
Veiledningstekst – Dokumentasjon på aktivt forskningssamarbeid 
med helseforetak i Helse Nord 
 
Krav fra utlysningen:  
Ved søknad fra SKDE1, universitet2, 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 

forskningssamarbeidet i prosjektet med gjeldende klinikk. 3  

2) en detaljert beskrivelse av forskningssamarbeidet med minst ett helseforetak i Helse 

Nord i selve søknadsskjemaet (i eSøknad) 

3) i deltakerlisten skal det være minst en navngitt forsker (andre enn prosjektleder) fra 
minst ett helseforetak i Helse Nord. Forskeren skal ha konkrete oppgaver i prosjektet.  
 
 

Veiledningstekst til punkt 1) og 2): 
Beskriv detaljert det aktive forskningssamarbeidet med helseforetaket.  
 
Her beskriver du hvordan samarbeidet med helseforetak arter seg. I hvilken avdeling og klinikk 
ved hvilket foretak i Helse Nord foregår samarbeidet? Skal det hentes data fra foretaket? På 
hvilken måte er klinikere aktivt med i prosjektet? Beskriv muligheter for rask spredning av 
resultater i klinikken. Hvordan gagner prosjektet helsetjenesten og pasientbehandlingen? 
 
Spørsmålene er ment som en veiledning og er ikke uttømmende.  
 
Administrasjonen vil vurdere om beskrivelsen er dekkende slik at det formelle kravet, om aktivt 
samarbeid med helseforetak, er oppfylt. 

 
I deltakerlisten skal det være minst en navngitt forsker (andre enn prosjektleder) fra minst ett 
helseforetak i Helse Nord. Forskeren skal ha konkrete oppgaver i prosjektet. 
 
Dokumentasjonskravet gjelder søknader fra: 

• SKDE 
• UiT Norges arktiske universitet 
• Nord universitet 
• kommuner i Nord-Norge 
• private helseinstitusjoner og avtalespesialister med driftsavtale med Helse Nord RHF 

 
 

                                                             
1 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. RHF-
administrasjonen kan ikke søke på midlene. 
2 Nord universitet har fakultet/avdelinger også utenfor Helse Nords geografiske område. Det er kun universitets 
fakultet/avdelinger som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område som kan søke om 
forskningsmidler. 
3 Administrasjonen vil vurdere om beskrivelsen er dekkende slik at det formelle kravet, om aktivt 
forskningssamarbeid med helseforetak, er oppfylt. 


