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Velkommen til årets tredje nyhetsbrev fra Klinisk forskningsenhet Midt -Norge.
Nå ser det ut til at COVID-19-situasjonen begynner å komme under kontroll, og
selv om den er langt fra over har flere kliniske studier begynt å inkludere
pasienter igjen. Forskning på COVID-19 er selvsagt også et aktuelt tema, det er
startet opp mange studier de siste ukene og Norges Forskningsråd har kommet
med to utlysninger som innebærer forskning på COVID -19-pandemien og
hvordan den påvirker helsevesen og arbeidsliv . Samarbeidsorganet HMN og
Felles forskningsutvalg St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og
helsevitenskap har også kommet med sine utlysninger for 2020 med endelig
utlysningstekst og tidsfrister. Ta gjerne kontakt med Klinisk forskningsenhet
Midt-Norge om du planlegger en klinisk studie eller har relaterte spørsmål:
Kontaktskjema

Clinical Trials Day - Webinar - 20. mai 2020, kl.12.00-14.00
20 mai 1747 er trolig dagen den skotske legen James Lind satt i gang sitt berømte
kontrollerte forsøk ombord HMS Salisbury. Han skulle teste 6 forskjellige behandlinger mot
skjørbuk, og så at sitrus-frukt virket til å kurere de syke mennene. Forsøket var derimot lite
(n = 12!) og det gikk lang tid før sitrus ble innført som standard kost for sjømenn og at vi
forsto at vitamin C var årsaken. Men, prinsippet med systematiske eksperimentelle forsøk
med en kontrollgruppe til sammenligning var lagt og er fremdeles det som underbygger
dagens kliniske forsøk. 20. mai har blitt en internasjonal dag for feiring og oppmerksomhet
rundt kliniske forsøk, og Klinisk forskningsenhet Midt-Norge vil markere dette med et
Webinar fra kl. 12.00-14.00 i anledning "Clinical Trials Day". Det vil bli presentasjoner av
lokal forskning i tillegg til innlegg fra andre norske miljø som har etablert store
internasjonale samarbeid. Vi har også har gleden av å presentere priser til årets artikkel og
årets avhandling for første gang. Lenken og mer informasjon om Webinaret kommer snart.

Koordinert innsats fra NorCRIN for å starte norske kliniske studier på COVID-19
Forskningsnettverket NorCRIN, som er organisert under Klinisk forskningsenhet Midt-Norge,
har bidratt til rekordrask oppstart av kliniske studier på covid-19 pasienter. I forbindelse
med det pågående koronautbruddet fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å samordne
kliniske studier, og NorCRIN- sekretariatet, som er lokalisert ved St. Olavs hospital, opprettet
før påske en oversikt over alle kliniske covid-19-studier i Norge. Denne listen inkluderer pr. i

dag 75 studier, og studieoversikten har dannet grunnlaget for et unikt samarbeid mellom
helseregionene. Dette var blant annet en forutsetning for rekordhurtig oppstart av WHOstudien Solidarity i Norge, hvor også nå de første pasientene er inkludert ved St. Olavs
hospital.
Her kan du lese mer om denne saken.

EU med retningslinjer for kliniske studier under COVID-19-epidemien
EU har kommet med et forslag til retningslinjer for å holde klinisk forskning i gang under
COVID-19-epidemien. Dette skal hjelpe til med å forhindre at klinisk forskning stopper opp
og det fremheves at det er viktig med klinisk forskning på COVID-19 og på andre alvorlige
eller dødelige tilstander hvor det ikke finnes god behandling.
Les EU-kommisjonens pressemelding her.

Forskningsrådet med to nye hasteutlysninger innenfor forskning på COVID-19
Norges Forskningsråd har kommet med to nye utlysninger til forskning på hvordan COVID-19pandemien påvirker helsevesenet og økonomien i Norge.
30 millioner til forskning på helseinnovasjon tilknyttet korona
20 millioner til forskning på de økonomiske konsekvensene av korona

Utlysning fra Samarbeidsorganet HMN med frist 15. juni
Endelig utlysning fra Samarbeidsorganet HMN har nå kommet. Det kan søkes om stillinger,
prosjektmidler og støtte til utenlandsopphold. Søknadene forventes å falle innenfor følgende
satsningsområder:









Klinisk relevant og pasientnær forskning
Persontilpasset medisin
Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
Registerforskning i kombinasjon med helseundersøkelser og pasientdata
Medisinsk teknologi og digitalisering av tjenesten
Helsetjenesteforskning
Global helseforskning
Helseutdanningsforskning

Vi i KLINFORSK kan også hjelpe til med søknader som innebærer klinisk forskning, ta kontakt om
dette er aktuelt: Kontaktskjema

Utlysning fra Felles forskningsutvalg St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og
helsevitenskap ved NTNU
Felles forskningsutvalg ved St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap har også
kommet med årets utlysning. Her kan det søkes om 50% forskerstilling i inntil 3 år eller om midler til
2-årige forskningsprosjekt. Det forutsettes at søkeren er ansatt ved St. Olavs hospital eller Fakultet
for medisin og helsevitenskap og driver forskning av interesse for det integrerte
universitetssykehuset.

