
Sak 17-20
HO21-monitor utvikling





Utviklingsarbeid som er i gang – til orientering

• Global helse

• HRCS-kodede doktorgrader

• Indikatorer for klinisk behandlingsforskning (så snart de er tilgjengelige) 

• Utvide de bibliometriske analysene

• Kartlegging av forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og 
omsorgstjenester (utføres av NIFU og Agenda Kaupang)

• Innovasjon og næringsutvikling fra Menon-rapporten, legges over i monitoren

• Nyhetsbrevet, første kvartalsvise nyhetsbrev ble sendt ut 23.03.2020. 

• Monitoren er også under oppgradering på både design og funksjonalitet, og den 
nye nettsiden vil være klar i juni 2020. 

• Alle data oppdateres etterhvert som de er tilgjengelige fra våre 
samarbeidspartnere og statistikkleverandører





Bakgrunn – utvikling av HO21-monitor

Status per i dag

Oppdaterte data; NFR 
prosjektdata, NIFU doktorgrader, 
kliniske studier mm

Nyhetsbrev 

Nye data på vei inn; Cristin, HRCS-
doktorgrader, Kreftforeningen

Forbedringer underveis

Liste 1 i vedlegget

Disse er i tråd med 
tildelingsbrevet/oppdraget 
og allerede vedtatt

Forbedringer - til diskusjon

Tre diskusjonspunkter

- Nye tellekanter og datakilder for å 
vurdere måloppnåelse av HO21-
strategien

- Utvikle og bruke kunstig intelligens 
(KI) til HRCS-klassifisering av artikler 
og doktorgrader

- Utlysning av oppdrag om effekter 
av helseforskning i Norge

Liste 2 i vedlegget



Punkter til diskusjon

• Nye tellekanter og datakilder for å vurdere måloppnåelse av HO21-
strategien

• Utvikle og bruke kunstig intelligens (KI) til HRCS-klassifisering av 
artikler og doktorgrader

• Utlysning av oppdrag om effekter av helseforskning i Norge



Sak 18-20
Horisont Europa



Struktur for Horisont Europa

Totalbudsjett: 94,1 mrd. euro (løpende priser)

Fremragende vitenskap
(25,8 mrd. €)

Globale utfordringer og konkurransedyktig 
næringsliv (52,7 mrd. €)

Innovativt Europa
(13,5 mrd. €)

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

Klynger

1. Helse

2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

3. Samfunnssikkerhet

4. Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

5. Klima, energi og mobilitet

6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

EUs felles forskningssentre (JRC)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA)

Økosystemer for innovasjon 

Forskningsinfrastruktur
Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi (EIT)

Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (2,1 mrd. €)

Bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet.
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.


	Sak 17-20 HO21monitor
	Sak 17-20
	Slide Number 2
	Utviklingsarbeid som er i gang – til orientering
	Slide Number 4
	Bakgrunn – utvikling av HO21-monitor
	Punkter til diskusjon

	Sak 18-20 Horisont Europa
	Sak 18-20
	Slide Number 2


