
Utlysning av interne forskningsmidler 2017 

Helse Nord-Trøndelag HF 
 

For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering ved våre institusjoner, lyses det 

nå ut interne forskningsmidler for 2017. Ettersom disse midlene kun skal utgjøre et supplement til 

finansiering av forskning, oppfordres etablerte forskere til å søke ekstern finansiering - spesielt ved 

planlegging av større prosjekter.   

 

Hvem kan søke? 

Utlysningen gjelder kun ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). 

 

Hvilke prosjekter vil prioriteres 

Det er et mål at de årlige interne forskningsmidlene skal bygge opp under mål og satsningsområder i 

HNT sin strategi for forskning. Ved prioritering av søknader vil følgende forhold vektlegges: 

 

1. At prosjektet faller inn under noen av følgende satsningsområder for forskning: 

Pasientnær klinisk forskning 

Samhandling/pasientforløp 

Helsetjenesteforskning 

Registerforskning 

 

2. At krav om brukermedvirkning i forskning er ivaretatt (og beskrevet i søknaden).  

For nærmere informasjon om hva dette innebærer - se vedlagte link:  

https://www.ntnu.no/dmf/samarbeidsorganet/brukermedvirkning 

3. At prosjektet er en del av et regionalt eller internasjonalt samarbeid  

Det er et mål å få etablert et større forskningssamarbeid på tvers av disipliner og geografi. Slike 

prosjekter skal derfor vektlegges ved tildeling.  

 

Hva kan det søkes midler til? 

For tildeling av interne forskningsmidler vil følgende vektlegges: 

1. Utvikling av prosjektskisse og forskningsprotokoll 

Det er viktig å få mulighet til å videreutvikle gode ideer til forskning og til utarbeidelse av en god 

forskningsprotokoll. En god protokoll gir ikke bare god kvalitet på forskning, men er også en 

forutsetning for å sikre seg ekstern finansiering.  

2. Oppstart eller avslutning av prosjekt  

Erfaringsmessig kan både oppstart og avslutning av prosjekter være kinkige med hensyn til 

finansiering, og er derfor viktig å støtte. Finansieringen skal i første rekke dekke lønnsutgifter, men 

kan i noen tilfeller brukes til andre formål:    

 

https://www.ntnu.no/dmf/samarbeidsorganet/brukermedvirkning


 Midler til ferdigstilling av vitenskapelig artikkel. Det forutsettes at publiseringen skjer i et 
tidsskrift som er på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrifter 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside). 
 
 

 Midler til driftsmessige formål (f.eks. utgifter til publisering, laboratoriearbeid og reiser kan 

omsøkes, men vil ikke gis førsteprioritet ved fordeling av midler). 

 

 Midler til avslutning av PhD-løp. Dette forutsetter at søker tidligere ikke er tildelt interne 
midler til samme formål.  
 

 Det kan også tildeles midler til ferdigstilling av mastergradsarbeid, men følgende krav må 
være oppfylt: 

 
- Det foreligger en fullstendig protokoll med plan for vitenskapelige publisering  

- Prosjektet er knyttet opp mot egen avdeling  

- Prosjektet faller inn under HNTs satsningsområder for forskning 

Utbetaling av siste halvdel av stipendet vil først skje når manuskriptet er sendt inn til 

fagfellevurdering. 

 

Hva kan man få innvilget? 

Det kan tildeles lønnsmidler for inntil 1 måned for å skrive forskningsprotokoll. Standardbeløp er p.t. 

kr 60.000. Ved ferdigstilling av vitenskapelig publikasjon eller ved oppstart/avslutning av forsknings-

prosjekt kan det tildeles lønnsmidler for inntil 3 måneders varighet i 100 % stilling, alternativt  6 

måneder i 50 % stilling. Lønnsmidlene er p.t. kr. 180.000. 

 

 

Krav til søknad og søker ved tildeling av midler 

For å få tildelt interne forskningsmidler må følgende krav oppfylles: 

 

Lederforankring av prosjekt  

Prosjektet skal være godkjent av søkerens klinikk-/avdelingsledelse. Skriftlig bekreftelse på slik støtte, 

samt at permisjon vil bli innvilget i det aktuelle tidsrommet, må være vedlagt søknaden for å komme 

i betraktning. 

 

Årlig rapportering 

Søker/prosjektleder som får innvilget forskningsmidler, skal hvert år rapportere virksomheten  

gjennom eRapport. Link til rapporteringssystemet eRapport sendes ut via epost ved årsskiftet etter 

selve virksomhetsåret. Manglende rapportering vil kunne medføre at midlene trekkes tilbake før 

prosjektperiodens utløp. 

 

Utbetaling av forskningsmidler 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside


Innvilgede midler overføres til den klinikk/avdeling som vedkommende er ansatt ved i HNT og som 

har arbeidsgiveransvar i prosjektperioden. Arbeidsgivere lokalt oppfordres til å dekke mellomlegg slik 

at tapt lønnsinntekt kan kompenseres i den aktuelle perioden. 

 

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 er: 
Norske tidsskrift: Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos,  Helse Nord-Trøndelag HF  
Utenlandske tidsskrift: Levanger Hospital eller Namsos Hospital,  Nord-Trøndelag Hospital Trust, 
Norway 
 

Formidling og regionalt samarbeid 

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 og på 

nasjonale/internasjonale konferanser. 

 

Hvordan søke om midler? 

Det søkes gjennom eSøknad på Samarbeidsorganets nettside – 

http://www.ntnu.no/dmf/rad/samorg.  

 

Trykk på linken Utlysningen og relatert informasjon midt på siden.  

Under Utlysninger - praktisk info på neste side velges link til eSøknad.  

På tredje side, under avsnittet Om regionale forskningsmidler velges Helse Midt-Norge. Deretter 

kommer du til en side der ditt søknadsskjema opprettes. Etter å ha fylt inn etterspurte opplysninger, 

får du tilsendt en link på epost med ditt søknadsskjema. 

 

I eSøknad er de lokale utlysningene for Helse Nord-Trøndelag organisert slik: 

 

1. Midler til videreutvikling av prosjektideer, oppstart av prosjekt, ferdigstilling av artikler, 

ferdigstilling av mastergrad etc. 

Velg søknadsskjema «korttidsprosjekt» (som for Samarbeidsorganet mellom HMN - Høgskolene). 

 

2. Avslutning av PhD-løp 

Velg søknadsskjema «korttidsstipend fullføring av doktorgrad». 

 

Teknisk info ved bruk av eSøknad 

Søkere må være spesielt oppmerksomme på at man i søknadsskjemaets Del IV – Budsjett  

MÅ velge Helse Midt-Norge for at søknadsskjemaet skal kunne registrere beløpene. Dette gjelder for 

søkere i hele regionen og uansett hvor det søkes midler. 

 

 

http://www.ntnu.no/dmf/rad/samorg


Har du behov for veiledning eller har spørsmål? 

For veiledning eller spørsmål angående utfylling av søknadsskjemaet, kontakt Forskningsavdelingen 

ved Liv Eli Lysfjord( LivEli.Lysfjord@hnt.no eller interntelefon 57 46 ). 

 

 

 

mailto:LivEli.Lysfjord@hnt.no

