
Strategiplan 2020-2023 
Forskningsgruppe for Søvn, Muskel/skjelett, Infeksjon, Laboratorium (SMIL) 

Visjon: Praksisrelevant – Praksisnært – Praksisnett! 

- Utøve praksisrelevant og praksisnær forskning som bidrar til nyskapende kunnskapsutvikling og 

bedre helse for alle 

 

Strategiske mål i perioden 

1. Høy forskningskvalitet og -produksjon 

2. Forskning med stor relevans for allmennleger og primærhelsetjenesten 

3. Forskningsprosjekter som involverer flere medlemmer av SMIL 

4. Samarbeide med andre forskningsgrupper ved IGS og eksterne partnere 

5. Synliggjøre forskningen vår gjennom kronikker, debattinnlegg og oppslag i media 

6. Formidle forskningsresultater til målgruppen i klinisk praksis, både leger og pasienter 

7. Styrke internasjonalt forskningssamarbeid 

8. Stimulere til flere eksterne søknader om forskningsmidler 

9. Stimulere til bruk av PraksisNett 

10. Bidra til høy forskningsetisk kompetanse og praksis 

 

Virkemidler for å nå SMIL sine mål 

1. Forskningskvalitet og -produksjon 

a. Stimulere til økt bruk av PraksisNett 

b. Gjennomføre minst ett årlig forskningsprosjekt som involverer bruk av PraksisNett 

c. Rekruttere og videreutvikle fremragende forskere, veiledere og forskningsledere 

d. Tilrettelegge for forskningsaktiviteter 

e. Avholde regelmessige forskningsmøter hvor ideer, manuskripter og søknader drøftes 

f. Innmelding av potensielle ph.d. kandidater i Nasjonal forskerskole for 

allmennmedisin 

2. Relevans 

a. Styrke samarbeidet med allmennleger/primærhelsetjenester om forskning og 

implementering 

b. Arbeide for brukermedvirkning i alle forskningsprosjekter 

3. Synlighet 

a. Offensiv kommunikasjonsstrategi (medieoppslag rapporteres i årsrapport) 

b. Styrke kompetansen på populærvitenskapelig formidling 

c. Delta i offentlig og politisk debatt 

d. Formidle relevante forskningsresultater tilbake til klinikerne i praksis 

4. Samarbeid og utvikling av Alrek helseklynge 

a. Gjennomføre prosjekt via «Felles AllmennMedisinsk Forskning I Bergen» (FAMFIB) 

minst hvert 4. år 

b. Regelmessige halvdags strategimøter for å planlegge videre forskningsaktiviteter. 

Tilstrebe to møter per semester. 

c. Øke samarbeidet innen Alrek helseklynge. 



5. Internasjonalisering 

a. Øke antall forskningsopphold i utlandet (ph.d., ansatte) og internasjonale 

gjesteforskere 

b. Jobbe for å styrke gruppens internasjonale nettverk 

c. Oppmuntre til publikasjoner med internasjonale samarbeidspartnere 

6. Ekstern finansiering 

a. Øke antall søknader om ekstern finansiering 

7. Forskningsetisk kompetanse 

a. Ha fokus på forskningsetiske spørsmål ved presentasjon og utvikling av prosjekter 

 

Måltall 

1. Minst 1 disputas per år, veiledet av SMIL medlem, og der avhandlingen utgår fra IGS  

2. Minst 50 publikasjoner per år, alle fast ansatte med minst 50% stilling delaktig på minst 1 

3. Minst 3 ph.d.-kandidater og 1 forskerlinjestudent under veiledning, opptak av minst 1 ny 

ph.d.- kandidat per år og/eller 1 postdoktor-stipendiat  

4. Gjennomføre et felles (minst to fra gruppen) forskningsprosjekt (FAMFIB – Felles 

AllmennMedisinsk Forskning I Bergen) hvert 4. år, i samarbeid med studenter  

5. Minst 2 søknader til Allmennmedisinsk forskningsfond eller Allmennmedisinsk 

a. Forskningsutvalg årlig 

6. Minst 1 søknad (> kr 500 000) til UiB/NFR/Helse Vest/EU/andre kilder 

 


