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Strategiplan for Senter for omsorgsforskning, vest 2017-2020 
  
 
Sentrene for omsorgsforskning har fått som myndighetsoppnevnt mandat å drive:  
1. Praksisnær forskning og utvikling  

2. Forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren  

3. Bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.  
 
Visjon for Senter for omsorgsforskning, vest:  
Tverrfaglig og praksisnær forskning for omsorgssektorens utfordringer! 

  

Faglig profil: 
Senter for omsorgsforskning Vest forsker fram kunnskap om institusjonelle betingelser 
for kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene, med hovedvekt på eldreomsorg i 
kommunene. Med institusjonelle betingelser mener vi verdimessige, kulturelle, 
økonomiske, teknologiske, arkitektoniske, organisatoriske og sosiale rammer for å 
utøve tjenestene.   
 
Overordnede strategier fram mot 2020:  

 SOFV skal være et robust og anerkjent forskningsmiljø innenfor omsorgsforskning i 
Norge. Senteret skal sammen med de andre omsorgsforskningssentrene utgjøre 
det ledende forskningsmiljøet innenfor omsorgsforskning i Norge.  

 SOFV skal kombinere praksisnær forskning og brukerinvorvering med 
implementering av kunnskap og aktiv teori- og metodeutvikling.  

 SOFV skal, sammen med sine partnere, forske på og bidra til å løse morgendagens 
utfordringer innen helse- og omsorgssektoren. SOFV skal bidra med kunnskap og 
innsikt som sektoren kan bruke i innovasjonsarbeid og utvikling av policy. 

 SOFV, i samarbeid med andre fagmiljø på Høgskulen på Vestlandet og partnerne, 
skal arbeide for å bli et av de ledende fagmiljøene innen teknologi i helse og 
omsorgstjenestene. Fagmiljøet knyttet til velferdsteknologilaboratoriet spiller en 
sentral rolle i denne satsningen. 

 SOFV skal ha kompetanse på både kvantitative og kvalitative metoder  
 
 
 

 



 SOFV skal publisere i vitenskapelige publikasjonskanaler innenfor senterets 
forskningsområder og drive aktiv forskningsformidling overfor kommunene og 
utdanningssektoren.  

 SOFV skal bidra inn mot utdanningene ved vertsinstitusjonen, på bachelor-, 
master- og ph.d.-nivå. 

 SOFV skal samarbeide tett med senterets partnerinstitusjoner og relevante 
fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet. Det skal være et forskningssenter som alle 
partene har et positivt eierforhold til.  

 SOFV skal videreutvikle forpliktende samarbeidsrelasjoner med anerkjente 
nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  

 SOFV skal ha godt samarbeid med og drive aktiv forskningsfaglig veiledning og 
bistand overfor Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i vest.  

 SOFV skal aktivt søke ekstern finansiering av prosjekter innenfor senteres 
prioriterte satsningsområder, både som hovedsøker og som partner i søknader. 

 

Senterets satsningsområder 2017-20 med tilhørende forskergrupper (per 1.1.2017) 
knyttet til institusjonelle betingelser for kompetanse og kvalitet i 
omsorgstjenestene:  
 

1. Sammenliknende omsorgstjenesteforskning  

 Tjenesteforskning: Kommunale helse- og omsorgstjenester i en aldrende 
befolkning (leder: Frode F. Jacobsen) 

2. Implementeringsforskning  

 Implementeringsforskning og metodeutvikling (leder: Birgitte Espehaug), 
gruppen er knyttet til Senter for kunnskapsbasert praksis, men i samarbeid med 
Senter for omsorgsforskning Vest 

3. Teknologi i helse og omsorg 

 Teknologi, helse og samfunn (ledere: Frode F. Jacobsen og Knut Øvsthus) 

4. Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene 

 Rehabilitering og helsefremming (leder: Eva Langeland) 

 Helse og livskvalitet (leder: Jorunn Drageset) 

5. Grunnlagstenkning, teori- og metodeutvikling 

 Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår (leder: Christine Øye) 

 
Vi skal arbeide for at hvert av disse satsningsområdene innen 2020 har:  
1.  Tilknyttet minst 1 forskergruppe/forskningsgruppe 

2. Oppnådd minst 1-2 ny NFR tildeling eller annen større ekstern forskningstildeling.  

4. Tilknyttet professorkompetanse i minst 100% stilling.  

3. Tilknyttet minst to postdoc eller PhD-stillinger.  

4. Bred formidlingsvirksomhet, herunder minst tre vitenskapelige publikasjoner pr. år.  
 


