
Forskning
Mål og strategiske prioriteringer



Forskning – tre sektorer

Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og ved forskningsinstituttene

• UH-sektoren

• Helsesektoren

• Forskningsinstituttene



Målbilder forskning

Forskere i UH-sektoren, helsesektoren og ved forskningsinstituttene

• har tilgang til vitenskapelige publikasjoner, tidligere forskningsdata og offentlige data som grunnlag for sitt arbeid

• gjør resultater fra forskningen enkelt gjenfinnbare og om mulig tilgjengelige for gjenbruk

• har tilgang til et oversiktlig og brukervennlig tjenestetilbud som støtter faglige og administrative oppgaver

• har tilgang til tjenester som gjør det mulig å samhandle effektivt med andre forskere på tvers av fag og sektorer, 
nasjonalt og internasjonalt

• har tilgang til opplæring som gir kompetanse til å utnytte tjenestene optimalt

Forskningsledere på alle nivå

• har god tilgang på informasjon og beslutningsgrunnlag



Prioritering for forskningstjenester
• tiltak som gir forskerne en direkte nytteverdi

• tiltak som gir gevinst for de som skal levere støttetjenester til forskningen

• Tiltak som henger sammen med andre områder  - rekkefølge og avhengigheter

• Myndighetspålagte oppgaver og oppgaver som støtter politiske mål

To hovedsatsinger:

• Forenklet forskningsadministrasjon

• Åpen forskning



Forskningsadministrasjon
Mest mulig effektiv bruk av forskernes tid, gjøre det enkelt å velge god praksis

• Overordnet veikart for utvikling av fellestjenester for forskerne på tvers av UH-institusjoner, sykehus og 
forskningsinstitutter for bedre koordinering og god kommunikasjon

• Sammenhengende støttetjenester for både forskning og forskningsadministrative oppgaver gjennom alle trinn i 
forskningsprosessen

• Effektiv innhenting av informasjon og oversikt over norsk forskning gjennom å ha koblinger mellom Cristin og et nytt 
nasjonalt vitenarkiv

• Gjenbruk av informasjon mellom tjenestene gjennom etablering av felles masterdata

• Veiledning til forskere og støttepersonell på bruk av de ulike fellestjenestene



Åpen forskning
Økt kvalitet på forskningen, økt tilgang til og gjenbruk av forskningsresultater og data, økt gjennomsiktighet i vurdering 
av forskning og forskere

• God informasjon til alle gjennom openaccess.no

• Tilgang til forskningsdata og -publikasjoner for forskere, næringsliv og offentlig forvaltning

• Publiseringsavtaler der opphavsretten til publikasjoner ikke gis bort til forlagene

• Alle forskere skal ha mulighet til å publisere åpent

• Enkel tilgang til lagring av publikasjoner i vitenarkiv for alle

• Nasjonale tjenester som er samordnet med internasjonale strategier og tjenester

• Data fra norske forskningsprosjekter følger FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og 
gjenbrukbare). 

• Tilgang til tjenester for å samarbeide om datasett i løpet av et forskningsprosjekt

• Enklere tilgang til å bruke offentlige data som grunnlag for forskning
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