
SØKNADSSKJEMA –bidrag for vitenskapelig publisering  

Søknad om bidrag for vitenskapelig publisering, opptil kr. 15 000,- (artikkelhonorar).

Søknaden sammen med originalartikkel sendes med e-post som vedlegg til postmottak@hnt.no med kopi til 
bromo@hnt.no.

I de tilfellene der det er flere medforfattere fra HNT (som enten 1., 2. eller sisteforfatter) skal artikkelhonoraret 

deles likt.  

1. Søker:

2. Avdeling/klinikk:

3. Navn på evt. medforfatter fra HNT: Oppgi også hvilken avdeling/klinikk vedkommende er ansatt i:

4. Orginalartikkelens tittel:

5. Hvilken adresse har du oppgitt på artikkelen:

6. Når og i hvilket tidsskrift artikkelen er publisert:

7. Avdeling (-er) midlene skal overføres til (Resh-nr). Avdelingsleder eller klinikkens controller har oversikt
over dette. I de tilfellene der det er flere medforfattere fra HNT (som enten 1., 2., eller sisteforfattere) skal
artikkelhonoraret deles likt. Skal honoraret deles mellom flere, vennligst oppgi Resh-nr til alle avdelingene/
klinikkene.

8. Artikkelen (URL eller scannet versjon som vedlegg):

9. Om du i stedet for å skrive et populærvitenskapelige sammendrag ønsker å presentere ditt forskningsprosjekt
gjennom et videoopptak, bistår Forskningsavdelingen gjerne med dette.
Ønsker du videoopptak krysser du av nedenfor.

Video på HNT.no / HNTs offisielle side på Facebook (ca. 2 min. opptak)



10. Mal for populærvitenskapelig sammendrag

10.1 Navn på forfatter (-e): 

10.2  Norsk tittel på sammendraget. Finn en fengende tittel som vekker interesse:

10.3 Fokuser på det mest sentrale budskapet. Det betyr at detaljer knyttet til forskningsmetode og statistikk ikke 
er så interessante. Skriv kort om bakgrunn og formål med studien, funn og konklusjon. Sammendraget skal 
bestå av 150-250 ord. Bruk gjerne www.forskning.no til inspirasjon. 

10.4 Kontaktperson:

10.5 E-postadresse:
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