
 

 

 

 

Retningslinjer for innstilling og utvelgelse av kandidater til å motta 
pris fra Kong Olav Vs Kreftforskningsfond 
 
1 Innledning  
Kong Olav Vs Kreftforskningsfond ble opprettet 29. april 1992 til minne om Kong Olav V. 
Fondet deler ut en pris til en kreftforsker, eller gruppe av kreftforskere, som har bidratt til å 
fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Med gruppe forstås i denne 
sammenheng flere samarbeidende forskere med felles forskningsprosjekt(er). Hver av de 
samarbeidende forskerne skal ha en selvstendig forskningsproduksjon av betydning. 
Dersom det foreslås en gruppe, skal gruppens medlemmer være identifisert ved navn.  
 
Retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i vedtektenes § 4, 4. og 5. ledd.  
 
2 Oppnevnelse av innstillingsutvalget  
Et utvalg skal gi styret et begrunnet forslag på minst tre kandidater. Dette utvalget skal bestå 
av minimum tre medlemmer. Medlemmene bør være internasjonale forskere uten sterk 
tilknytning til norske kreftforskningsmiljøer for å sikre utvalgets habilitet. Medlemmene 
oppnevnes av fondets styre for to år av gangen. Det bør tilstrebes at innstillingsutvalget har 
bred faglig kompetanse; f. eks. innen grunnleggende forskning, translasjonsforskning, klinisk 
forskning, epidemiologisk forskning, helsetjenesteforskning og/eller forebyggende forskning, 
samt at begge kjønn bør være representert.  
 
Ved valg av innstillingsutvalget skal det utpekes en leder for utvalget. Leder er ansvarlig for å 
lage en innstilling basert på medlemmenes innspill til utvelgelsesprosessen.  
 
3 Innstillingsprosessen  
Kreftforeningen er sekretariat for innstillingsutvalget.  
 
Kreftforeningen utarbeider invitasjon til å fremsette forslag til kandidater til mottakelse av 
prisen. Forslagstiller skal gi skriftlig begrunnelse for forslaget i henhold til kriterier gitt i § 4. 
En oversikt over kandidater som tidligere har mottatt prisen vedlegges invitasjonen. Samme 
person kan kun motta prisen én gang.  
 
Invitasjon til å fremme forslag skal gå ut bredt til norske kreftforskningsmiljøer, blant annet til 
dekan ved de medisinske og naturvitenskapelige fakulteter, rektor ved landets universiteter 
og høyskoler, administrerende direktør ved de regionale helseforetakene, administrerende 
direktør ved universitetssykehusene, administrerende direktør ved Kreftregisteret, 
Folkehelseinstituttet, Norges Forskningsråd, Den norske legeforening, og Norsk 
Sykepleierforbund. 
 
Når fristen for innsendelse av navn på kandidater er ute, foretar innstillingsutvalget en 
utvelgelse av minimum tre kandidater som de oversender fondets styre. Innstillingen skal 
være skriftlig begrunnet og rangert. En oversikt over de øvrige kandidatene skal vedlegges 
innstillingen. 

 
Det anbefales at komiteen møtes fysisk for å lage en felles innstilling. 
 
Det skal være én mottaker av prisen per år. Styret foretar den endelige beslutningen om 
tildeling av prisen. 



4 Nærmere kriterier for tildeling  
Som det fremgår av fondets formål (vedtektene § 2) så skal prisbeløpet benyttes til videre 
forskning eller videre kvalifisering i forskning. Målet er å fremme den norske 
kreftforskningens kvalitet og omfang. Det innebærer at kandidater må vurderes både ut fra 
oppnådde resultater innen forskning, men også potensial for videre forskning. 
 
Det innebærer at følgende kriterier skal legges til grunn ved vurdering av kandidatene for 
prisen:  

− i hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført  

− om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin 
forskning  

− om kandidaten(e) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske 
forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement  

− hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i 
sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten 

 
Ved vurdering av publikasjoner, må det tas hensyn til tradisjoner innen det fagfeltet 
kandidaten er nominert for. Ulike forskningsdisipliner har ulik publikasjonshyppighet, dette 
må hensyntas ved vurdering av publikasjoner mellom forskere fra ulike forskningsdisipliner. 
Ved vurdering av en gruppe av forskere forventes det at den totale forskningsproduksjonen 
har et større volum enn for enkeltforskere.  
 
5 Inhabilitet  
Et utvalgsmedlem eller styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av 
hvilken kandidat som skal motta prisen når spørsmålet har slik særlig betydning for ham eller 
henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en 
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.  
 
 
Sist revidert i styremøte 13.juni 2019 

 


