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Innstilling til vedtak:
Rapporten tas til etterretning og framlagte anbefalinger støttes.

Begrunnelse:
Det er vedtatt i FS at Handlingsplanen skal være gjenstand for årlig rapportering med synliggjøring
av måloppnåelse. Disse rapportene er inndelt etter kjerneområdene. Årets rapport forskning tar for
seg resultatene på indikatorene; ekstern finansiering, publikasjonspoeng og Open Access. I tillegg
beskrives de gjennomgående tiltak som er gjort for å støtte søknader til konkurransearenaer.
Resultatene ses i lys av KDs målsetninger for forskning; 1) høy kvalitet i forskning og 2) forskning
for velferd, verdiskapning og omstilling. Rapporten avsluttes med en anbefaling for oppfølging av
identifiserte utfordringer.
Kort oppsummert viser rapporten at:
-

Søknadsaktiviteten er variabel. Antall innvilgede søknader synker i 2017
Inntektene øker fram mot 2015, for så å avta med 2017 som bunnår
Gjennomsnittlig ekstern inntekt pr UFF er redusert med 22% de siste 5 år
Helsefak ligger stabilt rundt 1,0 publikasjonspoeng pr UFF fra 2015-2017
På fakultetsnivå har Helsefak nådd målet om 20% forfatterandeler på nivå 2
Fakultetet har en jevn økning i antall Open Access-publiseringer med 60% OA i 2017
Det har vært jobbet med å etablere støttetjenester for å utvikle unge forskertalent for arenaer
som TFS, FRIPRO og ERC i 2017

Administrasjonen gjør følgende anbefalinger basert på resultat og diskusjon:
1. Kommende revidering av handlingsplan i forbindelse med oppdatert strategiplan bør i
større grad harmoniseres med nasjonale parameter og målsetninger for forskning.
2. Fra 1.1.2020 må forskningsresultater fra prosjekter finansiert av EU og Forskningsrådet
publiseres i rene OA-tidsskrifter. Fakultetet bør derfor øke kompetansen om Open Access
og Open Science.
3. Sett i lys av signert DORA-erklæring bør fakultetet avvente avklaring fra UiT sentralt om
vi skal videreføre måltallet for forfatterandeler nivå 2 publisering.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

4. Fakultetet bør jobbe videre med bevisstgjøring av publiseringspoeng, forfatterskap og
Vancouveranbefalingen.
5. Få av våre forskere søker ekstern finansiering. Administrasjonen ønsker derfor å
undersøke nærmere årsaken til dette og foreslå et måltall for søknadsaktivitet per UFF.
6. Det bør vurderes å opprette en «nettverksdatabase» for gjennomførte utenlandsopphold av
våre forskere. Dette vil gi unge forskere tilgang til de etablerte forskernes internasjonale
nettverk og utreisekompetanse.
7. For å utvikle fakultetets sektornettverk og tverrsektorsamarbeid og for å styrke de
individuelle karrieremulighetene, anbefales det å utrede alternativer for pliktarbeid i
stipendiatstillinger (ph.d.). Det bør også utredes hvordan vi bedre kan utnytte ordningen
for næringslivs-ph.d. og offentlig-ph.d.
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