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Dagens tema



omfatter all relevant 
helseforskning som ser på ulike 
sider ved vår virksomhet. Dette 
omfatter primært: 
• klinisk forskning 
• translasjonsforskning
• epidemiologiske studier 
• helsetjenesteforskning

Helse Nords forskningsstrategi



• høy kvalitet
• høy nytte
• brukerorientert
• høy etisk standard
• innovativ

Forskningen skal



• er forskningsansvarlig for prosjektet i prosjektperioden: 
o arbeidsgiveransvar for de som skal ansettes i prosjektet
o legge til rette for gjennomføringen av prosjektet
o økonomiske forpliktelser, jf. innlevert budsjett

• OBS: Reglene til ansvarlig institusjon gjelder ved fastsettelse 
av lønn for prosjektdeltakere. Søkere må sette seg inn i ev. 
lønnsforskjeller. Prosjekter flyttes ikke til annen institusjon 
av RHF for at kandidater skal få høyere lønn

Ansvarlig institusjon



• ansatt i et helseforetak (hoved- eller bistilling)
• SKDE
• universitetene og private institusjoner/spesialister i avtale med 

Helse Nord, gitt at et helseforetak i Helse Nord er aktiv 
samarbeidspart i prosjektet. Nytt i år: BEKREFTESE FRA 
KLINIKKSJEF MÅ VÆRE VEDLAGT SØKNADEN

• søker må ha doktorgrad / tilkjent førsteamanuensiskompetanse
• yngre enn 70 år 

Hvem kan søke?



• det kan søkes om støtte til ett prosjekt pr. søknad. Det skal 
vedlegges 2 PDF-filer: 
– prosjektbeskrivelse i PDF-format 
– alle andre vedlegg i ett PDF-dokument.

• maksimal støtte pr. søknad/prosjekt pr. år er 1,2 mill. kr
– startstipend og prosjektetableringsstøtte har lavere 

grense 
– postdoktor- og forskerstipendsøknad med 

utenlandsstipend har høyere grense
– KlinReg – må ha et søkebeløp mellom 2 og 4 mill. kr pr. år

Ramme for søknaden



• maks. 2 søknader pr. søker (søknad til KlinReg kommer i 
tillegg) 
– eventuell avhengighet mellom søknader må angis i 

prosjektsammendraget i eSøknad, inkl. prioriteringer 
mellom dem

• maks 4 mill. kr i årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder 
– gjelder både pågående og nye forskningsprosjekter 
– gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse 
– tildeling av midler til KlinReg inngår ikke her

Ramme for søker 



• ca. 22 mill. nye prosjekter i åpen utlysning
• inntil 2 mill. korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad 
• inntil 0,9 mill. startstipend ph.d.- og postdoktorsøknader
• inntil 1. mill. prosjektetableringsstøtte
• inntil 4 mill. Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 

forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg)

Ledige midler



År Søknader Innvilget tildelingsliste 
november

Endelig tildelingsliste

2018 163 26 % 32 %

2017 151 30 % 32 %

2016 168 32 % 39 %

Innvilgelsesprosent



• merverdi for forskningen
• krav om brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring 

av klinisk forskning og helsetjenesteforskning
o hvem som er bruker av resultatene 
o i hvilken grad bruker er involvert i planlegging og 

gjennomføring av prosjektet 
o eventuelt hvorfor brukermedvirkning ikke er relevant

• om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres 
rede for hvorfor dette er fraværende. 

Brukermedvirkning



• gjelder for forskere og brukere
• hvorfor brukermedvirkning?
• hvem er brukeren?
• hvordan rekruttere brukere? 
• rolleavklaringer og forventninger
• honorering, konfidensialitet, habilitet og interessekonflikter
• sjekkliste for forsker og bruker

Nasjonal veileder



Innebærer at brukerne har 
• mulighet og tilgang til å påvirke
• mulighet og tilgang til å utvikle
• mulighet og tilgang til å endre

Brukermedvirkning i 
helseforskning



• oppfattes som viktig og nyttig både for forsker og bruker
• forventningsavklaring – hvor, når og på hvilken måte skal 

bruker involveres i prosjektet?
• dialog, samarbeid og gjensidig respekt

Hvordan lykkes?



• mange krav skal tilfredsstilles! 
• obligatoriske vedlegg er spesifisert under hver søknadstype i 

veilederens kapittel 4
• alle formelle krav må være oppfylt for at søknaden skal 

vurderes: 
1) oppfyller alle formelle krav i utlysningen 
2) alle obligatoriske vedlegg følger med søknaden 

Formalia



• Startstipend 
• Ph.d.-stipend 
• Korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad 
• Postdoktorstipend 
• Utenlandsstipend
• Korttidsprosjekt 
• Flerårig forskningsprosjekt 

o prosjekt som omfatter flere forskere
o forskerstipend for enkeltforsker 

• Prosjektetableringsstøtte
• Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 

helsetjenesteforskning (KlinReg)

Årets søknadstyper – Totalt 10 



• gjelder kun helseforetak
• 3 md. frikjøp av navngitt ph.d.-/postdoktorkandidat
• stipendet må tas ut i perioden 1. januar – 1. september 2019
• Prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider
• kandidater fra miljøer med liten forskningserfaring og 

forskningssvake avdelinger oppfordres til å søke
• minimum ett stipend til hvert helseforetak, gitt god kvalitet og 

nytte på søknaden

Startstipend



• gjelder også forskerlinjestudenter (inntil 2 år)
• kan søke til navngitt og ikke navngitt kandidat 
• kandidaten må være yngre enn 60 år 
• 3 år i 100 % stilling eller 6 år i 50 % stilling
• ekstra drift er mulig (må begrunnes)
• veiledererklæring skal skrives av hovedveileder (gjelder både 

navngitte og ikke navngitte kandidater). Mal skal benyttes
• husk vitnemål til navngitt kandidat 

Ph.d.-stipend 



• gjelder kun for Helse Nord-finansierte ph.d.-studenter 
• gis unntaksvis og ved ekstraordinære årsaker til forsinkelse
• inntil 6 måneder
• Prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider
• vurderingskriterier: 

1) framdriften i prosjektet til nå (hva er gjennomført i opplæringsdel og i 
avhandlingsarbeidet) 

2) årsak til forsinkelsen (har tildelingen vært brukt som skissert i opprinnelig 
søknad, har det vært mulig for student/veileder å unngå forsinkelsene) 

3) realistisk gjennomføringsplan og fullføring av ph.d.-studiet innen omsøkt 
tidsramme

Korttidsstipend for fullføring av 
ph.d.-grad 



• 3 år i 100 % stilling eller 6 år i 50 % stilling
• kan søke til navngitt og ikke navngitt kandidat
• krav om mellom 3 og 12 md. utenlandsopphold – må 

framkomme i aktivitetsplan og protokoll
• ekstra drift er mulig (må begrunnes)
• husk vitnemål til navngitt kandidat 

Postdoktorstipend



• gjelder kun for Helse Nord RHF-finansierte postdoktorer og 
forskerstipend

• månedlig stipend samt reisekostnader tur/retur 
vertsinstitusjonen

• Prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider
• husk personlig invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen
• Vurderingskriterier: 

1) Plan for utenlandsoppholdet 
2) Hvordan utenlandsoppholdet skal bringe 

prosjektet/forskningen videre

Utenlandsstipend 



• ordinært prosjekt eller pilotprosjekt 
• varighet inntil 12 måneder

Korttidsprosjekt



• inntil 3 år

Flerårig forskningsprosjekt –
prosjekt som omfatter flere forskere



• kun navngitt kandidat
• 3 år i 100 % stilling eller 6 år i 50 % stilling
• mulighet til å søke om utenlandsopphold på mellom 3 og 12 

måneder

Flerårig forskningsprosjekt –
forskerstipend for enkeltforsker



• gjelder kun helseforetak
• øke antall søknader til eksterne finansieringskilder
• knyttet til gitt/forventet utlysning
• frikjøp av forsker og/eller driftsmidler (samarbeidsmøter, 

workshop m.m.) 
• inntil 250 000 kr pr. søknad
• prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider
• anbefaling av søknad og bekreftelse på frikjøp fra 

klinikkleder (eget dokument)

Prosjektetableringsstøtte



Regionalt samarbeid innen 
pasientnær klinisk forskning 

og/eller 
helsetjenesteforskning 

(KlinReg)



• styrke pasientnær klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning

• styrke regionalt samarbeid 
• bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i 

de små helseforetakene 

Målsetning med søknadstypen 



• søkere med prosjekter innen klinisk forskning i 
spesialisthelsetjenesten
– og helsetjenesteforskning  knyttet til en klinisk 

problemstilling
– som er ansatt i et HF eller SKDE i minst 20 % stilling

• deltakelse fra primærhelsetjenesten kan være aktuelt i 
prosjekter med tydelige samhandlingsaspekter

• søkeinstitusjon, som blir ansvarlige for prosjektet: 
Helseforetak og SKDE

Hvem kan søke



• minst tre institusjoner i regionen skal delta aktivt i prosjektet
• minst en skal være Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset 

eller Sykehusapotek Nord
• UiT eller Nord universitet kan være en av partene
• forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til 

medforfatterskap i henhold til Vancouverreglene

• det skal beskrives hvordan prosjektet vil bidra til å bygge opp 
forskningsmiljøet ved Finnmarkssykehuset, 
Helgelandssykehuset eller Sykehusapotek Nord 

Krav til regionalt samarbeid



• varighet: 3–5 år, kan strekkes over 6 år
• søknadsramme: 6–20 mill. (dvs. 2–4 mill. kr pr. år.)
• søknad over 10 mill. må begrunnes særskilt
• deltakende institusjoner skal bidra med egenandel

- minst 10 % av søkesum

Se utlysningsteksten for hvilke aktiviteter det kan søkes om, og 
hva egenandelen kan bestå i

Prosjektomfang



• søknaden må inneholde en eksplisitt redegjørelse 
av kritiske suksessfaktorer – synliggjøring av 
prosjektets risiko og gjennomføringsevne 

• søker må gjøre rede for erfaring med å lede større 
forskningsprosjekter 

Krav til ekstra begrunnelse –
utover de ordinære søknadene 
til Helse Nord



Hva kan man søke om?

Søknadstype Personal – med sats
Personal –
uten sats

Drifts-
kostnader

Utsty
r

Utenlands-
stipend

Startstipend Nei Ja Nei Nei Nei

Ph.d.-
stipend

Kandidater med 
profesjonsstudie/
mastergrad

Ja, inntil 3 årsverk Nei Ja Ja Nei

Forskerlinjestudent Ja, inntil 2 årsverk Nei Ja Ja Nei
Korttidsstipend for fullføring av 
ph.d.-grad

Ja, inntil 6 månedsverk Nei Nei Nei Nei

Postdoktorstipend Ja, inntil 3 årsverk Nei Ja Ja Ja
Utenlandsstipend Nei Nei Nei Nei Ja
Korttidsprosjekt Nei Ja Ja Ja Nei

Flerårig 
forsknings-
prosjekt

Prosjekt som 
omfatter flere 
forskere

Nei Ja Ja Ja Nei

Forskerstipend Ja, inntil 3 årsverk Ja Ja Ja Ja
Prosjektetableringsstøtte Nei Ja Ja Nei Nei
KlinReg Ja Ja Ja Ja Ja

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tabell side 21 i søknadsveilederen.



• tre vurderingskomiteer og en hovedkomité
• 8 medlemmer i hver komite, inkl. en leder og en nestleder
• den faglige inndelingen er ganske bred, og søknader sendes 

der kompetansen er
• komiteene sammensatt etter HRCS-inndeling
• referee kan benyttes

Vurderingskomiteer



Vitenskapelig kvalitet
o originalitet 
o søknadens utforming 
o gjennomførbarhet 
o søkers kvalitet (relatert til karriereutvikling) 
o forskningsmiljø 

Nytte
o begrunnelse i behov 
o betydning av ny kunnskap 
o implementeringsmuligheter 
o kompetansebygging 
o gjennomslagskraft og synlighet 

Nasjonale vurderingskriterier



Karakter Tekstlig betydning

0,0 - 1,9 Poor/Svak

2,0 – 2,9 Fair/Middelmådig

3,0 – 3,4 Satisfactory/Tilfredsstillende

3,5 – 3,9 Good/God

4,0 – 4,4 Very good / Veldig god

4,5 – 5,0 Excellent/Fremragende

Karakterskalaen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Søknader med karakter 2,9 eller dårligere vurderes ikke videre, og innstilles ikke (ikke støtteverdig)Søknadene må ha karakter 3 eller bedre på hvert av områdene kvalitet og nytte for å bli med videre i vurderingen og rangeres på innstillingslisteneSamlet karakter er en sum av 50 % av karakteren for kvalitet og 50 % av karakteren for nytteAlle får tilbakemelding – både verbalt og karakter



• utfylling av eSøknad er 
tidkrevende – mange 
bokser

• søknadstype må angis 
ved opprettelse av 
søknad. Endre 
søknadstype? – opprett 
ny søknad

• e-post med lenke må 
videresendes hvis flere 
skal jobbe på samme 
søknadsskjema 

eSøknad

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Husk at boksene med sammendraget, hoved- og delmål samt nytte for pasienter er det første komitemedlemmene ser av søknaden din. 



• en god forskningsidé
• engasjement og motivasjon
• samarbeid med andre
• gode veiledere, støttespillere og nettverk
• bruk forskningsstøttepersonell og erfarne forskere enten i egen 

hus eller i RHF, på UNN, UiT…
• sett deg nøye inn i utlysningen og kriterier i søknadsveilederen
• sjekk at du får med alle obligatoriske vedlegg som kreves for 

din søknadstype
• skriv en god søknad – språk er viktig! 
• søknader vurderes etter kvalitet og nytte

Hvordan søke og få penger?



• https://helse-nord.no/forskning-og-
innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/utlysning-av-
helseforskningsmidler-for-2019

• Søknadsfrist: 1. september 2018, kl. 1600

• forskningsmidler@unn.no

Utlysningen

mailto:forskningsmidler@unn.no
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