Til helseforetak/sykehus som deltar i BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst

13. juni 2019

Midler til forskning i 2019-2020
Helse Sør-Øst RHF har avsatt 6 millioner kroner i BUP-prosjektet til
forskningsprosjekter i perioden 2019-2020. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget som
ledd i kvalitetsforbedring av tjenesten innen BUP-feltet. Høy faglig kvalitet og oppdatert
kompetanse skal gjøre det enda mer attraktivt å arbeide innen BUP. Det er et overordnet
mål å undersøke effekten av tiltak i BUP.
Dere inviteres herved til å melde inn forskningsprosjekter som dere ønsker støtte til.
Forskningsprosjektene kan være nye eller allerede i gang. Forskningen skal kunne
videreutvikles til en større doktorgrad-studie. Eksempler på temaområder kan være
evalueringsforskning på innføring av ny teknologi og nye arbeidsformer i
pasientbehandlingen/-oppfølgingen.
Det kan søkes midler for inntil 600 000 NOK per helseforetak/sykehus. Midlene gis som
en engangstildeling. Det er en løpende søknadsfrist. Siste mulighet til å søke er 1. februar
2020.
Søknaden sendes til postmottak@helse-sorost.no med kopi til elisabeth.arntzen@helsesorost.no.
NB: Det gjøres oppmerksom på at helseforetakene/sykehusene i tillegg kan søke om delfinansiering av en stipendiatstilling (50%) til en forskningsstudie i BUP. Her benyttes
offentlig søknad om forskningsmidler for studien, delfinansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsprosessen
1.
2.
3.
4.

Innsending av prosjektskisse (inntil to per helseforetak/sykehus)
Evaluering av skissen
Dialogfase
Innsending av endelig søknad

1. Innsending av prosjektskisse
Prosjektskissen skal være kortfattet (Word-dokument) på maks. 2 sider og inkludere:






Beskrivelse av tiltaket
Formålet med forskningen
Samarbeid innad i helseforetaket, med brukere, kommuner eller andre
helseforetak som arbeider med lignende problemstilling/ev. leverandører
Hva de tildelte midlene skal brukes til
Omtrentlig budsjett/støttebehov

Prosjektskissene sendes til postmottak@helse-sorost.no med kopi til
elisabeth.arntzen@helse-sorost.no.

2. Evaluering
Kvalitet og forventet nytteverdi av prosjektet vil bli evaluert med utgangspunkt i.
vurderingskriteriene for regionale forskningsmidler1. Det legges vekt på realisering og
gjennomføring av prosjektet, behovet for kvalitetsforbedring og styrket
kunnskapsgrunnlag, omfang av forbedringen og muligheter for implementering på kort
sikt.
Evaluering av innsendte prosjektskisser gjøres i Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med
HØKH (Helsetjenesteforskning i Ahus) innen 3 uker etter innsendt prosjektskisse.

3. Dialogfase
Etter evaluering av prosjektskissen vil det gis bistand til utforming av endelig søknad av
Helse Sør-Øst RHF. Dette vil gjøres gjennom telefonmøte og ev. fysisk møte med søker
for å sikre at prosjektene er likt forstått, at prosjektene styrkes og for å sikre at det
etableres grunnlag for videre samarbeid.
4. Innsending av endelig søknad
Etter dialogfasen inviteres søker til å sende inn en endelig søknad i form av en mer
utfyllende prosjektbeskrivelse på inntil 8 sider som dekker de samme innholdspunktene
som skissen. Sluttevaluering gjøres av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med HØKH og
midlene tildeles.
Søknaden skal forankres hos klinikkledelsen. Midlene kan disponeres som støtte til
prosjektkoordinator og annet støttepersonell samt tilskudd til driftsmidler, særskilte
kompetansebyggingstiltak for deltakere i prosjektet og lignede. Forskningsprosjektet
kan videreutvikles til doktorgradsstipend med 50 % del-finansiering fra BUP-prosjektet
i Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektleder skal være ansatt ved BUP i foretaket/sykehuset.

Søknadens innhold
Det gjøres rede for hvordan midlene skal benyttes, forskningen og kvalitetsforbedringen
av tjenestene. Her er det tatt utgangspunkt i malen som Helse Sør-Øst RHF tidligere har
brukt på sine utlysninger av forskningsmidler. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde
følgende elementer:



1

Introduksjon med fremstilling av problemstillinger og fagfeltets/tjenestens
status.
Beskrivelse av behov. Gi en kort oversikt over forventet nytte av prosjektet for
pasientbehandlingen, helsetjenesten og/eller helsetjenestens organisasjon og

https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler#viktige-lenker-og-maler











kvalitet. Beskriv hvordan resultatene vil komme til nytte for brukerne i et kort
tidsperspektiv.
Hypoteser, mål og milepæler med forventede resultater.
Prosjektmetodikk.
Prosjektdeltakere og organisasjon. Gi en kort presentasjon av prosjektets
samarbeidspartnere og deres roller.
Budsjett. Oversikt over prosjektets økonomi og hvordan de omsøkte
forskningsmidlene vil bli brukt.
Plan for implementering eller overføring av resultater fra forskningsprosjektet til
praksis i en realistisk tidsramme. Beskriv eventuelle avhengigheter til andre
områder som vil bidra til implementering.
Brukerinvolvering.
Prosjektbeskrivelse på maks 8 sider.
Kort CV og publikasjonsliste for prosjektleder.

Oppfølging
Fremdriften i prosjektene følges opp av prosjektgruppen i BUP-prosjektet. Alle
presenterer kort sluttrapport inkl. regnskapsrapport til prosjektgruppen.

