
 

 

Retningslinjer for Norske Kvinners Sanitetsforenings fond for 
Forskning og Utvikling (FoU)  

 
1. Retningslinjene revurderes ved behov i henhold til hvilke satsningsområder innen 

forskning Norske Kvinners Sanitetsforening vil prioritere, og i henhold til pris og 
lønnsjusteringer i samfunnet.  

 
2. Alle flerårige søknader om fornyet støtte går rett til behandling i Sentralstyret. 

 
3. FoU midler tildeles det formål det er søkt for og skal etterkomme organisasjonens 

krav om regnskap og revisjon, samt administrativ forankring og formidling av 
resultat, spesifisert i kontrakter mellom N.K.S og aktuell prosjektleder.  

 
4. Det kan ikke bevilges midler til andre organisasjoner, til drift, eller til 

delfinansiering. 
 

5. Søknadsprosessen er elektronisk, og søknadsskjema med veiledning lastes ned 
via Norske Kvinners Sanitetsforenings nettsider: www.sanitetskvinnene.no 

 
6. Det er en felles søknadsfrist for alle N.K.S.’ fond på høsten.  

 
7. For å bli registrert som søker, og for å få behandlet søknaden kreves: 

Personopplysninger og et kort sammendrag av prosjektbeskrivelse på norsk. 
Sammendraget må inneholde: bakgrunn, målsetting, målgruppe, forventede 
resultater/prosjektets betydning, fremdriftsplan, budsjett og søknadsbeløpet. 
Prosjektet skal beskrive produktet av FoU aktiviteten. Den skal ha en plan for 
formidling og bruk av resultater 
 

8. Til forskningssøknadene kreves egen protokoll som også inkluderer etikk, 
opplysninger om metode og prosjektets vitenskaplige betydning samt 
gjennomføringsplan. Prosjektplan og forskningsprotokoll kan være på engelsk.  

 
9. Søknaden fremmes elektronisk som e-post til forskningsansvarlig, som registrerer 

søknaden og bistår søkere med veiledning i prosessen, samt kvalitetssikrer 
søknadens innhold og er saksbehandler i prosessen.  

 
10.  I tilfeller hvor administrasjonen trenger ytterligere bistand og ekstern vurdering   

            innhentes sakkyndig konsulentbistand fra et ekspertpanel og/eller fra andre     
            faglige rådgivere.  
 

http://www.sanitetskvinnene.no/


11. Ekspertpanelet bistår i vurderingen av nye forskningssøknader. Ekspertpanelet 
arbeider via e-post, og får oversendt nye søknader til konfidensiell vurdering. 
Ekspertpanelet har en viktig rolle mht. å vurdere forskningssøknadenes 
forskningstekniske og vitenskaplige kvalitet. Ekspertpanelet følger egne 
retningslinjer for habilitetsvurdering ved behandling av forskningssøknader 

 
12.  Administrasjonen innstiller til Sentralstyret i prioritert rekkefølge innen de enkelte  
       fond etter egen kvalitativ vurdering og evt. uttalelsene fra organisasjonens  
       ekspertpanel og/eller øvrige sakkyndige. 

 
13.   Sentralstyret behandler innstillingen i begynnelsen av desember  

 
14.   Sentralstyret står fritt til å tildele hele eller deler av rammebevilgningen for det  
        enkelte år. Ubenyttede midler tilbakeføres til det aktuelle fondet. Det kan     
        også bevilges midler fra fri kapital. 
 
15.   Ved søknad om doktorgradsstipendier bør det innstilles at midler utbetales i  

             minimum tre år. Midler for år 2 og 3 må da øremerkes ved overføring av ny   
             rammebevilling. Det kreves ny søknad for hvert år med rapportert  

        god framdrift. Er prosjektet ikke avsluttet innen 3 år, er det mulig å søke om  
        tilleggsbevilgning.  
 
16.  Ved søknad om post.doc stipend bør det innstilles at midler utbetales i 1-2 år.         
 
17.  Retningslinjer for fondene vil ligge til grunn for vurdering av søknadene.  
      og følgende overordnede føringer 2010 -2014 legges til grunn for innstilling: 

 

 Prosjektet skal bidra til å synliggjøre N.K.S. og være i samsvar med 
organisasjonens strategiske plan på FoU området, fondenes føringer og 
områdenes handlingsplan  

 Midler til forskning vil variere i innretning, størrelse og utforming, med ulike 
metodiske tilnærminger. Midler kan gis til grunnforskning og anvendt 
klinisk forskning samt translasjonsforskning og samfunnsvitenskaplig 
forskning med hovedvekt på prosjekter innenfor kvinnehelse og 
ivaretakelse av kvinners livsvilkår, med unntak av fondet for barn og unge  

 Midler til utviklingsarbeid kan gis til mer kortvarige utviklingsprosjekter 
øremerket kvinnehelse og ivaretakelse av kvinners livsvilkår med unntak 
av fondet for barn og unge  

 Forskningssøknaden skal være av god forskningsteknisk kvalitet, og ha 
kunnskaps- og organisasjonsrelevans for N.K.S. Søknaden skal redegjøre 
for forskningsdesign, dvs. avklare databehov, og beskrive metoder som er 
planlagt, og følge etiske krav. 

 Forskeren og forskningsmiljøet som søknaden presenterer, må inneha den 
nødvendige kompetansen til å håndtere metodene og til å vurdere 
resultatene.  



 Søkeren må vise motivasjon og være faglig kvalifisert med tilstrekkelig og 
dokumentert kompetanse. Vitenskapelige meritter/gjennomføringsevne 
skal også tydliggjøres i forskningsgruppen og miljøet rundt søker. 

 Søknadene må sikres at de bidrar til nytekning og har en tilstrekkelig god 
kvalitet, habilitet og ambisjonsnivå.  

 Prosjektene må ha en klar problemstilling og benytte seg av metoder som 
er egnet til å gi svar. Søknaden skal ha godt definert forskningsmål med 
forskbare problemstillinger 

 Prosjektet skal være originalt og nyskapende og utvise etisk forsvarlighet 

 Det må være sannsynliggjort at prosjektet lar seg gjennomføre 
 
 
Hovedområder vurdering 
 
1. Problemstilling 
2. Metodikk 
3. Søkerens kompetanse for oppgaven 
4. Miljøets kompetanse 
 

 


