
 
 
UTLYSNING: OUS’ strategiske forskningsområder 2019-2024 

Rammer: 
Søknadsfrist: 1. februar 2019  
Varighet: Seks år, forutsatt godkjent midtveisevaluering etter tre år  
Finansiering: 1,2 mill. kr. per prosjekt per år, dvs. inntil 7,2 mill. kr. per prosjekt over hele 
perioden. Det innvilges tre prosjekter med oppstart 2019 og planlegges for tre nye fra 2022.  

Formål:  
Utlysningen er en videreføring og justering av ordningen med Fokuserte forskningsområder i 
OUS. OUS ønsker med dette å styrke nye tverrdisiplinære forskningsprosjekter av høy 
kvalitet. Satsingenes formål er: 
• å forbedre kvalitet i pasientbehandling/diagnostikk i samarbeid med våre brukere – 

prosjektene skal dekke aktuelle behov og være nyskapende,  
• å etablere nye faglige samarbeidskonstellasjoner på tvers av avdelinger og klinikker i 

OUS, i tillegg til å samarbeide bredt eksternt, 
• å bidra til karrierebygging for yngre forskere ved å gi særlig talentfulle forskere en 

selvstendig rolle i prosjektet,  
• å dra nytte av eksisterende infrastrukturer og kompetansemiljøer (teknologier, utstyr, 

kjernefasiliteter etc.), samt 
• å bidra til at flere miljøer blir internasjonalt konkurransedyktige - det forventes at det 

søkes om større nasjonale og internasjonale tildelinger som en del av satsingen. 

Krav til søknaden: 
• Forskningen skal være knyttet til kliniske aktiviteter ved OUS og bidra til å forbedre 

pasientbehandlingen.  
• Minst tre forskningsgrupper med komplementær ekspertise fra ulike avdelinger og 

klinikker ved OUS skal være aktivt involvert, dvs. ikke «løse» nettverk. Prosjektleders 
klinikk skal stå som hovedansvarlig for gjennomføring av prosjektet og forvalte midlene, 
men hver involverte klinikk er ansvarlig for sitt bidrag.  

• Prosjektleder må ha et ansettelsesforhold ved OUS. 
• Involverte grupper kan være en del av en eksisterende satsing, senter e.l., men må inngå 

i en ny samarbeidskonstellasjon med et nytt formål som skiller seg klart fra eksisterende 
satsinger/sentre. Dette innebærer at tidligere satsingsområder i OUS (Fokuserte 
forskningsområder 2014-2018), SFF-er, SFI-er, KG Jebsen-sentre o.l. ikke kan søke 
forlengelse eller toppfinansiering med eksisterende formål og sammensetning.  

• Prosjektene skal ha brukermedvirkning. Dette kan gjennomføres på ulike måter som må 
vurderes i hvert tilfelle og beskrives i søknaden.  

• Budsjett: Søknadsbeløp kan ikke overstige 1,2 mill. kroner pr år. Midlene kan benyttes til 
lønns- og driftsmidler (ikke til utstyrsinvesteringer av verdi over 100.000 kroner).  

Søknadsprosess:  
• Hver prosjektansvarlig klinikk kan sende inn maksimalt 3 søknader. Klinikkene kan for 

øvrig delta i ubegrenset antall konstellasjoner som partner i andre klinikkers søknader. 



• Søknad skal være forankret i klinikkledelsen og være vurdert av klinikkens 
forskningsutvalg. Habilitet må håndteres i denne prosessen. 

• Språk: Søknaden skal skrives på engelsk. Innsendelse: Sendes inn som 1 samlet pdf per 
søknad av klinikkens forskningsleder, på vegne av klinikkleder. 

Seleksjonsprosess:  
• Søknadene vil bli evaluert av OUS’ Scientific Advisory Board  
• Komiteen vil gi en kort tilbakemelding på søknadene. 
• Komiteen avgir sin innstilling til administrerende direktør ved OUS, som beslutter 

tildelingen. 
• Stab forskning, innovasjon og utdanning administrer ordningen og følger opp 

søknadshåndtering, årlige tildelinger og midtveisevaluering. 
 

Evalueringskriterier/Evaluation criteria (for the committee):  
The scoring scale will be used as a guideline for further discussions leading up to the final 
ranking by the committee:  

• Scientific quality of proposal (1-7 points with 7 as the best) 

o Excellence and novelty of proposal 

• Feasibility and implementation (1-7 points) 

o Research plan and budget/plans for spending the money. 

o Plan for implementation of research results in clinical practice at OUS 

o Patient benefit and involvement of users 

• Research environments (1-7 points)  

o Quality and competence of the involved research groups  

o Complementarities of the groups and new synergies 

o International collaborations 

o Involvement of young, talented researchers in the project 

o Publication record and other examples of important research achievements by 
key researchers in the project (such as patents, software, novel assays and 
reagents, IPR, policy changes etc.)., according to the DORA recommendations 

• Strategic importance for the hospital (1-7 points)  
Based on the recommendation from head of division 

 

https://sfdora.org/read/
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