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Veileder for presentasjon av forsknings-, utviklings- og 

innovasjonsprosjekter (FUI)på internett 
 
Det er besluttet at hver kommune og sykehuset har ansvar for å utarbeide tekst om forsknings-, 

utviklings- og innovasjonsprosjekter/aktiviteter (FUI) og synliggjøre disse på sine respektive 

hjemmesider. 

Formål med denne veilederen er å gi en enkel oppskrift for hvordan kommunene og sykehuset kan 

synliggjøre sine FUI- prosjekter på sine hjemmesider.  

 

Bakgrunn 

Kommunene og SØ har lang tradisjon for å samarbeide for å kunne gi gode helsetjenester i fylket. 

Samarbeidet er regulert i en overordnet samarbeidsavtale med 16 tilhørende retningslinjer. 

Retningslinje nr. 7 handler om samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid.  

Både sykehuset og kommunene har mange pågående prosjekter, men partene mangler en oversikt 

og dermed kjennskap til hverandres aktiviteter. En oversikt vil gi et bedre grunnlag for å synliggjøre 

denne type aktivitet og initiativ, og kunne legge til rette for flere givende prosjekter i og mellom 

kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold.  

 

En samlet oversikt på sykehusets hjemmeside  

  

Under «Forskning og innovasjon» på sykehusets hjemmeside vil det være en lenke til de enkeltes 

kommunenes oversikt.   
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Samhandlingssekretariatet har ansvar for å minne kommunene på oppdatering, minimum x 1 pr år.  

 

Den enkelte kommunes ansvar 

For at din kommunes prosjekter skal bli synliggjort på en best mulig måte og på den samlete 

oversikten på sykehuset Østfolds hjemmeside følger du trinnene under: 

1. Utarbeide tekst som kort beskriver: (se eksempel under) 
• Navn på prosjekt/aktivitet  
• Bakgrunn 
• Hensikt/mål   
• Tiltak/prosjektaktiviteter   
• Samarbeid og finansiering 
• Oppstartstidspunkt og planlagt sluttidspunkt  
• Kontaktperson (navn og mailadresse) 

 
2. Publisere på egen hjemmeside ved å følge interne rutiner  
3. Bruk denne søkefrasen (tags): helse og velferd + prosjekter  
4. Gi samhandlingssekretariatet beskjed om lenke til din hjemmeside hvor prosjektene 

er publisert ved å sende en epost til samhandling@so-hf.no. 
Skulle det være noen spørsmål kan du kontakte samhandlingssekretariatet. 

 
Hver kommune er selv ansvarlig for å holde oversikten over prosjektene oppdatert. 

 

 

 

            Les mer om forskning, utvikling og innovasjon i kommunene  

mailto:samhandling@so-hf.no
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Eksempel på presentasjon av et prosjekt 

 

 

 

 

 

 


