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Visjon: Bedre helse for alle 

Mål 1:  Norge skal være blant de tre landene i verden som har  
  høyest levealder 

Mål 2:  Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og 
  trivsel 

Mål 3:  Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele   
  befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller  

 

Folkehelsemeldingen (2013) og Folkehelseloven (2012) er 
sentrale forutsetninger for Folkehelseinstituttets arbeid 

 

 



Folkehelse i EU og muligheter for 
kommunal sektor 

 
• Helseutfordringer i EU 

• EUs 3. Helseprogram 

• EØS-midlene 2009-2014 

• Eksempel på andre programmer 

– INTERREG 

• EUs Rammeprogram 2014-2020 



Helseutfordringer innen EU 

• Demografisk bilde truer bærekraften i 
helsesystemene  

• Begrenset ressurser til investeringer i 
helsetjenester i mange av medlemslandene 

• Økte ulikheter i helse både innen hvert land og 
landene i mellom 

• Økt forekomst av kroniske sykdommer 

• Pandemier og nye grensekryssende helsetrusler 

• Rask utvikling av helseteknologier 



EUs 3. helseprogram 2014-2020 

• Helseprogrammet 2014-2020 er et av de viktigste instrumentene i 
implementeringen av EUs helsestrategi. Programmet administreres 
av Consumer, Health and Food Executive Agency (Chafea) 

 
– Det totale budsjettet er på € 449,4 millioner  
– Varighet 7 år (2014 – 2020) 
– Årlig ramme på ca. € 64,2 millioner  
– Programmet skal støtte opp under og komplementere 

medlemsstatenes arbeid med å oppnå gode helseresultater 
– Helsedirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt  
 

• Målgruppen for Helseprogrammet er myndighetsorganer på lokalt 
og nasjonalt nivå, utdannings- og forskningsinstitusjoner, 
interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og andre med 
interesse for europeisk samarbeid på helseområdet. 
 

http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Documents/Faktaark om helseprogrammet 2014-2020.pdf
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/informasjonsseminar-eu-helseprogram-midler-2014.aspx


Helseprogrammets mål 2014-2020 

1. Fremme helse, forebygge sykdom og fremme 
miljø for sunn livsstil 

2. Beskytte borgerne mot alvorlige, 
grensekryssende helsetrusler 

3. Bidra til innovative, effektive og 
bærekraftige helsesystemer ved bruk av nye 
teknologier 

4. Tilrettelegge for bedre tilgang og tryggere 
helsetjenester for EU-borgerne 

 



1. Fremme helse, forebygge sykdom og fremme 
miljø for sunn livsstil 

• Fremme kostnadseffektive og forebyggende tiltak rettet mot tobakk, 

alkohol, usunne spisevaner og fysisk inaktivitet 

• Koniske sykdommer inkludert kreft; gode eksempler på forebygging, tidlig 

diagnose og håndtering/behandling, inkludert selvledelse 

• HIV/AIDS, TB og hepatitt; god praksis for kostnadseffektiv forebygging, 

diagnostikk, behandling og omsorg 

• Lovgivning om tobakksprodukter reklame og markedsføring 

• Helseinformasjon og kunnskapssystemer 



2. Beskytte borgerne fra alvorlige grense-
overskridende helsetrusler 

• Lovgivning innen området smittsomme sykdommer og 

andre helsetrusler (Helsesikkerhet) 

• Forbedre risikovurdering ved å gi mer ressurser til 

vitenskapelig ekspertise og sammenfatte eksisterende 

analyser og kunnskap 

• Støtte kapasitetsbygging, samarbeid med naboland, 

beredskapsplanlegging, ikke-bindende tilnærming til 

vaksinering, felles anskaffelser 



 
3. Bidra til innovative, effektive og bærekraftige 

helsesystemer 

 
• Health Technology Assessment 
• Helseinnovasjon og e-helse-løsninger 
• Prognose og planlegging av helsearbeidskraft, 

mobilitet/migrasjon av helsepersonell 
• Mekanisme for samlet ekspertise og god praksis for å bistå 

medlemslandene i reformering av deres helsesystem 
• Helse i en aldrende befolkning, inkludert European 

Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
• Lovgivning innen området medisinsk utstyr og medisinske 

produkter og grenseoverskridende helsetjenester 
• Helseinformasjon og kunnskapssystem inkludert 

Vitenskapelige komiteer 
 
 



4. Tilrettelegge for bedre tilgang og tryggere 
helsetjenester for EU-borgerne 

• European Reference Networks (på bakgrunn av 
kriteriene som er listet i Directive 2011/24/EU) 

• Sjeldne sykdommer (nettverk, databaser og registre) 

• Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenester inkludert 
forebygging og kontroll av sykehusinfeksjoner 

• Antibiotika-resistens 

• Lovgivning innen området celler og vev, blod og 
organer, medisinsk utstyr, medisinske produkter og 
pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester 

• Helseinformasjon og kunnskapssystem 



Hva kan finansieres under 
Helseprogrammet? 

 

• Joint Actions 

• Prosjekter 

• Driftsstøtte 

• Tilskudd til internasjonale organisasjoner 

• Offentlige anbudsutlysninger 



Hvem kan søke midler i 
Helseprogrammet? 

 

• Lovlige etablerte organisasjoner og 
virksomheter 

• Offentlige myndigheter og enheter innen 
offentlig sektor 

• Frivillige organisasjoner (NGO’er) 

• Internasjonale organisasjoner 



EØS-midlene/EØS finansieringsordninger 

 EØS-finansieringsordningene 2009-14  
–  32 programområder (PA)  
som er av strategisk betydning for giverlandene. 

 
 ‘Public Health Initiatives’ er et av de 32 PA’ene 
 
 Hvert av mottakerlandene har valgt programområder som 

er av betydning for sitt land og inngått avtaler med 
giverlandene om hvordan pengene skal brukes.  

  
 EØS-midlene forvaltes av Financial Mechanism Office 

(FMO) i Brussel  
 
 

http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/


‘Public Health Initiatives’ 
Formålet med folkehelseprogrammene  

Redusere ulikheter i helse i  mottakerlandene 

Forbedre den generelle folkehelsen i 

mottakerlandene 

Styrke og øke bilaterale relasjoner mellom 

mottakerlandene og giverlandene innen 

folkehelse 



10 av 16 land har valgt å prioritere 
‘Public Health Initiatives’ 



Country Reduced 

inequalities

between 

user groups 

Prevent 

and 

reduce 

lifestyle 

diseases 

Improve 

mental 

health 

Prevent 

HIV/ 

AIDS & 

TB 

Improve 

access  

to and 

quality 

of health 

services 

National 

health 

registries 

/ health 

informati

on 

systems 

Improve 

health 

governance 

DPP Grant 

amount 

(€ 

million) 

Bulgaria ●   ●   ● 

  

  ● 

  

13.4 

Cyprus        ● 
              1,2 

Czech R.     ●   ●      ▪

  

19.2 

Estonia ● ● ●   

●  

     ▪

  

 

 8.9 

 

Hungary ●   ●   ●      ▪

  

16.6 

Lithuania ● ●     ● ●     6 

Poland   ● 

● 

    ● 

  

  ● 

  

 ▪

  

18 

58 

Portugal ●   ● 

  

●   ●    ▪

  

10 

Romania ●     ● ●   ●   8.1 



Muligheter for samarbeid under  
EØS-finansieringsordninger 

• Samarbeid på strategisk nivå: 
– Helsedirektoratet: Polen 

– Folkehelseinstituttet: Tsjekkia, Estland, Portugal, Slovenia, Ungarn 

 

• Partner i prosjekter via åpne utlysninger  

• Partner i et pre-definert prosjekt 

• Prosjektpartner i andre programmer (NGO, kultur, forskning etc.) 

 

• Samarbeid under bilaterale fond 

– Studiebesøk fra/til partnere i mottakerlandene 

– Utveksling 

– Seminarer, konferanser, workhops, etc. 

 

http://www.eeagrants.org/id/1.0


Norske kontaktpunkter for EØS helseprogrammer 
‘Public Health Initiatives’ 

 

 Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Solfrid.Johansen@fhi.no 

Tel: 21 07 65 99 

 

 

 Helsedirektoratet 

Otto.Christian.Ro@helsedir.no 

Tel: 24 16 31 08 

mailto:Solfrid.Johansen@fhi.no
mailto:Otto.Christian.Ro@helsedir.no


 
 

Eksempel på et EU-program der Norge deltar 
EUs territorielle samarbeid: INTERREG 

 
• Interreg er EUs program for å fremme sosial og 

økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom 
regionalt samarbeid.  

• Programmet ble etablert i 1990 for å styrke 
samarbeidet mellom naboregioner som var delt av 
nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU.  

• Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996. 
Den nye programperioden går fra 2014 til 2020. 

 
 

http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/Firstpage?OpenForm&TM=


Norske kontaktpunkter - INTERREG 

 

 
Jon Eide 
  
Vest-Agder 
fylkeskommune, 
Service box 517, 
Kristiansand4605 
Norway  
Phone : + 47 38074732 
Fax : + 47 38074504 
E-mail : 
jonhalvard.eide@vaf.no  

 
 

Arve Skjerpen 
  
Postbox 8112 
0032  Oslo 
Norway  
Phone : +47 22247063 
Fax : + 47 22242738 
E-mail : 
arve.skjerpen@krd.dep.no or 
arve-
cato.skjerpen@krd.dep.no  

 

Odd Godal  
 
Postbox 8112 
0032 Oslo 
Norway  
Phone : + 47 22247001 
Fax : + 47 22242738 
E-mail : 
odd.godal@krd.dep.no  

 

mailto:jonhalvard.eide@vaf.no
mailto:arve.skjerpen@krd.dep.no
mailto:arve-cato.skjerpen@krd.dep.no
mailto:arve-cato.skjerpen@krd.dep.no
mailto:arve-cato.skjerpen@krd.dep.no
mailto:odd.godal@krd.dep.no


EUs Rammeprogram for forskning og 
utvikling, Horizon 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/Horizon2020/en/search/site/health 

 

Societal 
Challenges 

Industrial 
Leadership 

Excellent Science 

70 milliarder euro over 7 år (2014 – 2020) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/search/site/health


Finansieringsordninger i H2020 

 

• Research and Innovation Grant 

• Training and Mobility Grant 

• Programme Co-funding Grant 

• Coordination and Support Grant 

• Debt Finance and Equity Investments 

• Prizes 

• Procurement 

• Grant to Public Procurement Programmes 

 

 

Norsk kontaktpunkt: Forskningsrådet 
 

  

http://www.forskningsradet.no/no/EUs_rammeprogram_Horisont_2020/1253997243593


Oppsummering –  
noen muligheter for finansiering av EU-helsesamarbeid  

Helseprogrammet 
 

EØS finansierings-
ordninger 2009-
2014 
‘Public Health 
Initiatives’ 
 

Andre programmer 
f.eks. Interreg 

Horizon 2020 

Implementering av 
EUs helsestrategi 
 
 

Redusere ulikheter i 
helse  
Forbedre den 
generelle 
folkehelsen 
Styrke og øke 
bilaterale relasjoner  
 

Fremme sosial og 
økonomisk 
integrasjon over 
landegrensene  

Forskning, 
innovasjon og 
utvikling 



Noen råd på veien 

• HVA har dere ønsker om å gjennomføre og HVORFOR? 

• HVEM ønsker dere å samarbeide med og HVORFOR? 

• HVILKE RESULTATER ønsker dere å oppnå? 

• HVA/HVOR MYE er dere villige til å sats? 

• HVEM kan bistå dere? 

– EU-/Internasjonal koordinator i kommunen 

– Regionkontorene i Brussel 

– Norske organisasjoner i Brussel 

– Nasjonale kontaktpunkt for de ulike programmene 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/EU--EOS/Destinasjon-Brussel/Planleggingsskjema/


Nyttige lenker 

• EUs helsestrategi 2008-2013 
• Rapport om ulikheter i helse innen EU 
• EUs helseprogram 
• EUs rammeprogram for forskning og utvikling 
• EØS finansieringsordninger 

– Folkehelseinstituttet, samarbeider med 
 Tsjekkia, Estland, Ungarn, Portugal og Slovenia 
– Helsedirektoratet, samarbeider med Polen 

• Folkehelseinstituttet 
• Helsedirektoratet 

http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eeagrants.org/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Area_7069&Main_6157=6261:0:25,7134&MainContent_6261=7069:0:25,7134&Area_7069=6178:108690::0:7070:1:::0:0
http://helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx

