
Helse Sør-Øst RHF 
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 

NSGs nasjonale satsingsområder/-
nettverk  

Nasjonal forskningskonferanse 15. november 2012 



Satsingsområde = nettverk 

• En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på 
nasjonal konsensus blant partene og organiseres som et 
nettverk av forskningsmiljøer innen et temaområde.  

 

• Nettverket samarbeider om utnyttelse av infrastruktur, 
gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med 
felles publisering, og avholder faglige og strategiske møter. 

 



Fem nasjonale forskningsnettverk 

NevroNor Unikard 
Alvorlige 

psyk. lidelser 
(NORSMI) 

Kreft MSPSS 
Helsetjeneste-

forskning 

Under etablering 



Fem nasjonale forskningsnettverk 

Nasjonalt forskningsnettverk: Ansvarlig: 

NevroNor Forskningsrådet 

Unikard Samarbeidsorganet for 
Helse Midt-Norge – NTNU 

Alvorlige psykiske lidelser 
(NORSMI) 

Samarbeidsorganet for 
Helse Sør-Øst - UiO 

Muskel- og skjelettplager, skader 
og sykdommer 

Kreft 

Helsetjenesteforskning (under 
etablering) 



Prosedyre for etablering 
• NSG har vedtatt en prosedyre for etablering av nasjonale 

nettverk. 



Formål 
• Styrket forskningskvalitet og -produksjon som kommer 

helsetjenesten til gode. 

 

• Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser i 
forskningsmiljøene. 

 

• Bedre flerregional eller nasjonal koordinering av 
forskningsmiljøene. 

 

• Økt bidrag til den internasjonale kunnskapsproduksjonen 
innen forskningsområdet. 

 



Kriterier for beslutning  
Satsingsområder bør innfri flere av følgende kriterier: 

 

• Forskningen gjelder store folkesykdommer. 
 

• Forskningen kan bidra til bedre organisering av 
helsetjenesten.  
 

• Satsingen bidrar til videreutvikling av sterke 
forskningsmiljøer.  

 



Alle satsingsområder skal være vurdert som 
gjennomførbare og med forventet nytte. Kriteriene er: 
 

• God faglig kvalitet på forskningsmiljøene samlet sett. 
 

• Tilstrekkelig antall deltakende miljøer. 
 

• Realistiske muligheter for finansiering. 
 

• God organisering av satsingsområdet 
 

• Forventet nytte av flerregionalt (og nordisk/ 
internasjonalt) samarbeid. 

 



Andre forventede effekter 

• Økt oppmerksomhet/ synliggjøring innad i 
forskningsmiljøene og utad i offentligheten. 

 

• Styrket rekruttering og andre synergieffekter. 

 



Fremgangsmåte for identifisering og 
beslutning om satsingsområder  

Forslag til 
nettverk 

Vurdering i 
SOene 

Nasjonal 
skrivegruppe 

nedsettes 

NSG tilråd 
igangsetting 

Endelig 
beslutning i 

SOene 



Finansiering 

Viktig å skille mellom: 
 

• Drift av nettverket 
 

• Finansiering av forskningsprosjekter tilknyttet nettverket 
 

 



Finansiering av nettverket 

• Ansvarlig samarbeidsorgan forplikter seg til å bevilge 
minimum 1,0 – 1,5 mill. kr årlig til drift av nettverket i 
satsingsområdet.  
 

• Disse midlene kan benyttes til ansettelse av koordinator, 
gjennomføring av fagseminarer, møtevirksomhet, 
forskerutveksling og større konferanser.  

 



Finansiering av forskningsprosjekter 

Må søkes om midler fra potensielle kilder, f.eks: 

 

• De fire regionale samarbeidsorganene  
 

• Norges forskningsråd 
 

• De fire regionale helseforetakene, helseforetakene, 
universitetene og høyskolene. 
 

• Andre kilder: EU, frivillige organisasjoner, private 
forskningsfond, etc. 

 



Organisering og gjennomføring 

MSPSS 

Styrings- 

gruppe 

Fagråd Deltagende 
miljøer 

Koordinerende 
miljø 



Faglig rapporteringslinje 

NSG 

Fagråd 
Ansvarlig samarbeids-organ 

Institusjon med koordinerende forskningsmiljø  

Koordinator for den nasjonale forsknings-satsingen 

Ansvarlig samarbeidsorgan 

Institusjon - koordinerende 

forskningsmiljø  

Koordinator  for satsingen 


