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Disposisjon

• Utlysningen – noe nytt og noe velkjent

• Søknadstyper

• Strategi for forskning og innovasjon i Helse 
Nord 2021–2025 

• Forskningsmidler i RHF-et

• Vurdering av søknadene

• Det elektroniske søknadsskjemaet 
(eSøknad)



Konkurranseutsatte forskningsmidler for 2023

• Utlysningen er på Helse Nord RHFs nettsider

• Søknadsfrist 1. september 2022, kl. 16:00

• Henvendelser: forskningsmidler@unn.no

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


Maksimalt søkebeløp

• 1 500 000 kr

• Klinisk studie: Kan, i tillegg, søke om forskningsstøttepersonell inntil 50 % 
stilling i 3 år, tilsvarende inntil 400 000 kr pr. år. 

• Postdoktor- og forskerstipendsøknad: Midler til utenlandsopphold kan 
komme i tillegg til maksimalt søkebeløp

• Start-, fullførings- og utenlandsstipend har lavere beløpsgrenser



Formelle krav

Alle formelle krav må være oppfylt for at søknaden skal 
vurderes: 

1) oppfylle alle formelle krav i utlysningen 

2) alle obligatoriske vedlegg (se kapittel 4 i utlysningen)



Søknader fra «ikke-helseforetak» MÅ ha 
forskningssamarbeid med helseforetak i Helse Nord

1) Dokumentasjon fra klinikksjef (vedlegg i eSøknad)

2) Beskrivelse av forskningssamarbeidet i eSøknad

3) Navngitt forsker (andre enn prosjektleder) i deltakerlisten

Se detaljer i utlysningen kapittel 3.1 og vedlegg. 



Forankring av søknaden

• I egen organisasjon
o Informer om og få godkjenning til å utarbeide og sende søknad iht. interne rutiner

o Formell godkjenning løses teknisk i datasystemet (etter innsending av søknad)

• I samarbeidende institusjon
o Forutsetningene for prosjektet må være realistiske og nødvendig avklarte

oVed kjøp av tjenester må budsjettet gjenspeile reelle kostnader ved innkjøp av 
tjenesten enten som egenfinansiering eller som midler det søkes om støtte til. 



Søkeinstitusjon = Forskningsansvarlig

Forskningsansvarlig skal: 

• ha arbeidsgiveransvar for de som skal ansettes i prosjektet

• legge til rette for gjennomføringen av prosjektet

• økonomiske forpliktelser, jf. innlevert budsjett



Søker = Prosjektleder

Hovedregel: Ansatt i et helseforetak i Helse Nord i hoved- eller bistilling

Ansatt med hovedstilling ved SKDE, 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: 

• den ansattes hovedarbeidsgiver er søkeinstitusjon 

• et helseforetak i Helse Nord er aktiv samarbeidspart i prosjektet (inkl. flere 
formelle krav om dokumentasjon)



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 kun midler som lyses ut i åpen konkurranse 
o tildeling av midler til KlinReg inngår ikke her



Krav om brukermedvirkning

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

Veileder for brukermedvirkning
E-læringskurs (Helse Vest RHF)

• I planlegging og gjennomføring av 

o klinisk forskning

ohelsetjenesteforskning

• Ingen brukermedvirkning               MÅ begrunne hvorfor

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

Brukermedvirkere kan være:
• Pasienter

• Pårørende

• (Befolkningen)

• (Helse- og omsorgspersonell) 



Rekruttere 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

Trenger du hjelp? 

Snakk med Nikolai eller Gunnhild 
– Helse Nords 
erfaringskonsulenter forskning
Nikolai.Raabye.Haugen@unn.no
Gunnhild.Berglen@unn.no

Informasjonsfilm (2021) – krav, begreper, rekruttering og erfaring

mailto:Nikolai.Raabye.Haugen@unn.no
mailto:Gunnhild.Berglen@unn.no
https://www.youtube.com/watch?v=qATOjHWgEek


Brukermedvirkning

• I 90 % av søknadene er det eller 
planlegges det 
brukermedvirkning

• I 53 % av søknadene, og 68 % av 

søknadene som fikk tildeling, 

har brukere vært involvert i 

planleggingen av prosjektet
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Åpen publisering (Open Access)

• Krav om åpen publisering

• Nei til hybridtidsskrifter

• Egenarkivering uten forsinkelse

• Overgangsavtalene (les&publiser) 
kan benyttes

Podcast (2019): Åpen 
publisering: Hvem, hva, 
hvorfor, hvordan. 

Helse Nord har 
publiseringsfond. 
Egen søknad kreves. 

Rights retention strategy (for leserbetalte tidsskrift):

«This research was funded in whole or in part by 
Northern Norway Regional Health Authority
(prosjektnummer). For the purpose of Open Access, the
author has applied a CC BY public copyright licence to 
any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising
from this submission.»

uit.no/publisering
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


Forfatteradressering

Alle vitenskapelige publikasjoner fra 
prosjektet skal ha forfatteradresser i et 
helseforetak i Helse Nord eller i Helse 
Nord RHF 

oProsjektleder

o Stipendiater

oAlle andre forskere med finansiering fra 
prosjektet

Flere adresser pr. forsker er 
normalt

Finansiering gir rett og plikt 
til å bruke HF-adresse



Budsjett
Fullstendig og detaljert budsjett – i selve søknadsskjemaet 

Søknadstype
Personal 

– med sats

Personal 

– uten sats

Drifts-

kostnader
Utstyr

Utenlands-

stipend

Startstipend Ja, inntil 3 månedsverk Nei Nei Nei Nei

Ph.d.-stipend Ja, inntil 3 årsverk Ja * Ja Ja Nei

Fullføringsstipend ph.d.-grad Ja, inntil 6 månedsverk Nei Nei Nei Nei

Postdoktorstipend Ja, inntil 3 årsverk Ja * Ja Ja Ja

Forskerstipend Ja, inntil 3 årsverk Ja * Ja Ja Ja

Utenlandsstipend Nei Nei Nei Nei Ja

Flerårig forskningsprosjekt Nei Ja Ja Ja Nei

Korttidsprosjekt Nei Ja Ja Ja Nei

* Hvis det er en klinisk studie og det søkes om midler til forskningsstøttepersonell.



Rundsum og driftsmidler
Ekstra driftsmidler er mulig

o Spesifiser hvordan driftsmidler i rundsummen 
skal brukes

o Spesifiser behov for ekstra midler utover 
rundsum

Tall-eksempel for 2023 (maks. søkebeløp) 
o 60 000 i rundsummen
o 313 000 (differanse mellom rundsum og maks. 

søkebeløp) 
o Dvs. at du må synliggjøre driftsmidler for kr 

373 000 for at hele maks. søkebeløp skal kunne 
tildeles

Rundsum:

• Minimum kr 60 000 til drift 

• Stipendmottaker skal ha lønn iht. 
regelverk, i minimum antall tildelte  
måneder/år og %-andel



Driftsmidler
Utgiftene må synliggjøres og redegjøres for i 
budsjettet. Kan være: 

obrukermedvirkning 
okoordinering av datainnsamling
o innsamling av data 
okostnader ved utlevering av data fra 

register eller befolkningsundersøkelser 
o laboratorieanalyser 
obruk/kjøp av 

infrastruktur/kjernefasilitet ved egen 
og/eller i samarbeidende institusjon 

o innkjøp av eksterne tjenester 
odeltakelse på kurs- og konferanser eller 

likende 

Dekkes ikke: 
oKostnader til arrangering av 

workshop eller konferanse
oPubliseringsavgifter
oKostnader til ordinær 

behandling

Pasientreiser: 
• Pasientreiser skal brukes også i 

inkludering av pasienter/deltakere i 
forskningsprosjekter. 

• Unntaksvis, vurdert ut fra 
prosjektets egenart, kan det søkes 
om støtte til reisekostnader som ikke 
dekkes av Pasientreiser. 



Søknadstyper

• Startstipend 

• Ph.d.-stipend 

• Fullføringsstipend ph.d.-grad 

• Postdoktorstipend 

• Forskerstipend

• Utenlandsstipend

• Flerårig forskningsprosjekt 

• Korttidsprosjekt 



Start- og fullføringsstipend

Startstipend

• Gjelder kun helseforetak

• Inntil 3 måneder

• Skrive ph.d.- eller postdoktorsøknad

Fullføringsstipend ph.d.-grad

• Gjelder ph.d.-studenter Helse Nord eller 
helseforetak i regionen finansierer

• Inntil 6 måneder

• Gis unntaksvis og ved ekstraordinære årsaker til 
forsinkelse

Det kan søkes om

✓ Rundsum til stipend

Driftsmidler = 5 000 kr 
pr. månedsverk



Ph.d.-, postdoktor- og forskerstipend

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

• Ph.d.-stipend gjelder også forskerlinjestudenter

• Aldersbegrensning ph.d.-stipend (59 år)

• Ph.d.- og postdoktorstipend – mulig å søke uten 
kandidat

• Postdoktorstipend MÅ inkludere 
utenlandsopphold (3–12 md.)

• Utenlandsstipend mulig for postdoktor- og 
forskerstipend

Det kan søkes om

✓ Rundsum til stipend

✓ Lønnsmidler, støttepersonell 
hvis klinisk studie

✓ Driftsmidler

✓ Utstyr

✓ Utenlandsopphold

Driftsmidler = 60 000 kr 
pr. årsverk



Utenlandsstipend

• gjelder kun for mottakere av Helse Nord 
RHF-finansierte postdoktor- og 
forskerstipend

• prosjektleder for Helse Nord-prosjektet 
skal være søker

• prosjektbeskrivelse: Inntil 2 sider

• husk personlig invitasjonsbrev fra 
vertsinstitusjonen

Vurderingskriterier: 

1) plan for utenlandsoppholdet 

2) hvordan utenlandsoppholdet 
skal bringe 
prosjektet/forskningen 
videre

Det kan søkes om

✓ Stipend pr. måned

✓ Reise tur/retur



Forskningsprosjekter

Flerårig forskningsprosjekt: 

• Inntil 3 år

• Skal omfatte flere aktive forskere i 
regionen

Korttidsprosjekt: 

• Inntil 1 år

• Mindre, ordinære prosjekter 

• Pilotprosjekter

Det kan søkes om

✓ Lønnsmidler

✓ Driftsmidler

✓ Utstyr



Føringer for utlysning av forskningsmidler



Sammen om forskning og 
innovasjon i nord

Mer og bedre forskning som 
svarer på pasientenes og 
tjenestenes behov

Forsknings- og innovasjonsstrategi 2021–2025

Strategi for forskning og innovasjon

https://helse-nord.no/Documents/Forskning/220321_Delstrategi%20forskning%20og%20innovasjon_Helse%20Nord_web.pdf


Prioritering av fire pasientgrupper:
• psykisk helse og rus
• barn og unge
• skrøpelige eldre
• personer med kroniske lidelser

Tre styringsmål:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet



Prioritert – jf. forskningsstrategien

• Klinisk forskning 
• Prosjekter, støttepersonell, miljøstøtte til konkrete miljø 
• Skal oppfylle målene i nasjonal handlingsplan for kliniske studier

• Øvrige prioriterte fagområder 
• Registerstudier
• Pragmatiske studier og desentralisert forskning
• Presisjonsmedisin
• Psykisk helse og rus
• E-helse og digitalisering
• Samisk helseforskning
• Helsetjenesteforskning herunder brukermedvirkning
• Befolkningsundersøkelser
• Translasjonsforskning – med tydelig vei til klinisk praksis

• Alle finansieringsformene skal bidra til å realisere prioriteringene



Klinisk studie (2022)
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Prioriterte pasientgrupper (2022)
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Prioriterte områder – resultat av åpen utlysning 
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Forskning og innovasjonsbudsjettet 2022 (160 mill.)

• Konkurranseutsatte forskningsmidler – ca. 110 mill. kr

• Strategiske forskningsmidler – ca. 30 mill. kr 

• Infrastruktur (ulike støttestillinger i foretak) – ca. 12 mill. kr

• Innovasjon – 8 mill. kr

➢ Alle finansieringsformene skal bidra til å realisere de strategiske 
prioriteringene



Antall søknader som tildeles midler

2021: To utlysninger: 112 og 36 søknader

2020: To utlysninger: 118 og 8 søknader

2019: To utlysninger: 129 og 19 søknader

År Søknader Innvilget tildelingsliste 
november

Endelig tildelingsliste

2022 92 28 % 28 %

2021 148 31 % 41 %

2020 126 37 % 37 %

2019 148 37 % 42 %

2018 163 26 % 32 %

2017 151 30 % 32 %

2016 168 32 % 39 %



Vurdering av søknadene 



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



Komiteen
• Bred tematisk sammensetning 

• Alle har doktorgrad

• Flertallet er professorkompetent

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

• Hovedstilling i helseforetak

• Hovedstilling ved universitet

• Helsefaglig kompetanse

• Bred metodekompetanse

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

• Kjønnsbalanse



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, Oral and Gastrointestinal, Reproductive Health 
and Childbirth, Skin, Stroke 

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



Vurderingskriterier: Kvalitet og nytte
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



Det elektroniske søknadsskjemaet 
(eSøknad)



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)

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



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



Sammen om helse i nord

Takk for meg! 

helse-nord.no

facebook.com/helsenord

twitter.com/helsenord


