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Retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av Nasjonal
samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)
1. Formål med nasjonale forskningsnettverk
Formålet med de nasjonale nettverkene er å skape gode samarbeids-relasjoner som bidrar til
kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset
fagområde utover det som kan oppnås av de enkelte forskningsmiljøene.

2. Identifisering av nettverkstematikk
NSG skal før hver utlysning gjennomføre en identifisering av relevant tematikk for
nettverksutlysningen med utgangspunkt i førende nasjonale og internasjonale
forskningsstrategiske dokumenter. NSG kan også vurdere om relevante aktører skal gis
anledning til å melde inn forslag til fagområder.

3. Utlysning
NSG anbefaler at en helseregion tar ansvar for utlysnings- og tildelingsprosessen for nettverkene
når det skal utlyses midler til flere nye nettverk.
Regionen som påtar seg ansvaret for tildelingsprosessen utarbeider fullstendig utlysningstekst
og tilhørende dokumenter tilpasset den enkelte utlysning.

4. Formelle krav til nettverkene
Nettverket skal ha deltagere fra både universitet og helseforetak i alle fire regioner.
Brukermedvirkning er obligatorisk i alle nettverk.

I søknaden skal det framgå:
• hvilket behov nettverket skal dekke og hvilken merverdi som forventes
• hvilke konkrete nettverksaktiviteter som skal utføres
• hvilket forskningsmiljø som skal være koordinerende fagmiljø
• hvilke forskningsgrupper som skal delta i nettverket

5. Relevante nettverksaktiviteter
Et nasjonalt forskningsnettverk bør:
•

•
•

Legge til rette for samarbeidsprosjekter nasjonalt/ internasjonalt (eks: EU-prosjekter)
f.eks gjennom forskerutveksling og søknadsprosesser om forskningsmidler
Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/eller kurs som medvirker til
kompetanseheving
Samarbeide om ev. drift/ utnyttelse av relevant infrastruktur

•

Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter

6. Søknadsbehandling
Nettverkssøknadene skal vurderes av en faglig kompetent tverregional eller internasjonal
vurderingskomité. Søknadene vurderes ut fra følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

Søkermiljøets kvalitet
Søknadens utforming og kvalitet
Gjennomførbarhet av konkrete nettverkstiltak
Grad av tverregionalt samarbeid
Forventet nytteverdi
Potensial for internasjonal konkurransekraft
Plan for formidling av nettverkets aktiviteter og forskning som utgår fra nettverket

7. Etablering av nettverk
Den rangerte innstillingslisten fra vurderingskomiteen legges fram for endelig vedtak i det
regionale samarbeidsorganet som har ansvaret for utlysningen. Nettverkene mottar tildeling for
tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere tre år (3+3).

8. Organisering av nettverk
Hvert nettverk skal ha et koordinerende forskningsmiljø med ansvar for organisering og drift av
nettverket. Det koordinerende forskningsmiljøet har ansvar for den årlige rapporteringen til
ansvarlig samarbeidsorgan. Det oppfordres også til at forskningsnettverkene etablerer et fagråd
som skal fasilitere samordning og gi faglige råd. Fagrådet bør inkludere personer fra sentrale
forskningsgrupper innen temaet der begge sektorer er representert og bestå av kandidatene
med ulik forskningsbakgrunn.

9. Finansiering og varighet av nettverk

Det lyses ut inntil 1 mill/år per nettverk. Tildelingsbeløpet dekkes med like bidrag fra RHF- og
universitetssiden. Intern fordeling av kostnader mellom de regionale helseforetakene avgjøres i
det nasjonale AD-møtet, og tilsvarende i det nasjonale dekanmøtet for de fire medisinske
fakultetene.
Maksimal finansieringsperiode for nettverk er seks år.

10. Oppfølging av nettverk
Det skal rapporteres faglig til ansvarlig samarbeidsorgan årlig gjennom eRapport. Manglende
rapportering eller framdrift av nettverket kan føre til opphør av finansiering. Det ansvarlige
samarbeidsorganet rapporterer årlig videre til NSG.

11. Evaluering av nettverk
Innen tre år skal nettverket evalueres av en ekstern komité anbefalt av NSG.
I evalueringen av nettverkene bør det legges vekt på følgende indikatorer:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nettverkets formål og eventuelle prioriterte forskningsområder
Nettverkets oppbygging og struktur
Konkrete nettverksaktiviteter som finansieringen har bidratt til
Antall søknader med tverregional deltakelse fremmet til Norges forskningsråd, EU og
andre internasjonale finansieringskilder, og antall av disse som har fått tilslag.
Beskrivelse av samtlige prosjekter (abstract) og navn på nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
Plan for videreføring av drift dersom finansieringen fra regionale samarbeidsorgan
skulle opphøre
Antall felles tidsskriftspublikasjoner som utgår fra nettverkets prosjekter.
Antall populærvitenskapelige formidlinger som utgår fra felles prosjekter i nettverket.
Grad av brukermedvirkning i nettverkets arbeid.
Internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet nettverket (beskrivelse av bidrag,
publikasjoner og søknader)

