UTLYSNING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2020
Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital HF og
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Søknadsfrist: 13. juni 2019 kl. 15:00
Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.
Det lyses det ut forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:
- Toårige forskningsprosjekter på inntil 1 mill. kr.
- Forskerstillinger 50 % i inntil 3 år
FFU skal styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet mellom de to institusjonene for å bidra til bedre
forskning. Målet er å øke aktiviteten og heve kvaliteten på forskningen, bidra til oppbygging av
forskergrupper og til å fremme kultur for forskning ved det integrerte universitetssykehuset.
Forskningsprosjektene skal være strategisk relevante for helsesektoren, jf. forsknings- og
innovasjonsstrategier for Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og
helsevitenskap.
Hvem kan søke?
Søknader om forskningsmidler kan kun fremmes fra personer som er ansatt ved St. Olavs hospital HF
eller MH-fakultetet:
 St. Olavs hospital HF - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap*, NTNU.
 Fakultet for medisin og helsevitenskap*, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF
* Gjelder ansatte ved MH-fakultetet, NTNU i Trondheim. Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er
ikke berettiget til å søke.
Om søknadskategoriene:
Toårige forskningsprosjekter
Det kan søkes om maksimum 1 million kroner til benyttelse i inntil to år. Det er ingen øvre eller nedre
grense for årlig beløp, men totalbeløpet for hele perioden skal ikke overstige kr 1 000 000. Ved
tildeling av midler vil det legges vekt på bruk av lokal forskningsinfrastruktur i prosjektet der dette er
relevant og tilbudet finnes lokalt.
Det kan blant annet søkes om drifts- og lønnsmidler, for eksempel til:
- Forskningsmedarbeidere (tekn./adm. stillinger, forskningssykepleier o.l.)
- Bruk av forskningsinfrastruktur
- Sluttføring av ph.d.-prosjekt der kandidaten ikke fra før har hatt midler som stipendiat
- Forskningsprosjekter med innovasjonspotensiale
- Frikjøp fra klinisk stilling for å jobbe med forskning

Forskerstilling 50 % - inntil 3 år
Det kan søkes om forskerstilling i 50 % for inntil tre år. Forskeren skal bidra til å styrke forskningen ved
det integrerte universitetssykehus, og bidra aktivt til samarbeid mellom institutt og klinikk.
Samarbeidet mellom institutt og klinikk må synliggjøres i prosjektbeskrivelsen, og det må foreligge en
plan for tilsetting før søknaden leveres:



Søker som ved søknadstidspunktet er tilsatt i klinisk stilling ved St. Olavs hospital skal tilsettes i
50 % forskerstilling ved et institutt på Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Søker som ved søknadstidspunktet er tilsatt i vitenskapelig stilling ved et institutt på MHfakultetet skal tilsettes som 50 % forsker i en klinikk ved St. Olavs hospital.

Krav til søker er fullført doktorgrad. Bevilgningen gis som en rundsum i henhold til Forskningsrådets
satser for postdoktorstipend. Det inngår ikke pliktarbeid i stillingen. Vi gjør oppmerksom på at søkere
til forskerstilling kan bli innkalt til intervju.
Formelle krav til søknaden:
 Dokumentert samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU (Trondheim). Forskningssamarbeidet må beskrives i prosjektbeskrivelsen, og det kreves
aktiv deltakelse fra hver av institusjonene. Alle samarbeidspartnere skal bekrefte sin deltakelse i
eSøknad. Prosjekter som ikke involverer bekreftet samarbeid mellom institusjonene vil ikke bli
vurdert.
 Lederforankring. Alle søknader skal forankres hos klinikksjef ved St. Olavs Hospital, og hos
instituttleder ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Med forankring menes at søknaden
støttes og at prosjektet er vurdert som gjennomførbart ved klinikken/instituttet. Klinikksjef skal
forankre via eSøknad, mens forankring ved instituttleder gis ved et eget forankringsskjema. Ved
søknad om 50 % forskerstilling skal både klinikksjef og instituttleder signere forankringsskjemaet.
Skjemaet må lastes opp som vedlegg til søknaden. Søknader som omfatter samarbeid med flere
klinikker/institutter kan forankres hos leder på høyere nivå. Søknader som mangler lederforankring
etter fristene vil ikke bli vurdert.
 Brukermedvirkning. Med brukere forstår vi pasienter og pårørende. Søknaden 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.
 Nyttevurdering. Prosjektsøknadene skal beskrive forventet nytte for pasienten og tjenesten, og
hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i tjenesten. Vurdering av nytteverdi likestilles med faglig
kvalitet i søknadsvurderingen.
Alle søkere bes om å sette seg nøye inn i følgende tilleggsdokumenter:
1. Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra HMN RHF (pdf)
2. Mal for prosjektbeskrivelse FFU (docx)
3. Skjema for lederforankring FFU (pdf)
Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene vil ikke bli vurdert.
Innsending av søknad og tildeling av midler:
Søknaden skal sendes via helseforetakenes elektroniske søknadssystem, eSøknad. Velg utlysning for
Felles forskningsutvalg på forsiden. Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet ligger i
søknadssystemet.
eSøknad åpner 30. april 2019. Søknadsfristen er 13. juni 2019 kl. 15:00. Det vil ikke være mulig å
levere søknader etter fristen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet i Helse MidtNorge RHF) vedtar tildeling på vegne av Felles Forskningsutvalg i november 2019. Tildelingen vil bli
publisert på Felles Forskningsutvalg sine nettsider.
Prosjektene som tildeles i denne utlysningen kan tidligst ha oppstart fra 1.1.2020, og må senest være
igangsatt innen 1.8.2020.
Spørsmål om utlysningen kan rettes til:
 Sekretariatet for Felles Forskningsutvalg: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no
 Haakon Skogseth, fagsjef St. Olavs hospital HF: haakon.skogseth@stolav.no
 Pål Richard Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU:
pal.romundstad@ntnu.no

