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Praktisk info
Vi gjør opptak av de første 30 minuttene

Agenda

• Anila Nauni fra Forskningsrådet 
presenterer årets utlysning av 
innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

• Beate Midttun fra Fredrikstad kommune 
forteller om innovasjonsprosjektet HELT 
FRAM – En ny vei til heltidskultur

• Spørsmål og svar. Skriv spørsmål i chatten



Innovasjonsprosjekt 
i offentlig sektor 

SøkerWebinar 1.6.2021
ann@forskningsradet.no
Anila Nauni, Seniorrådgiver PhD

Helse- og velferdstjenester
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Idekraft verden trenger
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Idékraft verden trenger



Innovasjonsprosjekt i 
offentlig sektor
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• Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 
skal bidra til at offentlig sektor innoverer 
tjenester, infrastruktur og forvaltning på en 
bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

• Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov 
og utfordringer og inngå i den 
offentlige virksomhetens planer for utvikling.

• Prosjektet skal gjennomføres i et 
faktisk samarbeid mellom den 
offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og 
andre relevante aktører.



"Samarbeid mellom minst to uavhengige
parter

- for å utveksle kunnskap eller teknologi
eller

- for å nå et felles mål på grunnlag av 
arbeidsdeling, der partene i fellesskap
definerer omfanget av samarbeids-
prosjektet, bidrar til dets gjennom-
føring og deler risikoer og resultater. 

En eller flere parter kan bære alle 
kostnadene for prosjektet og dermed frita
andre parter for finansiell risiko.

Oppdragsforskning og yting av 
forskningstjenester anses ikke som en
form for samarbeid.“

(Kilde. Statsstøtteregelverket)

Forskningsdrevet innovasjon 
i et faktisk samarbeid
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Utlysningen 
temainngang HELSE
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160 millioner til innovasjoner i offentlig sektor

Beløpet dekker to utlysninger

- Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
- Førkommersielle Anskaffelser

49 millioner til innovasjonsprosjekter innen helse-
og velferdstjenester

Støttegrense: 3 -7 millioner

Prosjektvarighet: 24 -48 måneder

Egen innsats:

Kommune –25 prosent av totale prosjektkostnader

Statlig virksomhet –50 prosent av totale prosjektkostnader

Søknadsfrist 15.september 2021 kl. 13.00

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/


Utlysningen
Temainngang HELSE
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Prioriteringer

• Porteføljestyret for Helse vil i sin vurdering se 
prosjekter i denne utlysningen i sammenheng 
med Pilot Helse-utlysningen.

• Prosjekter som dekker alle de tre 
tjenesteområdene, helse- og 
omsorgstjenestene, arbeids- og 
velferdstjenestene og barne- og familievernet, 
vil prioriteres, forutsatt at søknadene får 
hovedkarakter 5 eller høyere.

• Minst ett prosjekt fra temaområdet "ungt 
utenforskap" vil prioriteres fra denne 
bevilgningen, forutsatt at prosjektet har 
tilstrekkelig kvalitet og relevans.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/


Utlysningen
Temainngang HELSE
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Føringer

• Søknader som omhandler utvikling eller testing av ny 
eller forbedret behandling, terapi eller diagnostikk, er 
ikke aktuelle for finansiering.

• Likelydende søknader sendt både til denne utlysningen 
og til Pilot Helse-utlysningen, vil bare bli behandlet et 
sted.

Når vi fastsetter karakteren for søknadens relevans, 
vektlegger vi også:

• tydelig beskrivelse av brukermedvirkning og hvordan 
brukernes perspektiver er ivaretatt

• et gjensidig samarbeid mellom virksomhetene og FoU-
miljøene

• konkrete og realistiske planer for realisering av gevinster 
som inkluderer partnere fra offentlig sektor

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/
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Les utlysningene nøye
Samme søknadstype – ulike virkemidler

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor – HELSE

• Innovasjoner i og for offentlig sektor som bidrar med 
gode løsninger på konkrete utfordringer i helse- og 
velferdstjenestene.

• Innovasjoner som bidrar til:

o å løse utfordringer som går på tvers av sektorer 
og tjenesteområder

o til bedre utnyttelse av ressurser i helse- og 
velferdstjenestene

o å ha høy grad av samsvar mellom behov og 
utfordringer 

Tilgjengelige midler: 49 millioner

Støttegrense: 3 -7 millioner

PILOT-Helse

• Innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse 
og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk 
næringsliv.

• Innovasjonsløp som kan lede fram til
implementering, skalering og kommersialisering
av innovasjoner i helsesektoren.

Antatt tilgjengelige midler: Kr 100 millioner 

Støttegrense: Kr 15 - 25 millioner

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/pilot-helse-hovedutlysning/
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Les utlysningene nøye
Samme søknadstype – ulike virkemidler

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor – HELSE

• Innovasjoner i og for offentlig sektor som bidrar med 
gode løsninger på konkrete utfordringer i helse- og 
velferdstjenestene.

• Innovasjoner som bidrar til:

o å løse utfordringer som går på tvers av sektorer 
og tjenesteområder

o til bedre utnyttelse av ressurser i helse- og 
velferdstjenestene

o å ha høy grad av samsvar mellom behov og 
utfordringer 

Tilgjengelige midler: 49 millioner

Støttegrense: 3 -7 millioner

Førkommersielle Anskaffelser (HELSE)

• En førkommersiell anskaffelse er en innovativ 
anskaffelse med forskning som kan brukes når 
offentlige virksomheter har behov for at det 
utvikles løsninger som ikke finnes enda.

• I disse prosjektene beskriver dere som offentlige 
virksomheter behovet deres og utfordrer forskere 
og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som 
kan dekke dette behovet. Deretter inngås avtale 
med leverandørene av de beste forslagene om å 
kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

Støttegrense: Kr 5 - 10 millioner

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/innovasjonsprosjekt-offentlig-sektor/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/forkommersiell-anskaffelse/
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Bli kjent med innovasjonsprosjekter som pågår i 
Prosjektbanken

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/
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Noen råd fra prosjekter i HELSE-porteføljen:

• Viktigst av alt: Just do it – bare hopp i det!

• Spill på entusiasme

• Involver viktige interessenter fra planlegging til og
med avslutning

• Avklar roller tidlig, få de rette folka med rett
kompetanse på ulike felt

• Åpen dialog mellom partene gjennom prosjektet
• Du må tørre for å få til noe nytt, og tåle å stå i litt

kaos underveis

• Man bør ha klart for seg hvilke type(r)    
innovasjon man tar sikte på.

• Spør: Hva skal innovasjonen benyttes til? Hvem 
har ansvar for å videreføre et vellykket resultat i 
drift?

Lenke med tips for å lykkes finner du her

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/offentlig-sektor/prosjekter-fra-offentlig-sektor/19-tips-for-a-lykkes-med-innovasjon-i-offentlig-sektor/


03.06.2021SøkerWebinar 2021 15

Kommunisere, Samarbeide, Forankre

Et godt tverrfaglig samarbeid

• Samarbeidsånd
• Disiplin expertise
• Integrasjons ekspertise
• Interesent ekspertise
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Inspirasjonskilder

Et koordinerings- og støtteaksjon for et felles 
forskningsprogram som tar sikte på å 

produsere forskningsevidens som støtter 
helsetjenester til å bli mer motstandsdyktige, 

effektive, rettferdige, tilgjengelige, 
bærekraftige og omfattende i Europa og 

omverden.

TO-REACH er en koordinerings- og støtteaksjon (CSA) for å utarbeide et felles europeisk forskningsprogram som tar sikte på å pro



Primærtjenesten skal styrkes Inspirasjonskilder

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene må jobbe 
kunnskapsbasert for å møte utfordringene innen helse- og 

omsorgstjenestene. KS og kommunene er i gang med 
kunnskapsløftet (Kilde. KS).
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Velferdsteknologiprogram (VSI)

Mellom 75 og 90 prosent av kommunene som har tatt i 
bruk elektronisk medisineringsstøtte har opplevd 

tidsbesparelser i utøvelsen av sine helse- og 
omsorgstjenester. Fire bydeler i Oslo, St. Hanshaugen, 
Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka, startet prosjektet

tidlig i 2014. 
Utprøvingen er evaluert, og effektene er betydelige for 

både primær- og spesialisthelsetjenesten
(Kilde. Helsenæringensverdi 2020 – MENON)



SøkerWebinar 2021

ann@forskningsradet.no

TAKK for oppmerksomheten!

Ta kontakt med oss 
Anila Nauni, Seniorrådgiver PhD

IDÉKRAFT VERDEN TRENGER


