
Obligatorisk skisse til søknad om Strategisk forskningsområde OUS 2022-2027 
 
 

Nøkkelinformasjon – se også full utlysningstekst (key information from the call): 
 
Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse kan bli selektert til endelig finalerunde høsten 2021. 
Siste frist for obligatorisk skisse er 7. mai 2021 kl. 24.00 til post.forskning@ous-hf.no  
 

 Hver klinikk er tildelt en kvote1 på et maksimalt antall søknader (3, 2 eller 1 søknad per klinikk basert på 
klinikkens forskningsaktivitet mål i publikasjoner siste tre år), hvor klinikken har prosjektleder/PI. 
Prosjektleder skal være ansatt i den klinikk som er vertsklinikk for søknaden. 

 Klinikkene kan delta ubegrenset i andre klinikkers søknader, da samarbeid på tvers i OUS er et viktig 
mål med satsingen. 

 Klinikkleder må sørge for en intern prosess med habilitet i seleksjon av søknader. Klinikkleder og 
klinikkens forskningsleder har ansvar for å håndtere denne prosessen, i samråd med klinikkens 
forskningsutvalg. Forskningsleder må sørge for innsending av klinikkens prioriterte søknader.    

 Prosjektleder skal ha maksimalt 12 års erfaring etter avlagt doktorgrad - se spesifiserte krav i 
utlysningen, herunder regler for fratrekk for permisjoner. 

 Klinikker som sender inn mer enn én søknad skal sørge for at minst én av søknadene har kvinnelig 
prosjektleder. Klinikker som kun sender inn én søknad skal ha kvinnelig prosjektleder eller med-
prosjektleder (Co-PI). Det stilles samme krav til maksimalt 12 års erfaring for eventuell Co-PI. 

 Se for øvrig krav og mer detaljerte beskrivelser i utlysningsteksten (lenke)  
 

 
 
Hovedhensikten med den obligatoriske skisserunden er å bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i 
søknader som ikke i tilstrekkelig grad vil oppfylle kriteriene eller som vurderes som forskningsmessig 
svakere enn konkurrerende søknader.  Skissene vil bli vurdert av OUS’ eksterne Scientific Advisory Board, 
som på bakgrunn av skissene vil selektere om lag 10 søknader og invitere disse til en finalerunde med mer 
detaljert søknad høsten 2021. 
 
Skissen må følge malen på neste side. Skissen skal skrives på engelsk. Selve skissen (ekskl. vedlegg) skal 
ikke overskride 4 sider, inkludert referanser og ev. figurer. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 
pkt. skrift (Calibri) og enkel linjeavstand. For evt. referanseliste eller figurtekster kan skriftstørrelse 9 
benyttes. En skisse som ikke følger malen, vil ikke bli vurdert i den videre prosessen.   
 
  

                                                    
1 Kvoter: 3 søknader: KLM, KRE, MED, KIT, 2 søknader: PHA, NVR, HLK 1 søknad: øvrige klinikker 



OUS Strategic Research Areas 2022-2027 – mandatory application form, stage 1. 
 
1. Project title  

 
 

2. Name and affiliation of leader (PI) and division that will have the main responsibility 

Name: 
Division: 
Date of dissertation: 
Name and date of dissertation for Co-PI (if applicable – not mandatory):  

3. Project summary  

Maximum 100 words: 
 
 

4. Research objectives  

 
 
 

5. Project plan, incl. plan for implementation of results in clinical practice at OUS  
and description of strategic importance for the hospital  

Project plan of max 2,5 pages in total shall include:  
1) Project description , incl. references 
2) Description of strategic importance, incl. impact and implementation  

 
 

6. Budget: Tentative plans for how the funding from OUS will be spent  

Max per application NOK 1.2 million per year for six years. Equipment that cost more than 100 000 NOK 
will not be funded (investments). Budgets should be for salaries and other running costs/consumables. 
Unused funds cannot be transferred from one year to another (internal funding) 

7. Briefly describe how the project intends to involve users (i.e. patients/dependents) 

 
 

 

8. Project organisation. List three or more research groups from at least two different divisions at OUS 
and external collaboration partners 

Briefly describe the synergies between the groups 
 

 
 
 

9. Attachments (in addition to the max 4 pages) 

 List important publications from the key researchers/main partners relevant to the call. Do not attach 
a total list of publications. If relevant: name other examples of research achievements, such as 
patents, software, novel assays and reagents, IPR, policy changes etc. Max 1 page 

 CV from PI, max 2 pages, and Co-PI (if applicable). Include the H-index according to web of science. 

 Short CV, max 1 page, from up to 4 other key researchers in the project.  

 Letter of support from Head of division 
 

List of attachments: 
 

 
 


