
 

 
  

   
   

 
 
Organisering av forskning ved St. Olavs Hospital HF 
Forskning er en av foretakets fire pålagte hovedoppgaver. Ledelse og organisering av forskning 
skal derfor integreres i foretakets linjeorganisasjon. St. Olavs Hospital er forskningsansvarlig 
institusjon for all forskning på pasienter og biologisk materiale ved det integrerte 
universitetssykehus. Se Helseforskningsloven  
 

Ansvar og myndighet 
Klinikksjefene har ansvaret for klinikkens forskning og er av administrerende direktør delegert 
nødvendig myndighet for å kunne ivareta dette ansvaret. 
 
For å ivareta ansvaret skal klinikksjefen sørge for: 

 Utarbeidelse av strategi og handlingsplan for klinikkens forskning 

 Sikring av at prosedyrer i EQS «Forskning og utvikling» følges 
http://eqsstolav/index.pl?pid=stolav 

 Oversikt over pågående forskningsprosjekter i Cristins prosjektdatabase 

 Registrering av klinikkens forskningsaktivitet i Cristin 

 Rapportering av ressursforbruk til forskning i henhold til NIFUs rapporteringssystem 
  Klinikksjefen skal godkjenne alle klinikkens forskningsprosjekter før oppstart. 

 
 

Forskningsorganisering på klinikknivå 
Forskningsleder  
Hver klinikk skal ha en forskningsleder som er rådgiver for klinikksjef i forskningsspørsmål. 
Forskningsleder skal være fast medlem av klinikkens ledergruppe og ikke ha andre oppgaver i 
ledergruppen.  
Forskningsleder forutsettes å ha forskningskompetanse og skal være leder av klinikkens 
forskningsutvalg. Gjennom dette har forskningsleder det faglige ansvaret for klinikkens 
forskningsvirksomhet og ansvar for å utarbeide og implementere klinikkens forskningsstrategi. 
Klinikkens forskningsleder bør være bindeleddet mellom klinikken og Det medisinske fakultet 
(DMF), og samarbeide tett med instituttleder og forskningsgruppeledere. Forskningsleder bør 
fortrinnsvis selv ha en bistilling ved DMF. 
 

Forskningsutvalg 
Klinikkens forskningsutvalg er forskningsfaglig rådgivende organ for klinikksjef og ledes av 
forskningsleder. Utvalget bør sammensettes slik at det avspeiler klinikkens forskningsprofil og 
strategi. De av klinikkens avdelinger som er forskningsaktive bør være representert og man bør 
sikre representasjon fra helsefagene og yngre forskere. Man bør søke kontinuitet ved at hvert av 
medlemmene har en funksjonstid på tre år. 
Forskningsutvalget har blant annet følgende overordnede oppgaver: 

 Utarbeide og revidere overordnede forskningsplaner for klinikken med korte og langsiktige mål 
og prioritere satsningsområder for medisinsk og helsefaglig forskning. 

 Anbefale bruk av forskningsmidler og forskningsressurser. 

 Arbeide for forskerrekruttering både internt i klinikken og eksternt. 

 Kvalitetssikre søknader og nye forskningsprosjekter før disse behandles av klinikksjef.  
For større klinikker med mange avdelinger kan dette delegeres til avdelingsnivå. 

 Vurdere nye søknader i henhold til klinikkens forskningsstrategi og handlingsplan. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
http://eqsstolav/cgi-bin/document_list.pl?pid=stolav&amp;doc_cat=598&amp;UnitID=1284
http://eqsstolav/index.pl?pid=stolav
https://www.cristin.no/app/projects/
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/13.0.29.19.0.10.5.1#anker


 Samordne klinikkens forskningssatsning for å styrke rekruttering og ekstern finansiering av 
forskning. 

 
 

Forskningsorganisering på foretaksnivå 
Forskningsavdelingen ved forskningsdirektør har ansvaret for forskningen på foretaksnivå og 
rapporterer til administrerende direktør. Forskningsdirektøren er rådgiver for administrerende 
direktør i forskningsspørsmål og medlem av administrerende direktørs ledergruppe. 
Forskningsdirektøren gir råd og innstiller i alle forhold som har med forskning å gjøre på 
foretaksovergripende nivå og har ansvaret for foretakets sentrale administrasjon av forskning. 
 
Forskningsdirektør skal ha en forskningssjef i sin stab som også fungerer som stedfortreder. 
 
Det integrerte universitetssykehuset har et felles forskningsutvalg (FFU) hvor ledelsen av utvalget 
alternerer mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet. Mandat FFU. 
 
Klinikkens forskningsledere samles i Forskningslederforum, ledet av forskningsdirektør, minimum 
2 ganger per halvår.  
 

Organisasjonskart Forskningsavdelingen 
 

 
 

 

http://www.ntnu.no/documents/10268/1221071659/Revidert+mandat+FFU+2014.pdf/0b0d9afd-b615-4525-865c-802e3d5af1cd

