
085-2015 Forskningsmidler 2016 – vedlegg 1 

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst  

Oversikt over tildelingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF 
Helse Sør-Øst RHF utlyser hvert år forskningsmidler i første halvdel av juni med frist for innlevering av 
søknader primo september. Søknadene vurderes av eksterne fagfeller i ulike komiteer før en 
hovedkomité utarbeider en samlet rangert innstillingsliste. Fordelingseffekter av innstillingen 
presenteres for Regionalt forskningsutvalg før Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og 
Universitetet i Oslo beslutter innstillingen til tildeling av forskningsmidler for Helse- og 
omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til forskning. Til slutt vedtar styret for Helse Sør-Øst 
RHF endelig innstillingsliste for de totale regionale forskningsmidlene.  
 

Aktivitet Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai 
Utlysning                         
Søknadsstøtte                         
Søknadsfrist                         
Administrativ gjennomgang av 
søknader                         
Oppstartsmøter med 
vurderingskomiteene                         
Vurdering av søknader                         
Møter i vurderingskomiteene                         

Møte i Regionalt forskningsutvalg                         
Møte i Samarbeidsorganet med UiO                         
Styremøte i HSØ                         
Utsendelse av tilbakemeldinger                         
Utsendelse av tildelingsbrev                         
Frist for faglig rapportering                         
Utarbeidelse og revisjon av 
utlysningsdokumenter                         
Klargjøring av elektronisk 
søknadsskjema og nettsider                         

Figur 1. Oversikt over tildelingsprosessen for forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

a) Utlysning av forskningsmidler for 2016 
Søknader om forskningsmidler i Helse Sør-Øst må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et 
helseforetak/privat ideelt sykehus i regionen eller en privat institusjon med søknadsadgang.  
 
Prosjektleder 
Prosjektleder for forskningsprosjektet/-tiltaket det søkes støtte til må ha doktorgrad og være ansatt i 
minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet. Eventuelt må søknaden vedlegges 
en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt ved prosjektstart. Det 
er for øvrig satt en øvre aldersgrense på 70 år for prosjektledere.  
 



Prosjektleder kan være ansatt ved et annet helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst enn 
søkerinstitusjonen. Det gjør det f.eks. mulig for forskningsmiljøer ved ikke-universitetssykehus å 
samarbeide med prosjektledere fra sterke forskningsmiljøer ved universitetssykehusene. 
 
Søknadskategorier 
For 2016 var det mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:  

• Forskningsprosjekter, herunder 
o Doktorgradsstipend 
o Postdoktorstipend 
o Forskerstipend/utvidet forskerstipend (karrierestipend) 
o Åpen prosjektstøtte 
o Utenlandsstipend 

• Strategiske kategorier 
o Regionalt forskningsnettverk 
o Regional infrastruktur for klinisk forskning 

 
Kategorien Åpen prosjektstøtte skal gi rom for finansiering av frie forskerinitierte forsknings-
prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet. Det er mulig å søke om inntil 3 mill. kr årlig for tre år. 
Prosjektene som rangeres høyest vil få tildelt hele søknadsbeløpet (ca. 10 søknader). De påfølgende 
søknadene på den rangerte innstillingslisten fra vurderingskomiteene vil kunne få tildelt en såkalt 
deltildeling i form av én vitenskapelig stilling (doktorgrads- eller postdoktorstipend).  
 
Hver prosjektleder kan maksimum sende inn to søknader om støtte til individuelle 
forskningsprosjekter, hvorav kun én søknad i kategorien Åpen prosjektstøtte. Prosjektledere som får 
innvilget full støtte i Åpen prosjektstøtte får ikke samme år innvilget flere søknader om 
forskningsmidler.  
 
Økt ramme for eksterne prosjektledere for prosjekter ved ikke-universitetssykehus  
Søker kan være prosjektleder for prosjekt ved annen søknadsberettiget institusjon (ekstern 
prosjektleder). Maksimalrammen for årlig tildelingsbeløp for prosjektleder kan da økes med inntil 3 
mill. kr, dersom det eksterne prosjektet er ved et ikke-universitetssykehus. 
 
Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder 
Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre grense på 4 mill. kr for årlig tildelingsbeløp, dvs. totalsummen av 
støtten til både pågående og nye forskningsprosjekter, pr. prosjektleder. Dette tiltaket er innført for 
bl.a. å hindre at kun noen få sterke forskningsmiljøer får tildelt midler hvert år. Beløpsgrensen 
omfatter ikke utenlandsstipend eller de to strategiske søknadskategoriene.  
 
 

b) Søknadsprosess – forskningsmidler 2016 
Alle søknader om forskningsmidler skal sendes inn elektronisk via en nettbasert portal kalt eSøknad. 
Prosjektlederne må da velge søknadskategori og klassifisere søknaden i en av følgene faggrupper:  

• Klinisk somatisk forskning, inkl. translasjonsforskning 
• Klinisk forskning innen psykisk helse og rus, inkl. translasjonsforskning 
• Basalmedisinsk forskning med translasjonsperspektiv 
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• Annen helseforskning*  
*Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjeneste m.m. 

 
Prosjektlederne har tilgang på søknadsstøtte under hele søknadsperioden, enten via e-post eller 
telefon.  
 
Søknadsfristen for forskningsmidler 2016 var fredag 4. september kl. 16.00.  
 
Helse Sør-Øst RHF mottok i år totalt 554 søknader om forskningsmidler.  
 
Avvisning av søknader 
Helse Sør-Øst RHF vektlegger likebehandling av alle søkere. Av den grunn har ingen prosjektledere 
anledning til å innlevere sin søknad eller ettersende vedlegg etter at søknadsfristen har utløpt.  
 
Innleverte søknader blir gjennomgått av forskningsadministrasjonen. Følgende mangler/feil ved 
søknadene ble i år lagt til grunn for avvisning av søknader av formelle årsaker:  
 

• Manglende obligatoriske vedlegg 
• Prosjektleder uten doktorgrad 
• Søknad utenfor utlyst søknadskategori 

 
c) Vurderingsprosessen – forskningsmidler 2016 

Vurderingsarbeidet er utført av fagfeller fordelt på fire vurderingskomiteer. Hver søknad har blitt 
bedømt av minst to medlemmer i komiteene, som begge har hatt likt ansvar for vurdering av 
søknaden. I hver vurderingskomité er det avholdt et møte for å utarbeide en omforent 
innstillingsliste i den aktuelle komiteen. Deretter møttes lederne av komiteene for å sette opp en 
felles innstillingsliste. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, ved Tove Farstad, var representert på dette 
møtet. Fra forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF deltok spesialrådgiver Randi Vad, rådgiver 
Berit Øien og forskningssjef Øystein Krüger.  
 
Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst foretar ingen administrative vurderinger/endringer som 
påvirker innstillingslisten.  
 
Forskningsdirektør Per Morten Sandset har av habilitetshensyn ikke deltatt i noen del av arbeidet 
med innstilling av søknadene.   

System for nyttevurdering 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at tilskuddet skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og 
pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning og har bedt  de regionale helseforetakene om 
å implementere et system for nyttevurdering i tillegg til kvalitetsvurderingen ved tildeling av 
forskningsmidler.  
 
De regionale helseforetakene har definert forventet nytte som prosjektets betydning/ nytteverdi for 
pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens 
organisering og kvalitet. 
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Vurderingskomiteene foretatt både kvalitets- og nyttevurderingen.  
 
Kun søknader rangert blant de topp 30 % etter kvalitetsvurdering vil kunne bli innstilt til støtte, 
uavhengig av resultatet av nyttevurderingen. I denne søknadsrunden ble totalkarakter for søknader 
beregnet ved vekting av kvalitet og forventet nytte med hhv. 60 % og 40 %. 
 
Sammensetning av vurderingskomiteene  
Helse Sør-Øst benytter kun eksterne fagfeller i vurderingskomiteene, dvs. enten med tilhørighet i 
andre helseregioner i Norge eller fra utlandet. Komitémedlemmene byttes ut jevnlig slik at det stadig 
trekkes inn nye medlemmer.  
 
I år har komiteene bestått av 36 medlemmer, hvorav 14 fra utlandet. På grunn av den store 
arbeidsmengden ble komiteene for klinisk somatisk forskning og basalmedisinsk forskning delt i to 
underkomiteer, hver med én leder.  

Vurderingskomiteene har hatt oppstartsmøter på Gardermoen den 15. september 2015 og på 
Værnes 17. september 2015, og komitémedlemmene ble bedt om å delta på ett av disse. 
Komitémedlemmene fikk kort tid etter siste oppstartsmøte tilgang til søknadene gjennom 
nettportalen eVurdering.  

Komiteene har i år hatt følgende sammensetning:  
 
Basalmedisinsk forskning med 
translasjonsperspektiv, gr. 1 

 
Pål Njølstad (leder) 

 
Professor, Universitetet i Bergen/ Haukeland univ.sh. 

 Inigo Martinez Professor, Universitetet i Tromsø 
 Klaus Okkenhaug Dr. Babraham Institute, Cambridge, England 
 Martha Enger Ass. professor, Universitetet i Bergen 
 Marion Kusche-Gullberg Professor, Universitetet i Bergen 
 Therese Standal Professor, NTNU 
   
Basalmedisinsk forskning med 
translasjonsperspektiv, gr. 2 

 
Harald Wiker (leder) 

 
Professor, Universitetet i Bergen/Haukeland univ.sh. 

 Lene Juel Rasmussen Professor, Københavns universitet, Danmark 
 Klas Wiman Professor, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige 
 Victor Boyartchuk Ass.professor, University of Massachusettes, USA/NTNU 
 Marit Anthonsen Professor, NTNU 
 Kirsti Ytrehus Professor, Universitetet i Tromsø 
   
Annen helseforskning Rolv Terje Lie (leder) Professor, Universitetet i Bergen 
 Siri Forsmo Professor, NTNU 
 Vidar Halsteinli Førsteamanuensis, Helse Midt-Norge/NTNU 
 Ilmo Keskimäki Professor, University of Tampere, Finland 
   
Klinisk somatisk forskning, inkl. 
translasjonsforskning gr. 1 

 
Tone Frost Bathen (leder) 

 
Professor, NTNU 

 Michael Bergqvist Professor, Umeå universitet, Sverige 
 Maria Bokarewa Professor, Universitetet i Gøteborg, Sverige 
 Tom Dønnem Professor, Universitetet i Tromsø/UNN 
 Claire Booth Dr, Great Ormond St./Univ.College London, England 
 Ottar Vasseljen Professor, NTNU 
 Preben Ulrich Pedersen Professor, Aalborg universitet, Danmark 
 Knut Øymar Professor, Universitetet I Bergen/ Stavanger univ.sh. 
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Klinisk somatisk forskning, inkl. 
translasjonsforskning gr. 2 

 
Helga Salvesen (leder) 

 
Professor, Universitetet i Bergen/Haukeland univ.sh.. 

 Valeriya Lyssenko Ass. Professor, Lunds universitet, Sverige 
 Rune Wiseth Professor, NTNU 
 Lennart Jacobsson Professor, Universitetet i Gøteborg, Sverige 
 Jan Hoff Professor, NTNU 
 Malin Sund Professor, Umeå universitet 
 Kjell Morten Myhr Professor, Universitetet i Bergen/Haukeland univ.sh.. 
 Trond Flægstad Professor, UNN 
   
Klinisk forskning innen psykisk 
helse og rus, inkl. 
translasjonsforskning 
 

 
 
Åsa Hammar (leder) 
Mikael Landén 

 
 
Professor, Universitetet i Bergen 
Professor, Gøteborgs universitet, KI, Sverige 

 Jari Tiihonen Professor, Karolinska Institutet, Sverige 
 Kerstin Jessica Plessen Professor, Københavns universitet, Danmark 
   
 
 
Habilitet  
Helse Sør-Øst RHF stiller strenge krav til habilitet i alle ledd i vurderingsprosessen: 

• Medlemmene i vurderingskomiteene må erklære seg habile for hver enkelt søknad de skal 
bedømme  

• Regionalt forskningsutvalg deltar ikke i rangeringen av søknadene av habilitetsårsaker  
• Medlemmene i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo må vurdere 

sin habilitet i forhold til alle prosjekter som er innstilt til støtte. Det er utarbeidet gitte 
kriterier for dette.  
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