
          UNIVERSITETSFONDET 

  FOR ROGALAND AS 

 

 
 SAK 07 – 2018    
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forskningsprosjektet prosjektet ’Mat for morgendagens eldre’                                                      
 

 

Hva saken gjelder 

Universitetsfondet har mottatt en søknad fra UiS v/ Norsk Hotellhøgskole om finansiering av 

en PhD-stilling over 3 år og kr 3,3 mill innen forskningsprosjektet Mat for morgendagens 

eldre. Søknaden følger som vedlegg til sak 07. 

 

I dette forskningsprosjektet vil tre forskningsinstitusjoner i Rogaland gå sammen om å utvikle 

et overordnet, tverrfaglig prosjekt rettet mot eldre og mat. Dette gjelder Universitetet i 

Stavanger v/ Norsk Hotellhøgskole (NHS), Nofima og Regionalt Odontologisk 

Kompetansesenter - Tannhelse Rogaland. Søknaden til Universitetsfondet kommer fra UiS og 

gjelder bidrag til finansiering av den ene av to PhD-kandidater som vi ta sin doktorgrad ved 

NHS. Det søkes om full-finansiering av utgiftene UiS vil ha i tilknytning til denne PhD-

kandidaten, med kr 3.3 mill over 3 år. Finansiering av PhD-kandidaten baserer seg på 

beregnede satser som Forskningsrådet angir.  

 

Kompetansebygging innen fagfeltet Mat for eldre er i tråd med NHS strategier. Det er videre i 

tråd med regionale strategier å styrke forskning og høyere utdanning innen matnæringen, og 

vi ser det som positivt at flere fagmiljøer går sammen i et større forskningsprosjekt.  

 

Innenfor fagfeltet Mat for eldre er det er det en rekke helserelaterte problemstillinger og det 

ville være naturlig at prosjektet hadde tydelige koblinger til kompetansemiljøer ved SUS. 

Ettersom søknaden ble sendt tett på styremøtet, har det ikke vært mulig å sjekke ut hvorfor 

relevante fagmiljøer ved SUS ikke er knyttet opp imot prosjektet. Det har av samme grunn 

ikke vært mulig å avklare budsjetter og de økonomiske forutsetninger som ligger til grunn for 

Forskningsrådets satser for PhD-kandidater og eventuell egeninnsats fra UiS i den 

sammenheng.  

  

Universitetsfondet er positiv til å bidra med finansiering av den ene PhD-kandidaten med 

dekning av det kronebeløpet som forutsettes fra UiS. Nærmere avklaring av det eksakte 

beløpet drøftes med UiS. 

   

 

Forslag til vedtak: 

 

Universitetsfondet stiller seg positiv til å bidra med finansiering av en PhD-kandidat ved UiS 

til prosjektet Mat for morgendagens eldre innen en øvre ramme på kr 3 mill over 3 år. Det 

endelige økonomiske bidraget avklares gjennom videre samtaler med UiS 

 

 

 

 

Vedlegg: Søknad fra UiS v/ Norsk Hotellhøgskole  


