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Retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG (Nasjonal
samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)
Innledning
NSG har fra 2006 godkjent etablering av seks nasjonale forskningsnettverk, med finansiering fra
de regionale samarbeidsorganene. En evaluering gjennomført i 2016 avdekket et behov for
endrede retningslinjer for disse nettverkene, blant annet med tanke på etablering, oppfølging og
rapportering. Arbeidsgruppen som hadde gjennomført evalueringen, la frem sin rapport på møte
i NSG i mai. I august 2016 ble den samme gruppen bedt om å foreslå retningslinjer for nye
nettverk i regi av NSG, som ble lagt frem for NSG i november 2016. Arbeidsgruppen identifiserte
under arbeidet noen prinsipielle utfordringer som ble drøftet på møtet, blant annet relatert til
finansiering av nettverk og forholdet mellom NSG og de to sektorene.

1. Identifisering av nettverkstematikk
NSG skal før hver utlysning gjennomføre en identifisering av relevant tematikk for
nettverksutlysningen. Som utgangspunkt tas førende nasjonale og internasjonale
forskningsstrategiske dokumenter. NSG kan også vurdere om relevante aktører skal gis
anledning til å melde inn forslag til fagområder.
NSG anbefaler at en av de fire regionene tar ansvar for utlysnings-, evaluerings- og
tildelingsprosessen for det enkelte nettverk. Det forventes at ansvaret for nettverk fordeles
mellom regionene.

2. Utlysning
Basert på NSG sine retningslinjer for nasjonale nettverk lager den regionen som påtar seg
ansvaret, fullstendig utlysningstekst og tilhørende dokumenter tilpasset den enkelte utlysning.
Den praktiske gjennomføringen av prosessen, fra annonsering av utlysning til
søknadshåndtering og oppfølging etter tildeling, forutsettes avklart i regionalt samarbeidsorgan.
Prosessen koordineres med NSG’s møteplan.

3. Formelle krav til søknaden






Midlene skal brukes til strukturer som skaper faglig merverdi, ikke til finansiering av
enkeltprosjekter
Søknaden skal utgå enten fra helseforetak eller universitet, og nettverket skal ha
deltakere fra alle fire regioner
Nettverket skal være tilknyttet både helseforetak og universitet.
Brukermedvirkning skal være et absolutt krav og skal synliggjøres i søknaden.
Søknaden skal vise
 hvilke behov et slikt nettverk skal dekke, og hvilken merverdi som forventes
 hvilke konkrete aktiviteter som skal utføres
 i hvilken nettverkskonstruksjon disse aktivitetene skal skje
 hvem som skal ha ansvaret for hva
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4. Søknadsbehandling
Nettverkssøknadene vurderes av en tverregional vurderingskomité. Søknadene vurderes ut fra
følgende:







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

5. Etablering av nettverk
Etter kvalitets- og nyttevurdering i tverregional komite legges forslag til rangert tildelingsliste
frem 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).

6. Finansiering av nettverk
Det lyses ut inntil 1 mill/år per nettverk. Kostnadene fordeles likt mellom 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.

7. Oppfølging/evaluering av nettverk
Det skal rapporteres faglig og økonomisk til ansvarlig samarbeidsorgan årlig gjennom eRapport.
Betydelige avvik kan føre til opphør av finansiering. Samarbeidsorganet rapporterer årlig videre
til NSG. Innen tre år skal nettverket evalueres av en ekstern komité anbefalt av NSG. Maksimal
finansieringsperiode for nettverk er seks år.

8. Evalueringskriterier for nettverk
Nettverkene skal evalueres ut fra 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
De ti viktigste populærvitenskapelige formidlinger som utgår fra felles prosjekter i
nettverket.
Grad av brukermedvirkning i nettverkets arbeid.
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Internasjonale samarbeidspartnere tilknyttet nettverket (beskrivelse av bidrag,
publikasjoner og søknader)
Økonomi

