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Klinisk forskningsavdeling: 
Hvem er vi, hva gjør vi og hvor holder vi til?

• UNN og Helse Nords 
forskningsstøtteavdeling

• Lokalisert i UNN

• PET-senteret, plan 10 

• B-fløya plan 6

• Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

• www.unn.no/fag-og-forskning/forskning

mailto:Klinisk.forskningsavdeling@unn.no
http://www.unn.no/fag-og-forskning/forskning
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Regionale og lokale funksjoner

Forskerkurs

Veiledning

Praktisk hjelp ved 
gjennomføring av studier

Sekretariat for Helse 
Nords forskningsmidler



Sekretariat for Helse Nords 
forskningsmidler

• Veiledning til søkere om regionale forskningsmidler
• formelle krav

• søknadstyper

• søknadsskjema

• Veiledning ved nødvendige endringer i prosjekt (endringssøknad)

• Veiledning til årlig rapportering fra prosjekt

Kontakt: forskningsmidler@unn.no

mailto:forskningsmidler@unn.no


• Hvordan oppfylle krav til åpen publisering

• Hvordan finansiere åpen publisering

• Veiledning til fulltekstopplasting i Cristin

• Regional superbrukerfunksjon for Cristin

Rådgivning om åpen tilgang 
(Open Access) og Cristin

Publiseringsfond – for prosjekter finansiert av Helse Nord

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/helse-nords-
publiseringsfond-for-forskere

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/helse-nords-publiseringsfond-for-forskere


Forskningsveiledning/rådgivning

• Regelverk for forskning 

• ClinicalTrials.gov

• oppdrags- og bidragsstudier (i UNN) 

• Metodeveiledning 

• Statistiker (vakant)

• Statistikk

• SPSS og R

• Datahåndtering – rådgiver ansatt fra januar 2022

• Klinisk monitor

• Utvikling av løsninger for datainnsamling (eCRF) 

• Budsjettering for søknader til EU og Forskningsrådet med flere

• Erfaringskonsulenter – brukermedvirkning i forskning 



Tilknyttede veiledere

prof. Olaug S. 
Lian 

prof. Bjørn Odvar 
Eriksen

prof. Tom 
Wilsgaard

EU-rådg. Inge W. 
Nilsen

prof. Mike 
Clark

prof. Sameline 
Grimsgaard

førsteam. Svetlana 
Zykova

Meld inn behov for 
forskningsstøtte: 
https://redcap.helsenord.
no/redcap/surveys/?s=9X
DRLCXXKP

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=9XDRLCXXKP


Helsefaglig forskningsveileder i 
UNN og Helse Nord

Bistå forskere og ledere

• Fremme forskning innen helsefaggruppene
• Masterutdanning og ph.d.

• Hjelp med protokoll og søknader om 
forskningsmidler

• Veiledning innen kvantitativ og kvalitativ 
forskningsmetodikk

• Rådgivning i forhold til:

• Data management

• Brukermedvirkning

• Praktiske forhold rundt rekruttering og 
datainnsamling

• SPSS og Stata

• Relevante forskerkurs

• Faglig nettverk

Elin K. Evensen, RN, MPH, PhD

forskningsveileder i Klinisk forskningsavdeling

førsteamanuensis, master i helsefaglig 
utviklingsarbeid, Institutt for helse- og 
omsorgsfag, UiT

elin.evensen@unn.no



Arrangerer forskerkurs

Kurskatalog 2021

Kvalitativ metodikk og bruk av NVivo 3. mars

ICH-GCP 16. mars

Systematic reviews 18.-19. mars

Bruk av EndNote 22. april

Protokoll- og søknadsskrivekurs 27. mai

Kurs med Inven2 om kliniske oppdrags- og bidragsstudier 10. juni

Introduksjon til RCT 6.-8. september

Systematic reviews 9.-10. september

Bruk av EndNote – introduksjonskurs og avansert kurs Åpnet online kurs + 
halvdagskurs

Kurs for LIS 2/3 i felles kompetansemodul 19. november

Grunnleggende statistikk og bruk av SPSS 22.-23. november



Tilgjengelige nettkurs

NYTT!

EndNote, digitalt 

introduksjonskurs

Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet tilbyr UNN ansatte et åpent og gratis 

digitalt introduksjonskurs i referanseverktøyet EndNote. 

Kurset er nyttig for forskere, stipendiater, studenter og andre som har bruk for et 

referanseverktøy i jobben.  Kurset passer for dem som ikke har brukt EndNote tidligere eller for 

dem som har behov for repetisjon.

Kurs for PC: 

https://mooc.uit.no/course

s/course-

v1:UiT+EndNote+Norsk/ab

out eller her: mooc.uit.no

Kurs for Mac: 

https://mooc.uit.no/course

s/course-

v1:UiT+WCopy+001/about

E-læringskurs i 

brukermedvirkning i 

helseforskning

Helse Vest RHF har laget et e-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning. Kurset retter 

seg mot både brukere og forskere.

Kurset gir: 

• en innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er 

• praktiske tips for å etablere et godt og fruktbart samarbeid mellom bruker og forsker

Lenke til kurset: 

https://kursbygger.ihelse.n

et/?startcourseid=12

ICH GCP kurs GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere holdes digitalt. 

Se oversikt over kursdatoer på NorCRIN sine nettsider. 

e-læringskurs (som passer best som oppfriskningskurs dersom man har ordinært GCP kurs fra 

tidligere).

https://www.norcrin.no/gc

p-kurs-i-regi-av-norcrin-

partnere/

Protokoll- og 

søknadsskrivekurs

«Fra ide til ferdig 

protokoll og søknad»

Presentasjonene fra Klinisk forskningsavdelings kurs i protokoll- og søknadsskriving 28. mars 

2019 er streamet.

Kurset omhandler bl.a.:

• Søknad- og protokoll skriving 

• Statistisk analyseplan og styrkeberegning, 

• Kvalitative prosjekter

• Brukermedvirkning

• Budsjettering

• Tilbud fra Klinisk forskningsavdeling

https://intranett.unn.no/fo

rskerkurs/videoopptak-fra-

kurs-i-protokoll-og-

soknadsskriving-28-3-19-

article153682-43151.html

https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+EndNote+Norsk/about
https://mooc.uit.no/
https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+WCopy+001/about
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12
https://www.norcrin.no/gcp-kurs-i-regi-av-norcrin-partnere/
https://intranett.unn.no/forskerkurs/videoopptak-fra-kurs-i-protokoll-og-soknadsskriving-28-3-19-article153682-43151.html


Bruk av teknologi for innhenting av data

• Randomiseringstjeneste

• Web-basert randomiseringsløsning 24/7

• Utvikling av løsninger for datainnsamling

• Skannbare spørreskjemaer 

• Elektroniske spørreskjema

• Studiedatabaser

• Elektronisk Case Report Form (eCRF)

• REDCap®

• Viedoc
TM



• Er å overvåke fremdriften av en klinisk studie og sikre at den blir 
gjennomført, dokumentert og rapport i henhold til protokoll, Good Clinical
Practice (GCP) og relevant lovverk 

• Lovpålagt i legemiddelstudier og i studier på utstyr som skal CE-merkes 

• Valgfritt i andre studier, men anbefales likevel som en ekstra kvalitetssikring

• Nasjonalt harmonisert: kvalitet og priser 

• All rådgivning er gratis

• Monitorering og utarbeiding av monitoreringsplan faktureres etter NorCRIN-

takster

• Kontakt: kliniskmonitor@unn.no

Monitorering

mailto:kliniskmonitor@unn.no


Brukermedvirkning 

Satsning i Helse Nord 

• En rådgiver og to erfaringskonsulenter: Løfte satsingen på brukermedvirkning i 
helseforskning 

Bakgrunn:

• Gjøre den medisinske og helsefaglige forskningen i regionen enda bedre

• Brukere har en erfaringskompetanse og et perspektiv som vil styrke regionens 
forsknings- og veiledningsstøtte

• Muliggjør større aktivitet innen opplæring, kurs og liknende både til brukere og 
forskere

Les mer om satsningen her:
https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-forskning/slik-skal-brukerne-pavirke-helseforskningen-i-helse-
nord

https://helse-nord.no/nyheter/nyheter-forskning/slik-skal-brukerne-pavirke-helseforskningen-i-helse-nord


NorCRIN - Norwegian Clinical Research 
Infrastructure Network

• Nasjonalt forskningsstøttenettverk 

bestående av landets seks 

universitetssykehus

• Mål: Øke antall og kvalitet på nasjonale 

og internasjonale kliniske studier

• Legge til rette for at forskeren har de 

beste verktøyene, slik at pasientene 

tilbys den aller beste behandlingen

• Koordineres fra St. Olav Hospital

http://www.norcrin.no

http://www.norcrin.no/


Hvordan nå oss på nett



Hvordan nå oss på nett



Kontakt oss:

https://unn.no/fag-og-forskning/forskning

Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

Takk for oppmerksomheten!

mailto:Klinisk.forskningsavdeling@unn.no
mailto:Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

