Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

UTLYSNING AV REGIONALE FORSKNINGSMIDLER FOR 2021

Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og
innovasjon (SO) satt av midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helsefag
i regionen. Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge, er det for 2021 vedtatt å
lyse ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:
1. Stipend*
- Doktorgradsstipend, kjent kandidat
- Doktorgradsstipend, ukjent kandidat
- Postdoktorstipend
- Forskerstipend
- Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, kjent kandidat
- Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, ukjent kandidat
- Innovasjonsrettet postdoktorstipend
- Innovasjonsrettet forskerstipend
2. Prosjektmidler
3. Utenlandsopphold

Søknadsfrist 15. juni 2020 kl. 15:00
*Stipendstillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra
midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier. Det er den ansettende institusjon som er
ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i
stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet. I dokumentet «Retningslinjer krav og vilkår
for søknadskategoriene» finner du gjeldende føringer for søknadskategoriene.
Det er et mål for Helse Midt-Norge å styrke forskningen i hele regionen. Alle helseforetak (HF) i MidtNorge oppfordres derfor til å fremme søknader, og til å inngå samarbeid med andre HF om felles
prosjektsøknader. Det er også et mål å få en jevnere kjønnsfordeling blant prosjektledere som får
tildeling og kvinner oppfordres derfor spesielt om å søke.

Satsningsområder

Søknadene forventes å falle innenfor et eller flere av de følgende satsingsområdene:
-

Klinisk relevant og pasientnær forskning
Persontilpasset medisin
Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
Registerforskning i kombinasjon med helseundersøkelser og pasientdata
Medisinsk teknologi og digitalisering av tjenesten
Helsetjenesteforskning
Global helseforskning
Helseutdanningsforskning

Helseplattformen er Midt-Norges største e-helsesatsning og er et virkemiddel for å skape en mer
effektiv, helhetlig, trygg og pasientsentrert helsetjeneste. Det er nødvendig med forskning på
Helseplattformen for å forstå hvilke muligheter og begrensninger som ligger i IKT-drevet
endringsarbeid og å forske fram den beste praksisen på området. Det oppfordres derfor særskilt om
å søke på forskningsprosjekter som:
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- Benytter og/eller bygger på Helseplattformen innenfor de respektive satsingsområdene
- Evaluerer effekter og endringer i helsetjenesten ved å ta Helseplattformen i bruk i ulike
sammenhenger
Det vises for øvrig til Helse Midt-Norges forskningsstrategi for 2016-2020 og innovasjonsstrategi for
2016-2020.

Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:

- Helseforetak (HF) i Midt-Norge
- Universiteter og høyskoler (UH-institusjoner) i regionen, i samarbeid med HF i Midt-Norge
- Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med HF.

Det vil være en styrke for prosjektet om det fører til samarbeid med ulike sektorer, inkludert UHinstitusjoner, kommuner og næringsliv. Prosjektene skal ha relevans for helsetjenesten og
forskningen skal gjennomføres med deltakelse fra HF i regionen. Det forventes at prosjektene
resulterer i publikasjoner og det er et krav at aktuelle HF blir kreditert gjennom forfatteradresse.

Formelle krav til søknaden

1. Mal for prosjektbeskrivelse til søknader om forskningsmidler fra Samarbeidsorganet – skal
følges
2. Retningslinjer krav og vilkår for søknadskategoriene
3. Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF skal følges
4. Bekreftet samarbeid med- og deltakelse fra helseforetak er et krav
Alle prosjekter skal ha aktivt samarbeid med- og deltakelse fra minst én person tilsatt i et HF i regionen.
Dette innebærer at den HF-ansatte må ha vært med i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen og at
vedkommende har en sentral rolle i prosjektet. Dette skal beskrives i søknaden. Alle som deltar i
prosjektet skal bekrefte sin deltakelse i eSøknad.

5. Lederforankring er et krav
Søknaden skal forankres av klinikksjef ved søkerinstitusjon. Forankringen bekrefter samarbeidet mellom
HF og UH-sektoren. Dette innebærer at leder godkjenner søkers bidrag i prosjektet og at dette kan
kreve bidrag og ressurser fra klinikken. Søknader som utgår fra universitet, høgskole eller privat aktør
skal i tillegg være vedlagt et eget forankringsskjema, som bekrefter forankring hos leder ved den
aktuelle vertsinstitusjonen (institutt-/avdelings-/enhetsleder).
Frist for forankring ved klinikksjef er 3. juli

Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil bli forkastet på formelt grunnlag.
Begrensning av antall søknader

En og samme person kan maksimalt sende inn tre søknader som prosjektleder. Det er ikke tillatt å
sende flere søknader med identiske prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan samtlige søknader bli
avvist. Dersom det sendes flere søknader relatert til ett og samme prosjekt, skal det tydelig fremgå i
prosjektbeskrivelsene a) hvilke søknader som er relatert til hverandre og b) hva det unike bidraget for
hvert enkelt delprosjekt er. Dersom søknaden tidligere har vært vurdert i en av Helse Midt-Norges
utlysninger uten å få tildeling, skal dette oppgis i prosjektbeskrivelsen.
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Innsending av søknad

Søknad skal sendes via helseforetakenes nettbaserte søknadssystem eSøknad. Velg utlysningen
«Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge» på forsiden. Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet
ligger i søknadssystemet.
Det er ikke anledning til å redigere søknader etter at de er innlevert eller å levere inn søknader etter
fristen 15. juni 2020 kl. 15:00.

Tildeling av midler

Alle søknader, bortsett fra de som blir forkastet på grunn av formelle feil, blir vurdert av en
vitenskapelig komité. Komitéen kommer med en innstilling for tildeling som er basert på en
vurdering av søknadens vitenskapelige verdi hvor en vurdering av nytteverdi og faglig kvalitet er
likestilt. Samtlige søkere vil motta en kort skriftlig tilbakemelding fra komitéen på deres søknad.
Samarbeidsorganet vedtar 5. november 2020 tildeling av forskningsmidler for prosjekt med
oppstart i 2021. Resultatet av årets tildeling vil bli publisert på Helse Midt-Norges nettsider.
Prosjekter som blir tildelt midler kan tidligst starte 01.01.21 og må være igangsatt innen 01.09.21.

Spørsmål om utlysningen rettes til

- Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no
- Ass. fagdirektør Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF: siv.morkved@helse-midt.no
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