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Norges forskningsråds evaluering av norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning 

Evalueringen viser at vårt fakultet har mange meget sterke forskningsmiljøer, men også miljøer med 

et klart forbedringspotensial. Evalueringen har hatt hovedfokus på vitenskapelig kvalitet og relevans. 

Temaer som strategi og forskningsledelse, rekruttering og samarbeid er også kartlagt og evaluert. 

De internasjonale fagekspertene har gitt våre beste forskningsmiljøer karakteren Utmerket - ”very 

good” og ”excellent”. Denne karakteren plasserer disse miljøene i verdenstoppen. Vi har også 

forskningsmiljøer som får en svakere karakter - "good” og ”fair". 

Det er et imponerende arbeid fagekspertene har gjort i Forskningsrådets største fagevaluering 

noensinne. Evalueringen er en unik mulighet for fakultetet til å kunne løfte forskningen til et høyere, 

internasjonalt nivå. Vi vil derfor nøye vurdere rådene fra fagekspertene om hvordan fagmiljøene og 

forskningen ved fakultet kan styrkes. 

Forskningsmiljøene som har en integrert forskningsaktivitet med universitetssykehusene, kommer 

særdeles godt ut. Dette bekrefter at vår forskningsstrategi om å samarbeide med 

universitetssykehusene og Helse Sør-Øst bl.a. om felles infrastruktur, kliniske materialer 

og forskningsmetoder, er riktig vei å gå for å oppnå forskning på høyt internasjonalt nivå. Gledelig er 

det også at flere av våre helsefaglige og basalmedisinske forskningsmiljøer har fått topp evaluering. 

Evalueringen påpeker blant annet at større forskningsgrupper gjør det gjennomgående bedre enn 

små, og at kritisk masse kan oppnås gjennom samarbeid. Flerfaglighet, investeringer i infrastruktur 

og fleksibel bruk av utstyr fremheves også som viktig for å løfte forskningen. Rapporten foreslår 

videre å tydeliggjøre karriereveier for unge forskere, og styrke likestilling i vitenskaplige 

toppstillinger.  

Fakultetsledelsen vil, i nært samarbeid med ledelsen ved instituttene og fagmiljøene, sørge for at det 

blir tatt gode grep for å rette opp de svakheter som påpekes i rapporten. Vi vil videre bruke 

evalueringen i vårt strategiske arbeid for å styrke faglige aktiviteter og forskningskvalitet. 


