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Hva	  er	  HelseOmsorg21?	  

•  en	  målre,et,	  helhetlig	  og	  koordinert	  
nasjonal	  innsats	  for	  FoUoI	  på	  helse-‐	  
og	  omsorgsområdet	  

HO21	  skal:	  

•  fremme	  en	  kunnskapsbasert	  
folkehelsepoli?kk	  og	  helse-‐	  og	  
omsorgstjeneste	  som	  kjennetegnes	  av	  høy	  
kvalitet,	  pasientsikkerhet	  og	  effek?vitet	  

•  stø,e	  opp	  under	  den	  internasjonale	  
kunnskapsutviklingen	  om	  helse	  og	  omsorg	  	  

•  fremme	  utvikling	  av	  et	  forskningsbasert	  
næringsliv	  innen	  feltet	  





HRCS 2015 
 
21	  helsekategorier	  

(fra	  HO21-‐monitoren)	  

Kildene	  finansierer	  
prosjekter	  for	  ca.	  
2,5	  mrd.	  kroner	  	  
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508	  mill.	  
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	  391	  mill.	  



Helsekategori Forskningsrådet 2016 



Forskningssentre for klinisk behandling 
(FKB) 

Ø Verdensledende norske forskningsmiljøer innenfor 
den kliniske forskningen, med høy relevans og 
nytte 

Ø Sterkere internasjonalisering i forskningen 

Ø Bedre behandling av norske pasienter  

 

§  Oppfølging av HO21- strategien  



Utlysning med søknadsfrist 25. april 2018 (1) 

§  Avgrensning: alvorlige sykdommer som rammer 

sentralnervesystemet, særlig ALS, MS og Alzheimer 

(demens) 

§  Finansiering i inntil 8 år (5 + 3 år) 

§  15 millioner pr år 

§  Ett senter 



Ø  Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) 
Ø  Hva påvirker helse og helsetilstanden i befolkningen? 
Ø  Hvordan fremme helse og forebygge sykdom? 
Ø  Budsjett 2017: ca. 100 mill. kroner (HOD) 

Ø  God og treffsikker diagnostikk, behandling og 
rehabilitering (BEHANDLING) 
Ø  Hva er god behandling av helseplager og sykdom? 
Ø  Hvordan fremme sikker diagnostikk og fornyelse i sykdomsbehandling? 
Ø  Budsjett 2017: ca. 90 mill. kroner (HOD) 

Ø  Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 
(HELSEVEL) 
Ø  Hva kjennetegner gode og effektive tjenester? 
Ø  Hvordan legge til rette for utvikling og fornyelse av tjenestene? 
Ø  Budsjett 2017: ca. 205 mill. kroner (HOD, ASD, KD, BLD) 

 

Handlingsrettede programmer 



                    Koordinert europeisk innsats  
      Nevrodegenerative sykdommer 

 
§  Alzheimers og andre                                                                 

demenssykdommer 
§  Huntingtons sykdom 

§  Motor neuron sykdommer 
§  Parkinsons sykdom  
§  Prion sykdommer 

§  Spinal muskelatrofi (SMA)  
§  Spinocerebellar ataxi (SCA) 

  Grunnleggende 
•  Dyremodeller 
•  Biobanker 
•  Kohorter/registre 
•  Patologi 

  Helsetjeneste 
•  Omsorgstjenester 
•  Velferdsteknologi 
•  Helseøkonomi 
•  Etikk 

    Klinisk 
•  Tidlig diagnose 
•  Forebygging 
•  Kliniske studier 

28  Europeiske land,  
Canada og Australia 



                    Koordinert europeisk innsats  
      Nevrodegenerative sykdommer 

Utlysning for 2018: 3 mill. Euro til norske forskere 

Multinational research projects on Health and 
Social Care for Neurodegenerative Diseases 

§  Care pathways and programmes using the potential of 
patient involvement 

§  Factors influencing progression and prognosis of disease 

§  Outcome measures for patients and their informal carers 

§  Palliative care of patients 

§  Cost-effectiveness and affordability of interventions 
including ethical concerns 

2-‐trinns	  utlysning,	  første	  frist	  i	  mars	  2018	  



ERA-NET NEURON (2016-2020)  
- sykdommer relatert til hjernen og  nervesystemet 

 

§  Årlige transnasjonale utlysninger 

§  Utlysningen for 2018 om mental helse 
publiseres i januar  

§  2-trinns utlysning, første søknadsfrist er 
8.mars  2018, 14:00 CET 

§  Forskningsrådet  deltar med 0,5 mill Euro til 
norske forskere i 1-2 prosjekter 



International Neuroinformatics 
Coordinating Facility  

§  Koordinerer den globale utviklingen innen 
nevroinformatikk  

§  Nettverk av nasjonale noder 

§  Utvikler verktøy og infrastruktur for å 
kunne dele, lagre og analysere store 
mengder data  

§  Samarbeid om opplæring og utdanning 
med den nasjonale forskerskolen i 
nevrovitenskap  

 



www.helseomsorg21monitor.no	  

Satsingsområde	  	  
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