
Inntjente EU- og NFR- midler er to av fire forskningsindikatorer (antall disputaser, inntjente EU- og
NFR-midler og publiseringspoeng) i den resultatbaserte omfordelingen (RBO) fra
Kunnskapsdepartementet.
Under følger en oversikt over status på innsendte EU- og NFR-søknader per 25. august 2021 og
inntjening for første tertial i 2021.

Saksframstilling

Tabell 1. NFR og RFF 2021. Antall søknader, antall innvilgede søknader, søkt beløp (NOK), innvilget
beløp (NOK) per 13. aug 2021*
RFF**
Fakultet

Antal
l
søkn

NFR
Søkt beløp

Innvilg
søkn

Innvilg
beløp

FBA
FLU
FSH

1

700000

1

700000

ADM
Totalt:

2

1400000

0

0

Søkt beløp

Innvilg
søkn.

12

142085000

1

6

84500000

Innvilget
beløp

Antall
søkn.

9218000

Søkt beløp

Innvilg
søkn.

Innvilget
beløp

12

142085000

1

9218000

0

6

84500000

0

0

32000000

0

4

32700000

0

0

13

145084000

3

24953000

13

145084000

3 24953000

12

136094000

1

108000

13

136794000

1

108000

2

7300000

1

2512000

2

7300000

1

2512000

48

547063000

6

36791000

50

548463000

3

FSV
HHN

Totalt RFF+NFR

Antall
søkn.

6 36791000

* Uten Internasjonale utlysninger (HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning) - 1 søknad (FBA), bevilgning 3865000
**RFF vurderes

Forskningsrådet har fortsatt flere utlysninger med frister i 2021 åpne, så statistikken om
Forskningsrådets søknader og bevilgninger kan fortsatt endres.
I sammenligning med 2020 (Tabell 2), har både antall innsendte søknader og bevilget beløp
gått ned.
Tabell 2. NFR og RFF 2020. Antall søknader, antall innvilgede søknader, søkt beløp (NOK), innvilget
beløp (NOK)*
RFF

NFR

Antall
søkn

Søkt beløp

Innvilget
beløp

Ant
all
søk
n.

FBA

3

1618000

2 1158000

15

151686000

3

18856000

18

153304000

5

20014000

FLU

2

1200000

0

11

136115000

2

19518000

13

137315000

2

19518000

FSH

1

500000

0

118849000

0

0

12

119349000

0

0

FSV

0

0

0

10

174138000

1

11908000

10

174138000

1

11908000

HHN

1

500000

1

500000

18

143885000

4

18742000

19

144385000

5

19242000

ADM

na

na

na

na

3

3462000

2

1838000

3

3462000

2

1838000

Fakultet

Innvilg
søkn

11

Totalt RFF+NFR
Søkt beløp

Innvilg
søkn.

Ant
all
søk
n.

Innvilget
beløp

Søkt beløp

Innvilg
søkn.

Innvilget
beløp

Totalt:

7
3818000
3 1658000
68
728135000
12 70862000
75
731953000
15 72520000
*uten HAVBRUK2 - Jose Beirao (ERA-NET) – 1 søknad (FBA) bevilgning 7244000; med to trukkede søknader NFR (FBA og HHN)

Selv om Nord har et mindre antall innsendte søknader og et mindre bevilget beløp hittil i
2021, er det viktig å notere at analyse av hoved evalueringskarakterene til søknadstype
«Forskerprosjekt» viser en betydelig økning i kvaliteten til Nords søknader. I 2021 fikk Nords
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søkere nesten dobbelt så mange 6-er og 7-er i hoved evalueringskarakter enn i fjor. Dette
viser til at det finnes et stor potensiale til å få flere bevilgninger i fremtiden.
Oversikt over Nords innvilgede NFR prosjekter hittil i året finnes i Tabell 3.
Tabell 3. Innvilgede NFR prosjekter per 25 aug. 2021
Fakultet

ADM

Prosjekttittel
Breeding and Evolution of Complex Traits in
Forskerprosjekt
Phytoplankton Cells
Indigenous homemaking as survivance:
Homemaking as cultural resilience to the effects
Forskerprosjekt
of colonization and assimilation
School absence in Norwegian primary schools.
Institutional understandings and responses
Forskerprosjekt
(SCANSchoolAbsence)
Koordinerings- og Til topps i marin forskning -kvinner i biovitenskap
støtteaktivitet
til oss
Koordinerings- og Research Mobility on attitudes Towards Electric
støtteaktivitet
vehicles
Koordinerings- og
støtteaktivitet
PES rammebevilgning 2021-2022

FBA

Internasjonale
utlysninger

FBA
FSV
FSV
FSV
HHN

Søknadstype

Non-Food Organic Resources - based feeds
optimised for salmon until post-smolt stages

Tabell 4. Inntjening EU, NFR, RFF og BOA (i 1000 NOK).
Ekstern inntjening
2018
EU
7 950
Norges forskningsråd
17 802
Regionale forskningsfond
8 040
Annen bidrags- og oppdragsfinansiert virks.
84 722
(BOA)
118 514
Sum ekstern prosjektvirksomhet

Prosjektleder
Christopher J. Hulatt

Innstilt
beløp
9218000

Astri Dankertsen

11999000

Ingrid Fylling

11954000

Ketil Eiane

1000000

Terje Mathisen
Irene Andreassen
Totalt:

Mette Sørensen

108000
2512000
36791000

3865000

2019

2020

6 780
23 392
4 776
91 506

8 908
20 707
4 421
70 009

3 541
8 623
1 354
26 707

3 093
6 183
1 675
22 748

126 454

104 045

40 225

33 699

1. Tert -21 1. Tert -20

Tabell 5. Oversikt over innsendte og registrerte søknader til H2020 og Horisont Europa i
2020 og 2021. I tillegg er det ca. 15 kjente søknadsinitiativ (inkl. MSCA PF søknader som
ikke er registrert i portalen per d.d.).

2020

År

Kortnavn

Utlysning

Frist Status
Jan. Innvilget

Fakultet
HHN

AUTOBarge

MSCA-ITN-2020

Algae4IBD

FNR-11-2020

Sep. Innvilget

FBA

CoFoodING

RUR-05-2020

Jan. Avslag
Feb. Avslag

HHN
FSV

RPGM

ERC-2020-COG

PaSenSI

SU-GOVERNANCE-09-2020

Mar. Avslag

FLU

BIGG

SwafS-26-2020

Apr. Avslag
Mai Avslag

HHN
FLU

Mai

Adm

Musika Peripherika CREA-INNOVLAB-2020
Nord

ERASMUS
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ParaPol

ERC-2020-ADG

Aug. Avslag

FSV ?

CIRCLE

LC-SC3-NZE-5-2020

Sep. Avslag

FBA

DIPUS

MSCA-IF-2020

Sep. Avslag

FLU

OOCYTOME

MSCA-IF-2020

Sep. Avslag

FBA

OMIfish

MSCA-IF-2020

Sep. Avslag

FBA

HuntAMPs

MSCA-IF-2020

EPIBOOST

H2020-LC-GD-2020-4

Sep. Avslag
Jan. Avslag

FBA
FBA

CAPCODE

H2020-LC-GD-2020-4

Jan.

Avslag

FSV

ENACT

ERC-2021-STG

Apr.

Avslag

HHN

ICE2030

ERASMUS

Jun.

Innsendt

Okt.

Registrert

FSV

Sep.

Registrert

FSH

TRUST-V2X

HORIZON-CL2-2021DEMOCRACY-01
HORIZON-HLTH-2021DISEASE-04
HORIZON-CL5-2021-D5-01

Sep.

Registrert

HHN

Europe30x30

MSCA-2021-PF

Okt.

Registrert

FBA

Okt.

Registrert

FBA

Okt.

Registrert

FBA

RELOAD

2021

EMBRACE

HORIZON-CL6-2021-BIODIV01
MPA Europe
Prediction2Respons HORIZON-CL6-2021-BIODIV01
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MULIG FELLES REDELIGHETSUTVALG MED NORDLANDSSYKEHUSET
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Nordlandssykehuset ønsker å samarbeide om et felles redelighetsutvalg
Alle forskningsinstitusjoner er etter Forskningsetikkloven pålagt å ha et utvalg som skal
behandle saker hvor det er mistanke om uredelighet i forskning. Ved Nord har vi
Forskningsetisk utvalg (FEU). Nordlandssykehuset (NLSH) har p.t. ikke eget utvalg og ønsker å
samarbeide med Nord om å opprette et felles redelighetsutvalg. Forskningsetikkloven åpner
for at forskningsinstitusjoner kan samarbeide om et felles redelighetsutvalg.
Samarbeid om felles utvalg er kommet i stand flere steder mellom universitet og
helseforskningsinstitusjoner. Helseforetakene i Nord-Trøndelag har igjennom Helse MidtNorge RHF inngått avtale om samarbeid om felles redelighetsutvalg med NTNU. Mens i
Tromsø samarbeider UiT og UNN.
Nord universitet er et langstrakt universitet med studiesteder i Nordland og Trøndelag. Vi
har tilknytning til ulike regioner, og det er viktig for oss å stadig bevare og utvikle denne
regionale tilknytningen. Vi ønsket derfor i utgangspunktet at også Helgelandssykehuset
skulle få samme mulighet til å knytte seg opp mot det samme felles utvalg, dersom det var
ønskelig fra Helgelandssykehusets side. Helgelandssykehuset har imidlertid opprettet et eget
utvalg nylig.
Etter henvendelse fra NLSH og Petter Øien, er pro-rektor forskning/AFU i dialog med NLSH
om og hvordan vi kan få til et samarbeid om felles redelighetsutvalg.
Hvordan kan et felles utvalg rigges?
UiT og UNN har valgt å kalle utvalget «felles redelighetsutvalg». Utvalget er imidlertid kun
felles når UNN har saker som skal til behandling. Utvalget utvides da med tre medlemmer fra
UNN i tillegg til de faste medlemmene fra UiT, jf. punkt 5 bokstav g i retningslinjene.
Representantene fra UNN deltar ikke ellers når utvalget behandler saker som kommer fra
UiT.
Løsningen som er benyttet over kan være praktisk og er mulig den enkleste. Det kan likevel
tenkes at læringsutbyttet vil være større i et utvalg som er rigget med faste representanter
fra de deltakende institusjoner. Institusjonene kan slik dra større veksel på hverandres
kunnskap på området. Det kan videre antas at vi bedre sikrer likebehandling av saker på
tvers av fagområde og institusjon. Det er derfor den løsningen som er skissert i utkastet til
samarbeidsavtale som NLSH har utarbeidet(se vedlegg).
I tillegg til å behandle konkrete saker om uredelighet arbeider FEU med å fremme kunnskap
om forskningsetikk ved institusjonen. Dette gjøres blant annet ved å avholde årlige
arrangement som workshop, konferanse eller seminar med forskningsetikk som tema, og
andre holdningsskapende aktiviteter. Gjennomføringen av arrangement vil være et felles
anliggende, hvor NLSH vil bidra i arbeidet og til det økonomiske på lik linje med Nord.
Underlagsdokumentene til FEU er mandatet (vedtatt 02.06.2017 i sak 15/01794 og Nords
forskningsetiske retningslinjer (vedtatt 06.09.2018 i rektorvedtak 18/02030). Det er sentralt
at innholdet i disse dokumentene er felles og i samsvar for begge institusjoner.
Hva vil være fordelene med samarbeidet?
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Ved å være to institusjoner vil sakstilfanget til utvalget øke. Økt aktivitet i utvalget løfter
kompetansen til medlemmene og er positivt for institusjonene og den kultur for
forskningsetikk som foreligger.
NLSH og Nord vil også komme tettere på hverandres forskning. Dette vil kunne bidra til, og
tilrettelegge for, økt samarbeid mellom fagmiljøene på fakultetene. Det er i dag ønske fra
begge institusjoner om mer samhandling og muligheter for deling av utstyr og kompetanse.

Vedlegg:
Utkast til samarbeidsavtale om felles redelighetsutvalg mellom Nord og NLSH
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AVTALE MELLOM NORD UNIVERSITET
OG
NORDLANDSSYKEHUSET HF
OM FELLES FORSKNINGSETISK UTVALG
Bakgrunn og formål for avtalen
Etter lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) § 6 andre ledd skal
forskningsinstitusjoner ha et redelighetsutvalg. Nord universitet har tidligere etablert et slik utvalg.
Denne avtalen innebærer et samarbeid med Nord som innebærer at Nordlandssykehuset HF kommer
inn som part i et felles redelighetsutvalg mellom partene. Utvalget vil da behandle saker som gjelder
Nord universitet, Nordlandssykehuset HF og forskere med tilsetting ved begge institusjonene.
Formålet med avtalen er:
1. Å sikre at forskning i regi av institusjonene skal være i henhold til anerkjente forskningsetiske
normer og retningslinjer og at mulige brudd på normene blir behandlet på en forsvarlig
måte.
2. Å fremme kunnskap og bevissthet om forskningsetikk blant forskere i Nord universitet og
Nordlandssykehuset HF.

Mandat
Forskningsetisk utvalg er et faglig uavhengig, rådgivende organ for forskning. Mandatet innebærer at
utvalget skal:
• Bidra til at forskningen ved Nord universitet og Nordlandssykehuset HF skjer etter
anerkjente, forskningsetiske normer.
• Fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål blant forskere og kandidater gjennom ulike
aktiviteter.
• Behandle og gi råd i enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd
på anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis, eller ved mistanke om
vitenskapelig uredelighet.
Utvalget kan også på eget initiativ og på prinsipielt grunnlag, uttale seg om forskningsetikk.
Utvalget kan foreslå tiltak, men ikke pålegge reaksjonsformer eller på annen måte forplikte
organisasjonene.
Det er viktig å opparbeide seg kompetanse i arbeid med redelighet i forskning. Forskningsetisk utvalg
har derfor ansvaret for å arrangere et årlig forskningsetisk seminar.

Utvalget – navn og sammensetning
Redelighetsutvalget for Nord universitet og Nordlandssykehuset HF navngis «Forskningsetisk utvalg
for Nord universitet og Nordlandssykehuset HF».
Nordlandssykehuset HF utnevner to faste medlemmer (med varaer) til utvalget i tillegg til en
sekretariatsfunksjon.
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Medlemmene av utvalget velges for tre år av gangen, med mulighet for forlengelse.
Forskningsutvalget ved Nordlandssykehuset HF vedtar hvem som representerer foretaket.

Rutiner, retningslinjer og saksbehandling
Organisasjonene utarbeider egne rutiner og retningslinjer for behandling av forskningsetiske
spørsmål. Nordlandssykehuset HF skal sikre at rutiner og retningslinjer er i samsvar med tilsvarende
ved Nord universitet. Nordlandssykehuset HF skal informere Nord universitet om sine retningslinjer.
Rutiner og retningslinjer skal blant annet tydeliggjøre følgende:
• Ansvar for all saksforberedelse for saker til felles forskningsetisk utvalg.
• Utnevnelse av egne medlemmer og varamedlemmer til utvalget.
• Ansvar for oppfølging av utvalgets uttalelse i egne klinikker/enheter.
På denne måten sikrer man harmonisert og kongruent saksbehandling og -forberedelser. Dette er
viktig for å oppnå god kvalitet på fremlegg til utvalget.

Økonomi
Partene bærer egne utgifter knyttet til behandling av saker om mulige brudd på forskningsetiske
retningslinjer, herunder saksforberedelser, deltakelse i møter og oppfølging av konklusjoner fra felles
forskningsetisk utvalg. Utgifter til felles arrangementer deles av partene.

Avtalens varighet og oppsigelse
Denne avtalen trer i kraft når begge partene har signert den og varer til den blir sagt opp av en av
partene eller den av andre grunner ikke er relevant eller formålstjenlig.
Avtalen kan sies opp av hver av partene med seks måneders skriftlig varsel.

Dato og underskrift
Denne avtalen er signert i to eksemplarer der partene beholder hvert sitt.

Sted og dato:

Sted og dato:

For Nord universitet

For Nordlandssykehuset HF
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MUNTLIG ORIENTERING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar sakene til orientering.
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12/21 Muntlig orientering
• Kort statusoppdatering arbeid med ph.d. i profesjonspraksis
• Resultater fra forskningsdata
• Rammeavtale konsulenter EU
• Støtte til Forskningsrådets søknader (februar 2022 utlysninger) og MSCA PF 2022
• Orientering forskningsledelseskurs til høsten
• Orientering om nominasjon nasjonal forskningsetisk komite (FEK)

