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Utlysning av interne forskningsmidler 2022 (for 2023)
Helse Nord-Trøndelag HF
For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),
lyses det ut interne forskningsmidler for 2023. Utlysningspotten er på ca. 3 millioner kroner. Søknadsfrist
er 08.06 2022. Helseforetaket ønsker å oppmuntre til små og store forskningsprosjekter fra alle fagmiljø.
Alle som får innvilget forskningsmidler oppfordres til å delta på Helse Midt-Norges regionale
forskningskonferanse for å presentere sine resultater, og bidra til forskningssamarbeid i regionen. Det
forventes også at forskningsresultater formidles i egen/samarbeidende institusjoner, eksempelvis på
forskningslunsj i regi av HNT. Ytterligere forventes det at resultatene formidles på
nasjonale/internasjonale konferanser.
Hvem kan søke?
Utlysningen gjelder for ansatte med minimum 50% stilling i HNT
Hva kan det søkes midler til?
Kategori 1:
 Utvikling av en prosjektbeskrivelse/protokoll for et forskningsprosjekt
Det kan søkes om maks lønnsmidler for 1 mnd., p.t kr. 80.000
Kategori 2
 Oppstart eller avslutning av ph.d.-prosjekt/forskningsprosjekt
 Midler til ferdigstilling av en vitenskapelig artikkel/videreutvikle mastergradsoppgave til vitenskapelig
artikkel
Det kan søkes om maks lønnsmidler for 3 mnd., p.t kr. 250.000
Kategori 3
 Driftsmidler til større prosjekter. Det kan søkes om maks kr. 200.000. Det må framgå i søknaden hva
midlene helt konkret skal brukes til
Vurdering av søknadene
De årlige utlyste interne forskningsmidlene skal bygge opp under mål og satsningsområder i HNT sin
strategi for forskning.
Følgende forhold vektlegges ved tildeling:
 Søknadens vitenskapelig kvalitet (kunnskapsgrunnlag, problemstilling, metode, gjennomførbarhet)
 Om prosjektet faller innenfor satsningsområdene for forskning i HNT
 Om krav til brukermedvirkning i forskning er ivaretatt og beskrevet i søknaden, se Brukermedvirkning i
forskning – veileder fra HMN
 Om prosjektet er en del av et regionalt eller internasjonalt samarbeid
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Krav til søknad
For å få tildelt interne forskningsmidler fra HNT må følgende krav oppfylles:

1. Prosjektbeskrivelse/protokoll: Det må foreligge en fullstendig prosjektbeskrivelse/protokoll ( mal for
prosjektbeskrivelse_2022 (pdf), gjelder for kategori 2 og 3.
2. HNTs satsningsområder for forskning: Prosjektet faller inn under HNTs satsningsområder for forskning
3. Publisering: Det forutsettes at publiseringen skjer i et tidsskrift som finnes i Direktoratet for høyere
utdanning og kompetanse (HK-dir) sitt register over vitenskapelige publikasjoner.
https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside
4. Lederforankring av prosjektet: Prosjektet skal være godkjent av søkerens klinikk-/avdelingsleder.
Skriftlig bekreftelse på slik støtte, samt at permisjon vil bli innvilget i det aktuelle tidsrommet, må være
vedlagt søknaden.
5. Årlig rapportering: Søker/prosjektleder som får innvilget forskningsmidler skal rapportere om bruken
av midlene til Forskningsavdelingen i HNT innen 31.12.2023. Hvis det skjer endringer i tiltenkt plan
over bruken av midlene skal dette rapporteres til Forskningsavdelingen. Manglende rapportering kan
medføre at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp.
6. Utbetaling av forskningsmidler: Innvilgede midler overføres til den klinikk/avdeling som
vedkommende er ansatt ved i HNT og som har arbeidsgiveransvar i prosjektperioden. Er det søkt og
innvilget midler til samme formål fra andre finansieringskilder, plikter søker/prosjektleder å rapportere
om dette til Forskningsavdelingen. Interne midler skal da tilbakebetales.
7. Publikasjoner og krav til adressering: Ved tildeling av forskningsmidler til vitenskapelig publikasjon,
kreves det at publikasjonen bruker HNT-adresse. Manglende eller ukorrekt adressering til HNT vil
kunne medføre at midlene trekkes tilbake.
Riktig adresse på publikasjonen
Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF.
Utenlandske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust,
Norway
8. Søknaden skal skrives på norsk
Har du behov for veiledning eller har spørsmål?
For veiledning eller spørsmål angående utfylling av søknadsskjemaet, kontakt Forskningsavdelingen ved
Bente Rømo Søreng, (bente.romo.soreng@hnt.no ).
Lenke til Søknadsskjema for interne forskningsmidler (pdf)
Lenke til Skjema "Lederbekreftelse - interne forskningsmidler (pdf)
Søknaden sendes postmottak@hnt.no
Søknaden må merkes Søknad om interne forskningsmidler HNT 2022– Saksnr 2022/1927
Søknadsfrist 8. juni 2022

