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SSU sak 47-2022  
Forskning i, med og for kommunene – hvordan kan innbyggernære behov 
ivaretas i helseforskning og innovasjon? Informasjon fra Norges 
forskningsråd 

 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.  

Bakgrunn: 
Forskningsrådet og KS inviterte 25. november til konferansen "Forskning i, med og for kommunene – 
hvordan kan innbyggernære behov ivaretas i helseforskning og innovasjon?". Dette skjedde i 
sammenheng med at Forskningsrådet lyser ut 174 millioner rettet mot forskning på bærekraftig 
forebygging, behandling og tjenester i kommunene. Søknadsfrist for denne utlysningen er 15. februar 
2023. For å kunne få støtte, må prosjektet være forankret i kommunale kunnskapsbehov og tjenester, 
og minst én samarbeidspartner må være fra kommunal sektor. 

For mer info og program: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/innbyggernare-
behov-i-helseforskning-og-innovasjon/ 

Kommunenes vurdering: 
Kommunal samhandlingsleder har formidlet invitasjon til postmottak i alle kommuner i 
helsefellesskapet, samt kommunale SSU-medlemmer. Kommunal samhandlingsleder har dialog med 
Kunnskapskommunen Helse og omsorg Nord (Vestvågøy kommune) rundt dette. Om det viser seg 
aktuelt med prosjektsøknad, er det aktuelt med et samarbeid i helsefellesskapet. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset anbefaler at helsefellesskapet jobber aktivt med å identifisere områder der man 
ønsker prosjekter. Gode prosesser rundt tematikk, sammensetning av partnerskap, etc. vil være svært 
viktige forberedelser til fremtidige utlysninger. 

Innledning 
Utlysningen er tematisk svært relevant og aktuell for kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten og 
Nordlandssykehuset. Samarbeidsrelasjonene som er etablert gjennom helsefellesskapet er gode. I 
tillegg har Nordlandssykehuset et bredt forsknings- og innovasjonsmiljø som er i stand til å bidra 
innen mange ulike problemstillinger innen både forskning og innovasjon.  
 
Den kommende fristen medio februar 2023 lite realistisk med tanke på arbeidet som må gjøres for å få 
frem en konkurransedyktig søknad. Å definere problemstillinger/hypoteser, sette sammen 
prosjektgruppe, definere samarbeidspartnere, utarbeide et klart og godt budsjett og skape oppslutning 
rundt prosjektets generelle innretning er en mer tidskrevende prosess enn man vanligvis tenker. 
Formalkravene til Norges forskningsråd er strengere enn tilsvarende krav for forskningssøknader til 
Helse Nord. Anbefaler derfor at man heller bruker tid på å gjennomføre en godt forankret prosess der 
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man drøfter innhold og retning i en eventuell søknad til Norges forskningsråd slik at man har gjort 
mye av forarbeidet før utlysningen publiseres. De fleste utlysningene fra Norges forskningsråd er 
egentlig innrettet slik at de som søker har forberedt seg på konkrete utlysninger lang tid i forveien, og 
når utlysningen foreligger har man definert de sentrale delene i søknaden.  
 
Det kan være unntak som muliggjør en søknad allerede ved kommende utlysning: Dersom forskere i 
kommunene eller ved Nordlandssykehuset har utarbeidet protokoller/prosjektskisser som har blitt 
brukt overfor Helse Nords eller andre forskningsutlysninger, og som med små justeringer kan passe 
inn i Forskningsrådets utlysning, kan det kanskje være en mulighet for kommende utlysning.  


