
Velkommen til det første nyhetsbrevet fra KFA med informasjon om aktuelle utlysninger, kurs og 
oppdaterte regelverk. For å motta fremtidige nyheter, meld deg på her.  
  

SATSINGER FOR Å STØTTE FORSKERE SOM ØNSKER Å SØKE OM EKSTERNE MIDLER:  
 

Nytt tilbud til forskere som skal søke om ekstern finansiering  
grants@unn.no er et lavterskeltilbud om ekstra forskningsstøtte til deg som skal søke om eksterne 
forskningsmidler. Grants-teamet kan vurdere og gi tilbakemelding på følgende områder: Strategiske og 
faglige tilbakemeldinger, presiseringer, forslag til forbedring av struktur, oppbygning av søknaden, 
budsjettering, formelle krav og brukermedvirkning. Mer informasjon finner du her.  
   

Prosjektetableringsstøtte – Forskningsmidler til deg som skal søke eksterne midler  
Søk om midler når du er klar, siste frist er 9. oktober 2023. Husk at det er ca. 5 uker saksbehandlingstid. Du 
kan søke om inntil 250 000 til frikjøp eller driftsmidler for å utarbeide søknad til eksterne 
finansieringskilder. Mer informasjon finner du her.  
   

UTLYSNING: Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten 
(KLINBEFORSK)   
De regionale helseforetakene lyser ut 180 millioner kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier. I årets 
utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader innen klinisk behandlingsforskning for sjeldne sykdommer. 
Søknadsfrist 31. mai 2023, kl. 16:00. Mer informasjon finner du her.  
  

REGELVERK: søke godkjenning for å starte legemiddelutprøving  
31. januar 2022 trådte nytt regelverk for kliniske legemiddelstudier i kraft. EU forordning no. 536/2014 
erstatter EU direktiv 2001/20/EC og har som mål å harmonisere og forenkle søknadsprosessen og 
saksbehandlingen av kliniske legemiddelstudier i Europa, øke sikkerheten til personer som deltar i kliniske 
legemiddelstudier og sikre åpenhet rundt data fra kliniske legemiddelstudier. Det nye regelverket 
innebærer at en felles søknad til legemiddelverket og etikkomiteen skal sendes inn via CTIS-portalen 
(Clinical Trial Information System).  
  
KFA har administratorrettigheter i CTIS-portalen. Dersom du er sponsor for ny legemiddelstudie – ta 
kontakt med oss på klinisk.forskningsavdeling@unn.no, så hjelper vi deg med tilgang til CTIS. Vi kan også 
hjelpe deg å navigere i det nye regelverket.   
  

KURS:  
Nasjonalt kurs i studiesykepleie  
NorCRIN arrangerer, i samarbeid med helseforetakene, nasjonalt kurs i studiesykepleie. Hovedmålgruppen 
for opplæringen er sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling 
eller ved en forskningspost. Dato for kurset er 12. april og 10. mai og gjennomføres digitalt som 
kombinasjon av webinarer (m/gruppearbeid) og selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteraturstudium, 
hjemmeoppgaver). Frist for påmelding er 15. mars 2023 klokken 12:00. Mer informasjon finner du her.  
  

Forskerkurs for hele regionen  
Kurskatalogen finner du her 
 
 
  

For å motta fremtidige nyhetsbrev, meld deg på her.  
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