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Informasjonsfilmen vil gi svar på: 

1) Hvilken forskning finansierer Helse Nord?

2) Hva skal til for å få tildelt forskningsmidler?

3) Brukermedvirkning

4) Åpen publisering (Open Access)

5) Hvem kan søke? 

6) Hvordan søke? 



Hvilken forskning finansierer Helse Nord?

• Ny forskningsstrategi

• Årsrapport 2020: forskningsprosjekter og type prosjekt 

• Nytt for utlysning for 2022



Forskning – en del av vår virksomhet

• Lovpålagt oppgave – spesialisthelsetjenesteloven

Regional utviklingsplan 2035:

• Forskning er avgjørende for spesialisthelsetjenestens andre primære 
ansvarsområder 

• Forskning er viktig
• heve det kollektive kunnskapsnivået i helsesektoren 

• virker motiverende på Helse Nords ansatte 

• faktor av stor betydning i rekrutteringsøyemed

• nødvendig for å dokumentere og evaluere virkningen av kliniske og 
organisatoriske tiltak og utvikle tjenestene videre



Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
2021-2025

Andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten 
som deltar i kliniske studier er 5 prosent i 
2025

Antall kliniske studier er doblet i perioden 
2021-2025



Ny forskningsstrategi

Visjon
Sammen om forskning og innovasjon i nord

Mål
Mer og bedre forskning som svarer på 
pasientenes og tjenestenes behov

Lenke til styresak 54-2021

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212605/Styresak%2054-2021%20Strategi%20for%20forskning%20og%20innovasjon%20i%20Helse%20Nord%202021-2025.pdf


Ny forskningsstrategi

«Det er viktig å heve kvaliteten på og omfanget av tjenesterelevant 
og pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning, innovasjon 
og næringsutvikling»

«Vi skal stimulere til forskning og innovasjon som er relevant for 
tjenesten og pasientene»

«Vi får til god forskning gjennom samarbeid»

«Forskningen må bli kjent og tas i bruk i helsetjenesten for at den 
skal ha effekt og bidra til kontinuerlig forbedring»



Kapittel 6.4 Strategiske satsingsområder

• Klinisk forskning – tett knyttet til handlingsplan for kliniske studier
• Registerstudier
• Pragmatiske studier og desentralisert forsking
• Helsetjenesteforskning
• Translasjonsforskning med tydelig vei til klinisk praksis
• Samisk helseforskning
• Persontilpasset medisin/presisjonsmedisin
• Psykisk helse og rus
• E-helse og digitalisering
• Tromsøundersøkelsen og SAMINOR



«Også innen forskning og innovasjon vil vi prioritere disse, siden 
forsknings- og innovasjonsvirksomheten skal understøtte og utvikle de 
tjenestene og gruppene som er prioritert i stort»



Forskningsmidler i Helse Nord RHF

• Forskning- og innovasjonsmidler – ca. 157 mill. i 2021
• Regionale støtte- og infrastruktur
• Strategisk tildelte innovasjonsmidler
• Utlyste innovasjonsmidler
• Strategisk tildelte forskningsmidler
• Utlyste forskningsmidler

• Årsrapport 2020 - Forskning finansiert av Helse Nord RHF
• https://helse-

nord.no/Documents/Forskning/%c3%85rlig%20rapportering%20p%c3%a5%2
0forskning%20og%20innovasjon/%c3%85rsrapport%20forskning%202020.pdf

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/%c3%85rlig%20rapportering%20p%c3%a5%20forskning%20og%20innovasjon/%c3%85rsrapport%20forskning%202020.pdf


Antall prosjekt med tildeling fra RHF

 2018 2019 2020 

Videreførte 119 106 110 

Nye 50 67 47 

Totalt 169 173 157 

 

Tabell 1-3



Utlyste midler fordelt på institusjon 

Figur 1-2



Utlyste midler ved fem institusjoner 

Figur 1-3



Utlyste midler 2020 fordelt på søknadstyper

Figur 1-4



Andel søknader som tildeles midler

År Søknader Innvilget tildelingsliste 
november

Endelig tildelingsliste

2021 148 31 % 41 %

2020 126 37 % 37 %

2019 148 37 % 42 %

2018 163 26 % 32 %

2017 151 30 % 32 %

2016 168 32 % 39 %

2021: To utlysninger: 112 og 36 søknader
2020: To utlysninger: 118 og 8 søknader
2019: To utlysninger: 129 og 19 søknader



Nytt for 2022

• Kliniske studier har utvidet søknadsramme - Maksimalt søkebeløp er 

1 780 000 kr pr. år (for prosjekter på full tid)

• KlinReg lyses ut 

• Krav om innhold i dokumentasjon om aktivt samarbeid med et 
helseforetak i Helse Nord (i søknader der universitet, kommuner, 
private er søkeinstitusjon) er konkretisert

• Bruk av infrastruktur i annen institusjon (enn søkeinstitusjon) skal 
bekreftes



Kliniske studier

«Kliniske studier er ofte særlig kostnadskrevende å gjennomføre. Det 
kan derfor, i tillegg til maksimalt søkebeløp, søkes om støtte til 
forskningsstøttepersonell (for eksempel studiesykepleier) i inntil 50 % 
stilling i tre år, tilsvarende inntil 380 000 kr pr. år»

En klinisk studie er en utprøving av et medisinsk utstyr, en teknologi, et 
legemiddel, eller en behandlings- eller rehabiliteringsmetode på 
mennesker (Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025, s. 5).



KlinReg (Regionalt samarbeid innen pasientnær 
klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning) 

• 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.

• Sekretariatet ønsker møte med alle som vurderer å søke på KlinReg 



KlinReg
En søknadstype med mange særegne krav: 
• Typen prosjekt: klinisk forskning og helsetjenesteforskning (knyttet til en klinisk 

problemstilling)
• Beskrive hvordan prosjektet vil bidrag til å bygge forskningsmiljø ved 

Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og/eller Sykehusapotek Nord
• Krav om brukermedvirkning
• Antall deltakende institusjoner, og hvem
• Navngitte kandidater, hvis stipend
• Krav til søkesum/søkeramme (minimum- og maksimumsum, både på år og 

totalt)
• Egen begrunnelse for søknader over 10 mill. 
• Egenfinansiering (alle må bidra)
• Krav om eget vedlagt budsjett (mal ligger vedlagt utlysningen
• Kritiske suksessfaktorer, risiko og gjennomføringsevne skal beskrives 
• Søkers erfaring med å lede større forskningsprosjekter



Formelt krav

Ved søknad fra universitet, kommune eller privat helseinstitusjon/avtalespesialist 
kreves det at et helseforetak i Helse Nord er aktiv samarbeidspart i prosjektet. 
Søknad fra institusjon som ikke er helseforetak må ha: 

1) dokumentasjon fra klinikksjef til samarbeidende forsker i minst ett 
helseforetak i Helse Nord (vedlegg i eSøknad). Dokumentasjonen skal gi en 
detaljert beskrivelse av det aktive samarbeidet i prosjektet med gjeldende 
klinikk. Administrasjonen vil vurdere om beskrivelsen er dekkende slik at det 
formelle kravet, om aktivt samarbeid med helseforetak, er oppfylt. 

2) en detaljert beskrivelse av samarbeidet med minst ett helseforetak i Helse 
Nord i selve søknadsskjemaet (i eSøknad) 

3) minst en navngitt person (andre enn prosjektleder) i deltakerlisten med 
tilhørighet i hvert av de oppgitte helseforetak og med konkrete oppgaver i 
prosjektet.

Det er søkers ansvar at samarbeidet er tilstrekkelig beskrevet i søknaden. 



Bekreftelse

• Forutsetningene for prosjektet må være realistiske og nødvendig 
avklarte. 

• Prosjekt som har behov for infrastruktur i annen institusjon (enn 
søkeinstitusjon) må fremvise bekreftelse fra aktuell institusjon på 
følgende nivå: klinikk-/senterleder (UNN og Nordlandssykehuset), 
forskningsleder (Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord), 
medisinsk fagsjef (Finnmarkssykehuset), instituttleder (UiT), dekan 
(Nord universitet).



Hva skal til for å få tildelt forskningsmidler?

• Formelle krav 

• Faglig vurdering av søknaden: Vurderingskriterier og –komiteer 

• Kommentarer fra vurderingskomiteene 

• Budsjett 



Formalia

• alle 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 



Kapittel 1.3 Avvisning av søknader
Formelle krav:

• Budsjett skal være fullstendig fylt ut.

• Søker skal ha doktorgrad.

• Søker må være yngre enn 70 år i 2021. Dersom søker fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må 
søkeinstitusjon vedlegge en skriftlig redegjørelse om hvem som overtar som prosjektleder. 

• Søknaden må være forankret av leder ved søkeinstitusjon i eSøknad.

• Søknad fra institusjon som ikke er helseforetak må ha: 
1) dokumentasjon fra klinikksjef til samarbeidende forsker i minst ett helseforetak i Helse Nord (vedlegg 

i eSøknad). Dokumentasjonen skal gi en detaljert beskrivelse av det aktive samarbeidet i prosjektet 
med gjeldende klinikk. Administrasjonen vil vurdere om beskrivelsen er dekkende slik at det formelle 
kravet, om aktivt samarbeid med helseforetak, er oppfylt.

2) en detaljert beskrivelse av samarbeidet med minst ett helseforetak i Helse Nord i selve 
søknadsskjemaet (i eSøknad)

3) minst en navngitt person (andre enn prosjektleder) i deltakerlisten med tilhørighet i hvert av de 
oppgitte helseforetak og med konkrete oppgaver i prosjektet.

• Alle obligatoriske vedlegg som er spesifisert under hver søknadstype i veilederens kapittel 4 skal 
være vedlagt. 



Vurderingskomiteer

• tre vurderingskomiteer og en hovedkomité

• 8 medlemmer i hver komite, inkl. en leder og en nestleder

• referee kan benyttes

• komiteene sammensatt etter HRCS-inndeling



Komiteenes hovedansvar

Komité 1 
Cardiovascular, Injuries and Accidents, Renal and Urogenital, 
Respiratory, Generic Health Relevance, Disputed aetiology and other

Komité 2
Congenital Disorders, Ear, Eye, Infection, Inflammatory and Immune 
System, Musculoskeletal, Neurological, Reproductive Health and 
Childbirth, Skin, Stroke 

Komité 3
Blood, Cancer and neoplasms, Mental Health, Metabolic and 
Endocrine, Oral and Gastrointestinal



Komiteen
• Bred tematisk sammensetning 

• Alle har doktorgrad

• Flertallet er professorkompetent

• Ingen er tilsatt i institusjoner med geografisk tilhørighet i Helse Nord

• Hovedstilling i et helseforetak

• Hovedstilling ved et universitet

• Helsefaglig kompetanse

• Bred metodekompetanse

• Geografisk spredning (Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst)

• Kjønnsbalanse



Brev fra hovedkomiteen til Helse Nord RHF (2017)

Søknaden må fremmes på en måte som er forståelig også 
for forskere innen andre fagfelt.



Kommentarer fra vurderingskomiteer (2019)

• Ofte lang og ufokusert introduksjon

• Hastverksarbeid: Flere søknader 
har få endringer fra tidligere år 

• Manglende/svake beskrivelser av 
metode – må være lettfattelig og 
forståelig skrevet

• Manglende beskrivelse av hva som 
skal gjøres i prosjektet

• «Systematic reviews» skal gjøres 
før søknaden skrives, ikke etter

• Nesten ingen gjør egen 
risikovurdering i forhold til 
gjennomførbarhet

• Hvor er de klinisk drevne 
prosjektene?

• Hvor er RCT-ene?

• Mangler klinikere i prosjektene

• Savner interaksjon i 
translasjonsprosjektene:       

benk sykehusseng



Videoopptak (kun intranett: UNN, forskning) 
https://intranett.unn.no/forskning/videoopptak-fra-kurs-i-protokoll-
og-soknadsskriving-28-3-19-article153682-25516.html

• Søknadsskriving - viktige momenter. Hvordan selge en god ide? 
Sameline Grimsgaard

• Hva kjennetegner en god forskningsprotokoll? Fra ide til protokoll, 
Bjørn Odvar Eriksen

• Analyseplan og styrkeberegning. Hva er lurt å ha med om statistiske 
analyser i en protokoll og hvorfor? Marthe Larsen

• Kvalitative prosjekter og protokoller – Hvordan formidle de kvalitative 
prosjektenes kvaliteter? Anne Moen

• Budsjettering i forskningsprosjekt, Tove Aminda Hansen

• Brukermedvirkning i helseforskning, Helen Sagerup

https://intranett.unn.no/forskning/videoopptak-fra-kurs-i-protokoll-og-soknadsskriving-28-3-19-article153682-25516.html


Vurderingssystem

Vurderingskomiteen vurderer søknadene etter gitte kriterier:

• Fem hovedkriterier på kvalitet, og fem hovedkriterier på nytte

• Felles kriterier i alle regioner og KLINBEFORSK

• Søknadene må ha karakter 3,0 eller bedre på både kvalitet og nytte 

Tildelingsutvalget vurderer i tillegg om utlysningskriteriene og konkrete 
policyforhold i strategien er hensyntatt i den samlede innstillingen, eller 
om endringer skal gjøres

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2018%20Forskningsmidler/2018%20forskningsmidler%20utlysning/2018%20Forskningsutvalgene/08%20Kriterier%20for%20vurdering%20av%20søknader%20-%20kvalitet%20og%20nytte%20-%20fra%20høsten%202016.pdf


Kvalitets- og nyttekriteriene
Vitenskapelig kvalitet

• originalitet 

• søknadens utforming 

• gjennomførbarhet 

• søkers kvalitet (relatert til karriereutvikling) 

• forskningsmiljø 

Nytte

• begrunnelse i behov 

• betydning av ny kunnskap 

• implementeringsmuligheter 

• kompetansebygging 

• gjennomslagskraft og synlighet 



Karakterskala

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



Kostnader
• Kostnader i prosjektet? inn i budsjettet 
• Betaling er normalt økende 

Eksempler:

• brukermedvirkning

• studiesykepleier

• bistand fra forskningsposten

• monitorering

• datasett (f.eks. Tromsøundersøkelsen)

• laboratorietjenester

• forbruksmateriell til laboratoriearbeid 
(kit, reagenser, rør, osv.)

• utgifter til samtykkeskjema

Det er mulig å søke driftsmidler i de 
fleste søknadstypene

Vis komiteen at du har en plan:
1) har finansieringen allerede

2) søk finansiering i denne søknaden









Åpen publisering

Åpen publisering er en forutsetning for å motta forskningsfinansiering fra Helse 
Nord. 

Helse Nords publiseringsfond kan dekke kostnadene til publisering i tidsskrift med 
full åpen tilgang. Egen søknad kreves. 

Skal ikke legges inn i budsjettmodulen i eSøknad. 







Åpen publisering (Open Access) 

• Krav

• Veier til åpen publisering

• Hvordan finne åpne tidsskrifter

• Finansiering  



Helse Nords publiseringsfond kan 
dekke kostnadene til publisering i 
tidsskrift med full åpen tilgang. 
Egen søknad kreves. 

Åpen publisering

Åpen publisering er en forutsetning for å motta forskningsfinansiering fra Helse 
Nord. Krav:

1) Artikkelen publiseres i et tidsskrift med full åpen tilgang og fulltekst lastes opp i 
Cristin

2) Artikkelen publiseres i et abonnementstidsskrift som tillater umiddelbar 
egenarkivering. Dette innebærer at artikkelen kan gjøres umiddelbart åpent 
tilgjengelig i et vitenarkiv / lastes opp i Cristin

3) Artikkelen publiseres gjennom en av UNIT-avtalene og fulltekst lastes opp i 
Cristin. 

Podcast: Åpen publisering: Hvem, hva, hvorfor, hvordan. Her får du vite 
alt om krav og muligheter rundt Open Access/åpen publisering/åpen 
tilgang 

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2021%20Forskningsmidler/Lydfiler/%C3%85pen%20tilgang%20-%20Vidar%20Anderssen%20i%20samtale%20med%20Jan%20Erik%20Frantsv%C3%A5g%20-%20128kbps.mp3


Brukermedvirkning

• Krav 

• Veileder

• Rekruttering av brukermedvirkere



Krav om brukermedvirkning fra 2016

• Krav om brukermedvirkning i planlegging og 
gjennomføring av klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning

• Ingen brukermedvirkning?               MÅ begrunne hvorfor

Lenke til veilederen
Lenke til e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. 
Utviklet av Helse Vest RHF.

Brukermedvirkning må være relevant for det  
aktuelle prosjektet for å gi uttelling i vurderingen

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2020%20Forskningsmidler/Veileder%20brukermedvirkning%20i%20forskning%20mai%202018.pdf
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12


Hva er brukermedvirkning?

Når brukere:
• har mulighet og tilgang til å påvirke

• har mulighet og tilgang til å utvikle

• har mulighet og tilgang til å endre

Planlegging Gjennomføring Avslutning

Brukere kan være:
• Pasienter

• Pårørende

• (Helse- og omsorgspersonell) 

• (Befolkningen)



Hvordan rekruttere brukere?

Tydelig målgruppe

Allmenne problemstillinger 
eller ingen aktuell 
brukerorganisasjon

Kapasitetsutfordringer

pasient-/brukerorganisasjon

brukerutvalget i klinikk/helseforetak, 
regionalt brukerutvalg eller 
paraplyorganisasjoner

brukere som ikke er medlemmer av 
en organisasjon

Kilde: veilederen

Brukere bør involveres så tidlig som mulig i prosessen



Navngitte brukere

Helse Nords søknadsveileder: 

Hovedregelen for Helse Nord-finansierte prosjekter er at bruker skal 
være navngitt. Bruker er å forstå som representant for en 
pasientgruppe, og kun i særskilte tilfeller kan det gis aksept for 
anonymitet. 



Begrepsavklaring
• Brukerutvalg

Et brukerutvalg ved et sykehus er hjemlet i lov. Representantene er foreslått av 
brukerorganisasjoner og utnevnt av HF styret. Medlemmene i utvalget 
representerer alle brukere og pårørende, og ikke den organisasjonen de kommer 
fra. Det er brukerne selv som leder møtet og bestemmer prioriteringer for 
dagsorden. Det er rom for ulike meninger og perspektiv. Vedtakene som fattes, er 
selvstendige uttrykk for brukerutvalget. Brukerutvalget oppnevner representanter 
til ulike råd og utvalg. Deltakelse i brukerutvalget skal honoreres, og utgifter til 
deltakelse dekkes.

• Brukerpanel

Et brukerpanel kan oppnevnes i forbindelse med prosjekter, utvalgsarbeid og 
forskning. Brukerpanelets medlemmer kan utpekes av brukerutvalg, 
brukerorganisasjoner eller av tjenesteyter selv. Det kan være ett eller flere møter. 
Det er de samme personene som møter fra gang til gang. Brukerpanelet er 
rådgivende for konkrete problemstillinger i en avgrenset tidsperiode. Deltakernes 
utgifter til deltakelse skal dekkes og det skal utbetales honorar.



Likemannsarbeid er ikke brukermedvirkning, men et 
mestringsarbeid og er som oftest basert på frivillig 
og ulønnet arbeid. Likemannsarbeid er et likeverdig 
og gjensidig møte mellom mennesker som deler 
erfaringsbase. Det drives av bruker- og 
pasientforeninger, og kan f.eks. være et tilbud for en 
ny-diagnostisert å prate med en som har levd med 
diagnosen lenge. 



Rekruttering av brukermedvirkere

• Hvilken brukermedvirker ønsker du? 

• Kontakt pasient- og brukerorganisasjon

• Beskriv det du skal forske på

• Hvor mye tid/ressurser forventes det?

• Kompensasjon for arbeidet

• Gjerne representant fra nord



Hvem kan søke? 

• Søkeinstitusjon 

• Søker



Søkeinstitusjon

Forskningsansvarlig skal: 
o være arbeidsgiveransvar for de som skal ansettes i prosjektet
o legge til rette for gjennomføringen av prosjektet
o økonomiske forpliktelser, jf. innlevert budsjett

Søkeinstitusjon er den som ved tildeling av midler blir forskningsansvarlig, jf. lov 
om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4: 

forskningsansvarlig: institusjon eller en annen juridisk eller fysisk person som har det 
overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og som har de nødvendige 
forutsetningene for å kunne oppfylle den forskningsansvarliges plikter etter denne loven

Forskningsansvarliges plikter er beskrevet i forskrift om organisering av 
medisinsk og helsefaglig forskning § 3. 



Søker
Hovedregel: ansatt i et helseforetak i Helse Nord i hoved- eller bistilling

Ansatte med hovedstilling ved universitetene i Nord-Norge , private institusjoner / 
spesialister i avtale med Helse Nord RHF, og helsepersonell i kommunene kan også 
være søker. I slike tilfeller kreves det at: 

oden ansattes hovedarbeidsgiver er søkeinstitusjon 
o et helseforetak i Helse Nord er aktiv samarbeidspart i prosjektet (inkl. flere formelle 

krav om dokumentasjon)

Søker er den som blir prosjektleder ved tildeling av midler, jf. lov om medisinsk 
og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) §§ 6 og 4: 

prosjektleder: en fysisk person med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet, 
og som har de nødvendige forskningskvalifikasjonene og erfaringer for å kunne oppfylle 
prosjektlederens plikter etter denne loven. 

Prosjektleders plikter er beskrevet i forskrift om organisering av medisinsk og 
helsefaglig forskning § 5. 



Ramme for søker

• søker må ha doktorgrad
• yngre enn 70 år (dokumentasjonskrav hvis prosjektleder fyller 70 år i 

prosjektperioden) 

• maks. 2 søknader pr. søker 
o eventuell avhengighet mellom søknader skal angis i eSøknad, inkl. 

prioriteringer mellom dem

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



Hvordan søke? 

• Søknadstyper 

• eSøknad (Det elektroniske søknadssystemet) 



Søknadstyper for 2022
• 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)



Startstipend for å utvikle ph.d.- eller 
postdoktorsøknad til Helse Nords utlysninger
• gjelder kun helseforetak

• prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider

• 3 md. frikjøp av navngitt kandidat

• Aktuell perioden 1. januar – 1. september 2022

• kandidater fra miljøer med liten forskningserfaring og forskningssvake
  avdelinger oppfordres til å søke – Konkretiser hvordan

• minimum ett stipend til hvert helseforetak



Prosjektetableringsstøtte for å utvikle søknad 
til ekstern finansieringskilde
• gjelder kun helseforetak eller SKDE (søkeinstitusjon)

• Søker må ha hovedstilling ved helseforetak eller SKDE

• prosjektbeskrivelse: Inntil 4 sider

• inntil 250 000 kr pr. søknad

• Formål: øke antall søknader til eksterne finansieringskilder

• må knyttes til nasjonale/internasjonale utlysninger

• frikjøp av forsker og/eller driftsmidler (samarbeidsmøter, workshop m.m.) 

• anbefaling av søknad og bekreftelse fra klinikkleder på at søker vil bli fristilt 
(eget dokument)



Ph.d.-stipend 

• gjelder også forskerlinjestudenter (inntil 2 år)

• kan søke til navngitt og ikke navngitt kandidat

• kandidaten må være yngre enn 60 år 

• Inntil 3 årsverk, mellom 50 % og 100 % 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 



Postdoktorstipend

• Inntil 3 årsverk, mellom 50 % og 100 % stilling

• kan søke til navngitt og ikke navngitt kandidat

• krav om mellom 3 og 12 md. utenlandsopphold – må framkomme i 
aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse

• ekstra drift er mulig (må begrunnes)

• husk vitnemål til navngitt kandidat 



Flerårig forskningsprosjekt – forskerstipend for 
enkeltforsker

• forskerlønn til enkeltforsker

• Inntil 3 årsverk, mellom 50 % og 100 % stilling

• kun navngitt kandidat

• mulighet til å søke om utenlandsopphold på mellom 3 og 12 md.



Korttidsstipend for fullføring av 
ph.d.-grad 

• gjelder kun for Helse Nord-finansierte ph.d.-studenter 

• inntil 6 måneder

• prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider

• gis unntaksvis og ved ekstraordinære årsaker til forsinkelse

• 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



Utenlandsstipend

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

• prosjektleder for Helse Nord-
prosjektet skal være søker

• 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



Korttidsprosjekt

Det kan bli aktuelt å prioritere 
noen korttidsprosjekter foran 
flerårige prosjekter av 
budsjettmessige årsaker, gitt at 
søknadene har god nok karakter.

• ordinært prosjekt eller 
pilotprosjekt 

• varighet inntil 12 md. 

Flerårig forskningsprosjekt –
prosjekt som omfatter flere 
forskere

• ett prosjekt som omfatter 
flere forskere

• inntil 3 år



KlinReg (Regionalt samarbeid innen pasientnær 
klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning) 

• 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.

• Sekretariatet ønsker møte med alle som vurderer å søke på KlinReg 



Hva kan man søke om?
Søknadstype

Personal –

med sats

Personal –

uten sats

Drifts-

kostnader
Utstyr

Utenlands-

stipend

Startstipend Nei Ja Nei Nei Nei

Ph.d.-stipend

Kandidater med profesjons-

/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 md. 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



Det elektroniske søknadsskjemaet
- eSøknad



Elektronisk søknadsskjema opprettes på internett: 
https://forskningsmidler.ihelse.net/?tab=6 

Søknaden består av tre deler

1) eSøknad (elektronisk søknadsskjema)

2) Prosjektbeskrivelse (eget vedlegg i PDF-format)

3) Vedlegg (alle obligatoriske vedlegg i en PDF-fil)



eSøknad

• søknadstype må angis ved 
opprettelse av søknad 

• Tittel og startdato kan 
endres

• utfylling av eSøknad er 
tidkrevende – mange 
bokser

• Flere jobbe sammen? –
videresend e-post med 
lenke



Innlevering

To steg: 

1) innlevering

2) bekreft innlevering

Angir mangler

Lys blå (som nå) = kan ikke leveres inn 
(grunnet mangler i rød elipse)
Mørk blå = kan leveres inn



Utlysning for 2022

Nettsiden til Helse Nord RHF

Søknadsfrist: 1. september 2021, kl. 16:00

Spørsmål sendes til: forskningsmidler@unn.no

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord
mailto:forskningsmidler@unn.no


Takk for oss!

E-post: forskningsmidler@unn.no


