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N.K.S. skal tette kunnskapshull og være en  
initiativtaker og økonomisk bidragsyter til  
kunnskapsutvikling og forskning på kvinnehelse.
N.K.S. Strategisk plan, 2018-24 

Sanitetskvinnene har vært en pionér innen forskning siden 1916.  
Vi er i dag den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners  
helse og livsvilkår i Norge. Vårt mål er å tette kunnskapshull spesielt 
innenfor kvinnehelsesykdommer og lidelser, men også for målgruppen  
barn og unge. Vår kunnskap fra forskning skal legge grunnlaget for vår 
dialog med helsepolitiske myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å 
sikre at resultater blir tatt i bruk og at kvinnehelseutfordringer blir satt  
på dagsorden.  

Forskningsstrategien er det førende dokumentet for sanitetskvinnenes 
ansvar og engasjement i perioden 2018-2024. Strategien angir retning og 
valg for å nå organisasjonens faglige prioriteringer i perioden som grunnlag 
for endelig vurderinger og tildelinger. 

Hva er forskning og utvikling i N.K.S. ? 
Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe 
ny kunnskap og økt viten. N.K.S. legger følgende definisjoner til grunn for 
inndeling og prosjektdesign:
 

1. Grunnforskning og klinisk anvendt forskning
2. Oppdragsforskning er utredninger og evalueringer som settes ut på 

anbud på bakgrunn av konkrete problemstillinger N.K.S. ønsker  
å få belyst.

3.  Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som utvikler ny kunnskap eller 
anvender eksisterende kunnskap, bla. rettet mot innføring av nye 
metoder, produkter eller tjenester. 
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Forskningsstrategiens 10 mål
N.K.S. skal i strategiperioden: 

1. Øke forskningsaktivitet på kvinner og barns helse og livsvilkår

2. Benytte forskningsaktiviteten som rekrutteringstiltak  
for nye medlemmer 

3. Øke forskningsaktiviteten i våre institusjoner som grunnlag  
for kunnskapsbasert klinikk og praksis

4. Sikre synergier av relevant forskning som grunnlag  
for aktivitetsutvikling

5. Styrke forskningsformidling gjennom kunnskapsdeling 

6. Forskningsbasert kunnskap skal tas i bruk gjennom  
et tettere samarbeid med helsetjenestens aktører 

7. Etablere partnerskap innenfor kvinnehelseforskning

8. Kunnskap som grunnlag for helsepolitiske prioriteringer  
nasjonalt og lokalt

9. Sikre brukermedvirkning 

10. Åpen tilgang til forskningsresultater
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Strategiske programområder 
I 2018 lanserte N.K.S. sammen med Kilden Kjønnsforskning rapporten  
«Hva vet vi om kvinners helse?». Rapporten viser at det fortsatt er et stort 
behov for mer forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. 
Rapporten er førende for tildelinger og prioriteringer innen kvinnehelse i 
strategiperioden. Last ned rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» her eller 
på vår nettside: www.sanitetskvinnene.no/forskningsstrategi 

Programområde 1: 

 
Prioritere medisinske kunnskapshull i et  
livsløpsperspektiv – fra vugge til grav
Begrepet livsløp beskriver livsforløp fra fødsel til død og har i seg  
markeringspunkter som skaper muligheter, men også begrensninger  
over tid i de konkrete overgangsfasene. Minoritetskvinnehelse, alderdom, 
overgangsalder og fødsel er eksempler på ulike markeringspunkter i et 
livsløp som N.K.S. legger til grunn for sin prioritering innenfor kvinnehelse. 
Barn og unges psykiske helse er også faser som er kulturelt betinget og 
som N.K.S. skal prioritere. Innenfor de ulike sykdommer og lidelser som 
kvinner får skal N.K.S. prioritere:

• Kvinnehjertet
• Kreft som rammer kvinner
• Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og  

utmattelsestilstander 
• Seksuell og reproduktiv helse
• Psykisk helse

Vi har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å  
aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet 
med spesielt fokus på kvinner. 

https://sanitetskvinnene.no/sites/default/files/2019-12/Hva%20vet%20vi%20om%20kvinners%20helse.pdf
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Kriterier for tildeling av midler 

• Kvinnehelseprofil: Prosjektet skal bidra til å synliggjøre N.K.S.  
og være i samsvar med organisasjonens strategiske plan,  
forskningsstrategi og handlingsplan.

• Relevans: Forskningssøknaden skal være av god forskningsteknisk 
kvalitet, og ha kunnskaps- og organisasjonsrelevans for N.K.S. 

• Søkers kompetanse: Forskeren og forskningsmiljøet som søknaden 
presenterer må inneha den nødvendige kompetansen til å håndtere 
metodene og til å vurdere resultatene. 

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

• Originalitet: Søknadene må sikre 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 forsknings-
mål med forskbare problemstillinger.

• Prosjektet skal være originalt og nyskapende og utvise etisk  
forsvarlighet.

• Det må være sannsynliggjort at prosjektet lar seg gjennomføre.
• Søkers system for brukermedvirkning.

Sentralstyret beslutter tildeling av prosjektsøknadene i desember hvert år.
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Programområde 2: 

Å tette kunnskapshull på systemnivå

Kvinners livsvilkår er definert ut i fra strukturelle, politiske og sosiokulturel-
le mekanismer og mønstre.  Det kan være abortlovgivning eller kvinnens 
tradisjonelle rolle som pårørende, ulikhet i tilbudet eller utdanningssys-
temets egne prioritereringer som påvirker. Ulikhet i behandlingstilbud og 
konsekvenser av organisering av tjenester vil være andre eksempler på 
strukturelle mekanismer som begrenser kvinner. N.K.S. skal i perioden sette 
søkelys på definerte områder i Strategisk Plan 2018-24 hvor det er behov 
for økt oppmerksomhet og skaffe til veie dokumentasjon som bidrar til 
konstruktiv dialog med myndighetene om helse og livsvilkår, og sikre 
rammebetingelser for N.K.S.’ frivillig aktivitet og ideelle virksomheter. 
Metode og prosjektdesign kan være utviklingsprosjekter, evalueringer, 
sammenstillinger og FoU prosjekter. 

Les mer om vår forskningsstrategi og områder her: 
www.sanitetskvinnene.no/forskningsstrategi

https://sanitetskvinnene.no/forskningsstrategi
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Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon
med 42 000 medlemmer. Vi har som formål å bidra til et trygt og  
inkluderendesamfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats 
innenforhelse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.

Våre hjertesaker er:
• Forskning på kvinnehelse som bidrar til at kvinner får  

likeverdig tilbud og behandling som menn innen helse 

• Nulltoleranse for og bekjempelse av vold mot kvinner 

• At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet 

• En god oppvekst og alderdom for alle 

• Skape trygge og gode lokalsamfunn

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral med en  
sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 620 lokale sanitetsforeninger  
over hele landet.

www.sanitetskvinnene.no



Norske Kvinners Sanitetsforening 
Kirkegata 15, 0153 Oslo 

24 11 56 20
post@sanitetskvinnene.no

Elisabeth T. Swärd
Forskningsansvarlig

elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
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