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Helse 2023

• Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv: Inntill 174 millioner til
forskning på bærekraftig forebygging, behandling
og tjenester i kommunene

• Forskerprosjekter for fornyelse : Inntill 60 
millioner til forskning om kvinners helse

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/samarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#sub84822


Felles utlysning Forskerprosjekt for fornyelse
Samarbeidsprosjekt for å møte 

utfordringer i samfunn og næringsliv

Frist 8. Februar 2023* 15. Februar 2023

Tema Utlysning Forskning om  kvinners helse
Forskning på bærekraftig forebygging, 

behandling og tjenester i kommunene

Søknadstypen Forskerprosjekt Samarbeidsprosjekt

Organisering

Ledes av forskningsorganisasjoner 

(evt. i samarbeid med andre 

forskningsorganisasjoner)

Ledes av forskningsorganisasjoner i 

faktisk samarbeid med minst to partnere 

fra f.eks. offentlig sektor, frivillige 

organisasjoner, næringsliv osv.

* Fristen gjelder IKKE Banebrytende forskning (FRIPRO) 



Vil du vite mer om 
søknadstypene?
Se opptak av søkerwebinar

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/


Inntil 174 millioner til
forskning på bærekraftig
forebygging, behandling og
tjenester i kommunene

Samarbeidsprosjekter (frist -15 februar)



Mål med utlysning:
forskning og innovasjon som bidrar til helsefremmende og 
forebyggende tiltak, behandling, rehabilitering og tjenester 
i kommunene. 

Forskningsbehov: 

• forskning om tiltak som bidrar til å løse store 
folkehelseutfordringer i kommunene for å sikre 
innbyggerne god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

• ulike typer kliniske studier i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og i fylkeskommunenes 
tannhelsetjeneste.

• forskning om praksis, organisering og styring i de 
kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Støttegrense: 8-16 millioner fra Forskningsrådet



Dere må involvere sluttbrukere i forskningen
I søknaden skal dere beskrive hvordan både 
samarbeidspartnere og representanter for sluttbrukere (f.eks. 
ansatte og arbeidsgivere, innbyggere, pårørende, pasienter 
eller interesseorganisasjoner) er involvert i planleggingen og 
gjennomføringen av prosjektet, og i utnyttelsen av 
resultatene.

Prosjektet skal:

• være forankret i kommunale kunnskapsbehov og 
tjenester, og minst én samarbeidspartner må være fra 
kommunal sektor.

• skal bidra til å styrke kommunenes folkehelsearbeid 
og kvaliteten i behandling og tjenestetilbudene og 
bør ha overføringsverdi til hele kommunesektoren.



Vi vil ikke finansiere prosjekter som

•er epidemiologiske studier for å kartlegge sykdommers 
utbredelse og årsaksforhold som ikke inkluderer en 
forebyggende intervensjon

•har en stor pre-klinisk komponent som for eksempel studier 
som ikke skal evaluere resultater i en klinisk setting

Prosjektene som det er aktuelt å finansiere, må være knyttet 
til kommunale ansvarsområder og falle inn under minst ett av 
disse tre områdene:

•helsefremmende og forebyggende folkehelsetiltak
•diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdommer
•kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og 
velferdstjenestene

Områdene er utdypet i porteføljeplan for Helse og de 
tilgjengelige midlene vil bli fordelt mellom disse tre områdene.



Vi vil prioritere forskning som bidrar til

• å løse de store helseutforingene i kommunene, som psykisk 

helse, aldring og sosial ulikhet i helse og velferd

• forebygging og behandling av sykdommer med stor 

sykdomsbyrde, som følges opp av fastlege og de øvrige 

kommunale tjenestene

• at kommunene planlegger og gjennomfører nødvendige 

tiltak for å løse utfordringene knyttet til den demografiske 

utviklingen

• samhandling både innad i kommunesektoren og mellom 

kommunal sektor og andre sektorer, som statlige helse- og 

velferdsaktører, næringsliv og frivillig sektor

Dette utelukker ikke at ellers gode søknader som retter seg 

mot andre utfordringer i kommunene kan få støtte.



Kontaktpersoner



Inntil 60 millioner til
forskning om kvinners
helse



Forskerprosjekt for fornyelse
(tematisk utlysning)
Søknadstype: Forskerprosjekt

• 4-12 mill. kroner

• 36-72 måneder

Mål med utlysningen

1. Bidra til god helse for kvinner

2. Redusere kjønnsbasert ulikhet i helse

3. Tette kunnskapshull på kvinnehelsefeltet

Kvinnehelse



Prosjektet kan
omhandle

• Årsaksforskning

• Forebygging

• Diagnose

• Behandling

• Rehabilitering/habilitering

• Implementering og effektforskning, 

• Hvordan helse- og 
omsorgstjenestene best kan tilpasses 
kvinners behov

Kvinnehelse



Prioriterte grupper

• eldre (> 60 år) og yngre (< 30 år)
• minoriteter
• kroniske lidelser der det er lite 
kunnskap og høy prevalens
•demens, osteoporose
• psykisk uhelse

Vi utelukker ikke søknader som retter
seg mot andre grupper

Kvinnehelse



Relevante prosjekter

Faller under minst ett av disse to 
områdene:
• sykdommer som rammer bare 

eller i hovedsak kvinner 
• sykdommer med kjente 

kjønnsforskjeller 

Kvinnehelse



Kvinnehelse

Dere må vise at prosjektet 
dekker kunnskapshull

Dette gjelder blant annet forskning på 
• endometriose
• hjerte- og karsykdommer
• hormonelle forstyrrelser, muskel- og 

skjelettlidelser
• sykdommer tilknyttet til immunsystemet
• legemiddelbruk og virkninger blant kvinner, 

særlig kvinner med kroniske sykdommer
• ….



Kvinnehelse

• sluttbrukere er representert i alle faser av 
prosjektet (planlegging, gjennomføring og 
utnyttelse av resultater)

• prosjektet er begrunnet i brukernes behov

Krav at sluttbrukere er 
inkluderte i prosjektet



Kvinnehelse

Dersom søknaden er 

relevant, prioriterer vi 

prosjekter som 

• har konkrete planer for internasjonalt 
samarbeid, for eksempel 
sampublisering eller mobilitet

• bruker eksisterende helsedata og/eller 
personopplysninger

• har tver- eller flerfaglighet, og 
inkluderer humaniora eller 
samfunnsvitenskap der det er relevant



Kvinnehelse

• Faglig kvalitet

• Relevans for utlysningen

• Porteføljehensyn

Porteføljestyret HELSE



Kontaktperson:

Karolina Szokol - ksz@forskningsradet.no



Agenda

• Temautlysninger 2023

• Om søknadsbehandling og tips til
søknadsskriving

• Spørsmål og svar
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Søknadsbehandling
og søknadstips
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Hvordan velger du utlysningen:

• Velg temautlysningen  og søknadstypen som

passer best med dine ønskede resultater, 

virkninger og effekter

• Husk at du kan være prosjektleder på kun én 

søknad som sendes inn til enten forskerprosjekt 

for fornyelse eller til samarbeidsprosjekt.

• Husk at prosjektet i sin helhet må svare på 

utlysningstekstens føringer og prioriteringer 

innenfor det temaet du velger.

Valg av tema



Lurer du på hvordan søknaden behandles?

Se fullstendig beskrivelse:
• Behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
• Behandlingsprosedyre for Forskerprosjekter 2023-ikke publisert ennå

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/behandlingsprosedyre-for-kompetanse--og-samarbeidsprosjekt/


Tips til 
søknadsskriving



Før du begynner på søknaden 29

1. Ta kontakt med din organisasjons forskningsstøttekontor så tidlig 

som mulig.

2. Les informasjonen fra Forskningsrådet godt. Dette inkluderer:

• Utlysningen – søknaden skal svare på utlysningen!

• Vedlegg til utlysningen

• Veiledningen for søknadstypene

• Kriteriene fagekspertene bruker ved vurdering av din søknad

• Se tilgjengelige webinarer!

Ved behov ta kontakt med Forskningsrådet i god tid før søknadsfristen
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3. Andre tips:

• Les hverandres søknader kritisk

• Les prosjektbeskrivelsens mal godt og sett dere inn i hvilken informasjon vi ber om.

• Vær tydelige og konkrete

o forklar metode

o forklar rasjonale for din forskningsidé

o sammenheng mellom arbeidspakker

o unngå mange forkortelser (gjør søknaden så lettlest som mulig)

o planlagt publisering (tema og publikasjoner)

• Samarbeidspartnere (i samarbeidsprosjektene) - forklar hva de skal bidra 

med og hvor mye (dette må komme tydelig frem)

• Husk at fagekspertene er internasjonale!



Ta gjerne kontakt med oss!

Har du spørsmål om søknadstypen  generelt: 

ksp@forskningsradet.no

forskerprosjekt@forskningsradet.no

ResearcherProject@rcn.no

Har du tematiske spørsmål: 

se utlysningen for kontaktpersoner

mailto:ksp@forskningsradet.no
mailto:forskerprosjekt@forskningsradet.no
mailto:ResearcherProject@rcn.no


• Det tar tid å sette sammen gode 
samarbeidskonstellasjoner 

Du må starte nå!

Opprett søknaden din tidlig – du kan sende 
inn og endre helt fram til fristen, først da blir 

den synlig for oss

Lykke til!



Spørsmål og svar!
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…hilsen fra
Mari Sundli Tveit




