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Samarbeidsorganet

• ph.d. kjent kandidat
• ph.d. ukjent kandidat
• postdoktor
• forsker
• Innovasjonsrettede forskningsstillinger
• Prosjektmidler (fra 500 000 til 1 million årlig i 1-3 år )

– tekn./adm. personell
– drift (infrastruktur, analyser, etc.)
– frikjøp fra klinisk stilling

• Kun søknad om utenlandsstipend (3-12 mnd)
• Løpende: toppfinansiering og EU-insentiver

• Utenlandsstipend 
(3-12 mnd)

• Ekstra driftsmidler 
(inntil 600 000 kr i 

prosjektperioden) –
må begrunnes



Felles Forskningsutvalg

• Korttidsprosjekter (inntil 1 mill.Kr tot. over 2 år)
• Forskerstilling – 50% kombinert stilling, inntil 3 år

– 50% St.Olavs hvis ansatt NTNU 
Eller
– 50% NTNU hvis ansatt St.Olavs



Vurderingskriterier

Kvalitet: Originalitet, «state of the art», 
gjennomførbarhet, søkers kvalitet (avh av alder), 
forskningsmiljø
Nytte: Behov, betydning av ny kunnskap, 
implementerbarhet, kompetansebygging, 
synlighet/spredning

Brukermedvirkning (via pasientorganisasjon)



Evalueringskommiteer

SO:
1. Klinisk «pasientnær» forskning
2. Persontilpasset medisin (basal til translasjon)
3. Helsetjenesteforskning, epidemiologisk forskning, 

kvalitativ forskning, e-helse og diverse
4. Innovasjon (delvis interne/eksterne medlemmer)

FFU: En felles bredt sammensatt komite



Rutine for evaluering
En hovedevaluator og en bi-evaluator tildeles hver 
søknad- ansvar for grundig gjennomgang

Søknaden diskuteres og karakterer bestemmes på 
evalueringsmøte tidlig om høsten- søknadene 
rangeres innenfor hver evalueringskomite 

For SO blir søknadene fra de ulike komiteene 
sammenstilt basert på rangering innen hver komite



Rutine for innstilling og vedtak
Arbeidsutvalget for SO og FFU foreslår strategiske 
justeringer

-blant søknader med omtrent samme score og 
tilstrekkelig kvalitet og nytteverdi) løftes enkelte 
søknader opp for å sikre bredde faglig, 
forskergruppemessig, kjønnsmessig og regionalt(SO).

-behandles av SUFI og vedtas av SO



Strategiske satsingsområder

• Klinisk relevant og pasientnær forskning
• Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
• Helsetjenesteforskning inkl. samhandling, helseledelse, 

logistikk og tjenesteutvikling 
• Persontilpasset medisin
• Medisinsk teknologi
• Global helseforskning
• Registerforskning i kombinasjon med pasientdata
• Helseutdanningsforskning (forskning på kvalitet i utdanning 

og praksis)



Satsningsområder
tildeling for 2021
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Samarbeid med helseforetak
• Minst én prosjektdeltaker ansatt i et helseforetak i regionen. 
• Sentral rolle i prosjektet (planlegging, gjennomføring og 

publisering)
• Alle samarbeidspartnere skal bekrefte deltakelse i eSøknad. 



Lederforankring helseforetak 

• Søker må sørge for at prosjektet 
er forankret i klinikken og at 
klinikksjef orienteres i forkant 

• E-post med lenke til søknaden 
går direkte til klinikksjef ved 
levering

• Klinikksjef må forankre søknaden 
elektronisk innen 18 juni



Lederforankring utenfor helseforetak 

Hvis vertsinstitusjon ikke 
helseforetak (f.eks. NTNU): 
Signert forankringsskjema 
fra instituttleder legges ved 
søknaden under «Andre 
vedlegg» (frist 1. juni)

Husk bruk årets skjema



Brukermedvirkning 
• Krav om redegjørelse av brukermedvirkning i 

søknader om regionale forskningsmidler.
– Oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet

• Formålet med brukermedvirkning er å bedre 
forskningens kvalitet og relevans.
– Det skal gi en merverdi.

• Brukere er pasienter og pårørende til pasienter
– Som medforskere ikke som studieobjekter

Lenker til læringsmateriell på HMN sine nettsider:

Lenke: Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Digitalt kurs: Kurs i brukermedvirkning for forskere og brukermedvirkere

https://helse-midt.no/Documents/2018/RHF-enes%20veileder%20BMV%20i%20forskning.pdf
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12


Brukermedvirkning i 
prosjektbeskrivelsen 

• I prosjektbeskrivelsen skal du redegjøre for 
hvordan du i ditt prosjekt oppfyller kravet om 
brukermedvirkning:. 
– hvordan brukermedvirkning kan gjøre 

forskningsprosjektet bedre
– hvordan brukere er involvert- eller planlagt 

involvert i planlegging og gjennomføring av 
prosjektet. NB! Ikke oppgi navn og/eller 
diagnoser på dine brukermedvirkere.

– Dersom brukermedvirkning ikke er relevant for 
prosjektet skal dette begrunnes



Hvordan rekruttere brukere?
Det er brukerorganisasjonen selv som peker ut aktuelle kandidater

• Forskningsprosjekter med tydelig definert målgruppe:
– Ta kontakt med pasient- / brukerorganisasjon nært knyttet til 

forskningsfeltet, f.eks.:
• Astma og allergiforbundet
• Diabetesforbundet

• Forskningsprosjekter med mer allmenngyldige problemstillinger, 
f.eks. innen helsetjenesteforskning, ta kontakt med:

– Helseforetakets brukerutvalg eller 
– Det regionale brukerutvalget (RBU). 
– Paraplyorganisasjoner, som for eksempel 

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) eller 
• Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

– Brukerråd eller brukerpanel ved sykehus, hvor dette er etablert.



• Etabler samarbeid med klinikk og brukere tidlig
• Synliggjør nytte for pasient og tjeneste i søknaden
• Realistisk og konkret prosjektbeskrivelse
• Skriv forståelig og uten for mange forkortelser – test 

gjerne på personer utenfor faget
• Kun relevante vedlegg
• Ikke start utfylling av 

søknad timen før innlevering
• LES UTLYSNINGSTEKSTEN!

Noen taktiske råd



Adressering i publikasjoner (affiliaton)

• Stipendmottaker/PI/hovedveileder:
– Klinikken som forankret søknaden
– Annen vertsinstitusjon (f.eks. 

institutt på NTNU)
• Medforfattere fra helseforetak:

– Klinikk og evt. institutt
• Gir ikke publikasjonspoeng:

– Adressering til HMN RHF
– Acknowledgements/financial

support
Manglende adressering til helseforetak vil føre til tilbaketrekning av midler og 

søknadskarantene ved kommende utlysning



Klage

• Søker har anledning til å påklage 
saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av 
søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig 
skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke 
påklages.

• Fristen for å klage er tre uker etter mottak av 
søknadsavslaget.



Tilbakemelding

• Beskjed om tilslag/avslag sent om høsten
• Samtlige søkere får tilsendt kortfattet evaluering av 

sin søknad



Mer informasjon

• Søknadsfrist 1. juni
• Nettsider:

– https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
– https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-

hovedoppgaver/forskning/forskningsmidler
• Sekretariatet:

samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning/forskningsmidler
mailto:samarbeidsorganet@mh.ntnu.no
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