FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39
5528 Haugesund
Telefon: 48 24 68 11
E-post: info@fousam.no

Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål, innspill eller gode
prosjektideer! Besøk vår nettside www.fousam.no for mer informasjon.

KONTAKT

FOUSAM ble kåret til «Årets Samhandlere» i 2015. Æresprisen ble overrakt
av Helse- og omsorgsminister Bent Høie under den nasjonale Rehabiliteringskonferansen i Haugesund. I begrunnelsen skrev den nasjonalt
sammensatte juryen at «FOUSAM har tatt Samhandlingsreformen på alvor
og har jobbet for rett behandling – på rett sted – til rett tid. Prisvinneren har
bidratt til gjennomføringen av over tjue utviklings- og forskningsprosjekter
som allerede har gitt bedre helsetjenester til mange pasienter i Helse
Fonna-regionen.»

«ÅRETS SAMHANDLERE 2015»

FOUSAM skal bidra til å utvikle bedre pasientforløp og helsetjenester.
Medarbeidere i enheten har til sammen bred og tverrfaglig kompetanse.
Rådgiverne er ansatt hos en av de tre samhandlingspartene og har
deltidsstilling i FOUSAM, leder er ansatt i full stilling.

FoU-enhet for samhandling er en felles
forsknings- og utviklingsenhet innen helse mellom
Høgskolen på Vestlandet, Helse Fonna helseforetak og 18 kommuner. Samarbeidet om enheten er forankret i forpliktende avtaler mellom
partene. Mandat og oppgaver er gitt av Samhandlingsutvalget (SU), som er ansvarlig styringsorgan.

SAMMEN OM KVALITETSUTVIKLING, FORSKNING OG INNOVASJON
INNEN HELSE

versjon 2/2017

Prosjekt i samarbeid med
FoU-enhet for samhandling

SAMHANDLING FOR GODE PASIENTFORLØP
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Faglige nettverk. Dersom et prosjekt passer inn under et eksisterende
fagnettverk vil FOUSAM ta ansvar for å knytte prosjektet opp mot dette
nettverket.

Ekstern finansiering. FoU-enhet for samhandling har oversikt over ulike
eksterne finansieringskilder og kan hjelpe med søknaden.

Søknad om godkjenning av data. Dersom datainnsamlingen krever godkjenning av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) eller
Regional Etisk Komité (REK) kan FOUSAM bistå i søknadsprosessen.

Evaluering og dokumentasjon. FoU-enhet for samhandling kan bistå ved
datainnsamling og analyse av data. I tillegg kan vi gi råd og veiledning i
forbindelse med skriving av evalueringsrapport.

Prosjektplan. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides en prosjektplan.
Malen ligger på www.fousam.no. FOUSAM kan bidra til å utarbeide
prosjektplanen. Dette inkluderer f.eks.:
 hjelp til å søke etter kunnskapsgrunnlag og relevant forskning på feltet
 utvikle verktøy og finne måleinstrumenter for evaluering
 sette opp budsjett

Kontaktperson. Prosjekt som blir godkjent får utnevnt en kontaktperson i
FOUSAM. Vi ønsker å fremme et nært samarbeid og vil gi støtte til prosjektleder og øvrige prosjektdeltakere gjennom hele prosjektprosessen.

Fra idé til prosjekt. Har du en idé til prosjekt eller ønsker samarbeid med
FOUSAM bruker du ”Mal for prosjektsøknad” på www.fousam.no.
Søknaden sendes info@fousam.no. Avtal gjerne en samtale med oss. FoUenhet for samhandling vurderer søknaden etter mandat og satsingsområder
gitt av Samhandlingsutvalget (SU).

Her finner du informasjon om gjennomføring av prosjekter i samarbeid med
FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) og hvilke tjenester enheten tilbyr.

Forskning og innovasjon for en bedre helse: Fram til nå er det gjennomført rundt 30
prosjekter der FOUSAM har vært pådriver og ressurs i arbeidet.

Prosjektlederopplæring. FOUSAM arrangerer samling og kurs for
prosjektledere som har et samarbeid med enheten. I disse samlingene går
vi igjennom prosjektprosessen fra a-å og gir tips om hvordan man best kan
jobbe sammen i prosjekt. Vi informerer om hva FOUSAM kan bidra med og
hvordan vi kan støtte deg og ditt prosjekt. Det er en god anledning til
diskusjon og samtaler med kollegaer.

Eksterne FoU-rådgivere. FOUSAM har knyttet til seg en rekke eksterne
FoU-rådgivere med høy kompetanse for drøfting av faglige spørsmål. Disse
representerer samtlige av samhandlingspartene – Helse Fonna, Høgskolen
på Vestlandet og kommuner.

FoU-ressurspersoner. I store samhandlingsprosjekt kan Helse Fonna,
Høgskolen på Vestlandet og kommuner bidra med fagpersoner som kan
delta i prosjektet. De vil da bli knyttet opp mot FOUSAM.

Forskning. Har prosjektet forskningspotensial kan FOUSAM bidra i
forskningsprosessen. Vi kan komme med innspill til forskningsdesign,
forskningsspørsmål, litteratursøk, analyse av data, evaluering og artikkelskriving.

Brukermedvirkning. FOUSAM vil legge til rette for at erfaringskunnskap
skal inkluderes i prosjekt og tjenestetilbud. FOUSAM har ansatt
erfaringskonsulent og har oversikt over brukerrepresentanter i regionen. Vi
kan gi faglig støtte til/ hjelp med å sikre reell brukermedvirkning i prosjekt.

