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SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten 
1. Senterstrategi  

Sentrale målsettinger SHARE will become an internationally recognized research centre by 
reforming the quality and safety of current healthcare systems (micro, 
meso, macro level) using a new and comprehensive resilience in 
Healthcare (RiH) framework.  
SHARE’s vision of reforming the quality and safety of current healthcare 
systems will develop within six strategic research priorities:  
1) Patient and stakeholder involvement (PSI) 
2) Collaborative learning 
3) Resilience in the emergency chain 
4) Resilience in the continuity chain 
5) International comparative studies 
6) RiH theoretical framework and indicators 

Sentrale virkemidler Incentiver for mobilitet, høy grad av medforskere (pasienter, pårørende, 
klinikere og andre aktører i helsesystemet), utvikling av protokoller for 
felles internasjonale studier, professor II stillinger, formidlingsstrategi, 
SHARE samlokalisering (gjennomført januar 2018), SHARE 
gjestekontorer for SNLA/ NTNU Gjøvik, etc. 

  
2. Eiere av senteret Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og 

NTNU Gjøvik 
3. Forskningsområder Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten 
4. Etableringsår 2017 
5. Senterstyre  

Styreleder Uta Gjertsen, SNLA 
Styremedlemmer  Representanter fra Universitetet i Stavanger (UiS): 

Henriette Thune, prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige 
fakultet 
Stig Erlend Bjønness, PhD stipendiat 
Torunn Strømme (vararepresentant), PhD stipendiat og universitetslektor 
Ingrid Tjoflåt, dosent sykepleie 
Ove Njå (vararepresentant), professor risikostyring 
 
Representanter fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA):  
Uta Gjertsen, forskningssjef (styreleder) 
Kristi Cecilie Grønvold Bache (vararepresentant), seniorforsker 
 
Representanter fra NTNU Gjøvik: 
Marie Louise Hall-Lord, professor helsevitenskap 
Randi Ballangrud (vararepresentant), førsteamanuensis helsevitenskap 
 
Eksterne representanter: 
Åsa Mäkitalo, Universitetet i Gøteborg, professor pedagogikk 



Side 2 

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, generalsekretær 
Adrian Lorentsson (vararepresentant), Mental Helse Ungdom, 
kommunikasjonsdirektør 

Antall møter i løpet av året 2-3 (2 i 2018) 
6. Senteret som samspillsarena 

mellom UiS, SNLA og NTNU 
Gjøvik og med andre aktører  

Senterets historie knyttet til en samarbeidsavtale mellom UiS og NTNU 
Gjøvik (siden 2014) gjør at samspillet allerede er etablert mellom de to 
eierne knyttet til PhD-prosjekter og prosjektutvikling. Også mellom UiS og 
SNLA er det et etablert samarbeid knyttet til PhD-prosjekter og utdanning.  
Samspill med andre aktører i helsesystemet skjer kontinuerlig gjennom de 
enkelte forskningsprosjektene i SHARE. 
Se også punkt 13 for tiltak formidling og samfunnskontakt. 

7. Hovedtall i finansiering av 
forskningen ved senteret  

Dette punktet trenger ikke å fylles ut av forskningssentrene. Analyse- og 
økonomiavdelingen og forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS vil 
sammen med IRIS fremskaffe disse tallene. Tallene vil sendes i etterkant 
til lederen av forskningssenteret. 

8. Status i forhold til senterets 
overordnede strategi og 
vurdering av hvordan senteret 
bidrar til økt FoU hos eierne  

SHARE ble vedtatt av UiS-styret i mars 2017. Det siste året har blitt brukt 
til å få på plass konsortieavtale, administrative ressurser, budsjett- og 
økonomisystemer, etablering av styre og felles møtearenaer på tvers av 
de tre eierne. 
Senteret bidrar til økt FoU hos eierne gjennom allerede etablert samarbeid 
knyttet til PhD-prosjekter og utvikling av nye forskningsprosjekter. 
 

9. Markedsmessige resultater i 
form av kommersialisering og 
lignende 

Ikke aktuelt 

10. Vitenskapelig publisering som 
er registrert i Cristin 

 

Antall publiseringspoeng 26,3 
 Andel på nivå 2 15,5 

Avlagte PhDer 1 (Cecilie Haraldseid) 
11. Antall FoU-årsverk utført ved 

senteret totalt og fordelt på 
UiS, IRIS og andre 

Totalt: 34,9 
UiS – 21,7 
NTNU Gjøvik - 10 
SNLA – 3,2 

12. Sentrale utfordringer i tiden 
fremover 

Oppstart av to store forskningsprosjekter samtidig høsten 2018 (RiH, 
QUALClinStud).  
Bedre integrering av forskerne på tvers av UiS, SNLA og NTNU Gjøvik. 
Deltagelse i EU-søknader.  

13. Sentrale tiltak for formidling 
og samfunnskontakt 

Det vil utvikles en egen SHARE formidlingsstrategi i løpet av 2018.  
Det vil i tillegg lages en egen Patient- and Stakeholder Involvement (PSI) 
strategi (ref satsningsområde 1 under sentrale målsettinger) 

14. Antall PhD-stipendiater 
tilknyttet senteret 

21 (totalt antall stipendiater, ikke korrigert for 50% stillinger, i tillegg 
kommer 5 som er i ansettelsesprosess) 

 
UiS/ SNLA/ NTNU Gjøvik, 16. april 2018 

 

 

Karina Aase, senterleder                                                        Uta Gjertsen, styreleder 
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