Pilot Helse
www.pilothelse.no

Pilot Helse: Bakgrunn
Helsenæringsmeldingen:
• Mål: bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig
bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.
• Utrede: hvordan ulike virkemidler for forskning og innovasjon i
kombinasjon kan bidra til et mer helhetlig løp fram mot implementering av
ny teknologi og nye løsninger i helse- og omsorgstjenesten.
Oppdrag til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RHFene:
• Utrede Pilot H med mål om bedre samordning av ulike virkemidler

• Utredning levert NFD og HOD 1. oktober
Finansiering:
• 60 mill NOK til utlysning i 2021
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Foreløpig tidslinje første utlysning
Utlysning
forprosjekt
lagt ut og
åpen for
søknader

Utlysning
hovedprosjekt
legges ut
Siste frist
forprosjekt
5. mai

Søker
workshops
og webinar
Desember 2020

Januar 2021

Februar
2021

Mars 2021

April 2021

Søknadsfrist
hovedprosjekt
15. september

Vedtak
hovedprosjekt

Oppstart
hovedprosjekt

Workshop for
hovedutlysning
Mai 2021

Juni 2021

Juli 2021

August
2021

September
2021

Oktober
2021

November
2021

Desember
2021

Januar 2022

Søknadsbehandling
hovedprosjekter

Søknadsbehandling
forprosjekter
Forprosjekter løper
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Pilot Helse skal:
• være utfordringsdrevet med rettede utlysninger på områder
valgt av aktørene
• gi sammenheng i virkemiddelapparatets støtte for
innovasjonsløp med krevende aktørsamspill, herunder offentligprivat samarbeid
• gi risikoavlastning for offentlige helse- og omsorgsaktører som
deltar i FoU, pilotering og demonstrasjonsprosjekter samt for
implementering av innovasjoner

• øke behovs-, kunde- og markedsforståelse hos forskere,
gründere og bedrifter for å kunne adressere og vurdere
markeds- og verdiskapingspotensial
• bygge kultur og struktur i offentlige helse- og omsorgstjenester
for innovasjon og samarbeid med forskere, gründere, og
bedrifter for å frembringe innovasjoner/løsninger
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Hva skal Pilot Helse bidra til?
Nytte for
pasienter/
brukere/
ansatte

Bedre og mer
effektive
helsetjenester

Konkurransedyktig norsk
helsenæring

Bærekraftig
norsk
helsetjeneste

Kultur for
innovasjon
og
samarbeid

Verdiskaping i
norsk
helsenæring

Økt kundeog markedsforståelse

Referansekunde for
internasjonalt
marked
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Pilot Helse som et sømløst virkemiddel
Næringsrettede
virkemidler for FoU- og
innovasjonsaktivitet

RHFenes forskningsog innovasjonsmidler
Målrettede
støtteordninger for
helseforskning og
-innovasjon
Virkemidler i EU

Behov i
norsk
helsetjeneste

Løsninger fra
Pilot H norsk
helsenæring

Virkemidler for
bedriftsetablering,
markedsadgang og
internasjonalisering
Virkemidler i EU

Et helhetlig innovasjonsløp
Fast track fra lab til pasient/bruker

Implementering

Innovasjonspartnerskap

Metodevurdering

Innovasjonsprosjekt

Innovasjonskontrakt

Anskaffelse og spredning

Godkjenning

Samarbeidsprosjekt

Kommersialisering

Testing, pilotering, demonstrasjon
Innovasjonsmidler

Forskerprosjekt

Forskningsmidler

Virkemidler

Forskning og utvikling

Aktører

Infrastruktur og fasiliteter

Forskningsrådet
KS

DFØ

Regionale helseforetak
Helsedirektoratet

Kommuner

E-helsedirektoratet

InnoMed

SIVA

Innovasjon Norge

Leverandørutviklingsprogrammet

Pilot Helse
Forprosjektutlysning
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Forprosjektutlysningens hovedmål
• sikre at de prosjektene som settes i gang har beste mulige forutsetningen for å kunne bidra til en
bærekraftig helse- og omsorgstjenestene og verdiskaping i norsk helsenæring

• sikre høy kvalitet og god pasientsikkerhet i de løsningene som blir utviklet
• kartlegge behovet hos brukerpartner slik at innovasjonen er godt forankret og slik at det utvikles en
god plan for hvordan produktet/tjenesten kan kjøpes inn av bruker når prosjektet er ferdig

• sørge for etablering av samarbeid mellom relevante prosjektdeltagere fra offentlig sektor, næringsliv,
forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, frivillig sektor eller andre relevante aktører
• identifisere mulige synergier mellom prosjektene som kan lede til nye samarbeidskonstellasjoner

Det er ikke obligatorisk med forprosjekt for å kunne søke på hovedutlysningen

Link til utlysningen: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/forprosjekter-til-pilot-helse/

Tema for første utlysning
To hovedtemaer vil bli prioriterte, men utlysningen er åpen for alle områder:
1. Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske
studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom
pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
2. Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten
gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester,
arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Hvem kan søke om forprosjekter?
Forprosjektutlysningen er åpen for mange aktører. Hensikten er å mobilisere søkere og få til gode
koblinger.

• Virksomheter i offentlig sektor som er registrert med organisasjonsnummer i Norge.
• Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge.
Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

• Forskningsorganisasjoner.
• Pasientorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, bransjeforeninger og brukerorganisasjoner som
har norsk organisasjonsnummer.
Hovedprosjektet:
Det er kun virksomheter i offentlig sektor og bedrifter som kan stå som søker på hovedprosjektet

Kriterier til samarbeidspartnere
Det er krav om at prosjektkonstellasjonen minst består av følgende:
• En bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge eller en
sammenslutning av bedrifter representert av f.eks. en næringsklynge eller en interesseorganisasjon.
• Noen som representerer helse- og omsorgstjenestene.
Dersom prosjektansvarlig er en pasientorganisasjon, klyngeorganisasjon, bransjeforening,
brukerorganisasjon eller en forskningsorganisasjon, er det krav om deltagelse fra minst én relevant bedrift
og noen som representerer helse- og omsorgstjenestene, slik som beskrevet i punktene over.
Vi ønsker at relevante samfunnsaktører eller brukerorganisasjoner er med som samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til i forprosjektet?
Forsjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Midler til
forprosjekter kan dekke følgende kostnader:

• personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
• andre driftskostnader, inkludert kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende
anvendes til prosjektet

Eksempler på aktiviteter som kan inngå i et forprosjekt:
• behovskartlegging, behovsavklaring og markedsdialog
• kartlegging og innhenting av samarbeidspartnere og identifisering av ressurser
• identifisering av aktiviteter som kreves for å gjennomføre et innovasjonsløp fram til implementering og
en eventuell anskaffelse

Forprosjektets mål og leveranse
Forprosjektet skal resultere i en sluttrapport som du etterpå kan bruke som grunnlag for søknad til et
hovedprosjekt. I rapporten skal du beskrive:

• mål og ambisjoner for et hovedprosjekt
• aktuelt søkerkonsortium/partnerskap (hovedmiljø/aktører, tilknyttede miljø/aktører, roller, bidrag og
ansvar i prosjektet, m.m.)

• hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i hovedprosjektet og av hvem – i skisseform
• hvordan verdikjeden i prosjektet ser ut, og på hvilken måte, og hvordan konsortiet er i posisjon til å nå
målsettingene sine

• verdiskapingspotensial
• hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for
eksempel katapult-sentre, nasjonale forskningsinfrastrukturer)

• hvordan brukere og interessenter kan kobles tett på prosjektet og hvilken rolle de kan ha

Pilot Helse – Webinar og workshop
• Webinar 18. januar 14:00-15:30
• https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2021/informasjonswebinarom-pilot-helse/

• Flere søkerworkshoper under planlegging
• Først ut er Smartcare Cluster https://www.smartcarecluster.no/events/2020/12/pilot-helsemidler-til-helhetlige-innovasjonslop
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PILOT HELSE
pilothelse@forskningsradet.no

