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Formål med forskningsmidlene  
Formålet med forskningsmidlene er at de skal medvirke til å sikre forskningsaktivitet i 
helseforetakene, og øke produktiviteten og kvaliteten på forskningen. Forskningsmidlene 
skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av 
forskningskompetanse i helseforetakene  

 De søkbare, frie forskningsmidlene skal få fram gode søknader på områder som er 
viktig for at helseforetakene skal kunne tilby gode helsetjenester. Det avgjørende 
kriteriet for de søkbare midlene er vitenskapelig kvalitet.  

 Forskningsmidlene skal gå til medisinsk og annen helsefaglig forskning, samt 
helsetjenesteforskning.  

 Søker må være ansatt [1] ved, eller ha formell tilknytning [2] til et helseforetak i 
regionen eller en helseinstitusjon som har avtale med Helse Vest [3].  

 Ved søknader om doktorgradsstipend må enten stipendiaten, hovedveileder eller 
prosjektleder være ansatt ved, eller ha formell tilknytning til et helseforetak i 
regionen eller ved en helseinstitusjon som har avtale med Helse Vest.  

 Forskningsprosjektene skal ha relevans for Helse Vest.  

 En vesentlig del av midlene skal gå til forskerutdanning og bygging av 
forskningskompetanse gjennom utdeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.  

 Forskningskvaliteten skal styrkes gjennom bygging av regionale 
forskningsnettverk  

 Forskningskvaliteten skal også styrkes gjennom internasjonalt og nasjonalt 
forskningssamarbeid.   

  

Kriterier for tildeling av forskningsmidler  
Søknadene vurderes ut fra 2 kriterier, kvalitet og relevans, der det avgjørende kriteriet 
er vitenskapelig kvalitet.  

Kvalitetskriteriet - vurdering av prosjektets, søkers og forskningsmiljøets 
vitenskapelige kvalitet (vekting 70 %). Følgende elementer inngår i kvalitetskriteriet:  

 Gjennomførbarhet i form av ressurstilgang og omfang i forhold til tidsramme  

                                                 
[1] Med ansatt menes et formelt ansettelsesforhold uavhengig av stillingsbrøk 
[2]Med formell tilknytning menes et forpliktende samarbeid nedfelt i avtale mellom de enhetene som inngår i 
forskningsgruppen/forskningssamarbeidet 

[3] En privat institusjon som har avtale og mottar hovedtyngden av sin finansiering fra det regionale helseforetaket og 
således inngår som en viktig bidragsyter for å understøtte det regionale helseforetaket sitt "sørge-for" ansvar 
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 Metodologisk styrke (soliditet): Det legges betydelig vekt på bruk av anerkjente 
vitenskapelige metoder, med god underbygging av påstander og konklusjoner, 
samt bruk av ny teknologi og tilstrekkelig statistisk datagrunnlag der dette er 
relevant  

 Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet, 
inkl. nyskapende bruk av teori og metode   

 Om prosjektet er en del av et større nasjonalt og internasjonalt samarbeid, samt 
miljøets internasjonal kontaktflate  

 Antall publikasjoner de siste fem årene og kvalitet på tidsskriftene der arbeidene 
er publisert (jfr. ISI-databasen og andre autoritetsregistre), samt patenter  

 Veiledererfaring og kandidatproduksjon  

Kandidater til doktorgrads- og postdoktorstipend vurderes i forhold til kvalitet 
(utdanning, karakterer og forskningserfaring) og arbeid med prosjektet (i form av 
rapporter/publikasjoner). For helt nyutdannede kandidater vil kravene til prosjektarbeid 
og rapporter være noe mindre. 

  

Relevanskriteriet - vurdering av regionale satsingsområder og samarbeid, samt 
relevans for Helse Vest i forhold til å kunne tilby gode helsetjenester, (vekting 30 %). 
Følgende elementer inngår i relevanskriteriet:  

 Prosjektets relevans for Helse Vests mulighet til å tilby gode helsetjenester,  
 Prosjektet skal være pasientrettet eller understøtte pasientbehandlingen i 

vid forstand  
 Gjelder klinisk og translasjonell forskning 

 Betydning for og tilknytning til satsingsområder i Helse Vest jf. Det regionale 
samarbeidsorganets forskningsstrategi og tematiske satsinger.  

 Samarbeid i regionen  
 Involvering av flere av foretakene og andre institusjoner i regionen, 

herunder nevnes særskilt de mindre foretakene og de private, ideelle 
institusjonene  

 Grad av integrering av tverrfaglige og komplementære forskningsmiljø 

  

Søknadskategorier 

Det kan søkes om navngitte doktorgrads- og postdoktorstipend, korttidsstipend inntil 6 
måneder til avslutning av doktorgradsarbeid, korttidsprosjekter, utenlandsstipend og 
flerårige prosjekter. 

Doktorgradsstipendiater skal være tatt opp i doktorgradsprogram, som hovedregel ved et 
universitet i regionen. Dersom dette ikke er gjort ved søknadstidspunktet, skal 
dokumentasjon på dette ettersendes innen 3 måneder.  

Det forutsettes at postdoktorstipendiatene planlegger et utenlandsopphold ved relevant 
forskningsinstitusjon i løpet av stipendiatperioden, se for øvrig Helse Vests retningslinjer 
for postdoktorstipend.  

Flerårige prosjekter kan forvente tildeling av midler i 3-5 år avhengig av prosjektets 
karakter og dokumentert framdrift. Etter førstegangs tildeling, vil videre finansiering 
være avhengig av årlig framdriftsrapport, som skal sendes inn i forbindelse med den 
årlige søknadsprosessen.  Ved første års tildeling avgjøres hvor mange år det enkelte 
prosjekt kan få midler. 

De som får innvilget flerårige doktorgrads- eller postdoktorstipend fra Helse Vest, trenger 
ikke søke hvert år.  
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Det kan søkes lønn til forskere og støttepersonell, drifts- og utstyrsmidler. 

Dersom det søkes om utstyr skal det gjøres rede for hvilke miljøer som vil kunne benytte 
utstyret. Eierskap til utstyret skal være avklart, og vedlikehold skal sikres gjennom at 
anskaffelsen inkluderer flerårige servicepakker. Dersom utstyret finnes ved 
institusjonen, i geografisk nærhet eller det er sikret tilgang til utstyret gjennom nasjonale 
avtaler, skal søker godtgjøre behovet for å duplisere utstyret. Utstyr som kjøpes inn via 
Helse Vests forskningsmidler skal etter nærmere avtale kunne benyttes av alle 
interessenter.  

De søkbare forskningsmidlene fordeles slik mellom de ulike søknadskategoriene:  

 Forskerutdanning: 60 %  

 Korttidsprosjekter: 5 %  

 Flerårige prosjekter: 35 % 

Forskerutdanningen innbefatter doktorgrads- og postdoktorstipend, inkludert 
korttidsstipend for fullføring av doktorgrad. Et langsiktig mål er at av totalt antall stipend 
skal 2/3 gå til doktorgradsstipend og 1/3 til postdoktorstipend. 

  

Se også det regionale samarbeidsorganets nettside: www.samarbeidsorganet.helse-
vest.no: 

 Utlysning av forskningsmidlene 2009 

 Retningslinjer for søknadsvurdering 
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