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Helse Nord RHF lyser ut ekstra midler til 
helseforskning for 2021 
 
Det kan søkes midler innen følgende søknadstyper:  

1) Startstipend for å utforme søknad til Regionalt samarbeid innen pasientnær 
klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg) i Helse Nord 

2) Prosjektetableringsstøtte for å utforme søknad om ekstern finansiering av klinisk 
forskning 

3) Korttidsprosjekt, inntil 12 måneder, innen områdene: 
• følgeforskning på implementering av elektronisk kurve i foretakene 
• arbeidslivsforskning knyttet til personell under koronapandemien 
• brukermedvirkning i tjenesten 

4) Drift og/eller enkelt utstyr i pågående forskningsprosjekt  
 
Søknadsfrist: 18. januar 2021, kl. 1600.  
 
Her søker du (eSøknad): https://forskningsmidler.ihelse.net/?tab=6 
 
Tildelingen vil offentliggjøres medio mars 2021.  
 
Nedenfor spesifiseres konkrete krav til søknadstypene. I tillegg gjelder 
søknadsveilederen av 15. juni 2020 (kapittel 1-3 og 5-9). Søknadene vurderes etter 
nasjonale kriterier, kvalitet og nytte. 
 
 

1. Startstipend for å utforme søknad til Helse Nords søknadstype 
Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning (KlinReg) 
 

Startstipendet er en rundsum på kr 250 000. Midlene kan brukes til frikjøp og/eller 
annen aktivitet ved utarbeidelse av søknad. Frikjøp gjelder kun ansatte (i minimum 
20 % stilling) i helseforetak i Helse Nord og SKDE.  
 
Startstipendet må tas ut innen 1. september 2021.  
 

• KlinReg har vært lyst ut én gang tidligere (2019) og vil bli lyst ut på nytt for 2022, 
med søknadsfrist 1. september 2021.  

• KlinReg skal styrke klinisk forskning og helsetjenesteforskning gjennom mer 
regionalt samarbeid og slik bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere 
forskningsmiljø i de små helseforetakene. 

• Hovedprinsippene for søknadstypen vil være de samme som ved forrige 
utlysning (for 2019), med forbehold om mindre justeringer:  

o Utlysningen er åpen for alle kliniske fagområder.  
o Kun helseforetak og SKDE kan være søkeinstitusjon.  
o Minst tre institusjoner skal delta aktivt i prosjektet, hvorav minst en av 

disse skal være Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset eller 
Sykehusapotek Nord.  

https://forskningsmidler.ihelse.net/?tab=6
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2021%20Forskningsmidler/S%C3%B8knadsveileder_forskningsmidler2021.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2021%20Forskningsmidler/Kriterier%20for%20vurdering%20av%20s%C3%B8knader%20-%20kvalitet%20og%20nytte%20-%20fra%20h%C3%B8sten%202016.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2019%20Forskningsmidler/Utlysning%20av%20forskningsmidler%202019/S%C3%B8knadsveileder_forskningsmidler2019.pdf
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o UiT eller Nord universitet kan være en av tre parter.  
o Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap i 

henhold til Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de 
deltakende institusjonene og forskerne skal tydeliggjøres i søknaden. Ved 
innvilgelse skal dette formaliseres gjennom en avtale mellom 
institusjonene. 

o Alle regionale deltagende institusjoner må bidra med egenfinansiering i 
prosjektet. 

o Søknadsramme for prosjektperioden er 6–20 millioner kr. 
 
Det er krav til brukermedvirkning i prosjektene. Brukere (pasienter/pårørende) bør 
involveres tidlig i prosessen ved utvikling av forskningsprosjekt, helst når prosjektet er 
på idéstadiet. 
 
Obligatoriske vedlegg for søknader om startstipend: 

• Prosjektskisse på inntil 4 sider inklusive referanser. 
• Anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikksjef på at søker vil bli fristilt for å 

gjennomføre aktiviteten i henhold til søknad (eget dokument) 
• CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal 

anbefales) 
• CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider 

pr. CV, mal anbefales) 
 
 

2. Prosjektetableringsstøtte til klinisk forskning 
 

Formålet er å legge til rette for økt ekstern finansiering av klinisk forskning.  
 
Kun helseforetak i Helse Nord og SKDE kan være søkeinstitusjon. Søker må ha 
hovedstilling i helseforetak i Helse Nord eller SKDE. Søker må minimum ha ph.d.-grad og 
tilhøre et forskningsmiljø med potensiale til å nå opp i ekstern konkurranse. 
Forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden. 
 
Det kan søkes om inntil 250 000 kr. Midlene skal, i hovedsak, brukes i 2021. Midlene kan 
brukes til frikjøp og/eller annen aktivitet ved utarbeidelse av søknad. Frikjøp gjelder 
kun ansatte (i minimum 20 % stilling) i helseforetak i Helse Nord og SKDE.  
 
Brukere (pasienter/pårørende) bør involveres tidlig i prosessen ved utvikling av 
forskningsprosjekt, helst når prosjektet er på idéstadiet 
 
Den/de eksterne finansieringskilden(e) søker posisjonerer prosjektet til må 
fremkomme i prosjektbeskrivelsen. Søknad til ekstern finansieringskilde skal sendes i 
2021 eller 2022. Eksempler på eksterne finansieringskilder:   

• Forskningsrådet. Noen eksempler 
(https://www.forskningsradet.no/utlysninger/):  

o Forskerprosjekt for fornyelse 
o Forskerprosjekt for unge talenter  
o Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet  
o Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/
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o Sentre for fremragende forskning (trinn 1 hadde søknadsfrist 18. 
november 2020) 

o Forskningssenter for klinisk behandling (obligatorisk skissefrist 6. januar 
2021 og søknadsfrist 12. mai 2021) 

o Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv 
• Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten 

(KLINBEFORSK), søknadsfrist 30. april: http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/   
• EU, eksempelvis Horisont Europa (https://www.forskningsradet.no/eus-

rammeprogram/horisont-europa/ og https://ec.europa.eu/info/horizon-
europe_en)  

• Stiftelsen Dam, https://www.dam.no/sok/  
• Kreftforeningen, https://kreftforeningen.no/forskning/  

 
Obligatoriske vedlegg for søknader om prosjektetableringsstøtte 

• Prosjektskisse på inntil 4 sider inklusive referanser  
• Anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikksjef på at søker vil bli fristilt for å 

gjennomføre aktiviteten i henhold til søknad (eget dokument) 
• CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal 

anbefales) 
• CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider 

pr. CV, mal anbefales)  
 
 

3. Korttidsprosjekt 
 

Maksimal støtte pr. søknad er 1,3 millioner kr. Prosjektet kan ha en varighet på inntil 12 
måneder. Prosjektet bør ha oppstart senest 1. mai 2021. Eventuell senere oppstart må 
begrunnes særskilt.  
 
Det kan søkes om midler til lønn, drift og/eller mindre utstyr. Lønnsmidler kan enten 
være til forsker og/eller støttepersonell som for eksempel studiesykepleier. Driftsmidler 
kan være utgifter til datainnsamling, analyse av data, brukermedvirkning, eller liknende. 
Maksimalt søkebeløp til enkelt utstyr er kr 154 000.  
 
Prosjektet må være innen ett av områdene: 

• følgeforskning på implementering av elektronisk kurve i foretakene  
• arbeidslivsforskning knyttet til personell under koronapandemien 
• brukermedvirkning i tjenesten 

 
Utlysningen er avgrenset til disse tre områdene, men legger ellers ingen føringer på 
innretning av prosjektene med hensyn til fokus, problemstiller eller metoder. 
 
For eksempel kan forskning på brukermedvirkning i tjenesten omhandle alt fra 
pasientreiser til bruk av videokonsultasjoner eller hva brukere mener er viktige 
helseforskningsspørsmål.  
 

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/
https://www.forskningsradet.no/eus-rammeprogram/horisont-europa/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.dam.no/sok/
https://kreftforeningen.no/forskning/
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Arbeidslivsforskning knyttet til personell under koronapandemien har en tilsvarende 
spennvidde i tema og innfallsvinkler, herunder arbeidsmiljø, ledelse og ivaretakelse av 
personell, samt konsekvenser av og forutsetninger for nye måter å jobbe på.  
 
Se kapittel 2 i søknadsveilederen for 2021 for informasjon om krav til søker og 
søkeinstitusjon.  
 
Obligatoriske vedlegg for søknader om korttidsprosjekt 

• Prosjektbeskrivelse/protokoll (se egen mal) 
• CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal 

anbefales) 
• CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider 

pr. CV, mal anbefales)  
• Dokumentasjon fra klinikksjef til samarbeidende forsker i helseforetak, som kort 

sier noe om hvordan samarbeidet arter seg og om prosjektet inngår i klinikkens 
budsjett (gjelder søknader forankret ved universitet eller private 
helseinstitusjoner / avtalespesialister med driftsavtale med Helse Nord) 

 
 

4. Drift og/eller enkelt utstyr i pågående forskningsprosjekt 
 

Øvre søkebeløp er kr 200 000, hvorav det maksimalt kan søkes om kr 154 000 til utstyr. 
Midlene må benyttes i løpet av 2021. 
 
Det kan søkes om støtte til datainnsamling, brukermedvirkning, kostnader ved 
utlevering av data fra register eller befolkningsundersøkelser, laboratorieanalyser, 
monitorering, innkjøp av eksterne tjenester eventuelt andre driftsutgifter for å kunne 
gjennomføre forskningen i pågående prosjekt.  
 
Det kan ikke søkes om støtter til deltakelse på eller reise til konferanse/seminar, 
arrangering av konferanse/seminar/workshop eller kostnader til artikkelavgift ved 
åpen publisering (for sistnevnte vises det til Helse Nords publiseringsfond).  
 
Prosjektleder må oppgi dokumenterte behov for ekstra drift eller utstyr til prosjektet. 
Administrasjonen vil gjøre en første vurdering av vedlagte dokumentasjon om behov før 
søknaden sendes til vurderingskomiteen. Om behov for ekstra midler ikke er 
dokumentert tilstrekkelig avvises søknaden på formelt grunnlag.  
 
Søknadstypen gjelder kun pågående forskningsprosjekter. Prosjekt må enten ha Helse 
Nord RHF-finansiering eller kunne tilfredsstille kriteriene for tildeling av midler av RHF-
et. Dette betyr at pågående forskningsprosjekt må være innenfor følgende:  
 

«relevant helseforskning som ser på ulike sider ved vår virksomhet. Dette omfatter 
primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og 
helsetjenesteforskning. Helseforskning i regionen skal ha relevans for innhold i og 
organisering av helsetjenesten samt underbygge god klinisk virksomhet i 
foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen» (Helse 
Nords forskningsstrategi) 
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Se kapittel 2 i søknadsveilederen for 2021 for informasjon om krav til søker og 
søkeinstitusjon. 
 
Obligatoriske vedlegg for søknader om drift og/eller enkelt utstyr i pågående 
forskningsprosjekt 

• Prosjektbeskrivelse som underbygger behov for ekstra midler og fremstiller 
pågående prosjekt slik at kvalitet og nytte kan vurderes 

• CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal 
anbefales) 

• CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i prosjektet (maks 4 sider 
pr. CV, mal anbefales)  

• Dokumentasjon fra klinikksjef til samarbeidende forsker i helseforetak, som kort 
sier noe om hvordan samarbeidet arter seg og om prosjektet inngår i klinikkens 
budsjett (gjelder søknader forankret ved universitet eller private 
helseinstitusjoner / avtalespesialister med driftsavtale med Helse Nord) 
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