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Strategisk forskningsprogram: 

Retningslinjer for egenandeler til etablering av større sentre og 
prosjekter 
 
Haukeland universitetssykehus ønsker å synliggjøre og belønne forskere som når opp i konkurransen 
om etablering av større sentre og prosjekter. Det er med bakgrunn i dette satt av midler til 
finansiering av egenandeler til slike sentre og prosjekter.  

 
Bakgrunn 

 
I tråd med Haukeland universitetssykehus sin strategi for forskning og innovasjon (2012-2016) er det 
etablert et strategisk forskningsprogram ved foretaket. Programmet skal blant annet ivareta 
spissfunksjoner, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forskning på områder av særskilt 
betydning for helsetjenestetilbudet. 

 
Strategisk forskningsprogram inneholder blant annet et insentivprogram for egenandeler til større 
sentre og prosjekter. Etablering av slike sentre og prosjekter forutsetter betydelige bidrag fra 
vertsinstitusjonen. Med de avsatte midlene gjennom strategisk forskningsprogram kan Haukeland 
universitetssykehus tilby en forutsigbarhet for forskerne ved at man allerede på søknadstidspunktet 
kan få klarhet i hva foretaket kan bidra med utover tilrettelegging, god infrastruktur og 
støttetjenester.  
 

Egenandeler til større sentre og prosjekter 
 
Egenandeler til etablering av større sentre og prosjekter omfatter etablering av KG. Jebsen-sentre, 
Senter for fremragende forskning (SFF), Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) samt større 
strategisk viktige forskningsprosjekter med krav om vesentlige egenandeler.  
 
Tildelte midler skal inngå som sykehusets egenandel i aktuelle sentre og prosjekter.  
 
Følgende presiseringer gjelder:  

 Haukeland universitetssykehus må være vertsinstitusjon, partnerinstitusjon, 
konsortiedeltaker eller lignende for senteret/prosjektet. 

 Lovnader om egenandeler gis i form av støttebrev fra Forsknings- og utviklingsavdelingen før 
innsending av søknad om ekstern finansiering. Egenandelen er avgrenset til og utløses bare 
dersom søknaden blir innvilget hos den eksterne finansieringskilden.  

 Ettersom det alt er gjort faglig vurdering etter søknad om ekstern finansiering vil det ikke 
være nødvendig å vurdere kvaliteten på søknader ytterligere. 

 Dersom senteret/prosjektet blir tildelt midler i henhold til retningslinjene for «egenandeler 
til større sentre og prosjekter» kan samme senter/prosjekt ikke bli tildelt midler fra 
insentivordningen «tilleggsfinansiering for EU- og Forskningsrådmidler». 

 Midlene blir tildelt avdelingen/klinikken ved prosjektleders forskningsgruppe, og skal 
regnskapsførers i foretaket. 
   

Det kan bli bedt om faglig rapport for hvordan midlene har blitt anvendt i tråd med formål og kriterier 
i disse retningslinjene (f.eks. ved kopi av rapportering til KG. Jebsen/Forskningsrådet).  
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Tildeling 

 
Midlene blir tildelt fortløpende. Størrelsen på tildelingen vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til 
søknadens totalbudsjett og føringer som er satt av den eksterne finansieringskilden. Midlene er ikke 
overførbare. 
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