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Utlysning av regionale forskningsmidler for 2019 
 

Søknadsfrist 13. juni 2018 kl. 16:00 
 
Helse Midt-Norge RHF har gjennom Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og 
innovasjon avsatt 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 vedtatt å lyse ut 
forskningsmidler for 2019 innenfor følgende søknadskategorier: 

- Doktorgradsstipend (ph.d.), kjent kandidat (inntil 14 stipend) 
- Doktorgradsstipend (ph.d.), ukjent kandidat (inntil 8 stipend)  
- Postdoktorstipend (inntil 6 stipend) 
- Forskerstipend (inntil 6 stipend) 
- Stillinger rettet mot innovasjon (ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipend) - inntil 3 stipend 
- Utenlandsopphold (varighet 3-12 mnd.) 
- Prosjektmidler (fra kr 500 000 til 1 mill. årlig i 1 - 3 år) 

 
Det er i tillegg mulighet til å legge inn søknad om ekstra driftsmidler (tilsvarende inntil 200 000 kr./år 
i inntil 3 år) i søknader om ph.d., postdoktor og forsker.  
 
Dokumentet Retningslinjer for søknadskategoriene angir føringene for de ulike søknadskategoriene.  
 

Satsingsområder 
Utlysningen er ikke knyttet til forhåndsdefinerte prosjekter, men søknadene forventes å falle inn 
under følgende satsingsområder: 

 Klinisk relevant og pasientnær forskning 

 Translasjonsforskning  

 Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet  

 Medisinsk teknologi og digitalisering av tjenesten 

 Helsetjenesteforskning inkl. samhandling, helseledelse, logistikk og tjenesteutvikling  

 Registerforskning i kombinasjon med helseundersøkelser og pasientdata 

 Global helseforskning 

 Helseutdanningsforskning  
 
Det er et mål for Helse Midt-Norge å styrke forskningen i hele regionen. Alle helseforetak (HF) i Midt-
Norge oppfordres derfor til å fremme søknader, og til å inngå samarbeid med andre HF om felles 
prosjektsøknader. 
 
Det vises for øvrig til Helse Midt-Norges forskningsstrategi for 2016-2020 og innovasjonsstrategi for 
2016-2020. 

 
Hvem kan søke? 
Søknader kan fremmes fra personer ansatt i følgende institusjoner:  

 Helseforetak (HF) i Midt-Norge  

 Universiteter og høyskoler i regionen, i samarbeid med helseforetak i Midt-Norge 

 Private aktører i regionen som har avtale med Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med 
helseforetak. 

 

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/no-Retningslinjer%20for%20s%C3%B8knadskategoriene%20Samarbeidsorganet%202018.pdf
https://helse-midt.no/Documents/Strategi/Strategi%20for%20forskning%20Helse%20Midt-Norge%20for%20perioden%202016-2020.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2090-15%20vedlegg%20Strategi%20for%20innovasjon%20Helse%20Midt-Norge%20for%20perioden%202016-2020.docx.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2090-15%20vedlegg%20Strategi%20for%20innovasjon%20Helse%20Midt-Norge%20for%20perioden%202016-2020.docx.pdf
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Det oppfordres til samarbeid med ulike sektorer, inkludert UH-sektor, kommuner og næringslivet. 
Prosjektene skal ha relevans for helsetjenesten, og forskningen forutsettes gjennomført med 
deltakelse fra HF i regionen. Det forventes at prosjektene resulterer i publikasjoner hvor aktuelle HF 
blir kreditert gjennom forfatteradresse.  

 
Formelle krav til søknaden 
- Bekreftet deltakelse fra helseforetak. Alle prosjekter skal ha aktiv deltakelse fra minst en person 

tilsatt i et helseforetak i regionen. Aktiv deltakelse innebærer at den HF-ansatte må ha vært med 
i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen, og har en sentral rolle i prosjektet som beskrives i 
søknaden. Alle samarbeidspartnere skal bekrefte sin deltakelse i eSøknad. Prosjekter som 
mangler bekreftet samarbeid med helseforetak vil ikke bli vurdert. 

- Lederforankring. Alle søknader skal forankres av klinikksjef ved angitt søkerinstitusjon. 
Forankring ved klinikksjef innebærer at ledelsen godkjenner den hf-ansattes bidrag i prosjektet 
og er innforstått at dette kan medføre bidrag og ressurser fra klinikken. Frist for forankring ved 
klinikksjef er 4. juli. Søknader som utgår fra universitet, høgskole eller privat aktør må i tillegg 
legge ved et eget forankringsskjema, som bekrefter forankring hos leder ved den aktuelle 
vertsinstitusjonen (institutt-/avdelings-/enhetsleder). Det er ikke mulig å ettersende 
forankringsskjema etter at søknaden er innlevert. 

- Brukermedvirkning. Søknaden skal redegjøre for i hvilken grad brukere (pasienter og pårørende) 
er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Dersom brukermedvirkning ikke er 
relevant for det aktuelle prosjektet, skal dette begrunnes. Søknader som mangler beskrivelse av 
brukermedvirkning eller forklaring på hvorfor det ikke er relevant, vil ikke bli vurdert. 

- Nyttevurdering. Prosjektsøknaden skal beskrive forventet nytte for pasienten og helsetjenesten, 
og hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i helsetjenesten. Vurdering av nytteverdi likestilles med 
kvalitetsvurderingen. 

 
Alle søkere bes om å sette seg nøye inn i følgende tilleggsdokumenter: 

 Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra HMN RHF 

 Retningslinjer for de ulike søknadskategoriene 

 Mal for prosjektbeskrivelse og obligatoriske vedlegg 
 
Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil ikke bli vurdert. 
 

Begrensning av antall søknader 
Én prosjektleder kan sende inn maksimalt tre søknader. Det er ikke tillatt å sende flere søknader med 
identiske prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan alle 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 som er det unike bidraget for hvert enkelt delprosjekt. 
Dersom søknaden tidligere har vært vurdert i Helse Midt-Norges utlysninger uten å få tildeling, skal 
dette oppgis i prosjektbeskrivelsen. 
 

Innsending av søknad og tildeling av midler 
Søknad skal sendes via helseforetakenes nettbaserte søknadssystem, eSøknad. Velg utlysningen 
«Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge» på forsiden. Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet 
ligger i søknadssystemet.  
 

eSøknad åpner for søknader 30. april 2018. Siste frist for å levere søknad er 13. juni 2018 kl. 16:00.  

https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/no-Skjema%20for%20lederforankring%20utenom%20helseforetak.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/no-Gjeldende%20bestemmelser%20Helse%20Midt-Norge%202018.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/no-Retningslinjer%20for%20s%C3%B8knadskategoriene%20Samarbeidsorganet%202018.pdf
https://helse-midt.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/no-Mal%20for%20prosjektbeskrivelse%20-%20Samarbeidsorganet%202018.pdf
https://forskningsmidler.ihelse.net/
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Samarbeidsorganet vedtar tildeling av forskningsmidler for 2019 den 8. november 2018. Resultatet 
av årets tildeling vil bli publisert på Helse Midt-Norges nettsider. 
 
Skriftlig vurdering av søknadene vil sendes til samtlige søkere innen 31.12.2018. Vurderingene vil 
også sendes nærmeste leder (klinikksjef/instituttleder/andre) etter tildeling for strategisk arbeid på 
forespørsel. Dersom søkere ikke ønsker å gi nærmeste leder innsyn i vurderingen, må dette oppgis i 
eSøknad når søknaden leveres. 
 

Kontaktpersoner for utlysningen: 
 Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no 

 Fagdirektør Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF: henrik.a.sandbu@helse-midt.no  
 

mailto:samarbeidsorganet@mh.ntnu.no
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