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Tildeling av forskningsmidler i Sykehuset Innlandet 2017 - fordeling PhD,
post.doc, forprosjekt og annen drift av forskningsprosjekter
Stipendiater og post. doc.
Antall ansatte (stipendiater) i SI i PhD-løp var 52 ved årets start, hvor 16 av stipendiatene i hele
eller deler av sin PhD-periode har vært eksternt finansiert. Enkelte er i en avslutningsfase, og
mottar ikke lenger stipend fra SI eller fra eksterne kilder i 2017. Medio juni har 5 av disse SIstipendiatene disputert så langt i 2017.
Antall stipendiater i løp som mottar forskningsmidler i SI i 2017 er 41 (utgjør 26 årsverk, 20.5
mill). I tillegg er 5 stipendiater i løp finansiert på eksterne midler (utgjør 3.2 årsverk, 2.3 mill).
I 2017 er 6 post.doc i løp på SI forskningsmidler (utgjør 3.6 årsverk, 2.9 mill), og 5 på eksterne
midler (3 årsverk, 2.9 mill).
I sum er det planlagt og tildelt forskningsmidler til stipendiater og post.doc på 23.4 mill i 2017,
hvorav 88% er finansiering av stipendiater og 12% er post.doc.
Forprosjekt og annen drift av forskningsprosjekter
Videre er det for 2017 tildelt forskningsmidler til 10 forprosjekt (utgjør 2.2 årsverk, 1.6 mill) og 4
prosjekter er tildelt kun driftsmidler (1.1 mill), som i sum utgjør 2.7 mill.
Fordeling og bruk av forskningsmidler totalt i 2017
Totalt utgjør i dag planlagt og varslet bruk av tildelte forskningsmidler 26.1 mill. i 2017,
hvorav 79% er finansiering av stipendiater, 11% er finansiering av post.doc, og 10 % er
finansiering av forprosjekt og annen drift av forskningsprosjekter.
Dette er noe lavere (1 mill.) enn rammen for tildeling i 2017. Det skyldes at planer av og til
endres fra søknadstidspunktet og til oppstart/gjennomføring (stillingsprosent endres,
svangerskaps- og sykepermisjoner, utsettelser, etc). Dette er normalt og forventet, og det er
planlagt ytterligere utlysninger for omsetning av forskningsmidler i forskningsaktivitet i
2017 (forprosjekt, ekstra driftsmidler, og stimuleringsmidler til utvikling av forskningsgrupper i
tråd med SIs nylige vedtatte virksomhetsstrategi).
Figur. Planlagt og varslet bruk av tildelte forskningsmidler i 2017

