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Finansiering fra alle departementer (2014)
Utenriks
Helse og omsorg
Klimaog miljø

Administrasjonsbevilgningen

Kunnskap
Forskning og
utdanning

Landbruk og mat

Kunnskap

Olje og energi

Sektorovergripende
formål

Næring og fiskeri
Totalt 8048 mill. kr. (inkl. adm)

Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor
Faste 2011-priser, mill. kroner
Medisin og helse
Teknologi

Landbruk, fiskeri og
vet.med.

Kilde: NIFU
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Forskningsrådet har mange virkemidler
Internasjonale tiltak

Senterordninger

Fri forskning

SFF

Frittstående
prosjekter

Nasjonale
satsinger
Tematiske
programmer

FME

SFI

Brukerstyrt
innovasjonsarena

Store programmer

Grunnforsk.programmer

Handlingsrettede
programmer

Innovasjonsprogrammer

Skatteincentiver

Infrastruktur

Divisjon for samfunn og helse
Divisjonen skal fremme forskning og innovasjon for å møte
samfunnsutfordringene - globalt og nasjonalt - knyttet til helse, velferd,
utdanning og samfunnsorganisering.
Divisjonsstyret for samfunn og helse
• Gunnar Bovim, rektor, NTNU (styreleder)
• Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Arbeidsog velferdsdirektoratet (NAV)
• Torun Lauvdal, rektor, Universitetet i Agder
• Nils Øveraas, generalsekretær, Den Norske
Turistforening (DNT)
• Anne Husebekk, rektor, Universitetet i
Tromsø, Norges arktiske universitet
• John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør,
Folkehelseinstituttet
• Nina Tangnæs Grønvold, kommunalsjef for
helse og velferd i Fredrikstad kommune
• Mari Rege, professor, Universitet i Stavanger
• Gunnar Sørbø, forskar, Christian Michelsens
Institutt
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Helseforskningsprogrammer 2014
Biomedisin
Translasjonsforskning
Klinisk
medisin

Stamceller
NevroNor (KD)
Miljøpåvirkning og helse
Global helse- og vaksinasjon (UD 92%)
Biobanker og helsedata (KD)
Klinisk forskning

Samfunnsmedisin og
helsefag

Offentlig initierte kliniske studier – kreft

Velferdsorientert
helseforskning

Folkehelse

Psykisk helse
Rusmiddel
Helse- og omsorgstjenester
Sykefravær, arbeid og helse (ASD)

Forskningsaktivitet (HRCS) i
helseprogrammer 2014 – 424 mill. kroner
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Inspirasjon til endring av programstruktur
EUs Horisont 2020 bredere tilnærming – styrke
samarbeid
Oppfølging av
Helseprogrammene innrettes etter helse- og
forskningspolitiske mål og prioriteringer
Forskningsrådets rolle som endringsagent
medfører endrete arbeidsformer

Horisont 2020 - organisering

Excellent science

Industrial
leadership

Societal
challenges
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Horisont 2020

Mål for helseprogrammet
(Health, demographic
change and wellbeing)
Det overordnede politiske målet
er å bedre helsen, fremme sunn
og aktiv aldring, styrke europeisk
næringsliv og skape nye
arbeidsplasser og bygge opp om
EU som en global leder på
helseområdet.

Tjenesteforskning, som
er integrert i flere av
sastingsområdene i
Health, demographic
change and wellbeing,
skal samlet:
gi bedre forståelse av årsaker til og
mekanismer for sykdom, helse og
sunn aldring
forbedre vår kapasitet til å
monitorere helse og til å forebygge,
oppdage og behandle sykdom
gi kunnskap om hvordan eldre
personer kan bevare
funksjonsdyktighet og helse
støtte uttesting og demonstrasjon av
nye modeller og verktøy for levering
av helse- og omsorgstjenester

ERA-Net

Building sustainable and resilient health care
models
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Inspirasjon til endring av programstruktur
EUs Horisont 2020 bredere tilnærming – styrke
samarbeid
Oppfølging av
Helseprogrammene innrettes etter helse- og
forskningspolitiske mål og prioriteringer
Forskningsrådets rolle som endringsagent
medfører endrete arbeidsformer

Målet med HelseOmsorg21
skape en målrettet, helhetlig og koordinert
nasjonal innsats for FoUoI på helse- og
omsorgsområdet
fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk og helse- og omsorgstjenester som
kjennetegnes av høy kvalitet,
pasientsikkerhet og effektivitet
støtte opp under den internasjonale
kunnskapsutviklingen om helse og omsorg
og fremme utvikling av et forskningsbasert
næringsliv innen feltet
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Målbildet for HO21
≈ Horizon 2020 (EU)
Bedre
folkehelse
God
folkehelse

Excellence
in the
Science Base

Innovasjon

Grensesprengende
Godeforskning
brukererfaringer

Tackling
Societal
Challenges

Utdanning

God og nyttig
kunnskap
FoU

NæringsCreating
utvikling
Industrial
& nasjonal
Leadership
økonomiskRessursutviklingeffektivitet

Inspirasjon til endring av programstruktur
EUs Horisont 2020 bredere tilnærming – styrke
samarbeid
Oppfølging av
Helseprogrammene innrettes etter helse- og
forskningspolitiske mål og prioriteringer
Forskningsrådets rolle som endringsagent
medfører endrete arbeidsformer
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Hvordan møter vi
eldrebølgen? (2014)
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«Forskning for innovasjon og bærekraft»
– ny hovedstrategi 2015-2020
Overordnede utfordringer:
• Mer nyskapende forskning
• Forskning som virkemiddel for å møte
samfunnsutfordringer
• Innovasjonsutfordringen i privat og offentlig sektor
• Internasjonalisering og globalisering
• Samarbeid og arbeidsdeling
• Resultater og effekter
• Ressursbruk og effektivisering
• Langsiktige prioriteringer for forskning
• Forskningsrådets rolle i forskningssystemet

Inspirasjon til endring av programstruktur
EUs Horisont 2020 bredere tilnærming – styrke
samarbeid
Oppfølging av
Helseprogrammene innrettes etter helse- og
forskningspolitiske mål og prioriteringer
Forskningsrådets rolle som endringsagent
medfører endrete arbeidsformer
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Fire brede programområder
Bedre helse og livskvalitet gjennom hele livsløpet
•
•

Hva påvirker helse og helsetilstanden i befolkningen?
Hvordan fremme helse og forebygge sykdom?
(2016-2025)

God og sikker diagnostikk og behandling på alle nivåer
•
•

Hva er god behandling av helseplager og sykdom?
Hvordan fremme sikker diagnostikk og fornyelse i sykdomsbehandling?

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
(2015-2024)
•
•
•

Hva kjennetegner gode og effektive tjenester?
Hvordan skal vi legge til rette for utvikling og fornyelse av tjenestene?
Budsjett 2015: 130 mill. kroner

Global helse- og vaksinasjonsforskning (2012-2020)
•
•

Hvordan kan forskningen bidra til varige forbedringer i helsetilstanden
og utjevning av helseulikheter for fattige mennesker i fattige land?
Budsjett 2015: 120 mill. kroner

Gode og effektive helse-, omsorgs- og
velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024
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Hva er merverdien av et Stort program?

Spesielt kraftfullt virkemiddel
Nasjonal strategisk verdi
Målrettet
Langsiktig
Mobilisere
Sterk internasjonal orientering
Synlig overfor forskere, forvaltning, allmennhet

Forskningsrådets Store programmer
BIOTEK2021
NANO2021
HAVBRUK
PETROMAKS2
ENERGIX
KLIMAFORSK
IKTPLUSS
HELSEVEL
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Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Hovedmål

Programmet skal gjennom forskning og innovasjon
bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i
helse-, omsorgs- og velferdstjenestene og sikre
gode pasient- og brukerforløp med utgangspunkt i
brukernes behov.

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Delmål
Programmet skal heve kvaliteten og den internasjonale orienteringen i
helse-, omsorgs- og velferdstjenesteforskningen, spesielt på de
forskningssvake områdene.
Programmet skal styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og
yrkesutøvelse, både for den enkelte sektor og på tvers av sektorer,
gjennom satsing på praksisnær og praksisrettet forskning.
Programmet skal utvikle ny kunnskap og skape synergier og større
helhet i forskning og innovasjon for helse-, omsorgs- og
velferdstjenestene.
Programmet skal skape nye samarbeidsarenaer ved å bringe sammen
forskere, tjenesteutøvere og brukere fra ulike tjenesteområder på tvers
av helse- og velferdssektorene.
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Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Resultatmål
styrke allerede etablerte forskningssentre og kompetansemiljøer
på helse, omsorgs- og velferdsfeltet
bidra til økt brukermedvirkning og relevans i forskning og
innovasjon
utvikle minst ett kjernemiljø for forskning om samhandling i og
mellom tjenestene
skape minst ett kjernemiljø for forskningsmetodikk,
innovasjon og implementeringsforskning
utvikle minst én klynge for tjenesteinnovasjon og
tjenestedesign
legge til rette for at forskningsresultater spres og
implementeres i tjenestene
styrke kvaliteten på tjenesteforskningen gjennom økt
internasjonalt prosjektsamarbeid og flere komparative
studier

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Programmets hovedsatsingsområder

Helhetlig og sammenhengende pasient og brukerforløp.
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Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Tverrgående tema og forskningsområder

Tjenesteinnovasjon
og implementering

Teknologi og
digitalisering

Vertikalt og
horisontalt samspill

Styring, ledelse og
organisasjon

Økonomi og
ressursfordeling

Tjenesteutvikling

Etiske, legale og
samfunnsmessige
aspekter (ELSA)

Gode og effektive helse-, omsorgs og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Arbeidsformen i programmet

15

19.03.2015

Gode og effektive helse-, omsorgs og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Programstyret 2015 - 2018
Professor Jon Magnussen, NTNU (leder)
Direktør og professor Bo Edvardsson, Centrum för tjänsteforskning, Universitetet i
Karlstad, Sverige
Rådmann Camilla Dunsæd, Kvinesdal kommune
Leder og professor Cornelia Ruland, Senter for pasientmedvirkning og
samhandlingsforskning, UiO
Professor Guri Rørtveit, UiB
Professor Morten Balle Hansen, Aalborg universitet, Danmark
Dagligleder og dr. polit Tone Fløtten, FAFO
Dosent Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold (varamedlem)
Daglig leder Bente Holm Mejdell, Mental helse
Politisk rådgiver Anlov P Mathisen, Mental helse (varamedlem)
Ekspedisjonssjef Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
Avdelingsdirektør Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet (varamedlem)
Seniorrådgiver Per-Inge Langeng , Arbeids- og velferdsdirektoratet
Avdelingsdirektør Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet (observatør og
varamedlem for Per-Inge Langeng)
Fagdirektør Eirunn Lysø, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(observatør)
Avdelingsdirektør Kristin Mehre, Helsedirektoratet (observatør)

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) 2015-2024

Budsjett

Budsjett ca 130 mill. kroner totalt for 2015
Finansierende departementer: HOD, ASD, KD og
BLD
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Hva er i fokus?
Brukermedvirkning – i hele forskningsprosessen
Systematiske kunnskapsoppsummeringer –
«Kunnskapsbasert forskning» (evidence-based
research)
Forventet nytteverdi (impact)
Innovasjonspotensial
«Behovsidentifisert forskning»
Nyttiggjøring/implementering av resultater
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Forskningsfinansiering – er fremtiden lys?

Samarbeid
Gode prosjekter
Levere resultater
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