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Programmets mål

• Hovedmålene med et program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten er at det skal bidra til at 
• flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i utprøvende behandling 

gjennom klinisk behandlingsforskning
• bidra til økt koordinering av kompetanse, ressurser og infrastruktur 
• styrke grunnlaget for å gi helsetjenester som er effektive, sikre og av god 

kvalitet.



Generelt - føringer for KLINBEFORSK
http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske 
pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier.
Programmet eies av de regionale helseforetakene og er satt opp som et 
ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.
KLINBEFORSK har som formål å dekke kunnskapsbehov av stor 
betydning for pasientbehandlingen.



Hvem kan søke?
• Helseforetak eller private, ideelle sykehus med søknadsadgang til de regionale 

helseforetakenes forskningsmidler. Andre private institusjoner med 
søknadsadgang til regionale forskningsmidler kan ikke opptre som 
søkerinstitusjoner, men kan være deltakere i prosjektene.
• Prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (minst én per region) skal være 

ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på 
søknadstidspunktet og under hele prosjektperioden.
• En prosjektleder kan kun sende inn én søknad, men kan inngå 

som samarbeidspartner i flere prosjekter.
• Personer som har fylt 70 år ved prosjektstart har ikke søknadsadgang. Dersom 

prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søkerinstitusjonen 
vedlegge en skriftlig redegjørelse for overføring av prosjektlederansvaret, 
og hvordan dette vil bli håndtert.
• Et prosjekt kan ikke oppnå tildeling av forskningsmidler mer enn en gang innenfor 

én og samme prosjektperiode.



Brukermedvirkning 
- bidrar til økt nytteverdi og bedre kvalitet i forskningen

• Brukermedvirkning er obligatorisk og skal omtales i søknadens 
prosjektbeskrivelse. 
• Det skal beskrives hvem som er brukere, samt redegjøres for omfang, innhold og 

betydning av brukermedvirkning. 
• Brukerrepresentanter skal kunne ha innflytelse på design, planlegging, 

gjennomføring og formidling av prosjektene.

• Hvem er brukere?
• Brukere er de som drar nytte av forskningsresultatene, i denne sammenhengen 

primært pasientene. Pårørende kan også være brukere i de tilfellene hvor de helt 
eller delvis ivaretar pasientens interesser.

• Merk! Pasienter som inkluderes i kliniske studier anses ikke som brukere.



Brukermedvirkning forts.

Hvor finner man brukere?
• Brukere til forskningsprosjekter kan innhentes på ulike måter, f.eks. kan man 

kontakte:
• aktuell pasient-/brukerorganisasjon
• lokalt eller regionalt brukerutvalg
• brukerpaneler/pasientråd ved et helseforetak

• http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/wp-
content/uploads/sites/2/2020/02/Veileder_brukermedvirkning.pdf

http://kliniskforskning.rhf-forsk.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Veileder_brukermedvirkning.pdf


Div. føringer
Vitenskapelige stillinger
• Personer i vitenskapelige stillinger med KLINBEFORSK-finansiering skal ansettes 

ved det helseforetaket/sykehuset som er angitt i søknaden. Det gjøres 
oppmerksom på at ansettelse i vitenskapelige stillinger må være i henhold til lov 
og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom 
Forskerforbundet, Tekna og Spekter.

Regnskap
• Det skal føres eget regnskap over prosjektets finansiering og kostnader. Prosjektet 

kan kun belastes med kostnader som er nødvendige og direkte knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet og i henhold til opprinnelig søknad og budsjett. 
Det er prosjektansvarlig institusjon som har det endelige regnskapsansvaret for 
hele prosjektet, og det forventes at prosjektansvarlig institusjon har systemer, 
retningslinjer og prosedyrer på plass for administrasjon av prosjektmidler og 
aktiviteter.

https://www.forskerforbundet.no/Documents/avtaler/Spekter_midlertidige_ansettelser.pdf


Utlysning 2021 (med forbehold om justeringer)

• De regionale helseforetakene lyser i 2021 ut 135 millioner kroner til 
kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende 
behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye
• Søknadsfrist for ny utlysning i 2021 er 30. april kl. 16.00
• Søknadsramme er 5-20 mill. kr per prosjekt, og varighet av 

prosjektperioden på inntil fem år. 
• Krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, 

tilrettelegging for lik tilgang for pasienter fra alle helseregioner og 
brukermedvirkning.



For 2021 er det utviklet egne føringer for:

• A. prosjektsøknader til KLINBEFORSK (tematisk åpen utlysning)
• B. søknader om midler til behovsidentifisert forskning.

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


A. Prosjektsøknader til KLINBEFORSK

• KLINBEFORSK støtter prosjekter med forskningsmidler over en periode på inntil fem år. 
Søknadssrammen per prosjekt er satt til 5 – 20 millioner kroner totalt for prosjektperioden. 
Budsjettet skal begrunnes og må være realistisk for gjennomføringen av prosjektet.

• Alle merkostnader for gjennomføring av forskningsprosjektet kan søkes dekket. Ordinære 
behandlingskostnader forutsettes imidlertid dekket av sykehusene/institusjonene selv.

• Bidrag til pasientrekruttering er begrenset til norske pasienter.
• Etablering av nasjonalt forskningsnettverk kan inngå som del av prosjektet.

B. Søknader om midler til behovsidentifisert forskning

• I programplanen for KLINBEFORSK er det nedfelt at programmet skal søke å dekke 
kunnskapsbehov og -gap av stor betydning for pasientbehandling. Dette målet søkes oppnådd 
bl.a. ved bruk av virkemiddelet «behovsidentifisert forskning», der innspill fra 
kunnskapsoppsummeringer og etablerte systemer som Nye metoder bringes inn til programmet. 

• For utlysningen i 2021, har de regionale fagdirektørene, gjennom Nye metoder, identifisert et 
behov for forskning innen kirurgisk behandling av lipødem og ikke-kirurgisk behandling av 
barn/unge med alvorlig fedme.



Prioritet 2021

Det vil bli gitt prioritet til søknader innenfor to tematiske områder, 
forutsatt at prosjektene holder tilstrekkelig kvalitet:
• Kirurgisk behandling av pasienter med lipødem
• Ikke-kirurgiske behandlingsstudier knyttet til fedme blant barn og 

unge



Prosjekter koordinert fra vår region
• Sphenopalatine ganglion block in chronic migraine (MIBLOCK), v/Anders Mattias 

Linde, StO
• Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time 

rhinovirus induced wheezing – INSTAR, v/Henrik Døllner, StO
• Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure, v/Henrik Hjorth-

Hansen, StO
• The Norwegian Trial of Physical Exercise After Myocardial Infarction – NOREx, 

v/Kåre Bønaa, StO
• Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness 

training for chronic pain: A randomized controlled efficacy and mediator study, 
v/Petter Christian Borchgrevink, StO
• Randomized trial investigating the survival benefit of adding thoracic 

radiotherapy to durvalumab plus platinum and etoposide in extensive stage 
small-cell lung cancer, v/Bjørn Henning Grønberg, StO



Klinbeforsk søknader
Hvordan kan Klinforsk bidra ?

v/Kari Risnes leder Klinforsk
Fagmøte 260121



Bistand i søknadsfase

Søknadsstøtten på Klinforsk
• Egne rådgivere jobber med søknader om 

finansiering kliniske studier. 
• Samarbeider tett med søknadshjelpen på MH

Hvilken kompetanse/hjelp har vi i 
søknadsfasen
• Rådgiving

• Koordinering av søknad
• Kontakt med MH
• Kjennskap til programmene utlysningene/kravene
• Koordinerer planlegging av bidrag fra forskningsstøtte 

(statistikk, monitorering, datainnsamling, 
studiekoordinator)

• Økonomi, budsjettering (i samarbeid med klinikk 
og evt institutt)
• Budsjetterer aktivitet i klinikken, i forskningsstøtte og 

NTNU

• Kompetansebidrag: Klinisk forskning, studiedesign. 
• 5 professorer innen klinisk forskning 
• Kan gi tilbakemelding på søknaden med fagfelle-kritisk 

blikk



Bistand i gjennomføringsfase

Forskningsstøtte
• Økonomihåndtering 

(rapportering, fakturering osv)
• Statistikk
• Datahåndtering
• Valg og oppsett av datainnsamling
• Datahåndteringsplan

• Monitorering
• LM/MU/AI

Koordinering av prosjekt
• En studiekoordinator i 20% er 

egeninnsats fra St Olav/HMN i 1-2 år

• Kan økes/forlenges
• Bidrar i oppstartsfase med 

• godkjenninger/dokumenter/SOP
• opplæring av studiepersonell/ 

bindeledd mellom ulike bidrag fra 
forskningsstøtte



Kontakt oss!

https://www.klinforsk.no/
https://www.klinforsk.no/kontakt

post@klinforsk.no

https://www.klinforsk.no/
https://www.klinforsk.no/kontakt

