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Fond til fagutvikling 
-som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon 
 
 
§ 1 – Formål 
Fondets formål er å inspirere til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap innen 
organdonasjon. Slik ønsker vi å stimulere til prosjekter som vil bidra til å oppfylle vår visjon om at alle 
som trenger det skal få et organ. 
 
 
§ 2 – Prosjekter som vil kunne få helt eller delvis støtte 
Prosjektets tema/problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og 
virksomhetsområde (iht. Stiftelsen Organdonasjons vedtekter): 
Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer 
for transplantasjon i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet. Stiftelsen skal gjennomføre 
tiltak for å øke allmennhetens kunnskap om organdonasjon og transplantasjon samt å styrke 
befolkningens bevissthet om viktigheten av å øke tilgangen på organer. Videre skal stiftelsen være 
pådriver når det gjelder helsevesen og politiske myndigheters arbeid med organdonasjon og 
transplantasjon. 
 
 
Eksempler på tema/problemstillinger: 
 

• Ivaretagelse av potensielle organdonorer, gjennomføring av donasjonsprosessen og 
organbevarende behandling 

 
• Belyse prosesser i donasjonsforløpet som er mangelfulle og kan forbedres 

 
• Holdninger til organdonasjon (både i opinionen generelt og i pårørendes møte med 

helsevesenet) – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, 
kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon 

 
• Organdonasjon og etniske minoriteter  

 
• Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, 

ivaretakelse av pårørende 
 

• Utdanning og opplæring innen tema organdonasjon med mål om å øke kunnskapen blant 
fagpersonell eller andre i befolkningen.  

 
 

Semesteravgifter til studier som er en del av et studieforløp vil ikke bli støttet. Støtte til kostnader 
som f eks reise, materiell, utstyr og tapt arbeidsinntekt vil bli vurdert. 
 
Det oppfordres til brukermedvirkning. 
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§ 3 – Fagråd 
Et kvalifisert råd velger ut gode prosjekter på grunnlag av sin kompetanse og innsikt innen feltet. 
Fagrådet består av tre til fem aktører; fra fagmiljøet i OUS og fra Stiftelsen Organdonasjons styre og 
administrasjon. Stiftelsen Organdonasjon ivaretar sekretariatsfunksjonen. Rådet vil innhente 
ytterligere fagkompetanse der det er nødvendig.  
 
 
§ 4 – Søknadsprosessen  
Utlysning gjøres elektronisk til fagmiljøene hvor dette kan være av interesse. Fondet vil også utlyses 
på Stiftelsen Organdonasjons hjemmeside, der man også vil finne søknadskjema og nødvendig 
informasjon. I utlysningen vil det fremkomme det totale beløp som er til utdeling hvert år.  
 
Søknadsfrist er 1. mars og 1.oktober. 
 
 
§ 5 – Tildeling  
Fagrådet beslutter hvilke prosjekter som skal tildeles midler. Tildeling av midler skjer etter at 
søknadene er behandlet. 
 
Tildeling av støtte til prosjekter vurderes etter følgende kriterier: 
 

• Prosjektets relevans 
• Prosjektets kvalitet 
• Etiske og forskningsetiske krav  
• Prosjektlederens kompetanse  
• Om prosjektet er nyskapende 
• Om metodene er gode 
• Gjennomførbarhet 

 
Er det prosjekter som er knyttet opp til en spesiell pasientgruppe, vil fagrådet konferere med 
pasientforeningen det gjelder. 
 
 
§ 6 - Oppfølging og rapportering 
Tidspunkt for rapportering og plan for gjennomføring avtales for hvert enkelt prosjekt. Hvis ikke 
prosjektet gjennomføres eller det gjenstår ubrukte midler, skal disse tilbakebetales. 
 
Ved tildeling av midler ber vi om en motytelse i form av en publikasjon, presentasjon av prosjektet til 
vår administrasjon, vårt styre eller andre, eller annet som kan være aktuelt for prosjektet. 
 
 
§ 7 – Markedsføring 
Stiftelsen Organdonasjon forbeholder seg retten til å vise relevante prosjekter på hjemmeside og i 
sosiale medier, og også bruke prosjektet i dialog med presse, politikere og andre. Dette vil avtales 
spesielt for hvert enkelt prosjekt. 


