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Strategisk forskningsprogram: 
Retningslinjer for tilleggsfinansiering av EU- og Forskningsrådsmidler  
 
Haukeland universitetssykehus ønsker å synliggjøre og belønne forskere som når opp i 
konkurransen om forskningsmidler fra EU og Norges forskningsråd. Det er med bakgrunn i dette 
satt av midler til tilleggsfinansiering av slike eksternt finansierte prosjekter.  
 
Bakgrunn 

 
I tråd med Haukeland universitetssykehus sin strategi for forskning og innovasjon (2012-2016) er det 
etablert et strategisk forskningsprogram ved foretaket. Programmet skal blant annet ivareta 
spissfunksjoner, kompetansemiljø og toppforskningsmiljø, samt forskning på områder av særskilt 
betydning for helsetjenestetilbudet. 
 
Strategisk forskningsprogram inneholder blant annet et insentivprogram for tilleggsfinansiering av EU 
og Forskningsrådmidler. Eksterne forskningsmidler fra EU og Norges forskningsråd (NFR) inngår som 
indikator for forskingsaktivitet i helseforetakene og en økning i eksterne forskningsmidler er derfor 
viktig for å opprettholde og sikre forskingsfinansieringen. Sykehuset har et vesentlig potensiale for 
økt forskningsaktivitet gjennom ekstern finansiering. Det er samtidig en utfordring at eksternt 
finansierte prosjekter og sentre sjeldent er fullfinansierte. Med de avsatte midlene gjennom 
strategisk forskningsprogram kan Haukeland universitetssykehus møte mulighetene for økt 
ressurstilfang og gi det nødvendige handlingsrommet rundt institusjonens bidrag i form av 
tilleggsfinansiering.  
 
 

Tilleggsfinansiering av EU-prosjekter 
 
Tilleggsfinansiering for EU-prosjekter er avgrenset til å omfatte EU-midler som gir uttelling i Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt målesystem for forskningsaktivitet i helseforetakene. I målesystemet 
inngår EUs rammeprogram, inkludert randsoneaktiviteter som Joint Programme Initiatives og Joint 
Technology Initiatives, samt midler fra European Research Council. Se mer informasjon om hvilke EU-
midler som gir uttelling i Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem på NIFU og Helse- og 
omsorgsdepartementet sine nettsider.   
 

Tildelte midler skal gå til forskning, og kan brukes til både lønn og drift. De kan inngå som 
institusjonens egenandel i aktuelle prosjekter eller benyttes til relatert aktivitet. Midlene blir tildelt 
avdeling/klinikk ved prosjektleders forskningsgruppe. 
 

Følgende presiseringer gjelder:  

 Haukeland universitetssykehus må være koordinator, partner eller opptre som tredjepart i 
EU-prosjektet. Status som underleverandør (subcontractor) gir ikke uttelling.  

 Ved tildeling blir det tatt utgangspunkt i regnskapsførte (innbetalte) EU-midler i 
helseforetaket. Tildelingen er avgrenset til midler som har gitt uttelling i Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt målesystem for forskningsaktivitet. Midler som er utbetalt til 
annen/andre institusjon(er) må trekkes fra.  
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 For å få tildelt tilleggsfinansiering må controller for EU-prosjektet melde inn prosjektet 
gjennom den årlige måling av ressursbruk til forskning til ansvarlig controller for forskning, 
innen fastsatt frist i januar. Det innmeldte beløpet må være godkjent av NIFU og gi uttelling i 
Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem for ekstern finansiering.  

 Dersom prosjektet/senteret blir tildelt midler i henhold til retningslinjene for 
«tilleggsfinansiering av EU- og Forskningsrådmidler» kan samme prosjekt/senter ikke bli 
tildelt midler fra insentivordningen «egenandeler til større sentre og prosjekter».  

 Midlene blir tildelt avdelingen/klinikken ved prosjektleders forskningsgruppe, og skal 

regnskapsføres i foretaket. 
 
Det kan bli bedt om faglig rapport for hvordan midlene har blitt anvendt i tråd med formål og 
kriterier i disse retningslinjene.  
 
Tildeling 
 
Midlene blir tildelt etter at den årlige målingen av ressursbruk til forskning er gjennomført. 
Tilleggsfinansieringen tildeles for ett år om gangen, og midlene er ikke overførbare.  
 
Satsen vil være på inntil 20 % av innbetalte EU-midler. Størrelsen på satsen vil kunne endres avhengig 
av programmets økonomisk ramme.  
 
 
 

Tilleggsfinansiering av Forskningsrådfinansierte 
prosjekt/sentre/satsinger 
 
Tilleggsfinansieringen gjelder Forskningsrådfinansierte prosjekter/sentre/satsninger som for 
eksempel Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), 
Fyrtårnprosjekter og andre større forskningsprosjekter. 
 
Tildelte midler skal gå til forskning, og kan brukes til både lønn og drift. De kan inngå som 
institusjonens egenandel i prosjektet eller benyttes til relatert aktivitet. Midlene blir tildelt 
avdeling/klinikk ved prosjektleders forskningsgruppe.   
 
Tilleggsfinansieringen er avgrenset til å omfatte midler fra Forskningsrådet som gir uttelling i Helse- 
og omsorgsdepartementet sitt målesystem for forskningsaktivitet i helseforetakene, og som utgjør 
mer enn kr 500 000 årlig til foretaket. Andre store prosjekter/sentre/satsinger slik som KG. Jebsen-
sentre og lignende vil ikke kvalifisere til tilleggsfinansiering innenfor denne insentivordningen. 
Strategisk forskningsprogram har andre ordninger for slike sentre.  
Det kan også tildeles tilleggsfinansiering til prosjekt/sentre/satsinger som er regnskapsført i 
helseforetaket som følge av at foretaket er koordinator eller partner i store sentre ved andre 
institusjoner (for eksempel at helseforetaket er partner i større prosjekt/sentre/satsinger ledet av 
universitetene).   
 

Følgende presiseringer gjelder:  

 Haukeland universitetssykehus kan være koordinator eller partner i prosjekt/sentre/satsinger 
som er finansiert av Norges forskningsråd. 
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 Ved tildeling blir det tatt utgangspunkt i regnskapsførte (innbetalte) Forskningsrådsmidler i 
helseforetaket. Tildelingen er avgrenset til midler som har gitt uttelling i Helse- og 
omsorgsdepartementet sitt målesystem for forskningsproduksjon. Midler som er utbetalt til 
annen/andre institusjon(er) må trekkes fra.  

 For å få tildelt tilleggsfinansiering må controller for Forskningsrådsprosjektet melde inn 
prosjektet gjennom den årlige måling av ressursbruk til forskning til ansvarlig controller for 
forskning, innen fastsatt frist i januar. For å få tildelt tilleggsfinansieringen må det innmeldte 
beløpet være godkjent av NIFU og gi uttelling i Helse- og omsorgsdepartementet sitt 
målesystem for ekstern finansiering.  

 Det blir ikke utbetalt tilleggsfinansiering for mindre prosjekter finansiert av Forskningsrådet. 
Det vil si at det ikke blir utbetalt tilleggsfinansiering for prosjekt der den regnskapsførte 
aktiviteten tildelt fra Forskningsrådet er under kr 500 000 det aktuelle året. Forskningsmidler 
som blir regnskapsført i helseforetaket og som koordineres av andre institusjoner kan også 
kvalifisere til tilskudd.  

 Dersom prosjektet/senteret blir tildelt midler i henhold til retningslinjene for 
«tilleggsfinansiering av EU- og Forskningsrådsmidler», kan samme prosjekt/senter ikke bli 
tildelt midler fra insentivordningen «egenandeler til større sentre og prosjekter».  

 Midlene blir tildelt avdelingen/klinikken ved prosjektleders forskningsgruppe, og skal 

regnskapsføres i foretaket. 
 
Det kan bli bedt om faglig rapport for hvordan midlene har blitt anvendt i tråd med formål og 
kriterier i disse retningslinjene.  
 
Tildeling 
 
Midlene blir tildelt etter at den årlige målingen av ressursbruk til forskning er gjennomført. 
Tilleggsfinansieringen tildeles for ett år om gangen, og midlene er ikke overførbare.  
 
Satsen vil være på inntil 20 % av innbetalte Forskningsrådsmidler. Størrelsen på satsen vil kunne 
endres avhengig av programmets økonomisk ramme.  
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