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Sak 02-2003   Helse Vests forskningsmidler 2004 - formål og kriterier
  

Innledning 
Forskning er en forutsetning for god kvalitet på helsetjenestene, og forskning skal foregå ved 
alle helseforetakene i Helse Vest. Helseregionen har som mål å styrke forsknings- og 
utviklingsarbeid, særlig innen klinisk forskning. Forskningsmidlenes sentrale rolle skal 
avspeile den viktige plass som forskning har i hele Helse Vest. Det vises her til de strategiske 
forskningsplaner for både Helse Vest, de enkelte helseforetakene og Universitetet i Bergen / 
Det medisinske fakultet. Fra 2004 er de statlige forskningsmidlene (regionsykehustilskuddets 
forskningsmidler) og de regionale forskningsmidlene slått sammen til en pott, med felles 
kriterier og felles vurderingskomite.  

  
Formål med forskningsmidlene 

        Intensjonen med forskningsmidlene er å fremme forskning og forskerutdanning i Helse Vest.  

        Forskningsmidlene skal gå til medisinsk forskning og annen helsetjenesteforskning.  

        Forskningsprosjektene skal ha tilknytning til Helse Vest/Universitetet i Bergen. 

        En vesentlig del av midlene skal gå til forskerutdanning gjennom utdeling av 
doktorgradsstipend. Hvor mange som deles ut hvert år, skal vurderes ut fra tilgjengelige 
midler og søknadskvalitet.  

        Forskningskvaliteten skal styrkes gjennom forskningsnettverk og forskningssamarbeid.  
  
  

Kriterier for tildeling av forskningsmidler 
        Søknadens og prosjektets vitenskapelige kvalitet (hovedkriterium). 

        Prosjektsøkers og forskningsmiljøets vitenskapelige kvalifikasjoner, kompetanse og 
resultater. 

        Prosjektets betydning for definerte satsingsområder ved Universitetet i Bergen og Helse Vest, 
og prosjektets betydning for nasjonale, multiregionale og regionale funksjoner.  

        Prosjekter som faller inn under disse kategoriene kan tildeles en større andel av 
forskningsmidlene årlig, (anslagsvis 5-10%). Kompetansesentre og andre 
forskningsgrupper som er en del av institusjonenes strategiske satsing oppfordres til å 
søke, likeledes forskningsgrupper som er internasjonalt ledende. 

     Prosjekter av innovativ karakter med stort utviklingspotensiale 

        Samarbeidsrelasjoner innen regionen.  

        Det skal gjøres rede for samarbeidsrelasjoner innen regionen, og relevante 
regionstilknyttete kompetansesentra innen det aktuelle fagfeltet skal være involvert.  
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Vurderingskomite 
  

Den faglig vurderingskomiteen skal legge fram innstilling til fordeling av forskningsmidlene 
innen den frist som er gitt av Det regionale samarbeidsorganet.  

Vurderingsgruppen har 7 medlemmer, sammensatt slik:  

        3 representanter  tilsatt i Helse Vest, hvorav 1 tilsatt i Helse Bergen, 1 i Helse Stavanger og 1 
i Helse Førde eller Helse Fonna. 

        3 representanter  tilsatt ved Universitetet i Bergen 

        1 representant fra forskningsrelevant institusjon utenfor Helse Vest / Universitetet i Bergen 

  
Universitetet i Bergen og helseforetakene oppnevner sine representanter i gruppen, mens Det 
regionale samarbeidsorganet oppnevner den eksterne representanten etter forslag fra Norges 
Forskningsråd. Den eksterne representanten kan gjerne komme fra et annet nordisk land, men 
må kunne beherske norsk.  

Alle medlemmer skal ha vesentlig forskningserfaring innen relevant disiplin. Begge kjønn 
skal være representert i gruppen, og den skal ha faglig bredde.  

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år. Helse Vest og Universitetet i Bergen skal ha en 
nyutnevnelse hvert år. Medlemmene kan gjenoppnevnes en gang.  

Under behandlingen av søknadene skal vanlige habiliteringsregler følges, jfr forvaltnings-
lovens kapittel II Om ugildhet.   

  

Søknaden 
        Det er utarbeidet eget søknadsskjema med veiledning for forskningsmidlene. 

        Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning ved Helse Bergen HF kan ved behov gi råd 
vedrørende prosjektutforming og søknadsskriving.  

        Det er anledning til å legge ved uttalelser fra avdelingsleder, instituttstyrer, senterleder eller 
annen samarbeidspartner. Dette er særlig viktig der prosjektet er en del av institusjonenes 
forskningsstrategiske satsing.  

        Foretaksledelse og instituttstyrer skal alltid informeres gjennom kopi av søknad. 

        Det kan søkes lønn til forskere og støttepersonell, drifts- og utstyrsmidler. Det kan også søkes 
om korttidsstipend.  

        Flerårige prosjekter kan forvente tildeling av midler i 3-5 år avhengig av prosjektets karakter 
og dokumentert framdrift. Det må søkes midler hvert år.  

        Rapportering av aktivitet og regnskap er obligatorisk. Regnskapene skal undertegnes av 
prosjektleder  og økonomidirektør ved den enkelte institusjon. Manglende rapportering vil ha 
konsekvenser for eventuell senere tildeling.  

  
 


