Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris 2019
For tredje gang står 11 kommuner sammen om forsknings- og innovasjonsprisen som deles ut
på Kunnskapskommunekonferansen 18.juni 2019. Prisen går til et miljø, eller en person, som
har gitt et fremragende bidrag for forskning og innovasjon i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer ansatte hos alle samarbeidets parter til å
nominere verdige kandidater. Det gjelder kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Lindås,
Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Voss, Universitetet i Bergen,
Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus,
Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige høgskole og NORCE.

Kriterier for forsknings- og innovasjonsprisen
De kommunale helse- og omsorgstjenestene har behov for et styrket kunnskapsgrunnlag med
bedre kunnskap om både tjenesteinnhold og tjenestekvalitet, organisering, styring og ledelse
og effekter av nye arbeidsformer og faglige tilnærminger. For å legge til rette for
kunnskapsbaserte tjenester legges det vekt på relevant og praksisnær forskning av god
kvalitet. Vi trenger nye og forskningsbaserte løsninger i møtet med fremtidens behov og
utfordringer.

Prisen tildeles en forsker eller et forsknings- og innovasjonsmiljø som har gitt et viktig bidrag
til utviklingen av helse- og omsorgstjeneste og de utfordringer kommunene står overfor.
Kandidaten/forskningsmiljøet har bidratt til utvikling av 1) et forskningsområde 2) en ny eller
forbedret tjeneste for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samarbeid på tvers av
fagfelt, enheter og miljøer vektlegges.

Kandidatene vil vurderes av en komité bestående av:
•

Trond Egil Hansen (medisinsk fagsjef, Bergen kommune)

•

Hilde Heggelien (etatsdirektør, Bergen kommune)

•

Ernst Reidar Omenaas (Tidligere forskningssjef og professor, Haukeland
Universitetssykehus)

•

Ingvild Eide Graff (konserndirektør helse, NORCE)

•

Guri Rørtveit (instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
HelseOmsorg21-rådet)

•

Oddny Miljeteig (leder, Komité for helse og sosial, Bergen kommune)

•

Jostein Storsæter (hovedtillitsvalgt, Sykepleierforbundet)

•

Marjolein Memelink Iversen (professor, Høgskolen på Vestlandet)

•

Anita Lønnebakken Sævild (Kunnskapskommunens kommunegruppe, Vaksdal
kommune)

Nominer kandidater her
Fristen for å melde inn kandidater er 5. mai 2019.
Eventuelle vedlegg kan sendes til: Kunnskapskommunen@bergen.kommune.no
E-posten merkes «forsknings- og innovasjonsprisen 2019».

Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris er et kunstverk og overrekkes på
Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Les om fjorårets vinner her:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunnskapskommunen/10452/article-155517

