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Høringsuttalelse 
NOU2011:6 Et åpnere forskningssystem 
 
 
Departementet ber om synspunkter på de problemstillinger og løsninger utvalget drøfter, med et 
spesielt fokus på utvalgets forslag om etablering av et sett indikatorer som kan bli et verktøy på 
ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk 
forskning.  
 
Dokumentet fokuserer på forskningen innenfor universitets- og høyskolesektoren, det er liten omtale 
av instituttsektoren, og forskningsaktiviteten innenfor helsesektoren er helt summarisk behandlet. Vi 
merker oss at Kreftregisteret, som har forskning som en av sine tre hovedoppgaver, ikke er omtalt i 
utredningen, og finner i det hele tatt at det er vanskelig å plassere Kreftregisteret innenfor det 
forskningssystemet som beskrives.  
 
På denne bakgrunn er det naturlig nok flere problemstillinger i dette dokumentet som det ikke er 
relevant eller mulig for Kreftregisteret å kommentere.  Vi vil derfor kun kommentere enkelte sider 
som berører vår virksomhet i større eller mindre grad.  
 
Utvalgets hovedforslag er utvikling av et norsk forskningsbarometer som skal vise forholdet mellom 
ressursinnsats og resultater. Aktuelle indikatorer som nevnes er publiseringer, siteringer, tidsbruk, 
antall doktorgrader og internasjonalt samarbeid og finansiering. Kreftregisteret stiller seg positive til 
et slikt barometer, men vi er overrasket over det ganske ensidige fokuset på forskningsinterne 
indikatorer, i en utredning som for øvrig (i tråd med mandatet) legger så stor vekt på forskningens 
samfunnsnytte. Vi vil ikke avvise nytten av de nevnte indikatorene, men anser at de kun har 
begrenset verdi når det gjelder forskningsevaluering og knapt noen verdi når det gjelder evaluering 
av samfunnsnytten. Vi tror imidlertid at indikatorer som skal måle samfunnsnytten vanskelig kan 
være universelle for all forskning, men sannsynligvis må være sektorspesifikke.  
 
Utvalgets generelle oppfatning er at mest mulig fri konkurranse om midler er gunstig for å bidra til 
effektiv ressursbruk, og stiller seg i tråd med dette svært kritisk til den store sum som går til norsk 
helseforskning via RHFene. Utredningen gir etter vårt syn ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
hvor vellykket det har vært å kanalisere store summer av helseforskningsmidlene via RHFene. 
Kreftregisteret er imidlertid enig i at det er viktig å legge til en bredest mulig søknadsmasse til de 
ulike finansieringskildene, og deler utvalgets syn om at det er et problem at helseforskere utenfor 
foretakssystemet har fått store begrensninger i hvor de kan søke nasjonale forskningsmidler. For 
Kreftregisteret er det et spesielt uheldig utslag av dette systemet at vi, på tross av at vi er organisert 
som en selvstendig enhet innenfor Helse Sør-Øst, ikke er gitt anledning til å søke midler fra RHFet 
uten å ha medarbeidere fra andre enheter innen RHFet. Slike utslag indikerer at ordningen med 
RHF-finansiering av forskning innen egen sektor bør modifiseres. Det er viktig at ikke 



 

 

finansieringsordninger vanskeliggjør samarbeid mellom forskere fra ulike sektorer innen forsknings-
Norge.  
 
 
Utvalget foreslår en felles, nasjonal forskningspot, hvor alle forskere uavhengig av institusjon eller 
sektor kan søke om midler. Kreftregisteret kan ikke se at det vil være mulig for noen faggrupper eller 
paneler å evaluere alle typer forskningsprosjekter fra alle fagområder opp mot hverandre på en god 
måte, og mener at sektorprinsippet med tematiske satsninger er en gunstig ordning. Utvalgets 
motvilje mot tematiske satsninger/programforskning synes for øvrig å stå i en viss motsetning til 
fokuset på den samfunnsmessige nytten av offentlig finansiert forskning.  
    
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Giske Ursin 
Direktør 
Kreftregisteret  
                                                                                        Kristina Kjærheim 
                                                                                        Nestleder, Forskningsavdelingen 
                                                                                        Kreftregisteret 

 


