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• Senter for fremragende forskning (SFF) – de første sentrene 
etablert i 2003

• Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – de første 
senterne etablert i 2006

• Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) – de første 
etablert i 2009

Senterordninger



Senterordning foreslått i HelseOmsorg21-strategien

• Verdensledende norske forskningsmiljøer 
innenfor den kliniske forskningen, med høy 
relevans og nytteverdi

• Sterkere internasjonalisering i forskningen

• Bedre behandling av norske pasienter



HRCS forskningsaktivitet (2019)
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• Mer anvendt enn SFF, mindre næringsrettet enn SFI

• Legge rette for fremragende klinisk forskning som gir økt kvalitet i pasientbehandling

• Introduserer nyttebegrepet og relevans for klinisk behandling               SFF 

• Legge til rette for norsk næringsutvikling og samarbeid med utenlandske næringsaktører, 
men ikke krav om næringslivspartnere            SFI

Forskningssentre for klinisk behandling



Forskningssenter for klinisk behandling

Overordnet mål:

• Etablere kliniske forskningsmiljøer som 

gjennom fremragende forskning bidrar til 

å bedre behandlingen av norske pasienter.



• gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet med potensial til å endre klinisk praksis 

• bidra til innovasjon i behandling 

• bidra til evidensbasert behandling 

• drive frem økt grad av nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

• bidra til translasjon av basale oppdagelser til klinisk anvendelse 

• bidra til nye vitenskapelige ideer og oppdagelser 

• bidra til å skape et solid og gjensidig ønsket samarbeid mellom næringsliv og sykehus 

• bidra til å øke satsingen på norsk næringsutvikling basert på klinisk utprøving 

• utdanne kompetente klinikere og kliniske forskere 

Sentrenes formål



Primære forskningsoppgaver for et FKB

• gjennomføre kliniske studier

• et bredt antall intervensjoner, inkludert legemiddelstudier, studier på medisinsk utstyr, 
kirurgiske prosedyrer, e-helse og eventuelle andre intervensjoner og 
behandlingsmodaliteter. 

• hovedsakelig anvendt forskning og falle under definisjonen for klinisk 
behandlingsforskning

• andre forskningsoppgaver (inkludert translasjonsstudier, registerstudier og 
helseøkonomiske studier) bør inkluderes som del av senterets forskningsplan. 

• det er også viktig å inkludere humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver i 
senterets forskning. 



Utlysningen



Utlysningen



• Krav om obligatorisk skisse, skissefrist 6. januar 2021 kl. 13. 

• Formål med skisse: 

• For søkere: Sjekk på formelle krav til sentre

• For Forskningsrådet: Forberede søknadsbehandlingen

• Søknadsfrist er 12. mai kl. 13. 

Om utlysningen – obligatorisk skisse



• Godkjente forskningsorganisasjoner

• Andre forskningsorganisasjoner kan være med

• Brukerpartnere utenfor forskningssektoren

• Næringsliv

• Offentlige virksomheter

• Frivillige organisasjoner

• VIKTIG at aktørene tydeliggjør hvordan senteret gir merverdi

Hvem kan søke og delta i forskningssentrene



• Klinikker/sykehus som behandler pasienter uten å ha rolle som forskningspartner.

• Kommuner eller annen offentlig sektor som skal ta i bruk resultatene fra 
forskningssenteret.

• Næringsliv som utvikler og/eller tilbyr tjenester som inngår i pasientbehandlingen

• Pasientorganisasjoner

Eksempler på brukerpartnere



• Man kan søke om maksimalt 160 mill. kr fra Forskningsrådet over en 8 års periode (5 + 3 år)

• Forskningsrådet kan maksimalt støtte 50 % av senterets kostnader

• Søker om å dekke senterets faktiske kostnader, eksempelvis:
• Vitenskapelig personale, rekrutteringsstillinger, støtteperson

• Innkjøp fra FoU-partnere

• Utstyr, fortrinnsvis avskrivningskostnader på infrastruktur

• Andre driftskostnader som innkjøp av tjenester, monitorering, datahåndtering, statistikk

• VIKTIG: Det tildeles ikke statsstøtte gjennom denne ordningen

Senterets omfang og rammer



Faktisk samarbeid

• Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi
eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap
definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler
risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og 
dermed frita andre parter for finansiell risiko. 

• Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for 
samarbeid.



Statsstøtte

• Brukerpartnere med økonomisk aktivitet, dvs. bedrifter, kan ikke motta deler av 
bevilgningen. 

• Bedrifter i et forskningssenter må selv bære sine egne kostnader. 

• Bedrifter kan yte kontantbidrag til senteret. 

• Bedrifter kan heller ikke motta indirekte statsstøtte gjennom gunstige vilkår gjennom 
samarbeidet med forskningsorganisasjonene som deltar i senteret. 

• Utnyttelse av kommersielle resultater fra senteret av bedrifter i senteret eller utenfor må 
avtales på markedsmessige vilkår. 



• Informasjon til søkere

• Krav og retningslinjer

• Mal for skisse

• Mal for prosjektbeskrivelse

• Mal for CV

• Intensjonserklæringer

• https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/skisse-forskningssenter-for-klinisk-behandling/

• https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forskningssenter-for-klinisk-behandling/

Viktige dokumenter / utlysningen i kortform



Prosjektbeskrivelse tilpasset vurderingskriteriene

Prosjektbeskrivelse Vurderingskriterier

Excellence Excellence – er forskningen ambisiøs, nyskapende og av 
høy kvaitet

Impact Impact - er forskningen nyttig for pasienter 
Merverdi ved å danne et senter

Implementation Implementation



Søknaden

• er i tråd med de primære formål til et Forskningssenter for klinisk behandling

• inkluderer bruk av eksisterende helse- og persondata

• inkluderer ikke-universitetssykehus der det er relevant

• har tydelige planer for hvordan pasienter i hele Norge skal kunne inkluderes i studiene

• har tydelige planer for hvordan senteret skal profilere seg nasjonalt og internasjonalt, både med 
tanke på ytterligere ekstern finansiering og med tanke på deltagelse i internasjonale studier

• tydeliggjør senterets merverdi, herunder viser hvordan det er komplementert til eller bygger på 
andre etablerte sentre eller andre større satsinger

Forskningsrådet vil, under ellers like vilkår, prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med god 
kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Relevansvurdering



Viktige tematiske og strukturelle føringer

• Tematisk åpen

• Forventninger om mer persontilpasset behandling

• Styrke miljøer som er internasjonalt ledende

• Økt samhandling og kompetansebygging på tvers av fag, sektorer og land

• Utnytte eksisterende helsedata

• Legge tilrette for næringsutvikling

Som en viktig fellesnevner, sentrene skal ha fokus på klinisk behandlingsforskning. 



• Organisering og ansvar

• Kostnader og finansiering

• Samarbeidsavtale

• Faglig og administrativ oppfølging

• Suksesskriterier

Krav og retningslinjer



• Klar forskningsprofil og hevder seg på internasjonalt nivå

• Vist at senteret har bidratt til å løse utfordringer og utnytte muligheter

• Sikre at kompetanse og forskningsresultater kan nyttiggjøres av samarbeidspartnerne

• Stimulert til innovasjon og fulgt opp forskningsresultater med innovasjonspotensial

• Bidratt til internasjonalisering av norsk forskning og næringsliv

• Senteret har synlighet og identitet, har gitt merverdi for å nå felles målsetting

Suksesskriterier for forskningssentre



• Obligatorisk skissefrist 6. januar 2021

• Søknadsfrist 12. mai 2021

• Forventer vedtak i porteføljestyret for Helse i september

• Oppstart av sentrene i perioden 1. januar til 1. april 2022

Søknadsfrist og forventet svar på søknadene



ForskningsrådetEt panel pr søknad

Søknader til fristen 12.mai

Mottak, 
Forvurdering
og avvisning Innstilling

1. Excellence

3. Implementation

2. Impact

PSHELSE

Beslutning om 
bevilgning

Komite4. Relevans
Samlet 

vurdering 
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Søknader under terskelverdi



• Forskningssentre er større enn et 
forskerprosjekt eller et 
samarbeidsprosjekt.

• KSP med søknadsfrist 17. februar 2021.

• FP med søknadsfrist 10. februar 2021

Forhold til andre virkemidler



Ta gjerne kontakt:

• Henrietta Blankson, hb@forskningsradet.no, tel: 92233762

• Tine Thorbjørnsen, tth@forskningsradet.no, tel: 41611585

Takk for oppmerksomheten!


