
 
 
 

Forskningssøknad - mal 
Søknad til støttemidler fra HelseCampus Stavanger 
 Simulering   Samhandling   Sikkerhet 

 
Marker hvilke(n) av de 3 S’ene din søknad omhandler. Prosjektbeskrivelsen bør ikke 
overskride 3000 ord (inkludert fremdriftsplan, budsjett og formidlingsaktiviteter), 
referanselisten er ikke inkludert i ord begrensningen. Skriv kort og konisist, bruk 
beskrivelser som er enkle å forstå når du beskriver bakgrunnen og relevansen for 
prosjektet. Tydeligjør hva som er prosjektets målsetninger, hvilke av de 3 S’ene de 
understøtter, og hvordan dere planlegger å løse disse innen prosjektperioden og budsjett. 
Prosjektfinansieringen kan brukes til forprosjekter for utvikling av større søknader mot 
eksterne midler.  

 
A. INTRODUKSJON 

• Tittel 
• Prosjekt bakgrunn: 

o Hvor relevant er prosjektet og hvilken nytte vil det ha? 
• Forskningsmål: 

o Introduser og presiser hva forskningsmålene er, både hoved og 
sekundærmålene.  

 

B. «STATE OF THE ART» 
• Forskningsområdet: 

o Beskriv forholdet mellom dette prosjektet sett i lys av tidligere forskning 
innen feltet. Utdyp hvilke forskningsbehov dette prosjektet vil dekke i 
forhold til tidligere publisert kunnskap.  

o Tydeligjør hva som er nytt og orginalt med prosjektet og hvilke ambisjoner 
en har til resultatene.  

C. METODE 
• Gi en kort beskrivelse av forskningsmetoden(e) en vil bruke i prosjektet: kvalitativ, 

kvantitativ, observasjonsstudier etc.  
• Presenter de etiske dimensjonene (hvis noen) i prosjektet (registering av 

personlige data i NSD, REK godkjenning), lisensieringsbehov etc.  
 

D. FREMDRIFTSPLAN OG ORGANISERING  
• Presenter en oversikt av fremdriftsplanen (tabell format, inkluder viktige milepæler) 
• Beskriv organiseringen av prosjektet og kompetansen til samarbeidspartnerne. 

(Prosjektstøtten tildeles en konto ved UiS, slik at UiS må være en samarbeidspartner i 
prosjektet og kunne administrere bevilgningen.) 

• Hvis aktuelt, beskriv hvordan brukermedvirkning av ulike aktører er tatt hensyn til i prosjektet 
• Beskriv hvordan resultater/aktiviteter i prosjektet vil bli kommunisert/publisert.  

 
E. RESULTATER 

• Hvilke resultater kan en forvente av prosjektet? 
• Hvordan vil prosjektet bidra til ny kunnskap innen forskningsfeltet og i samfunnet forøvrig? 
• Hva blir det endelige produktet/resultatet i prosjektet? (forskningspublikasjon, en 

større søknad rettet mot eksterne forskningsmidler, en applikasjon/instrument, en 
protokoll etc.)  

F. BUDSJETT 
• Legg ved en beskrivelse og oversikt over hvilke kostnader en vil ha i prosjektet, gjerne knyttet 

opp mot de ulike aktivitetene en planlegger (eks. Utstyrskostnader, lønn, konsulent honorar, 
driftsmidler, applikasjonskostnader etc).   

 
G. REFERANSER 
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