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1. Generelt 

Målet med forskningsmidlene er at midlene skal gi helsepersonell i Finnmarssykehuset 

økonomisk og arbeidsmessig mulighet for å drive forskning og systematisk evaluering. Midlene 

er forbeholdt prosjekt i Finnmarssykehuset eller samarbeidsprosjekt. Midlene skal brukes til 

prosjekt som ikke naturlig faller inn under ordinær drift. Prioriterte områder er: 

• Klinisk forskning 

• Psykisk helsevern og rus 

• Barn og unge 

• Brukermedvirkning 

• Helsetjenesten til den samiske befolkningen (kulturelle tilpasninger, nytteverdi og 

tilfredshet) 

• Skrøpelige eldre og pasientgrupper med kroniske lidelser 

• Forebyggende folkehelsearbeid 

• Organisatoriske endringer ved Finnmarkssykehuset 

• Pasientsikkerhet 

• Samhandling med primærhelsetjenesten 

• Digitale løsninger for avstandsoppfølging 

• Kunstig intelligens i klinisk bruk 

• Registerstudier 

 

Det vil også kunne søkes om å få dekt reise for å presentere forskningsresultater. For 

søknad om å få dekt utgifter til åpen publisering henvises til prosedyre PR50693. 
 
Det kan gis støtte til hele eller deler av forskningsprosjekter, inkludert forskningsbasert 

evaluering av fag- og tjenesteutvikling og implementeringsstudier. Det gis også støtte til 

prosjektutvikling (startstipend) inntil 3 mnd. for å utforme søknad til f.eks. PhD, dr. philos 

eller postdoc-stipend. For søknad om startstipend skal søker minimum inneha en mastergrad.  

I tillegg er det ønskelig at en forskerkompetent prosjektleder/veileder allerede er engasjert i 

prosjektet (at det foreligger en CV og veiledererklæring som vedlegg). Om ikke 

forskerkompetent prosjektleder/veileder er lokalisert på søkertidspunktet, skal det fremgå en 

plan for hvordan dette vil være på plass i løpet av prosjektutviklingsperioden. 
 
Forskningen skal ha relevans for helsetjenesten. Arbeidet skal også underbygge god 

klinisk virksomhet og bidra til et bedre helsetjeneste for hele befolkningen. 
 
Det er viktig at søknaden fylles ut i samsvar med det som etterspørres. Søknaden skal sendes 

elektronisk med underskrifter i tre pdf-filer. 

1. Søknadsskjemaet 

2. Protokoll/prosjektbeskrivelse. Det anbefales å benytte Helse Nords mal for 

prosjektbeskrivelse (https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-

helse-nord#:~:text=Mal%20for%20prosjektbeskrivelse), og veiledningen som følger denne. 

3. Andre vedlegg, samlet i en tredje pdf-fil 

a. Dokumentasjon på basislønn og individuelle tillegg, vitnemål, bekreftelse på 

ansettelsesforhold eller PhD- grad i forhold til lønnsfastsettelse for personer det 

søkes lønnsmidler for, samt CV for disse. 

b. CV for prosjektleder.  

c. Veiledererklæring 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=579801
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord#:~:text=Mal%20for%20prosjektbeskrivelse
https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord#:~:text=Mal%20for%20prosjektbeskrivelse
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d. Annet (f.eks samarbeidsavtaler, godkjenning fra personvernombud, REK 

godkjenning) 

FoU-styret har gjort vedtak om at FoU- midlene primært skal gå til prosjektutvikling og til 

forskningsprosjekter.  Det kan imidlertid ikke gis garantier for prosjektstøtte ut over 

bevilgningsåret.  

 

Ved søknad om støtte til prosjektutvikling (startstipend) for inntil 3 mnd. til utforming av 

protokoll til f.eks PhD-stipend, skal det søkes på vanlig måte med søknadsskjema, men det 

forventes ikke en fullstendig utarbeidet protokoll/prosjektbeskrivelse. Det må istedenfor 

vedlegges en prosjektskisse på 2-4 sider, som svarer til punktene i en vanlig 

prosjektbeskrivelse. Søknad om prosjektutvikling bør inneholde en plan for framtidige 

samarbeidspartnere. 

 

Mottatte søknader bekreftes fortløpende på epost til søker. Innkomne søknader blir 

behandlet av Forskningsstyret ved Finnmarkssykehuset. Søknadene blir vurdert ut ifra 

kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp og søknader som ikke 

oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet. 

 

Ved avslag på søknader, både støtteverdige og ikke støtteverdige, får søker styrets vurdering 

sammen med avslaget. 

 

Tilskuddet forutsetter at Finnmarkssykehuset krediteres ved publisering og formidling. 

 

Krav 

For forskningsprosjekter som omfatter medisinsk- og helsefaglig forskning, må organiseringen 

og kvalifikasjoner være i henhold til Lov om medisinsk og helsefaglig forskning med forskrifter.  

Prosjektleder som søker midler til et slikt prosjekt må bekrefter at de har kjennskap til 

forskningsetiske bestemmelser og har lest helseforskningsloven (avkrysning på i 

søknadsskjema).  Gjelder også eventuell PhD-stipendiat.  

 

Det er ikke krav om at det må foreligge godkjenning fra REK (Regional komité for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk), men utbetaling fra forskningsstyret vil ikke vil bli gjort før 

en REK godkjenning dersom dette er påkrevd.   
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Melding til personvernombud: Samtlige forsknings- og kvalitetsprosjekter som gjennomføres i 

helseforetaket skal meldes via  https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=YD8Y9KPLXX 

Systemet ivaretar helseforskningslovens krav til forskningsansvarlig institusjon om løpende 

oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som gjennomføres i 

virksomheten.  

 

Ved søknad om PhD-stipend skal prosjektleder være en forskningskompetent person, det vil si 

ha doktorgrad eller være tilkjent førsteamanuensiskompetanse.  Bekreftelse på veiledning 

legges ved. 

 

Det må foreligge en bekreftelse på lønn for prosjektmedarbeidere det søkes lønn for i 

prosjektet. Tidsrommet det søkes midler om, må framkomme tydelig. 

 

De som mottar midler forplikter seg til å presentere prosjektet samt formidle resultatene av 

arbeidet på f.eks på den årlige forskningssamlingen til Finnmarkssykehuset, samt delta i 

Finnmarkssykehusets lokale forskningsnettverk.  

 

2. Veileder til søknadsskjema 

 
Klikk på det grå feltet når du skal skrive – det vil utvide seg etter hvert som du skriver. 

Søknaden sendes inn elektronisk innen 01.06.21 kl.12.00 til forskningsstyrets sekretær 

beate.juliussen@finnmarkssykehuset, med kopi til forskningsleder 

mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no  

 
 

2.1 Søknadstype 

Søknadstype må angis i søknaden. Se pkt. 2 i søknadsskjemaet. 

 
 

2.2 Prosjekttittel 

Det må formuleres en foreløpig arbeidstittel for prosjektet (maks 100 ord). 

 
 

2.3 Tidsplan 

Angi antatt tidsrom for hele prosjektet, fra starten og om når tid prosjektet er planlagt 

avsluttet. Kryss av om det er tildelt midler tidligere til det omsøkte prosjektet. 
 

2.4 Redegjørelse for progresjon 

Dette punktet gjelder kun for de som tidligere har fått innvilget midler, der vi ønsker å få kort 

informasjon om prosjektets utvikling. Beskriv om prosjektet følger tidligere angitte tidsplan 

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=YD8Y9KPLXX
mailto:beate.juliussen@finnmarkssykehuset
mailto:mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no
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eller dersom tidsplanen ikke følges, gi en redegjørelse for avviket (maks 100 ord). 
 
 

2.5 Prosjektsammendrag 

Prosjektsammendraget skal inneholde: Problemstilling, metode, vitenskapelig og klinisk 

betydning/relevans og publikasjonsplan (maks 200 ord). 

 

2.6 Budsjett 

Alle utgifter og inntekter må spesifiseres som lønn, driftsutgifter, innkjøp av tjenester og andre 

utgifter. Driftsutgifter kan dekkes med utgangspunkt i reelle utgifter knyttet til prosjektet. Alle 

prosjektkostnader må være knyttet til det aktuelle prosjektet. Dersom det er søkt om midler fra 

flere kilder, må det opplyses om hvilke andre finansiører det er søkt fra til samme prosjekt, 

enten som full finansiering, eller delfinansiering. 
 
Det kan søkes midler til dekning av utgifter i kalenderåret. Det forutsettes at midlene blir 

brukt i henhold til oppsatt budsjett i det året de er bevilget til. 

 

Forskningsstyret har vedtatt å bruke retningslinjer for avlønning for forskingsprosjekter i 

«Veileder til søknad om forskningsmidler i Helse Nord RHF» ved tildeling av FoU-midler til 

ansatte i helseforetak. I pkt. 5.2 i veilederen for 2017 heter det bl.a.: «Alle søkere fra HF, 

uansett profesjon, som får forskningsbevilgning fra Helse Nord RHF, har rett til å beholde sin 

basislønn i foretaket hvis de allerede er tilsatt i foretaket». Individuelle lønnstillegg vil ikke 

automatisk innvilges. Disse må det spesifikk søkes om til leder av FFS, som sammen med 

klinikkleder avgjør hvilken individuelle tillegg som skal innvilges. Det skal føres inn i 

søknadsskjema hva som utgjør din basislønn, og hva som er individuelle tillegg.  

Bekreftelse om hva som inngår i basislønn og hva som er individuelle tillegg fås ved å 

kontakte økonomirådgiver og vedlegges søknaden. 

 

Stilling, kvalifikasjoner (vitnemål/CV) og grunnlønn/basislønn for de det søkes lønnsmidler til 

må oppgis i søknaden og dokumenteres med vedlegg. Honorering av veiledere skjer bare 

unntaksvis og da med utgangspunkt i særskilt begrunnelse.  

 

Samlede tildelte sum fra Finnmarkssykehusets lokale midler, samt andre eksterne instanser 

settes inn her. 

 

Ved fornyet søknad om støtte til samme prosjekt må det dokumenteres at man har søkt 

andre relevante finansieringskilder. 

 

For spesielt kostnadskrevende aktiviteter, for eksempel reiser og utstyr i forbindelse med 

datainnsamling  må det gis en nærmere redegjørelse i protokollen. 
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Eksempel: 

 

 

7. Totalbudsjett  Alle utgifter og inntekter må spesifiseres! 
 
Lønn til prosjektleder og prosjektmedarbeidere, driftsutgifter, innkjøp av tjenester og andre utgifter. 

 Inntekter Utgifter 

Basislønn 4 mnd. 100 % stilling prosjektleder NN (inkl sosiale avgifter)  160 000 

Individuelle tillegg 4 mnd. 100 % stilling prosjektleder NN (inkl sosiale 
avgifter) 
 
 

 20 000 

Basislønn 4 mnd. 20 % stilling forskningsassistent BB (inkl  sosiale avgifter)  24 000 

Reiser i forbindelse med intervju  10 000 

Honorar brukerrepresentant (a`980 per møte)  1960 

Andre finansieringskilder 100 000  

Søkt Finnmarkssykehuset 115 960  

Til sammen 215 960 2150960 

Totalt søkt beløp fra Finnmarkssykehuset 115 960 

Eventuelle kommentarer til budsjett 
 
Dersom det er søkt midler fra flere kilder, må det opplyses hvilke. For flerårige prosjekter spesifiseres 

budsjett for de andre årene i protokoll/prosjektbeskrivelse - samlet årssum settes inn her. 
 

Det er også søkt om legatmidler med kr 10 000. Dersom prosjektet blir tildelt dette, reduseres 

søknadsbeløpet tilsvarende. 

 

Prosjektet har tidligere mottatt den totale støtte av kr: 150 000 (jfr protokollen) 
 

Prosjektets varighet er på 2,5 år.Budsjett for resten av prosjektperiode (jfr.protokollen):  

                        2022 2023 2024 

Kr 222 000 Kr 222 000 Kr 137 000 
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2.7  Etisk tilråding/godkjenninger 
 
Det forventes at søkeren er kjent med etiske retningslinjer. Det vises til generelle 

forskningsetiske retningslinjer på www.etikkom.no. For øvrig vises det til 

Helseforskningsloven og Forskningsetikkloven . Helsefaglige forskningsprosjekter skal 

godkjennes av Regional etisk komité (REK). De ulike organisasjoner har videre et selvstendig 

ansvar for forvaltning av personopplysninger. Dette medfører at forskningsprosjekter godkjent 

av REK også skal meldes og godkjennes av lokalt personvernombud (PVO). 

 

Videre skal også forskningsprosjekter som faller utenfor Helseforskningsloven og 

kvalitetsprosjekter godkjennes av PVO. 

 

For prosjekter (uansett søknadstype) som kommer inn under helseforskningsloven og som 

krever REK-godkjenning, pålegges det å dokumentere at prosjektledere har kjennskap til 

forskningsetiske bestemmelser og har lest helseforskningsloven.         
 
Det gjøres oppmerksom på at midler ikke vil bli utbetalt før endelige godkjenninger 

foreligger. 

 
 

2.8  Veiledning 
I PhD prosjekter er det et krav om hovedveileder og biveileder, legg ved en bekreftelse fra 

disse. Bekreftelsen innebærer at veileder har påtatt seg veiledningsansvar, at prosjektet er 

gjennomførbart og publikasjonsverdig. 

 

 

2.9  Samhandling/Samarbeidspartnere 

Forskningsprosjekter bør ha samarbeidspartnere, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt, 

utenfor egen institusjon.  

 

Spesifiser samarbeidspartnere i skjemaet (maks 100 ord). Beskriv hvordan samarbeidet skal 

gjennomføres, angi person, arbeidssted/institusjon. Samarbeidsavtaler med involverte parter skal 

vedlegges. Tverrfaglig og regionalt samarbeid vektlegges ved søknadsvurdering 

 

 

2.10 Brukerperspektiv 

Det er innført krav om brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning 

og helsetjenesteforskning. Brukerne skal ha innflytelse på helsetjenesten og utforming av 

tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, jf. 

helseforetakslovens § 35, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene. Det 

er vedtatt nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Helse Nord RHF har 

vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning kan foregå på 

mange ulike måter. Både de nasjonale retningslinjene og denne regionale veilederen for 

http://www.etikkom.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/brukermedvirkning-strategi-og-handlingsplan
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brukermedvirkning i helseforskning gjelder for forskningsprosjekter i Helse Nord RHF, 

uavhengig av finansieringskilde. Forskeren må derfor ta stilling til hva slags 

brukermedvirkning som egner seg til det aktuelle prosjektet og beskrive det i protokoll/ 

prosjektbeskrivelsen om hvordan brukere involveres i planlegging og gjennomføring av 

prosjektet. Er brukermedvirkning fraværende i planlegging og gjennomføring av prosjektet, 

skal dette grundig begrunnes. 

 

Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukere er inkludert i forskningsprosjektet 

slik at de kan påvirke beslutninger. Brukere her defineres som pasienter og pårørende. Målet 

med brukermedvirkning er å bidra til nytte og kvalitet i prosjektet/forskningen. Brukeren kan 

enten delta direkte i ulike faser av et prosjekt eller på et mer overordnet, strategisk nivå i 

besluttende organer/styringsgrupper tilknyttet prosjektet. Brukermedvirkning handler om 

dialog og samarbeid mellom forsker/fagutvikler og bruker. 

 

Det må påregnes kostnader ved brukermedvirkning i helseforskning. Forskerne må budsjettere 

alle kostnader i det planlagte prosjektet, inkludert kostnader knyttet til brukermedvirkning. 

 

Møtehonorar til bruker følger helse Nords satser.  I 2020 var dette: 

a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.960,- 

b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.960,- 

c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr 980,- 

 

 

 

2.11  Implementering av forskningsresultater 

Beskriv hvordan forskningsresultatene planlegges implementert i helsetjenesten. 

 

 

2.12  Innovasjon 
Beskriv evt potensialet for praktiske eller kommersialiserbare produkter og tjenester 

 

 

2.13  Samisk perspektiv 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan det omsøkte prosjektet har nytteverdi for 

den samiske befolkninga, eller hvorfor det samiske perspektivet ikke har relevans eventuelt vil 

være metodisk uhensiktsmessig*. Det må redegjøres for hvordan prosjektet inkluderer samisk 

kompetanse som sikrer at tilnærming og formål er i tråd med samisk kultur og virkelighet. 

 

Det samiske perspektivet betyr i denne sammenheng hvordan prosjektet sikter mot økt 

kunnskap/forståelse av den samiske virkeligheta sett fra et samisk ståsted**, gjennom valg av 

tema/problemstilling, metodisk tilnærming, etiske vurderinger og/eller anvendeligheten av 

forskningsresultater.  

 



9  

 

*For eksempel: ved en undersøkelse i Finnmark av tilstander med lav forekomst kan det være 

irrelevant å anvende en etnisk variabel hvis tallmaterialet blir for lite til å kunne si noe om 

etniske grupper . 

** For eksempel: et prosjekt kan være forankret i et samisk forskningsmiljø, kan knytte til seg 

personer eller fagmiljøer med samisk kompetanse, kan anvende samiske 

informanter/fokusgrupper el.l. 

 

 

2.14  Vedlegg 
Helse Nord har maler for prosjektbeskrivelse, CV, veiledererklæring og brukermedvirkning 

som kan brukes som veiledning. 

 

CV skal ikke overstige en A4 side og skal inneholde relevant utdanning, erfaring og 

veiledningserfaring. Publikasjonsliste skal ikke overstige en A4 side og skal inneholde de 

viktigste publikasjoner (øvrige kan settes opp som antall). 

 

3 Veileder til protokoll/prosjektbeskrivelse 

 

Protokoll/prosjektbeskrivelse vedlegges som tilleggsfil til søknaden og vedlegg. Protokoll/ 

prosjektbeskrivelse skal være på maks 10 sider, pluss referanseliste og figurer. Sideformatet 

skal være A4 2 cm marger, 12 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand. 
 
En protokoll/prosjektbeskrivelse skal vise hva søkeren planlegger å undersøke, hvorfor 

akkurat denne problemstillingen er viktig og hvordan søkeren har tenkt å gå fram for å få svar 

på problemstillingen.  

 

Forskningsstyret anbefaler at Helse Nord sin mal for prosjektbeskrivelse benyttes (Mal for 

prosjektbeskrivelse) og at veiledningen der følges.  

 

 

 

4. Annet 

 

Forskningsleder kan være behjelpelig med råd og veiledning ved behov, rett en henvendelse 

til mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no  

 

Søknader som ikke oppfyller oppsatte kriterier vil ikke bli behandlet. 

 

Prosjektleder skal sende inn forenklet regnskap for første halvår av perioden innen 1 juni, og 

fullstendig regnskap for hele prosjektperioden innen 1 desember.  Regnskap sendes til 

forskningsstyrets sekretær beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no, med kopi til 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/utlysning-av-helseforskningsmidler-for-2019#s%C3%83%C2%B8knad
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2022%20Forskningsmidler/Mal%20for%20prosjektbeskrivelseNY.docx
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/2022%20Forskningsmidler/Mal%20for%20prosjektbeskrivelseNY.docx
mailto:mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no
mailto:beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no
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forskningsleder (mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no). 


