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Ekstra utlysning av forskningsmidler for 2023 – løpende frist! 
Prosjektetableringsstøtte til klinisk forskning og større samarbeidssøknader til 
eksterne finansieringskilder  
 
Formålet er å legge til rette for økt ekstern finansiering av klinisk forskning i regionen.  
 
Klinisk forskning defineres her som forskning på helse og sykdom hos mennesker, og 
omfatter kliniske studier og annen klinisk forskning. 
 
Kun helseforetak i Helse Nord og SKDE kan være søkeinstitusjon på 
prosjektetableringsstøtte. 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 støtte for å utforme egen søknad eller for å utforme konkrete 
arbeidspakker (eller tilsvarende) i søknader der en annen forsker er søker (UiT, Nord 
universitet eller ekstern institusjon i annen region). Det forutsettes at tildeling av 
eksterne forskningsmidler medfører forskingsaktivitet i eget helseforetak/SKDE.  
 
Det kan søkes om inntil 250 000 kr. Midlene skal, i hovedsak, brukes i 2023 eller 2024. 
Midlene kan brukes til frikjøp og/eller annen aktivitet for 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) det søkes å posisjonere prosjektet til må 
fremkomme i prosjektbeskrivelsen, og søknaden skal fortrinnsvis sendes i løpet av 2023 
eller 2024. Eksempler på eksterne finansieringskilder:   

• Forskningsrådet, https://www.forskningsradet.no/utlysninger/   
• Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten 

(KLINBEFORSK), http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/   
• K.G. Jebsen senter for translasjonsforskning, https://stiftkgj.no/k-g-jebsen-

sentre-for-medisinsk-forskning/  
• Kreftforeningen, https://kreftforeningen.no/forskning/  
• Stiftelsen Dam, https://dam.no/  
• EU, https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en  

Hovedsøylene /Pillarer i Horisont Europa: 
Pillar I / Eksellent vitenskap 

• Europeisk forskningsråd - ERC European Research Council 
(europa.eu) 

• Marie Sklodowska-Curie Actions – MSCA Marie Skłodowska-Curie 
Actions (europa.eu) 

• Europeisk forskningsinfrastruktur Research Infrastructures 
(europa.eu) 

Pillar II / Samfunnsutfordringer - Helse Cluster 1: Health (europa.eu)  
Pillar III / Innovative Europa – EIC European Innovation Council (europa.eu) 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/
https://stiftkgj.no/k-g-jebsen-sentre-for-medisinsk-forskning/
https://stiftkgj.no/k-g-jebsen-sentre-for-medisinsk-forskning/
https://kreftforeningen.no/forskning/
https://dam.no/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-research-council_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-research-council_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/marie-sklodowska-curie-actions_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/marie-sklodowska-curie-actions_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/research-infrastructures_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/research-infrastructures_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-1-health_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-innovation-council_en
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Tilknyttede finansieringsinstrumenter: 

• Misson Cancer EU Mission: Cancer (europa.eu) 
• Europeiske partnerskap - Helse Health (europa.eu) 

 
Bilaterale programmer med noe finansiering fra EU Joint Programming Initiatives 
– JPI  
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-
midler/europeiske-fellesprogrammer/ : 

• Antimikrobiell resistens – JPIAMR https://www.jpiamr.eu/ 
• Nevrogenerative sykdommer – JPND 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/ 
• Mat og helse - JPHDHL  https://www.healthydietforhealthylife.eu/ 

 
 
I tillegg til spesifiserte krav til denne søknadstypen gjelder generelle vilkår i henhold til 
utlysning av forskningsmidler i Helse Nord for 2023 (kapittel 1-3 og 5-8).  
 
Søknaden må ha realistisk mulighet for å nå opp i konkurransen hos ekstern 
finansieringskilde. Den vurderes etter kriterier tilpasset søknadstypen, og søknaden må 
oppnå minimum karakter 3.5 på både kvalitet og nytte for å kunne tildeles midler.  
 
Søknader vurderes fortløpende med svartid på ca. 5 uker. Merk at søknader som leveres 
inn i perioden 19. mai - 31. august må påregne lengre saksbehandlingstid, og det kan 
ikke forventes svar før i midten av oktober.   
 
Siste frist for å sende inn søknad er 9. oktober 2023.   
 
Søknad leveres inn gjennom vårt elektroniske søknadsskjema (eSøknad).  
 
Obligatoriske vedlegg for søknader om prosjektetableringsstøtte 

• Prosjektskisse på inntil 4 sider inklusive referanser  
• CV for søker inkludert liste over de viktigste publikasjoner (maks 4 sider, mal 

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

pr. CV, mal anbefales) 
 
 
  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/eu-mission-cancer_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/health_en
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/europeiske-fellesprogrammer/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/internasjonale-midler/europeiske-fellesprogrammer/
https://www.jpiamr.eu/
https://www.neurodegenerationresearch.eu/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2023%20Forskningsmidler/Utlysning%20-%20Forskningsmidler%20i%20Helse%20Nord%20for%202023.pdf
https://forskningsmidler.ihelse.net/?tab=6
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Vurderingskriterier – Prosjektetableringsstøtte 2023 

 
Søknadene vurderes ut fra kvalitet (50 %) og nytte (50%):  
 

Kvalitet  
Prosjektidé, forskningsfront og gjennomføring (30 %): 

• Faglig nyhetsverdi og originalitet i forhold til forskningsfronten på fagområdet 
• Forskningsdesign og metoder holdt opp mot forskningsspørsmålene og 

hypotesene i prosjektet 
• Realistisk og hensiktsmessig plan for gjennomføring av utformingen av søknad til 

ekstern finansieringskilde 
 
Søker og forskningsmiljø (20 %): 

• Kompetanse og kvalifikasjoner 
• Produktivitet 
• Kompetanse relatert til prosjektledelse/veiledning 
• Selvstendighet i henhold til status i karrieren 
• Relevante samarbeidspartnere 
• Tverrfaglighet der relevant 
• Infrastruktur, tilgang til utstyr og ressurser, nødvendig faglig nettverk 

 

Nytte  
Brukermedvirkning og potensiell nytte i det planlagte prosjektet (30 %): 

• Krav om brukermedvirkning, der brukere (pasienter/pårørende) bør involveres 
tidlig, helst på idéstadiet 

• Begrunne behov i spesialisthelsetjenesten og ev. påpekning av kunnskapshull 
• Beskrive betydning av ny kunnskap mht. pasienter/pårørende, 

spesialisthelsetjenesten, samfunnet, kunnskapsheving i sektoren/fagområdet 
og/eller akademisk nytte  

 
Realistisk mulighet for å nå opp i konkurransen hos ekstern finansieringskilde (20 %): 

• Tydeliggjøre hvordan prosjektet skal svare på kriteriene i den aktuelle eksterne 
utlysningen 

 
Karakterskala 

Karakter Tekstlig betydning 

0,0 - 1,9 Poor/Svak 

2,0 – 2,9 Fair/Middelma dig 

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 

 


