
Statutter, kriterier og prosedyrer for tildeling av PSL forskningsstipend 

 

 
Formål 

Stipendet har som formål å stimulere, hjelpe og rekruttere leger i privat spesialistpraksis til 

forskning og publikasjon av forskningsresultater. 

  

Søknad      Søknadsfrist = 15. mars hvert år 

 

Søknaden skal inneholde; 

• Personalia og yrkesmessige bakgrunnsopplysninger.  

• Oversikt over eventuell tidligere forsknings- og publikasjonserfaring  

• Utarbeidet protokoll med fremdriftsplan herunder beskrivelse av pasientmateriale og 

metode 

• Godkjenning fra regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Søknaden kan innsendes før godkjenninger er kommet, men godkjenning vil da 

avvente avgjørelsen i komiteen. 

• Opplysninger om prosjektveiledning. Dersom søker har doktorgrad eller PhD grad 

bortfaller kravet om veileder. 

• Beskrivelse av prosjektets relevans for spesialistpraksis 

 

 

Behandling av søknader 

Søknaden stiles til PSL v/ forskningsutvalget som behandler og foretar en intern rangering. 

Ved inhabilitet i utvalget, skal medlemmet ikke delta i saksbehandlingen. Utvalget er 

beslutningsdyktig med 3 medlemmer. Vararepresentant kan ved behov oppnevnes i samråd 

med styret. 

 

Forskningsutvalget oversender innen 6 uker etter søknadsfristen en innstilling til styret i PSL 

som fatter vedtak om tildeling av stipend. 

Samtlige søkere informeres om den vurdering og tildeling som er gjort. 

 

 

Kriterier for prioritering av søknader om forskningsstipend 

Stipendet skal fortrinnsvis gis til prosjekt som fremmer forskning og publisering, samt 

undervisning og fagutvikling i privat spesialistpraksis. Stipender kan også tildeles for 

kvalitetsforbedrende arbeid, så sant det munner ut i en publikasjon. Ordningen skal gjøre det 

mulig å ta fra - eller redusere sin spesialistpraksis for å arbeide med et prosjekt. 

 

Vanligvis vil det gis stipendmidler for mellom én og fem måneder. Forskningstiden kan deles 

i flere perioder. Forskningsutvalget vil tilstrebe en rettferdig fordeling mellom kjønn og 

mellom landsdeler.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Det legges vekt på følgende kriterier: 

 

1. Søker er medlem av PSL og har avtalepraksis eller spesialistpraksis uten avtale som 

hovedbeskjeftigelse 

2. At forskningsprosjektet er klinisk vinklet, er knyttet opp mot, - og relevant for 

spesialistpraksis 

3. Prosjektet er realistisk og gjennomførbart 

4. Adekvat forskningsveiledning er avtalt 

5. Prosjektet kan avsluttes innenfor en klar tidshorisont 

6. Søkere som er nye innen forskning og uten nødvendig forskningserfaring 

7. Prosjekt som ikke har fått eller kan regne med å få annen finansiering 

 

 

Administrative rammer 

• PSL v/forskningsutvalget søker årlig Fond II til legers videre- og etterutdannelse (Den 

norske legeforening) om stipendmidler for ett visst antall stipendmåneder. Disse 

fordeles etter gjeldende prosedyrer for behandling av søknader om forskningsstipend.     

• Forskningsutvalget utlyser stipendiet på PSLs nettsider. 

• Styret i PSL fatter vedtak om tildeling av stipendmidler etter innstilling fra 

forskningsutvalget og informerer Fond II om avgjørelsen. Utbetaling av stipendmidler 

skjer direkte fra Fond II. 

• Stipendiet skal dekke ekstra utgifter til studien og det forutsettes at den som har 

mottatt stipend da reduserer tilsvarende i sin kliniske virksomhet. 

• Mottager av stipend forplikter seg til å avgi en rapport til REK og Fond II med kopi til 

PSL v/forskningsutvalget, senest 6 måneder etter avsluttet stipendtid, selv om 

prosjektet eller resultatene ikke er endelig klare. 

• Hvis stipendet av en eller annen grunn ikke kan benyttes innenfor omsøkte periode, 

skal PSL ved forskningsutvalget snarest ha beskjed, slik at midlene kan tildeles annen 

søker. 
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