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Utlysing av FoU-midler og såkornmidler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse 
Midt-Norge og NTNU/høgskolene i 2016 
 

1) FoU-prosjekter  
2) Stipend til fullføring av masterstudier   

 
Søknadsfrist 13. juni 2016 kl. 15:00  
 
Helse Midt-Norge RHF ønsker i tråd med sin forskningsstrategi å øke FoU-samarbeidet med universitet og 
høgskoler, for å oppnå økt kunnskapsbasert praksis i tjenestene. Det er gjennom denne utlysningen avsatt 
totalt 1,8 millioner som forvaltes av Samarbeidsorganet HMN-høgskolene.  
 
Utlysningen er rettet mot fagmiljø og personell med forankring i de 3-årige profesjonsutdanningene innen 
helse- og sosialfag ved universitet og høgskoler i regionen. Formålet med midlene er å øke 
forskningskompetansen innenfor fagområdene og styrke kunnskapsbasert pasientbehandling.  Som et ledd i 
dette ønsker Helse Midt-Norge å stimulere til at medarbeidere med høgskolebakgrunn tar mastergrad, og at 
prosjekter og kompetanse kommer til nytte i klinisk praksis.  
 
Det kan søkes om midler til følgende formål:  

- FoU-prosjekt (inntil 500 000,-) 
- Frikjøp fra stilling for fullføring av mastergrad (inntil 100 000,-) 

 

1) FoU-prosjekter 
FoU-prosjekter det søkes om skal kunne bidra til å utvikle tjenesten og styrke samarbeid mellom klinikk og 
universitet/høgskole. 
Det er et mål for Helse Midt-Norge RHF å styrke forskningen i hele helseregionen, og det oppfordres til 
utstrakt samarbeid mellom helseforetakene og universitet/høgskolene for å utarbeide gode søknader.  
 
Det kan søkes om midler til prosjekter innen alle fagfelt, og utlysningen er ikke knyttet til forhåndsdefinerte 
prosjekter. Noen utvalgte områder som inngår i helseregionens samfunnsoppdrag er likevel vurdert som 
spesielt aktuelle:  

 Psykisk helse og rus 

 Kreftprosjekter og kreftforløp, jf. innføring av pakkeforløp for kreft 

 Helseutdanningsforskning (forskning på arbeidsformer og læringsutbytte i praksisstudier.) 

 Samarbeidsprosjekter som tar sikte på å utvikle helhetlige pasientforløp mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene 

 Prosjekter som bidrar til å utvikle praksis gjennom bruk av simulering  

 Utprøving av modeller for kombinerte stillinger 
 

2) Stipend til fullføring av masterstudier  
Stipend (sluttføringsstipend) skal kompensere for bortfall av inntekt under skriving av masteroppgaven.  
Søknaden innrettes mot sluttføring av masteroppgaver med klinisk relevante problemstillinger. Søkere 
forventes å skulle levere masteroppgaven til bedømming senest innen juni 2017. I vurderingen av søkere tas 
det hensyn til kvaliteten på prosjektet, den kliniske relevansen, forankring i klinikkledelsen og 
sannsynligheten for ferdigstilling innen fristen. Ved vurdering av størrelsen på stipendet (maksimalt 100.000), 
tas omfanget av gjenstående arbeid fram til innlevering i betraktning.  
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Hvem kan søke? 
 Ansatte ved helseforetak i regionen, med bakgrunn fra helse- og sosialfag 

 Ansatte ved høgskole/universtitet med geografisk tilhørighet i regionen, med bakgrunn fra helse- og 
sosialfag 

Merk: midlene i denne utlysningen er ikke rettet mot etablerte forskere eller forskningsmiljøer som er godt 
rustet til å søke andre finansieringskilder. 
 

Formelle krav til søknaden  
- Samarbeid med helseforetak. Søknader som utgår fra UH-sektor skal redegjøre for samarbeid med 

helseforetak i søknaden. Dersom samarbeidet innebærer kombinerte stillinger skal dette inngå i 

beskrivelsen. Alle samarbeidspartnere skal bekrefte sin deltakelse i eSøknad. 

- Lederforankring. Søknader til FoU-prosjekt skal være forankret hos dekan i høgskolen og hos 

klinikksjef i helseforetak. Søknader til masterstipend skal være forankret hos klinikksjef. Klinikksjef 

forankrer søknaden i eSøknad, mens forankring hos dekan dokumenteres ved eget forankringsskjema 

som skal legges ved søknaden. Det må eksplisitt framgå av kommentaren at søknaden støttes. 

Søknader som mangler lederforankring etter de angitte frister vil ikke bli vurdert.  

- Brukermedvirkning. Med brukere forstår vi pasienter og pårørende. Søknader til FoU-prosjekt skal 

redegjøre for i hvilken grad brukerne er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Dersom 

vurderingen er at brukermedvirkning ikke er relevant for det aktuelle prosjektet, skal dette begrunnes. 

- Nytteverdi. Alle søknader skal beskrive forventet nytte for pasienten og tjenesten, og hvordan ny 

kunnskap kan tas i bruk i tjenesten.  

 
Mal for innhold i prosjektbeskrivelse og vedlegg til søknaden kan finnes her (pdf). Søkere til FoU-prosjekt bes 
om å sette seg nøye inn i Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra HMN RHF (pdf). Her 
finnes utfyllende informasjon om de ovenstående punktene, samt informasjon om søknadsvurderingen 
 
Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil bli avvist. 
 

Innsending av søknad og tildeling av midler 
Helseforetakenes elektroniske søknadssystem, eSøknad, skal benyttes. Veiledning for utfylling av 
søknadsskjemaet ligger i søknadssystemet.  

Søknadsfristen er 13. juni 2016, kl. 15:00, og det vil ikke være mulig å registrere søknader etter dette.  
  
Midlene tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene, uavhengig av om prosjekteier er tilknyttet 
universitet/høgskole eller et helseforetak. Prosjekter som leder fram mot publikasjoner vil bli prioritert. 
Under forutsetning av at alle krav til søknaden er oppfylt, vil det bli tatt geografiske hensyn i prioriteringen, 
for å sikre at alle helseforetak er involvert i prosjekter. 
 
Samarbeidsorganet vedtar tildeling i sitt møte 01.09.2016. Resultatet vil bli publisert på Samarbeidsorganets 
nettside umiddelbart etter møtet.  
 

Kontaktpersoner for utlysningen 
 Seniorkonsulent, Mai Hege Stokke, DMF, NTNU: mai.h.stokke@ntnu.no; tlf.: 936 33 380 

 Seniorkonsulent, Hanne Smevik, DMF, NTNU: hanne.smevik@ntnu.no; tlf.: 920 29 687 

 Helsefaglig sjef, Grete O. Samstad, St. Olavs Hospital HF: grete.ottersen.samstad@stolav.no, tlf. 9582719 

 

https://www.ntnu.no/documents/10268/901844126/Skjema+for+lederforankring/ab9bea71-3e53-49db-982e-9734f08e67b2
https://www.ntnu.no/documents/10268/901844126/Mal+for+prosjektbeskrivelse+-+Samarbeidsorganet+HMN-h%C3%B8gskolene+2016/a794ed81-0fe9-4a76-a7ed-b17a79403d47
https://www.ntnu.no/documents/10268/901844126/Gjeldende+bestemmelser+for+regionale+forskningsmidler+fra+HMN+RHF/d1f8489c-dfd0-4311-89bf-44b5eb1faa44
https://forskningsmidler.ihelse.net/
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