
Nyhetsbrev #1 fra Klinisk forskningsenhet 2020 
 

Velkommen til nyhetsbrevet fra Klinisk forskningsenhet Midt-Norge! Vi på Klinisk 

forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK) er lokalisert til St. Olavs hospital og NTNU, 

men er tilgjengelige for alle aktører som driver klinisk forskning i Midt-Norge. Vi 

ønsker å holde dere oppdatert på nyheter og hendelser som er aktuelle for klinisk 

rettet forskning på lokalt, nasjonalt og i nternasjonalt nivå, og vi tar gjerne imot 

tilbakemeldinger på hva som er ønsket fra dere som mottar dette nyhetsbrevet.  

 

Klinisk forskningsdag 20. mai 
20. mai er Clinical Trials Day, med fokus på klinisk utprøving over hele verden. KLINFORSK arrangerer 

seminar om veien fra klinisk forskning til kunnskapsbasert behandling den 20. mai, kl 10-14 på St. 

Olavs Hospital. Arrangementet er rettet mot klinikere, forskere, studiepersonell og andre ansatte på 

MH fakultetet og i foretakene i Midt Norge (arrangementet vil bli tilgjengelig på skype).  

Her vil det også bli delt ut priser for årets beste kliniske doktorgradsavhandling og årets beste 

kliniske artikkel fra Midt-Norge i 2019, se informasjon nedenfor. 

Program med påmelding kommer. 

 

Pris til årets beste kliniske doktorgradsavhandling i Midt-Norge 2019 
Ledere og ansatte på MH eller foretak i Midt Norge er invitert til å nominere kandidater til pris for 

årets beste kliniske doktorgradsavhandling i Midt-Norge 2019. 

Kriterier: 

Kunnskapen som er generert må være klinisk relevant og ha stor nytteverdi for bedre helse og/eller 

behandling og doktoranden må ha vært/være ansatt ved NTNU eller helseforetak i Midt-Norge 

I tillegg vil det vurderes om avhandlingen oppfyller noen av følgende mål: 

 Bred kunnskap på området både når det gjelder problemstillinger og valg av metode for 

utførelse av arbeidet 

 God struktur der de inkluderte delarbeidene logisk er koblet og knyttet til noen sentrale og 

relevante spørsmål 

 Arbeidet skal være nyskapende og gi ny og verdifull kunnskap med sterk konkurranseevne, 

både nasjonalt og internasjonalt. 

 Translasjonsstudier som fører kunnskap fra grunnleggende forskning til klinikken. 

 Arbeidet må være basert på et solid vitenskapelig og etisk grunnlag.  

 Arbeidet fungerer som en plattform for videre studier der andre kan ta over der phd 

arbeidet slutter. 



 Samarbeid mellom grunnforskning og klinikk-nær forskning vil bli vektlagt. 

 

Utdeling av pris med presentasjon av vinnerarbeidet vil skje på Clinical Trials Day-seminar 20. Mai. 

Spørsmål kan rettes til leder for bedømmelse: leif.bjermer@ntnu.no 

Forslag og begrunnelse catalina.elena.barbu@stolav.no innen 15. april 2020 

 

Pris til beste kliniske vitenskapelige artikkel fra Midt-Norge i 2019 
Ledere og ansatte på MH eller foretak i Midt Norge er invitert til å nominere kandidater til pris for 

årets beste kliniske vitenskapelige artikkel fra Midt-Norge 2019 

Kriterier: 

Publikasjonen må være klinisk relevant og ha stor nytteverdi for bedre helse og/eller behandling og 

en eller flere av forfatterne må være ansatt ved NTNU eller helseforetak i Midt-Norge. 

Nasjonalt så vel som internasjonalt samarbeid på høyt nivå er en forutsetning for banebrytende 

forskning der nye paradigmer erstattes av gamle. Når forskningsmiljø i NTNU / St Olav belønnes med 

publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, sender dette et positivt signal til alle forskere i 

våre miljø. Det er derfor viktig å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre til god 

forskningsinnsats. 

I KLINFORSK ønsker vi god forskning og godt samarbeid og inviterer til nominasjon av den beste 

publiserte vitenskapelige artikkelen i Midt-Norge i 2019 (publisert på nett eller papir tom 310119). 

Kvalitet og konkurransedyktighet for publikasjon, nytte for behandling og helse og samarbeid 

mellom miljøer internt og ekstern vil vektlegges. 

Utdeling av pris med presentasjon av vinnerarbeidet vil skje på Clinical Trials Day-seminar 20. Mai. 

Spørsmål kan rettes til leder for bedømmelse: Leif.Bjermer@ntnu.no 

Forslag og begrunnelse sendes til catalina.elena.barbu@stolav.no innen 15. april 2020 
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Utlysning KLINBEFORSK Helseforetak 
 

Årets utlysning fra program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) er ute: 

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/utlysning/ 

Helseforetakene i Norge lyser nå ut midler til klinisk behandlingsforskning i programmet 

KLINBEFORSK. Det er i år satt av ca. 140 millioner kr, og prosjektene det kan søkes om skal være i 

størrelsesorden 5-20 millioner. KLINBEFORSK-prosjekter skal ha samarbeidspartnere i alle 

helseregioner, og kan også inngå i internasjonale samarbeid forutsatt at det norske bidraget er 

betydelig.  

Årets utlysning er todelt: 

For generelle søknader i 2020 vil søknader knyttet til effektstudier av intensiv habilitering av 

barn/unge med hjerneskade bli prioritert, forutsatt tilstrekkelig kvalitet på prosjektene. Søknader 

med andre tema kan få tilslag hvis det er tilstrekkelig budsjett-tildeling igjen etter denne 

prioriteringen. 

Inntil 50 millioner er satt av til et studieprogram innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin på 

kreftområdet. Søknad om dette forutsetter samarbeid med industri. 

 

Årets hovedutlysning fra Norges forskningsråd 
 

Årets hovedutlysning fra NFR for søkere til offentlige forskningsprosjekter er 6. mai, og utlysningen 

av midlene er nå ute: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/. Tjenesteforskning og større 

tverrfaglige forskningsprosjekter er blant de helse-relaterte utlysningene i denne omgangen. Merk at 

i år så er mange søkemuligheter under programmet BEHANDLING flyttet til fristen i september. For 

mer informasjon om årets utlysninger kan du følge forskningsrådet sitt webinar for 

forskningsorganisasjoner med helseforskning den 12. mars. 
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