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IT Funk (1998-2012) 

 Hovedmål: 
«Bidra til tilgjengelighet til informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, og derigjennom til samfunnet, for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne» 
 

 Tilgjengelighet for alle oppnås gjennom universell utforming 
og supplerende løsninger der universell utforming ikke er 
tilstrekkelig 
 

 Noen kjennetegn 
 Brukermedvirkning 
 Innovasjon 
 Tverrfaglighet 



Samarbeid med Standard Norge 

 En viktig del av arbeidet i IT Funk har vært å legge til 
rette for økt tilgjengelighet til IKT gjennom 
standardiseringsarbeid og informasjonsarbeid. 
 

 Fra evaluering av IT Funk: 
«IT Funk er også aktiv overfor sitt innovasjonssystem: 
Det vil si at prosjektetablering og gjennomføring 
komplementeres med standardiseringsarbeid, en aktiv 
holdning til design og et informasjonsarbeid innad i 
forvaltning og virkemiddelapparat og utad» 



Ambient Assisted Living Joint Programme 
(AAL JP) – ICT for ageing well  

 Europeisk samarbeid om nyskapende og nyttige IKT-baserte 
løsninger for eldre. 
 

 AAL er et samarbeidsprogram mellom 22 land og EU, organisert 
som et artikkel 185 initiativ. 
 

 EU deltar økonomisk gjennom IKT-delen av rammeprogrammet. 
 

 I Forskningsrådet har AAL blitt administrert gjennom IT Funk 
programmet. 
 

 Programmet varer fra 2008-2013. 
 

 Ny programperiode (AAL JP2) er under planlegging. 
 



AAL – om utlysningene   

 Én utlysning per år med ulike temaer innenfor 
programmets hovedtema. 
 

 Hver utlysning har totalbudsjett på ca. 100 M€, 
hvorav: 
 prosjektdeltakerne bidrar med 50 % som egeninnsats 
 EU bidrar med ca. 23 M€ 
 medlemslandene bidrar med ca. 27 M€. 

 
 Det nasjonale bidraget går utelukkende til 

nasjonale prosjektdeltakere. 



AAL – om prosjektene   

 Søkerne er internasjonale konsortium med 3-10 
partnere fra minst 3 AAL deltakerland. 
 

 Hvert konsortium må minimum inkludere: 
 én SMB 
 én forretningspartner (kan være SMBen) 
 én sluttbruker organisasjon. 

 
 Det kreves aktiv medvirkning fra relevante 

(slutt)brukere. 
 



Norsk deltakelse i AAL-utlysningene 

 Norge har deltatt i de 5 første utlysningene i AAL. 
 

 16 av 130 prosjekter har norske deltakere. 
 

 6 av prosjektene koordineres fra en av de norske 
partnerne. 
 

 Samlet støtte til de 16 prosjektene med norske 
partnere er ca. 50 mill. kroner 
 29 mill. kroner fra IT Funk/Helseomsorg (Forskningsrådet) 
 21 mill. kroner fra EU-kommisjonen (FP7 via AALA). 

 
  



Call tema 

Call 1 Chronic conditions. 23 prosjekter, 4 med norske partnere. 
 
Call 2 Social interaction. 32 prosjekter, 3 med norske partnere. 
 
Call 3 Self-serve society. 21 prosjekter, 3 med norske partnere. 
 
Call 4 Mobility. 26 prosjekter, 2 med norske partnere. 
 
Call 5 Daily life activitites. 29 prosjekter, 4 med norske partnere. 
 
Call 6 Supporting occupation in life for older adults. 

Norge deltok ikke i utlysningen.  



AAL JP2 Active and Assisted Living 

 Det planlegges en ny programperiode for AAL fra 2014 til 2020. 
 

 Fortsatt organisert under artikkel 185, koblet til Horisont 2020. 
 

 Tettere koblet og bedre synkronisert med andre initiativ som 
fokuserer på samfunnsutfordringer knyttet til de demografiske 
endringene. 
 

 Utvider det tematiske området fra IKT i retning av 
velferdsteknologi generelt. 
 

 Fortsatt fokus på aktiv brukermedvirkning og deltakelse fra 
SMB-er for å få en kort vei fra forskning og innovasjon til 
løsninger i markedet. 
 



Fra EU-kommisjonens forslag 

 Hovedmålsettingen med AAL JP2: 
 Øke tilgjengeligheten til IKT-baserte produkter og tjenester 

som kan bidra til: 
 en aktiv og sunn aldring 
 bedre livskvalitet for eldre og pårørende 
 økt kvalitet i helse- og omsorgssystemene.  

 
 Sikre kritisk masse av europeiske virksomheter, spesielt 

SMBer, som driver anvendt forskning og innovasjon av IKT-
baserte produkter og tjenester for eldre.  
 

 Stimulere til privat investering og bedre mulighetene for 
industrialisering og kommersialisering gjennom å utvikle 
felles rammeverk, standarder og retningslinjer.  



Nasjonal strategi for IKT-FoU (2013-2022) 

 IKT-forskning og utvikling 
 Styrke den grunnleggende forskningen med vektlegging av 

kvalitet  
 Økt satsing på grensesprengende og banebrytende 

forskning 
 Internasjonalisering og tverrfaglig samarbeid  

 IKT som muliggjørende teknologi og driver 
for vekst og innovasjon i næringsliv og 
offentlig sektor  

 IKT for tre prioriterte samfunnsområder:  
 Offentlig sektor 
 Helse og omsorg  
 Samfunnssikkerhet 



Forskningsrådets satsing på IKT-FoU 

 Bred satsing - teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora 

 Forskningsrådets investerer årlige ca. 800 MNOK i IKT FoU 

 Investeringene og forvaltes av flere programmer og type 
virkemidler 

 VERDIKT er største bidragsyter med ca. 160 MNOK i året 

 Forskningsrådet planlegger ny satsing (IKT2025) fra 2015 



VERDIKT (2005–2014)  

 VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i 
IKT) er Forskningsrådets store program for IKT-
forskning. 

 Har støttet en rekke prosjekter som har hatt fokus 
på universell utforming og tilgjengelighet, bl.a.: 
 Universell Utforming i Multimodale Grensesnitt 

 RHYME - Co-creation through tangible interaction and 
music 

 Stemmestyring i multimodal dialog 

 eGovernment Monitor 

 Inclusive identity management in new social media 

 



Målsetting for IKT2025 

 Den overordnete målsettingen med IKT-2025 er å utnytte det 
muliggjørende potensialet i IKT som driver for økt innovasjon i 
næringslivet og offentlig sektor til det beste for samfunnet 
 

 Dette skal gjøres ved å  
 utvikle sterke og internasjonalt konkurransedyktige 

forskningsmiljøer på områder der Norge har særskilte 
forutsetninger og behov.  

 dyrke frem dristighet og grensesprengende forskningsresultater i 
porteføljen 

 bidra til utdanning og kompetansebygging 
 omsette forskningsresultater i anvendelser gjennom tett 

integrasjon mellom relevante aktører 



Prioriterte forskningstemaer 

 Kompleksitet og robusthet  
 Handler om kompleksitet og robusthet i samhandling mellom menneske 

og maskiner, og i interaksjon mellom teknologi og samfunn 
 

 Data og tjenester overalt  
 Handler om produksjon og tilgjengelighet av data og tjenester overalt i 

samfunnet 
 

 Et trygt informasjonssamfunn  
 Handler om informasjonssikkerhet, sårbarhet, beredskap og personvern 

 
 Grensesprengende IKT 

 Handler om dristighet og samspillet mellom IKT og andre fag og 
teknologier 

 
 
 



Fire strukturelle hovedelementer 
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Ansvarlig forskning og innovasjon 

 Morgendagens IKT-forskning og -utvikling må bidra 
til innovasjon og anvendelser basert på etiske, 
kulturelle, helsemessige og miljømessige 
perspektiver til det beste for samfunnet og den 
enkelte. 

 Eksempler på viktige temaer er personvern, 
datasikkerhet, digitalt medborgerskap/universell 
utforming og miljøovervåking. 

 Det må legges til rette for en bred samfunnsdialog 
rundt sentrale temaer, inklusive møteplasser som 
involverer forskere, næringsliv og 
interesseorganisasjoner. 



Fra EU kommisjonens definisjon 

 Responsible Research and Innovation means that 
societal actors work together during the whole 
research and innovation process in order to better 
align both the process and its outcomes, with the 
values, needs and expectations of European 
society. 

 RRI is an ambitious challenge for the creation of a 
Research and Innovation policy driven by the 
needs of society and engaging all societal actors 
via inclusive participatory approaches. 
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