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STRATEGI 2021–2023

Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV)
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Vår visjon 
SOFV skal være et ledende senter  
for tverrfaglig tjenesteforskning,  
og den foretrukne samarbeids- 
partner for forskning og inno- 
vasjon i disse tjenestene.
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Nasjonalt mandat 
> Praksisnær forskning og utvikling  

> Forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren 

> Bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren

SOFV ved Høgskulen på Vestlandet forsker på vilkår, 
utvikling og bruk av velferdstjenester, med vekt på 

helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Forskingen 
vår gir kunnskap om tjenestene i et sammenlignende per-

spektiv, både lokalt og internasjonalt. SOFV er et tverrfaglig 
forskningssenter, med særlig kompetanse på samfunns-

vitenskapelige tilnærminger.

Vår faglige profil

Omsorgs-, helse- og velferdstjenesteforskning
Forskning som fokuserer på vilkår for styring, organisering og 

utøvelse av de kommunale omsorgs-, helse og velferdstjenestene 
i kontekst av det norske velferdsregimet og i lys av velferdsregimer 

i andre deler av verden. 

Praksisnær forskning
Forskning som tar utgangspunkt i brukernes praksiser og kunnskaps- 

 behov. Forskningen ha relevans for, og være i samarbeid med, omsorgs-, 
helse- og velferdstjeneste samarbeid med mottakere, eiere og utøvere av 

omsorgs-, helse- og velferdstjenester i norske kommuner. 



4 5

Våre strategiske 
mål

44

FORSKNING 

 SOFV skal være et tverrfaglig og anerkjent forskningsmiljø innenfor  
 omsorgs-, helse- og velferdstjenesteforskning

For å komme dit skal vi

• Legge til rette for at de faste ansatte i gjennomsnitt har minimum to   
 publikasjoner per år (som hoved- eller medforfatter)

• Ha minst to publikasjoner i nivå 2 tidsskrift, eller ‘hight-impact’  
 tidsskrift, årlig som samlet miljø

• Rekruttere ph.d. og postdoktor-kandidater gjennom prosjektsøknader  
 der dette er mulig

• Bygge et attraktivt miljø for rekrutter og forskere

• Ansette ytterligere tre seniorforskere med komplementær kompetanse

• Skape og formidle kunnskap som har lokal, nasjonal og internasjonal  
 verdi 

• Ha forskning av internasjonal kvalitet som er relevant for utdanningene  
 ved HVL og som svarer på utfordringer i de kommunale omsorgs-, helse-  
 og velferdstjenestene

 SOFV skal kombinere praksisnær forskning med teori- og    
 metodeutvikling

For å komme dit skal vi: 

• Sørge for brukermedvirkning i alle våre prosjekt

• Forske på mikro-, meso- og makronivå og analysere sammenhenger  
 mellom disse nivåene

• Utvikle tverrfaglig samarbeid om metodeutvikling  

• Introdusere, bruke og utvikle samfunnsvitenskapelige perspektiver,  
 og andre teoretiske tilfang

• Arbeide på tvers av miljøene ved HVL i forskningsgruppene og delta  
 aktivt i faggruppene ved Alrek
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 SOFV skal bidra aktivt til HVLs universitetsambisjon

 
For å komme dit skal vi: 

• Innhente eksternfinansierte forskningsprosjekt

• Publisere med høy originalitet og i solide publikasjonskanaler

• Lage en felles publiseringsplan for alle ansatte

• Utvikle og lede minst to emner og program på ph.d.-nivå ved HVL

• Samarbeid om prosjekt og publikasjoner med internasjonale 
 samarbeidspartnere og nettverk så vel som nasjonale og lokale partnere

• Samarbeid (i prosjekter) med norske kommuner og bygge forsknings- 
 struktur for helse- og omsorgstjenestene i kommunene på Vestlandet

 SOFV, og den tilknyttede E-helsearena HVL, skal bli et av de 
 ledende forskningsmiljøer innen e-helse og velferdsteknologi  
 i de kommunale omsorgs-, helse- og velferdstjenestene

For å komme dit skal vi: 

• Være aktiv involvert i HVLs konferanse om Teknologi i helse om omsorg

• Rekruttere minst en ph.d.- og postdoktorkandidat på feltet

• Arbeide for å få tverrfaglige, eksternfinansierte forskningsprosjekt til  
 e-helsearena-miljøet

• Delta i relevante regionale e-helsenettverk, for eksempel E-helse 
 Vestland og Norwegian Smart Care Cluster

• Bidra til etablering og utvikling av et nasjonalt nettverk for inter- 
 disiplinært forskningssamarbeid mellom helse-, samfunns- og  
 ingeniørfag om teknologi og digitalisering

 
 SOFV skal aktivt søke eksternfinansiering, for eksempel Norges  
 forskningsråd, Horizon Europe, Regionalt forskningsfond og Helse  
 Vest, av prosjekter innenfor senterets satsingsområder

 
For å komme dit skal vi: 

• Ha oversikt over aktuelle programmer og utlysinger i samarbeid  
 med HVL

• Organisere søknadsarbeidet felles og bygge søknadskompetanse

• Delta på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer som kan  
 synliggjøre senterets kompetanse og særegenhet 

• Dra nytte av kompetansen og nettverkene til våre professor ll og  
 forsker ll-stillinger

• Dra nytte av kompetansen til partnerne i Alrek helseklynge,  
 partnerskapet, SOF nasjonalt og HVL

• Legge til rett for minst en EU-partnersøknad i perioden
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SAMHANDLIG OG SAMSKAPING 

 SOFV er et naturlig møtepunkt for faglige diskusjoner, samskaping  
 og deling av kunnskap relevant for utviklingen av omsorgs-, helse-  
 og velferdstjenesteforskning 

For å komme dit skal vi:

• Arrangere og delta på arrangement og utvikle nye prosjekt og innova- 
 sjoner sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  
 (USHT), partnerne i Alrek helseklynge, SOFV sitt partnerskap og  
 kolleger ved HVL

• Ha aktive forskningsgrupper og jevnlige seminar

• Ta initiativ og delta i faglige debatter som setter agendaen for vårt  
 forskningsfelt

• Legge til rette for forskning, arrangement, studentaktiviteter og under- 
 visning i e-helsearena HVL

• Videreutvikle relasjoner til regionalt og nasjonalt støtteapparat i  
 reformen Leve hele livet (Meld.St.15 (2017-2018)

 SOF vest er den foretrukne samarbeidspartnere for innovasjon  
 og praksisnær omsorgs-, helse- og velferdstjenesteforskning på  
 vestlandet, nasjonalt og internasjonalt

 
For å komme dit skal vi: 

• Delta i regionale forsknings- og utviklingsprosjekt som for eksempel  
 e-helse Vestland og Kunnskapssystem for kommunal forskning i regi  
 av Bergen kommune

• Videreføre vårt oppdrag som veiledningsfunksjon for USHTene i vest  
 og Statsforvalteren gjennom Leve hele Livet

• Etablere en tettere dialog med norske kommuner gjennom for eksempel  
 å delta jevnlig på kunnskapskommunens møter eller i Kommunenes  
 strategiske forskningsorgan- KSF forum 

• Samarbeide tett med de andre SOF’ene og vårt partnerskap

 SOFV skal være den foretrukne samarbeidspartner for internasjonale  
 forskningsinstitusjoner i forskning på omsorgs-, helse- og velferds- 
 tjenestene i Norge  

 
For å komme dit skal vi:

• Lede, inviteres i og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt

• Fortsette vårt tette forskningssamarbeid med kommunene på omsorgs-,  
 helse- og velferdstjenester og velferdsstaten, noe som gjør oss unike i  
 internasjonal sammenheng

• Sikre oss at ISP-prosjektet får god intern støtte og internasjonal  
 utbredelse

• Videreføre og videreutvikle internasjonale samarbeid, som for  
 eksempel benytte våre professor II stillinger og aktivt søke partnerskap  
 i EU-samarbeid
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FORMIDLING OG KUNNSKAPSDELING 

 SOFV sin forskning og kompetanse skal være synlig gjennom 
 formidling til forskerfellesskapet, utdanningssektoren, helse- og  
 omsorgstjenestene og samfunnet ellers.  

For å komme dit skal vi:

• Produsere faglige publikasjoner av høy originalitet og i solide  
 publikasjonskanaler

• Delta på og arrangere nasjonale og internasjonale konferanser

• Veilede og undervise ph.d.-kandidater og masterstudenter

• Inkludere studenter i forskningsprosjekt og forskningsgrupper 

• Delta i utarbeiding av program og kurs/emner ved HVL

• Være synlige på de ulike masterutdanningene ved HVL

• Bli inkludert i utvalg og forum ved HVL der forskningsbasert utdanning  
 er tema

• Formidle hovedfunnene fra enhver engelskspråklig vitenskapelig  
 publikasjon kortfattet på norsk på HVL og SOF sin nettside

• Alltid ha oppdaterte nettsider (prosjekt- og personsider), både på norsk

 og engelsk

•  Aktivt bruke Omsorgsbiblioteket og Tidsskrift for omsorgsforskning

•  Ta ansvar for fagområder i Store Norske Leksikon

•  Drive populærvitenskapelig formidling som foredrag eller filmframvising

•  Skrive kronikker og stille i intervju/lage saker til medier

•  Aktivt ta i bruk de kommunikasjonskanalene HVL og SOF nasjonalt har

 til rådighet som hjemmesider, Facebook, Twitter

•  Utgi Podkaster

•  Bygge egen kompetanse på medie- og kommunikasjonsarbeid

•  Ha en dedikert kommunikasjonsrådgiver og benytte oss av SOFs
 nasjonale kommunikasjonsmedarbeidere

•  Utarbeide en medieplan som vi følger med klart fordelt ansvar

•  Invitere ulike interessegrupper til dialog for å få reelle problemstillinger

 inn i forskningsspørsmålene våre

•  Vinne konkurranser om oppdragsprosjekt

 

SOFV vil gjennom hele sitt virke (forskning, utdanning, formidling,  
samhandling og drift) bestrebe å oppfylle FNs mål for bærekraft  
nr 3. God helse og Livskvalitet, 5. Likestilling mellom kjønnene,  
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og  
onfrastruktur, 10. Mindre ulikhet, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 
13. Stoppe klimaendringene.
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