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Handlingsplan 2022-2027 

USN EldreForsk 
 

Hensikten med handlingsplanen er å gjøre tydelig konkrete aktiviteter som skal iverksettes 

og gjennomføres for å nå forskningsgruppens målsettinger innen 2027. Målsettingene for årene 

2022-2026 er utviklet av medlemmene i USN EldreForsk og forankret i USNs strategiske plan 

og målsettinger for perioden. De konkrete aktivitetene er nedfelt i aktivitetsplanen* som er et 

dynamisk dokument som oppdateres kontinuerlig. Handlingsplanene revideres årlig. 

 

Bakgrunn: I tråd med USN sine overordnede målsettinger og strategiplan skal USN 

EldreForsk være arbeidslivsnært, regionalt forankret og internasjonalt anerkjent. USN 

EldreForsks overordnede målsetting er å være et raust, sterkt og produktivt tverrfaglig 

forskningsmiljø som kjennetegnes av praksisnær forskning av høy vitenskapelig kvalitet, hvor 

forskningsbasert kunnskap blir gjort virksom innenfor ulike praksisfelt og i ulike 

profesjonsutdanninger på ulike utdanningsnivåer. USN EldreForsk har som mål å være en 

betydningsfull og foretrukket samarbeidspartner lokalt, regionalt og internasjonalt.  
 

USN EldreForsk setter søkelys på problemstillinger og utfordringer på individ-, gruppe- og 

systemnivå knyttet til eldre mennesker. Målet er å utvikle forskningsbasert og tverrfaglig 

kunnskap om og med eldre og deres pårørende som skal være virksom innenfor ulike 

praksisfelt, i ulike profesjonsutdanninger, på ulike utdanningsnivåer og i samfunnet. Et 

helsefremmende perspektiv står sentralt i vår forskning. USN EldreForsk vil i strategiperioden 

sette særskilt søkelys på:   

 

1. Helserelaterte overganger i alderdommen  

2. Hjem og hverdagsliv  

3. Helsetjenesteutvikling til eldre. 

 

Alderdom fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Slike overganger 

er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og skrøpelighet, tap av 

betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon. Helserelaterte overganger hos eldre 

medfører krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre pårørende, 

helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres. I nært samarbeid med 

praksisfeltet er ett av de sentrale målene for forskergruppen å videre-/utvikle kunnskap om 

helserelaterte overganger fra ulike perspektiver. Som følge av helsepolitiske prioriteringer ytes 

i dag hovedtyngden av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i deres eget hjem. 

Hjemmet og hverdagslivet er grunnleggende i alle menneskers liv, og får kanskje nytt innhold 

i alderdommen. Hjemmets innredning og gjenstander danner rammer for identitet og verdighet 

(integritet), og er stedet hvor eldre lever sine familie- og hverdagsliv. I nært samarbeid med 

praksisfelt og brukergrupper vil forskningsgruppen videre-/utvikle kunnskap om forhold som 

særlig bidrar til at eldre som blir avhengig av tjenester og deres nærmeste kan ha flere gode 

dager i eget hjem.  
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USN EldreForsk har følgende målsettinger i perioden fra 2022-2027: 

 

1. Bevarer og videreutvikler et raust, sterkt, tverrfaglig og bærekraftig 

forskningsmiljø for vitenskapelige ansatte og stipendiater 

 
Beskrivelse: Viderefører nåværende aktiviteter samt etablerer nye felles arenaer for 

meningsutveksling og faglig vekst for deltagerne i USN EldreForsk på tvers av ulike campus 

og med andre fagmiljøer internt og eksternt.  

 

Delmål: Forskningsgruppen videreutvikler og styrker arenaer for:  

a) Kunnskapsdeling – er hele tiden kjent med deltakernes forskning  

b) Tar initiativ til drøfting av grunnlagstenkning for forskningen i USN EldreForsk 

herunder vitenskapsteoretiske, filosofiske, teoretiske og metodologiske diskusjoner  

c) Utvikler ideer sammen med bakgrunn i dagsaktuelle temaer 

d) Kontinuerlig utvikler og styrker møteplasser for ulike forskningsrelaterte aktiviteter  

e) Støtter deltagerne i forskningsgruppen i karriere- /kompetanseutvikling  

 

 

2. Øker vitenskapelig aktivitet   
 

Beskrivelse: I strategiperioden er det avgjørende for forskningsaktiviteten i USN EldreForsk å 

lykkes med tildeling av eksterne midler, til enhver tid opprettholder høy andel stipendiater 

samt øker andelen mastergradsstudenter i forskningsgruppens pågående prosjekter.   

 

Delmål:  

a) Har kontinuerlig oppdatert kunnskap og forståelse for ulike finansieringskilders  

søknadskriterier  

b) Søker og deltar i eksternt finansierte prosjekter, herunder ett EU-prosjekt og/eller et 

Nordisk Råd prosjekt innen 2027 og et NFR-prosjekt  

c) Rekrutterer stipendiater slik at forskningsgruppen til enhver tid har 5 stipendiater 

d) Søker årlig minst en av fakultetets KD-hjemler  

e) Inkluderer mastergradsstudenter i forskningsgruppens forskningsprosjekter 

 

 

3. Aktiv forsknings- og kunnskapsformidling  

 
Beskrivelse: I tråd med USNs samfunnsmandat er det et mål å være synlig både lokalt, 

regionalt og internasjonalt og å øke antall vitenskapelige publikasjoner og 

populærvitenskapelig kunnskapsformidling. 

 

Delmål: 

a) Øker vitenskapelig produksjon og formidling gjennom artikler, deltagelse på 

vitenskapelige referee bedømte konferanser med paper, poster, symposium mm 
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b) Har jevnlig populærvitenskapelig aktivitet  

c) Arrangerer årlig minimum ett populærvitenskapelig arrangement  

 

 

4. Lokalt, regionalt og internasjonalt forankret, synlig og foretrukket  
 

Beskrivelse: Målet for USN EldreForsk er å være lokalt, regionalt og internasjonalt forankret 

og synlig samt en foretrukket samarbeidspartner i FOUI prosjekter. 

 

Delmål:  

a) Arbeider aktivt med nettverksbygging med å forankre aktiviteter i nærmiljøet og 

utvikler internasjonale kontakter for samarbeid om forskningsprosjekter  

b) USN EldreForsk er en anerkjent og ønsket samarbeidspartner i FOUI prosjekter 

c) USN EldreForsk har til enhver tid oppdaterte nettsider på norsk og engelsk 

d) Utvikler samarbeid med universitetskommunene og USNs 8 vertskommuner 

e) Søker og opprettholder samarbeid med sentrale fagmiljøer og frivillige organisasjoner 

regionalt og nasjonalt 

f) Forskningsgruppen er representert i råd og utvalg internt på USN og i eksterne fora.   

 

 

 

 

Handlingsplanen er godkjent USN EldreForsks arbeidsutvalg i 14. mars 2022.  

 

Den tilhørende aktivitetsplanen er under arbeid. 


