
 

  

Mal prosjektbeskrivelse  
 
1. Prosjekttittel  
Tittelen skal svare til prosjektets innhold.  
 
2. Innledning  
Innledningen skal gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet og de sentrale 
kunnskapsutfordringene innen fagfeltet:  

 Kunnskapsstatus for fagfeltet  
 Fagfeltets største kunnskapsutfordringer, både nasjonalt og internasjonalt  
 Forskningsprosjektets betydning for fagfeltet og/eller originalitet  

 
3. Problemstillinger og mål  
Problemstillinger og/eller hypoteser i prosjektet skal framstilles klart med relasjon til hoved- og delmål.  
  
4. Studiedesign, metodevalg og analyser  
Redegjør for de vitenskapelige metoder som blir brukt. Metodevalgene skal begrunnes, og det skal 
framgå hvordan de er egnet til å besvare problemstillingene og/eller hypotesene.  
Stikkord: 

 Teoretisk perspektiv (spesielt ved kvalitative studier) 
 Utvalg (inklusjons- og eksklusjonskriterier) 
 Variabler (hva skal telles, måles, observeres eller forstås) 
 Datainnsamling (spørreskjema/intervju/observasjon/kvalitetsregister etc) 
 Analyse av data 
 Det skal gjøres en beregning av statistisk styrke for å besvare problemstillingen der dette er 

relevant  
  
5. Organisering og samarbeid  

 Hvordan skal prosjektet organiseres og styres (ansvarlig for prosjektet, prosjektleder, 
prosjektmedarbeider)   

 Eventuelt samarbeid med forskningsgruppe (med beskrivelse av forskningsmiljøets kompetanse, 
infrastruktur og ressurser som har betydning for gjennomføring av prosjektet).  

 Omfang av eksternt/ regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt samarbeid i prosjektet  
 
6. Aktivitetsplan  
Gi en oversikt over de aktivitetene som må gjennomføres for å oppnå prosjektets hoved- og delmål  
 
7. Publisering og formidling  
Tittel på tentative artikler og annen formidling 
 
8. Implementering  
Gi en beskrivelse av hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i tjenesten   
 
9. Budsjett  
 
10. Brukermedvirkning  
 
Beskriv hvordan brukere er involvert- eller planlagt involvert i planlegging og gjennomføring av 
prosjektet. Med brukere menes pasienter og/eller pårørende. Redegjør for hvem som er brukere av 
resultatene av forskningsprosjektet, og i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring 
av prosjektet.  



 

  

 
Dersom brukermedvirkning ikke er relevant for prosjektet skal dette begrunnes.  
Lenke: Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten og Informasjon 
om brukermedvirkning i forskning på Helse Midt-Norges nettsider 
 
11. Etikk  
Redegjør for eventuelle etiske problemstillinger tilknyttet forskningsprosjektet, og hvordan de håndteres 
i forskningsarbeidet. Dersom det ikke er etiske problemstillinger forbundet med ditt forskningsprosjekt, 
må dette begrunnes.  
  
12. Referanser  
Referanselisten skal henvise til litteratur som underbygger det faglige innholdet i prosjektet.  
 
Aktuelle lenker: 
Søknad til DAC    
REK-portalen inkludert Mal for informasjonsskriv og samtykke 
 

https://helse-midt.no/Documents/2018/RHF-enes veileder BMV i forskning.pdf
https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning/forskningsmidler/for-deg-som-skal-soke-midler#om-brukermedvirkning
https://hnt.no/helsefaglig/forskning/forskningsstotte/dac-godkjenning-av-forskningsprosjekt
https://rekportalen.no/#hjem/home
https://rekportalen.no/#hjem/informasjonsskriv

