Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) utlysning av midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk
Formål
Nasjonale forskningsnettverk skal skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre
koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av de enkelte
forskningsmiljøene.

Utlysning av midler – inntil tre nettverk
NSG utlyser i 2019 midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det utlyses inntil kr. 1 million
årlig per nettverk. Nettverkene kan motta tildeling for tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere
tre år (3+3). Maksimal finansieringsperiode for slike nettverk er seks år.
NSG har med utgangspunkt i førende nasjonale og internasjonale forskningsstrategiske dokumenter identifisert
følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:
1. e-helse
2. persontilpasset medisin / big data
3. infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens

Relevante nettverksaktiviteter og organisering
Et nasjonalt forskningsnettverk bør:
• Legge til rette for samarbeidsprosjekter nasjonalt/ internasjonalt (eks: EU-prosjekter) gjennom f.eks.
forskerutveksling og søknadsprosesser om forskningsmidler
• Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/eller kurs som medvirker til kompetanseheving
• Samarbeide om eventuell drift og/eller utnyttelse av relevant infrastruktur
• Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter
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 videre til etablering av fagråd som skal fasilitere samordning og gi faglige råd. Fagrådet bør inkludere
personer fra sentrale forskningsgrupper der begge sektorer er representert og bestå av kandidater med ulik
forskningsbakgrunn.

Formelle krav
Et nasjonalt forskningsnettverk skal bestå av deltagere fra både universitet og helseforetak i alle fire
helseregioner. Midlene skal benyttes til strukturer som skaper merverdi for hele landet, ikke til finansiering av
enkeltprosjekter. Brukermedvirkning er obligatorisk i alle nettverk og skal synliggjøres i søknaden.
I søknaden skal det framgå:
• Hvilket behov nettverket skal dekke og hvilken merverdi som forventes
• Hvilke konkrete nettverksaktiviteter som skal utføres og hvordan aktivitetene skal skje, inkludert hvem
som skal ha ansvar for aktivitetene
• Hvilket forskningsmiljø som skal være koordinerende fagmiljø
• Hvilke forskningsgrupper som skal delta i nettverket

Søknadsbehandling
Retningslinjene for nasjonale forskningsnettverk fastslår at søknadene skal vurderes av en faglig kompetent
tverregional eller internasjonal vurderingskomité. Vurderingskomiteen består av ett medlem fra hver av de fire
regionene, hvorav to medlemmer fra UH-sektor og to medlemmer fra helseforetakene, samt en internasjonal
representant.
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Søknadene skal 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

Praktisk om søknadsvurdering og tildeling
- Utlysningsteksten publiseres august 2019
- Søkere skal benytte eSøknad (åpnes uke 35)
- Søknadsfrist: 4. oktober 2019
- Vedtak om tildeling fattes i november 2019

Vilkår og rapportering
Nettverk som har fått tildelt finansiering skal rapportere faglig og økonomisk til ansvarlig samarbeidsorgan hvert
år, gjennom eRapport. Årsrapporten skal inneholde en grundig beskrivelse av utførte aktiviteter i nettverket og
komplett årsregnskap. Dersom forskningsnettverket ser behov for større justeringer i sin opprinnelige plan, skal
det søkes til ansvarlig samarbeidsorgan om dette. Manglende rapportering, aktivitet eller framdrift av
nettverket kan føre til opphør av finansiering. Ansvarlig samarbeidsorgan rapporterer årlig videre til NSG.

