
PsykNettVest stimuleringsmidler for utvikling av forskningssøknader 2023-2024 

Med bakgrunn i vedtak i styringsgruppen 24.02. 2023 for PsykNettVest ønsker divisjons-

/klinikkdirektørene å stimulere til økt gjennomslag for forskningssøknader fra psykiske helse ved de 

fire Helseforetakene i Helse Vest. 

PsykNettVest ønsker å bidra til at forskningsmiljøene i 2024 kan oppnå en høyere tildelingsrate for 

nye søknader. Det avsettes en ramme på  kr 900 000,-. En kan søke om midler til kliniske 

forskningsstudier, samt søknader som omhandler helsetjenesteforskning og registerforskning innen  

psykisk helse området. PsykNettVest gjør det derfor mulig å søke støtte inntil kr 180 000,- til 

aktiviteter der miljøene jobber frem nye søknader (Flerårige forskningsstudier, PhD og  Postdoc 

søknader) til følgende eller tilsvarende instanser; 2023 HelseVest (Samarbeidsorganets utlysning til 

15.09.23), Norsk Forskningsråd (f.eks.; FRIMEDBIO, FRIPRO, BEDREHELSE), Stiftelsen DAM.  

Tildelte midler kan brukes til følgende aktiviteter/tiltak: Arrangering av møte og reisevirksomhet, 

innleie av ekstern eksperthjelp/ (review), frikjøp av klinikertid inntil 2  mnd. fulltid, evt. 4 mnd. deltid, 

refusjon av utlegg tilknyttet reisevirksomhet for brukere/medforskere ved møtedeltakelse. 

Forskere/klinikere innen psykisk helsevern i helseforetakene, Helse Vest RHF, kan søke. 

Søknadsfrist blir 15.09.2023 

Følgende vurderingskriterier ligger til grunn: 

 Bør omfatte alle foretakene Helse Vest, men minst 2 HF må delta i søknaden. 

 Prosjektet skal være et pasientnært forskningsprosjekt som skal sendes inn for vurdering 

(Samarbeidsorganet, NFR, Stiftelsen DAM) i 2023. 

 Søknader om frikjøp skal være forankret i foretakets ledelse. 

Søker har ikke selv anledning til å finansiere disse utgiftene på annet vis. Søknaden må inneholde 

følgende opplysninger: Navn på søker, navn på tilknyttet forskergruppe og hvilke HF som deltar i 

søknaden. En beskrivelse av innhold og type forskningssøknad en tenker seg utviklet, samt hva det 

søkes om med enkel kostnadsoppstilling. Se gjerne https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-

hovudoppgaver/forsking/forskingsmidlar/retningslinjer-og-skjema/formal-og-kriterium for viktige 

kriterier. 

Det er en forutsetning for tildeling at midlene tas ut i senest 30.09.24. Midlene kan ikke overføres til 

påfølgende år. Den som mottar midler må selv sørge for kommunikasjon med leder i PsykNettVest, for å avtale 

administrering av midlene. Faktiske kostnader må dokumenteres og tildeling utover faktiske kostnader trekkes 

tilbake/utbetales ikke.  Søknadene vil bli vurdert av PsykNettVest  arbeidsutvalg (forskningssjefene i våre 4 HF), 

ekstern fagfellevurdering samt med brukererepresentanter, før de forlegges klinikkdirektørene for endelig 

tildeling. Tildeling forventes å være klar ca. 20.12.23 

Søknader sendes til inge.joa@sus.no  innen 15.09.23. 
Inge Joa, Leder PsykNettVestStavanger Universitetssjukehus, Klinikker for  psykisk helsevern 

Tlf 51515038 mobil 91392373 PsykNettVest  www.tips-info.com 
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