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Forord fra styret
2019 har vært et innholdsrikt år Stiftelsen Dam, der kvalitetssikring, navneendring og spillpolitikk har
preget arbeidet. Allerede i første kvartal ble det gjort vedtak i styret, som har blitt definerende for
stiftelsens utvikling. Særlig gjelder dette stiftelsens strategi og arbeid med omdømmebygging.
Stiftelsen har ved hjelp av medlemsorganisasjonene kommet fram til et godt og robust navn, som alle
organisasjonene stiller seg bak. Navnet Dam er et akronym som står for «deltakelse, aktivitet,
mestring». Disse begrepene gjør stiftelsens forståelse av helsebegrepet tydeligere, og bidrar til å
inkludere alle organisasjonene.
Stiftelsen Dam har i 2019 delt ut midler gjennom de tre ordinære programmene Ekspress, Helse og
Forskning. I tillegg har stiftelsen introdusert pilotprogrammet Utvikling som ble svært godt mottatt med
mange søknader fra organisasjonene. Utdeling av disse midlene ble vedtatt i februar 2020. Sekretariatet
og styret har gjennom året arbeidet med å implementere vedtatt strategi. Blant annet har det vært
arbeidet med en helt ny vurdering av søknadene på Forskning. Flere vurderinger av søknadene skal bidra
til at vi får en enda mer rettferdig og faglig fundert vurderingsprosess i Forskning. Læring og
kvalitetsforbedringer er et kontinuerlig arbeid. Dette arbeidet vil derfor fortsette også framover.
Årsmeldingen for 2019 viser en del av arbeidet som er gjort i stiftelsen det siste året. Styret ønsker å
takke sekretariatet for innsatsen og det gode samarbeidet. Uten et godt fungerende sekretariat vil ikke
stiftelsen ha så stor oppslutning blant søkere, organisasjoner, politikere, fagfolk og alle andre som er
opptatt av en kunnskapsdrevet og innovativ frivillighet.
I skrivende stund er det krevende tider i Norge og verden med pandemi som for alvor preger samfunnet,
organisasjonene og helsetjenestene. De frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene har allerede
tatt og vil gjøre en betydelig innsats for å gjøre folks hverdag bedre i en svært vanskelig situasjon for
mange. Det er behov for vår del av frivilligheten og for stiftelsens bidrag til organisasjonenes stadige jakt
på å få mer kunnskap og mer deltakelse for gode liv.
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1. Hva går midlene til?
Stiftelsen Dams midler ble fordelt gjennom tre ordinære programmer i 2019:
Helse
Helseprosjekter og -tiltak med varighet på inntil tre år, rettet mot målgrupper i Norge som fremmer
levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
● Utlysning:
2. januar og 2. juni
● Søknadsfrister: 15. mars og 15. september
● Tildelinger:
15. juni og 15. desember
Forskning
Helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse,
mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
● Utlysning:
1. mars
● Søknadsfrister: 1. juni
● Tildeling:
15. oktober
Ekspress
Små, enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med
enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.
● Utlysning: 2. januar og 2. juni
● Søknadsfrister: 15. mars og 15. september
● Tildelinger: 15. mai og 15. november
Utvikling
Pilotprogram som retter seg mot forsknings- og utviklingsprosjekter og som skal prøves ut i perioden
2019-2021 med to tildelinger. Det ble sendt inn 131 skissesøknader innen fristen 15. september. Av
disse ble 34 invitert til å sende inn fulle søknader, hvilket alle gjorde innen fristen 15. desember. Første
tildeling vil finne sted 15. februar 2020 og styret har vedtatt en ramme på 20 millioner kroner, eksklusive
administrasjonstillegg. Hovedårsaken til at de totale tildelingsrammene har gått noe ned i 2019 skyldes
at denne tildelingen ble to måneder utsatt i forhold til opprinnelig plan.

1.1. Tildelingsrammer for programmene
Styret vedtar rammer for tildelingen av midler innenfor de tre programmene Helse, Forskning og
Ekspress i forbindelse med budsjettbehandlingen. For tildelingene på våren tar man utgangspunkt i
føringene fra statsbudsjettet, og i revidert budsjett vedtas endelige rammer høsttildelingene.
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Tabell 1: Budsjetterte tildelingsrammer i millioner kroner for de ulike programmene
2019
2018
2017
2016
2015
Helse
144,6
154
143
92
134
Forskning
82,7
80
78
74
72
Ekspress
12
12
12
10
5
Til alle prosjekter, utenom Ekspress, følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som
har søkt om prosjektet. Medlemsorganisasjonene får 20 prosent administrasjonstillegg av bevilgningene
opp til fem millioner kroner, deretter ti prosent av det overskytende. De øvrige søkerorganisasjonene får
ti prosent av hele bevilgningen. Selve utbetalingen av administrasjonstillegget foretas først i juni i det
påfølgende året, når midlene fra Norsk Tipping mottas.
Tabell 2: Budsjettert administrasjonstillegg i millioner kroner
2019
2018
2017
Budsjettert administrasjonstillegg
37,1
34,0
24,0
Videre i årsmeldingen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom ikke annet er påpekt.

1.2 Fordeling av midlene i 2019
Flere har interesse av detaljert informasjon om Stiftelsen Dams tildelinger. Stiftelsen ønsker å være så
transparent som mulig for å sikre innsyn i programmene. Styret, kontrollutvalget og
søkerorganisasjonene har spesiell interesse av å vite i hvilken grad tildelingene skjer i henhold til
vedtatte utlysninger. Sekretariatet trenger mye informasjon til intern kvalitetskontroll.
Fagutvalgsmedlemmene ønsker informasjon om egne vurderinger. Statlige organer (som
HelseOmsorg21-monitor) ønsker informasjon om hvilken type forskning det deles ut penger til.
I forbindelse med alle tildelinger gjøres det derfor en betydelig mengde analyser. I denne beretningen
deles de mest grunnleggende oversiktene, mens utfyllende informasjon er samlet på dam.no/statistikk.

1.2.1 Fordeling per program
I tabellene under finnes informasjon om nye søknader, innvilgelser og innvilgelsesandeler, både for
antallet søknader og søknadssummer.
Tabell 3: Antall nye søknader, antall innvilgelser og andel innvilgelse av søknadsantall i 2019
Program

Søknader

Innvilgelser

Andel

Helse

944

189

20 %

Forskning

271

36

13 %

Ekspress

1498

513

34 %

Totalt

2713

738

27 %

6

Tabell 4: Totalt søknads- og innvilgelsesbeløp (i millioner kroner) og andel innvilgelse av søknadssum i
2019
Program

Søknader

Innvilgelser

Andel

Helse

436,7

91,7

21 %

Forskning

207,1

27,9

13 %

Ekspress

37,0

12,1

33 %

722,3

131,7

18 %

Totalt

For de pågående prosjektene ble det sendt inn totalt 182 fremdriftsrapporter (112 i Helse og 70 i
Forskning), hvorav alle ble godkjent. Totalt 107,1 millioner kroner ble delt ut til pågående prosjekter
(52,6 i Helse og 54,5 i Forskning).

1.2.2 Oversikt over organisasjoner som fikk tildelt midler
142 organisasjoner fremmet totalt 2.713 søknader om nye prosjekter i 2019. 70 organisasjoner fikk
innvilget midler til totalt 738 nye prosjekter. Det gir en total tildelingsprosent på 27. I tillegg fikk 182
prosjekter midler til prosjektår to eller senere.
I vedleggene finnes komplette lister over alle organisasjonene som fikk innvilget midler og hvor mye de
fikk innvilget, for hvert av de tre programmene.

1.2.3 Utvikling over tid
I grafene under presenteres noen av de mest sentrale tallene. For detaljert oversikt se
dam.no/statistikk.
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Figur 1: Akkumulert antall søknader og innvilgelser 2010-2019 (med akkumulerte tall fra 1997).

Figur 2: Antall nye søknader per program og totalt, 2012-2019.
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Figur 3: Innvilgelse av nye søknader, alle programmer, i antall og andel, 2012-2019.

Figur 4: Søknadssum for nye søknader i millioner 2015-kroner, per program og totalt, 2012-2019.
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Figur 5: Innvilget sum i millioner 2015-kroner, 2012-2019.

1.3 Utlysninger

I 2019 gikk stiftelsen over fra å bruke begrepet «retningslinjer» til å bruke «utlysninger» om
dokumentene som beskriver hvem som kan søke på hva og etter hvilke kriterier søknadene blir vurdert.
Det publiseres egne utlysninger for hvert av programmene, men strukturen er den samme i alle.
I 2019 ble det også innført felles vurderingskriterier og en felles karakterskala for alle programmene, noe
som gjør utlysningstekstene vesentlig mer like og forhåpentligvis enklere å forstå for søkerne.
Alle vesentlige endringer i utlysningstekstene vedtas av styret og gjeldende utlysninger finnes til enhver
tid på www.dam.no/utlysninger.

1.4 Slik behandles søknadene
Alle nye søknader behandles av ulike fagutvalg som vurderer søknadene opp mot utlysningen
(www.dam.no/utlysninger). I 2019 ble det besluttet å bruke felles vurderingskriterier og en felles
karakterskala (1-7) for alle programmene.
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Kriteriene er:
1. Soliditet - Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte
arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
2. Virkning - Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av
resultater og utnyttelsen av dem.
3. Gjennomføring - Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert
kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).
4. Stiftelsens prioriteringer - I hvilken grad prosjektet oppfyller de spesielle prioriteringene styret
har nedfelt i utlysningen (som for eksempel frivillighet, brukermedvirkning og
søkerorganisasjonens rolle i prosjektet).
Nøyaktig hvordan søknadsbehandlingen skal foregå beskrives i detalj i fagutvalgenes instrukser
(www.dam.no/instrukser) og rutinebeskrivelsene for søknadsvurdering
(www.dam.no/rutinebeskrivelser). Fagutvalg Forskning behandler også søknader fra prosjekter som
søker om midler til sitt andre eller tredje år. Innenfor området Helse behandles søknader om midler til
år 2 og år 3 administrativt, med konsultasjon av fagutvalget ved behov. Ekspress-prosjekter tildeles for
ett år, med kun én søknadsrunde per prosjekt. Styret vedtar endelig innstilling for alle tildelinger.

1.4.1 Fagutvalg Helse vår og høst
Programmet Helse har to fagutvalg (vår og høst) som hver består av 24 medlemmer (se vedlegg for liste
over medlemmene). Utvalgene ble oppnevnt av styret for tre år på styremøtet i februar 2017. De består
av en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer, og representerer høy og variert fagkunnskap. Fire av
medlemmene sitter i begge utvalgene.
I søknadsvurderingen ble hver søknad innledningsvis vurdert av tre forskjellige medlemmer, uavhengig
av hverandre. Gjennomsnittskarakteren la grunnlaget for om søknaden ble avslått, innvilget eller om
den gikk videre til fornyet vurdering og plenumsbehandling under fordelingskonferansen.
Tabell 5: Nøkkelinformasjon for Helse vår og Helse høst 2019
Helse vår 2019

Helse høst 2019

7. og 8. mai

6. og 7. november

48,8 millioner kroner

42,9 millioner kroner

Søknader

513

431

Innvilgelser

102

87

Tildelingsprosent

20

20

478.000 kroner

493.000 kroner

Fordelingskonferanse
Bevilget sum*

Snittsum, innvilgede prosjekt
*) Eksklusive administrasjonstillegg
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1.4.2 Fagutvalg Forskning
Fagutvalget for Forskning består av 21 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene), inkludert to
brukerrepresentanter og en leder. 18 fagutvalgsmedlemmer er satt sammen i ni par, og søknadene
fordeles parvis slik at de to utvalgsmedlemmer i hvert par vurderer de samme søknadene.
I søknadsvurderingen ble hver søknad innledningsvis vurdert av to medlemmer, på en skala fra 1 til 7
(hvor 7 er best), uavhengig av hverandre.
Basert på vurderingene i runde 1 ble de 117 høyeste vurderte søknadene sendt videre til fornyet
vurdering i runde to. De søknadene som ikke gikk videre fikk avslag.
I runde to møttes medlemmene i fagutvalget til en fordelingskonferanse, hvor parene først gjennomgikk
sine søknader i fellesskap, før alle medlemmene møttes til plenumsbehandling av søknadene.
Brukerrepresentantene (som par) vurderte også søknadene og dersom søknadene sto likt (basert på
karakteren til fagpersonene), ble karakteren til brukerrepresentantene avgjørende.
Tabell 6: Nøkkelinformasjon for Forskning 2019
Forskning 2019
Fordelingskonferanse
Bevilget sum*

18.-20. september
53,1 millioner kroner

Søknader

271

Innvilgelser

36

Tildelingsprosent

13

Snittsum, innvilgede prosjekt

764.000 kroner

*) Eksklusive administrasjonstillegget

1.4.3 Fagutvalg Ekspress
Fagutvalget for Ekspress består nå av 14 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Utvalget
ble oppnevnt høsten 2017 og har en oppnevningsperiode på tre år.
I søknadsvurderingen ble alle søknadene vurdert av to utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre.
Gjennomsnittsskåren avgjorde om et prosjekt fikk midler eller ikke. I 2019 ble det gjennomført to
søknadsrunder med en ramme på seks millioner vår og høst.
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Tabell 7: Nøkkelinformasjon for Ekspress vår og Ekspress høst 2019
Ekspress vår 2019

Ekspress høst 2019

6,0 millioner kroner

6,1 millioner kroner

Søknader

909

589

Innvilgelser

256

257

Tildelingsprosent

28

44

24.770 kroner

24.674 kroner

Bevilget sum

Snittsum, innvilgede prosjekt

1.4.4 Kontrollutvalget
Når fagutvalgene har levert sin innstilling vurderer Stiftelsen Dams kontrollutvalg om
søknadsbehandlingen og tildelingen har skjedd i henhold til Stiftelsen Dams vedtekter, utlysninger og
instrukser. Kontrollutvalget avgir beretning til styret om hver enkelt tildeling og avgir også en samlet
beretning for alle tildelinger innen et kalenderår som følger saken om årsregnskapet.

1.5 Elektronisk søknadssystem
Damnett er Stiftelsen Dams eget elektroniske søknads- og prosjekthåndteringssystem. Det ble påbegynt
i 2012. Brukernes tilbakemeldinger og endringer i stiftelsens søknadsbehandling gjør at systemet er
under kontinuerlig utvikling. 2019 inkluderte følgende ressurskrevende utviklingsprosjekter i Damnett:
● Ny søknadsbehandling for Forskning.
● Omlegging til helt ny webløsning for alle eksterne brukere.
● Endring av fremdriftsrapporteringen for Forskning og Helse.
● Felles vurderingskriterier og -skjema for alle programmer.
● Utvikling av oppgaveflyten for fagutvalgene for Helse, hovedsakelig relatert til
fordelingskonferansen.
● Endring fra avslagsbegrunnelser til innsyn i vurderinger på Helse-søknadene.
Både søkere, prosjektkoordinatorene og fagutvalgsmedlemmene er gjennomgående fornøyd med
systemet. I siste undersøkelse blant søkerne i Helse (høst 2019) svarte 74 prosent at de var fornøyd eller
svært fornøyd med Damnett (n=192).
I pilotprogrammet Utvikling er det benyttet et annet søknadssystem. SurveyMonkey Apply er en løsning
som leveres av verdens største tilbyder av nettbaserte spørreundersøkelser, canadiske SurveyMonkey.
Løsningen ble valgt fordi den er svært rimelig og fordi det ville tatt for lang tid å utvikle denne løsningen
i Damnett. Søknadsskjemaene og søknadsflyten ble bygget av sekretariatet selv.
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1.6 Fra avslagsbegrunnelser til innsyn i vurderingene
I 2019 ble det gitt begrunnelser for avslag på søknadene i programmet Helse vår, en praksis som startet i
2016. Hensikten med en slik ordning er å gi informasjon om de viktigste grunnene til at en søknad ikke
ble innvilget, og være til hjelp for å skrive en bedre søknad neste gang. Dette har vært et svært
ressurskrevende arbeid for sekretariatet.
I løpet av 2019 ble det besluttet å legge om til mer innsyn i selve vurderingene slik at utarbeidelse av
denne type avslagsbegrunnelser ikke lenger er nødvendig. Målet var å utvikle dette slik at det var klart
til Helse høst 2019. I disse avslagene fikk søker og organisasjonene innsyn i alle vurderingene, det vil si
karaktersettingen på de fire kriteriene og gjennomsnittskarakteren. Etter hvert skal dette utvikles med
innsyn også i de kommentarene fagutvalgsmedlemmene legger inn.
Det har vært svært få reaksjoner fra søkerorganisasjoner og søkere på denne omleggingen, noe som
tyder på at dette er tatt godt imot. Planen er å innføre denne typen tilbakemelding også i de andre
programmene og håpet at innsyn i vurderingene oppfattes positivt også i fortsettelsen, og at det blir et
viktig bidrag til å skrive bedre søknader.

1.7 Kvalitetssikring og forskning
Stiftelsen Dam gjør regelmessige og systematiske vurderinger av søknadsbehandlingen. Grunnlaget for
vurderingene inkluderer tilbakemeldinger fra organisasjonene, analyser av søknadsbehandlingen,
gjennomgang av andres forskning og spørreundersøkelser rettet mot alle sentrale interessenter. Når
viktige endringer gjøres tas det også sikte på å teste effekten av dem før de innføres.
Målsetningen er at disse vurderingene og analysene skal bidra til å gjøre programmene så treffsikre som
mulig og at de skal være av en slik kvalitet at de også kan brukes i forskningsøyemed, slik at de kan
danne grunnlag for vitenskapelige artikler.
I 2019 fullførte stiftelsen en studie der det ble sett nærmere på hvilken effekt strukturerte
tilbakemeldinger til fagutvalgsmedlemmene har på graden av enighet dem imellom. Studien skal
presenteres på en vitenskapelig konferanse i Valencia i mars 2020. Les mer om studien på
dam.no/feedback og om kvalitetssikringsarbeidet på dam.no/kvalitetssikring.

1.7.1 Analyser av søknadsvurderingen
Ved å sammenlikne søknadsbunken med de innvilgede prosjektene, kan man se om det er systematiske
skjevheter i måten Stiftelsen Dam fordeler midlene på. Hvis det for eksempel avdekkes at noen
aldersgrupper eller noen helseområder er overrepresentert (sammenlignet med hva det søkes om), er
det grunn til å undersøke hva årsaken er.
Resultatet av noen av disse analysene kan ses på dam.no/statistikk, og de viser gjennomgående at det
ikke er store skjevheter i tildelingene til stiftelsen. Det er for eksempel slik at små organisasjoner har like
høy tildelingsprosent som de store, relativt til andelen søknader.
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Tabell 8: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter organisasjonsstørrelse (basert på
inntektsklassene Frivillighet Norge bruker) for programmene Helse og Forskning i 2019
Organisasjonsstørrelse

Søkt (n=1215)

Innvilget (n=225)

Inntektsklasse 3 1-5 mill

3%

2%

Inntektsklasse 4 5-10 mill

5%

5%

Inntektsklasse 5.1 10-20 mill

11 %

13 %

Inntektsklasse 5.2 20-50 mill

17 %

21 %

Inntektsklasse 6 50-100 mill

11 %

8%

Inntektsklasse 7 >100 mill

19 %

19 %

Ikke medlem

34 %

31 %

Et spørsmål som likner mye på det over, er om de som sender mange søknader får høyere uttelling.
Spørsmålet er ikke urimelig, for det kan tenkes at de som sender mange søknader blir ekstra drevne, og
som følge av dette oppnår høyere innvilgelsesandel. Eller man kan se for seg at det er de store
organisasjonene har kapasitet til å sende mange søknader og at disse også har midler til å ansette eller
leie inn profesjonelle søknadsskrivere.
Stiftelsen analyserte behandlingen av 3.667 søknader i Helse (fom 2016 tom vår 2019), og som det
fremgår av tabell 9 fant vi ingen tegn til dette. De fem organisasjonene som sendte flest søknader hadde
i snitt sendt 183 søknader hver, mens de 105 som sendte færrest søknader i snitt har sendt 2,6
søknader. Likevel har de hatt nøyaktig samme innvilgelsesandel (20 prosent). Innvilgelsesandelen er
nesten identisk for alle gruppene og når vi analyserer sammenhengen mellom antallet søknader og
innvilgelsesandelen er denne i praksis lik null (korrelasjonskoeffisient = .02)
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Tabell 9: Antall søknader og innvilgelsesandel (fra og med Helse 2016 til og med Helse vår 2019).
Rang (etter antall
sendte søknader)*

Gjennomsnittlig
antall søknader per
organisasjon

Gjennomsnittlig antall
innvilgelser

Innvilgelsesandel

1-5

183,0

37,4

20 %

6-15

96,9

20,5

21 %

16-30

45,9

10,5

23 %

31-50

21,8

4,7

21 %

51-89

10,0

2,2

21 %

90-194

2,6

0,5

20 %

*) Angir de organisasjonene som har sendt flest søknader. «1-5» betyr i dette tilfellet de fem
organisasjonene som har sendt fleste søknader.
Det er også slik at alle helseområder har tilnærmet lik andel innvilgelser (relativt til andelen søknader)
(Tabell 10) og at aldersgruppene prioriteres likt (Tabell 11) .
Tabell 10: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter helseområde for programmene Helse og
Forskning i 2019
Helseområde

Søkt (n=1215)

Innvilget (n=225)

1. Psykisk helse

31 %

33 %

2. Somatisk helse

21 %

20 %

3. Tiltak for bedre levekår

18 %

16 %

4. Tiltak for funksjonshemmede

22 %

24 %

5. Andre helseområder

7%

6%
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Tabell 11: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter aldersgruppe (som prosjektene retter seg
mot) for programmene Helse og Forskning i 2019
Aldersgruppe

Søkt

Innvilget

Barn (0-12)

11 %

10 %

Unge (13-19)

22 %

23 %

Voksne (20-66)

54 %

52 %

Eldre (67+)

13 %

14 %

Et annet sentralt kvalitetsmål er graden av enighet mellom fagpersonene som vurderer søknadene. Selv
om det må forventes (og kanskje til og med er ønskelig) at personer som vurderer samme søknad ikke er
hundre prosent enige, er enigheten i dag lavere enn ønskelig. Det kan blant annet være en indikasjon på
at utlysningene er utydelige eller at opplæringen ikke er god nok. At enigheten er lavere enn man skulle
ønske er en utfordring de fleste finansiører både i Norge og utlandet har. Stiftelsen Dam har lagt til rette
for å teste ut tiltak for å gjøre noe med dette og programsjef Jan-Ole Hesselberg er i gang med et PhDprosjekt ved UiO med dette som tema. Kreftforeningen, Norges forskningsråd og Kavlifondet deltar også
i prosjektet, i tillegg til Stiftelsen Dam.

1.7.2 Spørreundersøkelser
Faste og strukturerte spørreundersøkelser er nytt for Stiftelsen Dam og for 2019 ble det gjennomført
undersøkelser rettet mot alle våre viktigste grupper:
● Prosjektkoordinatorer
● Generalsekretærer i medlemsorganisasjonene
● Søkere og prosjektledere
● Fagutvalg Helse
● Fagutvalg Forskning
Målsetningen med disse undersøkelsene er å sørge for at tilbakemeldingene knyttet til de sentrale
problemstillingene hos stiftelsen og organisasjonene settes i system og blir sammenlignbare fra år til år.
Slik kan Stiftelsen Dam lettere navigere i den retningen medlemsorganisasjonene ønsker.
De viser gjennomgående høy tilfredshet med Stiftelsen Dam generelt, sekretariatets brukerstøtte og
med søknadssystemet Damnett.
På hovedspørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med søknadsprosessen generelt sett?» svarte
totalt mellom 80 og 93 prosent at de var «fornøyd» eller «svært fornøyd».
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Oppsummeringer av de viktigste spørsmålene og grafiske fremstillinger av svarene finnes på
dam.no/undersokelser.

1.7.3 Kartlegging av henvendelser
Høsten 2019 registrerte sekretariatet henvendelsene fra søkerne og organisasjonene. Målsetning var å
kartlegge hvilke spørsmål som stilles og deretter bruke dette for å tilpasse informasjonen på nettsidene
og i søknadsskjemaene. Kartleggingen fortsetter i starten av 2020 og vil også danne grunnlag for et
opplæringsprogram rettet mot søkere.

1.8 Godkjenning av nye søkerorganisasjoner
I 2019 har 32 organisasjoner søkt om godkjenning som søkerorganisasjon. 15 organisasjoner fikk ja,
mens 17 fikk avslag. Ved utgangen av 2019 var det 198 organisasjoner med godkjent søkerrett i
Stiftelsen Dam.
Likebehandling av organisasjonene er rettesnoren i vurderingene, og retningslinjene som ble fornyet i
2016 følges. Det legges spesielt vekt på vedtektsfestet helseformål og at organisasjonen også må ha
helse som hovedvirksomhet, at organisasjonen må ha sitt virke minst på fylkesnivå og at organisasjonen
må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet. I tillegg har blant annet kravet til demokratisk
styringsstruktur vært sterkt vektlagt, slik styret har ønsket det.
Organisasjoner uten søkerrett har full anledning til å søke prosjektmidler i samarbeid med en allerede
godkjent organisasjon, der denne står som søker. Styret har også vedtatt at alle godkjente
søkerorganisasjoner må sende inn sine vedtekter, årsmelding og årsregnskap til fornyet vurdering hvert
femte år. Intervallene ligger inne på alle organisasjonene i Damnett.
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2. Brukerstøtte og oppfølging av prosjekter
Stiftelsen Dam har tett oppfølging av prosjektene som er tildelt midler. Dette gjøres gjennom
korrespondanse, telefonsamtaler, møter og kurs, både med prosjektledere og ulike representanter fra
søkerorganisasjonene (se også kapittel 5.2.2). Søknads- og saksbehandlingssystemet Damnett sikrer at
kommunikasjonen med alle involverte forenkles, dokumenteres og samles ett sted. Stiftelsens
arkiverings- og oppfølgingsrutiner blir kontinuerlig evaluert, og stadig mer av håndteringen blir forenklet
og digitalisert. Dette arbeidet vil også fortsette fremover.

2.1 Prosjektkoordinatormøter
Prosjektkoordinatorene fra medlemsorganisasjonene samles til to møter i året. I 2019 har dette vært to
halvdagsmøter med informasjon, erfaringsutveksling, nettverksbygging og tilbakemeldinger til
sekretariatet. Disse møtene er viktige også for sekretariatet for å få tilbakemeldingene fra
prosjektkoordinatorene som samlet forum.

2.2 Rådgivning
Gjennom hele året har sekretariatet en kontinuerlig rådgivningstjeneste for organisasjoner,
prosjektledere og potensielle søkere. Dette foregår i hovedsak via telefon, epost og noen egne møter.
De vanligste temaene der det er behov for assistanse, rådgivning og avklaringer er prosjektidéer,
søknadsskriving, tolkning av utlysning, spørsmål om avslag og hvordan forbedre søknader,
prosjektgjennomføring, søknad om endringer og ikke minst bruken av det elektroniske søknadssystemet
Damnett.
Kontakten med de ulike organisasjonene gir nyttig informasjon om hva som fungerer godt og dårlig
rundt søknadsprosess, oppfølging av prosjekter, rapportering og samarbeid.

2.3 Rapportering

Ettårige Helse- og Ekspress-prosjekter har ikke krav om noe rapportering før de leverer regnskaps- og
sluttrapport. Alle forskningsprosjektene og de flerårige helseprosjektene leverer fremdriftsrapport for å
utløse neste utbetaling.
For Helse er det innført kun én regnskapsrapportering ved prosjektslutt. Det gjør at antall regnskap som
skal sendes inn og gjennomgås er betydelig redusert. Det letter dette arbeidet både for organisasjoner
og sekretariatet. For Forskning leveres det fremdeles årlige regnskapsrapporter. Rapporter med mangler
krever ekstra oppfølging og skaper enkelte ganger noen utfordringer, men rutinene er forbedret slik at
prosessen og oppfølgingen er bedre sikret.
Ved endt prosjektperiode leveres det en sluttrapport. Sluttrapportene er viktige for
prosjektdokumentasjonen, og bidrar til spredning av erfaringer. Organisasjonene overholder stort sett
frister for rapporteringen, men i Forskning er det behov for en del utsettelser og rådgivning. Noe
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utsettelse skyldes sykdom, permisjoner eller andre forhold som forsinker. Sluttrapportene publiseres i
Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.
Det er innført automatisk påminnelse og purrerutiner for rapportering. Dette letter og kvalitetssikrer
oppfølgingsarbeidet ettersom rapporter og regnskap kan godkjennes raskere.
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3. Organisasjonen
Dette kapitlet presenterer Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner og demokratiske organer.

3.1 Medlemsorganisasjonene
Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene har bidratt med følgende
innskudd til grunnkapitalen:

Fra 1993:

Fra 1995:

Fra 1996:

Fra 1997:
Fra 1998:

Fra 2000:
Fra 2001:
Fra 2003:
Fra 2005:
Fra 2006:
Fra 2007:
Fra 2009:
Fra 2012:
Fra 2015:

Fra 2016:

Kreftforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Blindeforbund
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Rådet for psykisk helse
Redd Barna
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norsk Revmatikerforbund
Diabetesforbundet
Norsk Folkehjelp
ADHD Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Landsforeningen for Nyrepasienter
og Transplanterte
Norges Handikapforbund
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Døveforbund
Foreningen for hjertesyke barn
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Forbundet Mot Rusgift
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Ivareta – pårørende berørt av rus
Den Norske Turistforening
Norsk Epilepsiforbund
Hest og Helse
Mental Helse
Norges Parkinsonforbund
Dysleksi Norge
Cerebral Parese-foreningen
Unge funksjonshemmede

kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 200 000
kr 200 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 100 000
kr 400 000
kr 400 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 200 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
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Fra 2017:

Fra 2019:

Afasiforbundet i Norge
Mental Helse Ungdom
Psoriasis- og eksemforbundet
Norges Røde Kors
Norsk forening for slagrammede
Personskadeforbundet LTN

kr 100 000
kr 100 000
kr 100 000
kr 400 000
kr 100 000
kr 100 000

3.2 Representantskapets årsmøte
Det ordinære årsmøtet ble avholdt 21. mai 2019 på Gamle Museet i Oslo med totalt 53 deltakere fra 30
medlemsorganisasjoner og styret. Generalsekretær Henrik Persson fra HLF Hørselshemmedes
Landsforbund ble valgt til møteleder.
Representantskapets fremste oppgave er å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, gjennomføre valg,
fastsette godtgjørelse til styret, samt gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.
Styrets leder Ingrid S. Ross ønsket velkommen og innledet om de viktigste begivenhetene i Stiftelsen
Dam i året som hadde gått.

3.2.1 Årsmøtesaker
Årsberetning 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019
Representantskapet hadde ingen anmerkninger verken til årsberetning, regnskap eller budsjett.
Vedtektsendringer
De foreslåtte endringene i vedtektene ble enstemmig vedtatt. Det gjaldt navnebytte fra ExtraStiftelsen
til Stiftelsen Dam (se kapittel 5.1.2).
Opptak av nye medlemmer
To nye organisasjoner ble tatt opp som medlem i representantskapet, Norsk forening for slagrammede
og Personskadeforbundet LTN.
Valg
Det ble gjennomført vedtektsfestede valg av nye medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomité
og valg av revisor.

3.2.3 Medlemsmøter
Det har ikke vært avholdt egne medlemsmøter utover representantskapets årsmøte i 2019.

3.3 Styret
Styremedlemmene blir valgt av årsmøtet og har funksjonsperiode på tre år. Dessuten har Den Norske
Advokatforening fast styreplass, og deres representant i styret oppnevnes for tre år av gangen.
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Etter det ordinære årsmøtet består styret av følgende oppnevnte/valgte medlemmer:
Valgt styremedlem på årsmøte (2017-2019)
Leder interesse politiske avd. Merete Orholm, nestleder (fast møtende vara til 21.05.19)
Generalsekretær Henrik Peersen, vara
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund, Mental Helse, styremedlem
Prosjektleder Rune Helland, vara
Valgt styremedlem på årsmøte (2018-2020)
Generalsekretær Gry Lunde, ADHD Norge, styremedlem
Kontorleder Britt Kollstrøm, vara
Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud, Norges Astma- og Allergiforbund, styremedlem
Seksjonsleder Hogne Skogesal, vara
Valgt styremedlem på årsmøte (2019-2021)
Avdelingssjef Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen, leder (valgt for ett år)
Seksjonssjef for forebygging Jon Kirknes, vara
Generalsekretær Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød, styremedlem
Fagsjef Trine G. Kalstad, vara
Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, styremedlem
Organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witzø, vara
Ass. generalsekretær Jon-Richard Haugen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, styremedlem
Fagsjef Tone P. Torgersen, vara
Fast styremedlem:
Advokat Tore Roald Riedl, Den Norske Advokatforening, styremedlem
Advokat, Hanne Elmenhorst, vara
Jamfør stiftelsesloven er alle styremedlemmer personlig valgt/oppnevnt og personlig ansvarlig, og
representerer ikke sine medlemsorganisasjoner. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i
styret med minst 40 prosent, en målsetting som er oppfylt.
På årsmøtet 21. mai 2019 ble Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen) valgt som styreleder og Merete
Orholm (HLF Hørselshemmedes Landsforbund) valgt som nestleder.
Det ble avholdt åtte styremøter i 2019 (seks ordinære møter og to elektroniske). I forbindelse med
oktobermøtet ble det arrangert et todagers styreseminar i Berlin. Styret har også deltatt på årsmøtet i
mai. I løpet av året har styret behandlet 95 saker.
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3.4 Valgkomiteen
Valgkomiteen velges av årsmøtet for en treårsperiode. De er valgt for perioden 2018-2020.
Valgkomiteen består av følgende personer etter årsmøte i 2019:
Generalsekretær Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn, leder
Organisasjonskonsulent Jørn Madla Sibeko, Norsk Epilepsiforbund, medlem
Generalsekretær Mona Enstad, Multippel Sklerose Forbundet, medlem
Generalsekretær Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening, 1. vara
Fung. generalsekretær Michael Lindholm, Ivareta - Pårørende berørt av rus, 2. vara

3.5 Revisor
Revisor velges for ett år av gangen, jfr. Stiftelsen Dams vedtekter.
Revisjonsselskapet RSM Norge AS var Stiftelsen Dams revisor fra 2009. Etter ti år ble det foreslått et
skifte. Sekretariatet innhentet i samråd med valgkomiteen tilbud fra tre revisorfirmaer. BDO ble valgt
som ny revisor på årsmøtet

3.6 Finansutvalget
Finansutvalget oppnevnes av styret for en treårsperiode og er oppnevnt for perioden 2017-2019.
Utvalgets mandat er å bistå sekretariatet og styret med finansielle plasseringer. Utvalget besto av
følgende medlemmer:
Økonomisjef Anne Cecilie Graver Bjelke, Kreftforeningen, leder
Økonomisjef Rune Hagerup, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Økonomisjef Berit M. Dalvik, Norges Blindeforbund
Finansutvalget har hatt to møter i 2019. Foruten å følge plasseringene til Stiftelsen Dam, og de etiske
retningslinjene som er vedtatt, har finansutvalget gjort forberedelser til å legge ny strategi for
plasseringer. Finansutvalget får dessuten orienteringer om budsjettarbeid, årsregnskap og andre
relevante saker i stiftelsen hvor de rådgir sekretariatets økonomiske forhold.

3.7 Kontrollutvalget
Kontrollutvalget oppnevnes av styret for en treårsperiode og er oppnevnt for perioden 2019-2021.
Kontrollutvalget konstituerte seg selv ved oppstarten av perioden. Utvalget skal påse at retningslinjer
blir fulgt i forbindelse med tildelingene og avgir beretning for hver tildeling til styret.
Kontrollutvalget har innsyn i prosessene knyttet til utlysning, søknadsfrister og behandling av søknader,
og har i tillegg deltatt på fagutvalgenes fordelingskonferanser. Kontrollutvalget avgir også egen
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beretning for alle tildelinger innenfor et år som skal følge med i saksgrunnlaget for årsregnskapet til
årsmøtet.
Kontrollutvalget har hatt fem møter i 2019 (tre ordinære møter og to elektroniske). De har avgitt fem
beretninger til styret, i tillegg til egen beretning for 2019 som skal følge årsregnskapet.
Utvalget består av følgende medlemmer:
Johan Kr. Falk-Pedersen, leder
Vibeke Johnsen, medlem
Jon Jæger Gåsvatn. medlem
Gunveig Eide, medlem
Ingrid Tollånes, medlem
Annhild Mosdøl, vara
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4. Sekretariatet, administrasjon og økonomi
I 2019 har sekretariatet bestått av en stab med følgende medarbeidere:
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
Programsjef* Jan-Ole Hesselberg
Leder programdrift* Jan H. Gulbrandsen
Leder programutvikling* Ida C. Svege
Fagsjef Forskning Eli Drivdal
Rådgiver programdrift* Taran H. Søberg (fra 18. mars 2019)
Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten
Politisk rådgiver Anders Kjellevold
IT-leder Bergsvein Vollan
Controller* Stig Lidsheim (80 prosent stilling)
Kontorleder Eva Næss
Administrasjonssekretær Ann-Karin Olsen
Fagsjef Helse Jan Melby (til 31. mars 2019)
*nye stillingstitler fra 1.1.2020

4.1 Arbeidsmål og spesielle utfordringer
Sekretariatet har arbeidet innenfor vedtatt strategi for treårsperioden 2019-2021. På årsmøtet ble det
vedtatt nytt navn for stiftelsen (se kapittel 5.1.2) og implementeringen av ny strategi har stått sentralt i
sekretariatets arbeid.
Strategien har visjonen «Bedre helse og deltakelse for alle i Norge». Satsingsområdene ble definert som:
1) Sikre inntekter og bygge omdømme for stiftelsen
2) Involvere medlemsorganisasjonene mer
3) Arbeide med å øke kvaliteten i søknadsprosessene, herunder fagutvalgene
4) Være en modig og grensesprengende stiftelse.
Strategien med delmålene operasjonaliseres gjennom detaljerte tiltak beskrevet i en handlingsplan, som
behandles av styret. På styremøtet i desember 2018 la sekretariatet frem sak om måloppnåelse med
oppfølgingen av målene i handlingsplanen. Sekretariatet har utviklet oppfølgingsverktøy for å
implementere strategien gjennom årlige handlingsplaner og rapportering gjennom måloppnåelse. Dette
ble vedtatt av styret i februar 2019.

4.1.1. Sikre inntekter og bygge omdømme for stiftelsen
Arbeidet med å sikre inntektene for organisasjonenes prosjekter er stiftelsens viktigste oppgave. Dette
skjer gjennom å gjøre programmene godt kjent i det politiske miljøet og for befolkningen i hele landet. I
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2019 fikk stiftelsen nytt navn hvor akronymet deltakelse, aktivitet og mestring er nærmere beskrivende
for stiftelsens formål og prosjektene som støttes sitt innhold.
Rapporten om eventuelt bortfall av fremtidige inntekter fra Norsk Tipping, som ble lagt fram på
Arendalsuka 2019, var et viktig enkeltbidrag for å øke kunnskapsgrunnlaget for den aktuelle debatten
om den norske spillmodellen (se kapittel 5.7.1). Stiftelsen har jobbet politisk gjennom å løfte frem
prosjektene som finansieres gjennom stiftelsens programmer.

4.1.2. Involvere medlemsorganisasjonene mer
Stiftelsen har med stort hell involvert medlemsorganisasjonene i strategiarbeid og med innspill til
programmenes innretning med mer. Arbeidsgruppa nedsatt av styret startet sitt arbeid i 2019 med å
legge grunnlaget for det videre utviklingsarbeidet i den resterende delen av strategiperioden med mer
involvering av organisasjonene. I løpet av vinteren 2019/2020 skal alle medlemsorganisasjoner få besøk
til minst ett prosjekt, det som er kalt «Dam-tur». Hensikten er å bidra til å gjøre stiftelsens programmer
og profil bedre kjent og forankret i organisasjonene.

4.1.3. Arbeide med å øke kvaliteten i søknadsprosessene, herunder fagutvalgene
I 2019 har det vært et satsingsområde å øke kvaliteten i vurderingene av søknadene. Dette var siste
periode for fagutvalgenes oppnevningsperiode og nye fagutvalg oppnevnt. Særlig er
vurderingsprosessene for Forskning endret og forberedt gjennom året for utlysning sent i 2019. Hver
søknad vil få flere vurderinger og dermed en økt kvalitet i vurderingsprosessene. Ressursbruken går
dessuten ned totalt sett ved at det introduseres en prekvalifiseringsrunde med skissesøknader.
Automatisk innsyn i avslagene for prosjektene innen Helse-programmet ble også klart i 2019.
Dette har naturlig nok medført mye arbeid for sekretariatet og for dataleverandøren av Damnett.

4.1.4. Være en modig og grensesprengende stiftelse
Pilotprogrammet Utvikling ble utviklet og forberedt for søknadsfrist 15. september 2019. Det kom inn
langt flere søknader enn forventet, fra sterke og spennende fagmiljøer. Det skal gjennomføres en
evaluering av programmet. Det skal være brukermedvirkning i alle søknader og vi har nå
brukervurderinger av alle søknadene innen programmene Forskning og Utvikling. Dette er et
nybrottsarbeid hvor faktisk brukermedvirkning blir vurdert på brukernes premisser.

4.2 Nyansettelser i 2019
Anders Kjellevold ble ansatt som ny politisk rådgiver fra 1. januar 2019.
Taran Hagen Søberg ble ansatt som rådgiver programdrift, først i vikariat fra 18. mars 2019, deretter i
fast stilling fra 1. november 2019.

4.3 Personalpolitikk
Sekretariatet skal ha en effektiv bemanning med tanke på de oppgaver som utføres. Det ble utført cirka
11,8 årsverk i sekretariatet i 2019.
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Stiftelsen Dam har et sekretariat som etterstreber en god personalpolitikk. Det gjelder ryddige lønns- og
arbeidsvilkår samt et godt og trygt arbeidsmiljø. Statens personalhåndbok legges til grunn for de
ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er utarbeidet egen personalhåndbok for sekretariatet. Det ble
gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i mars og individuelle lønnssamtaler i juni. Det
gjennomføres regelmessige individuelle dialogmøter mellom generalsekretær og den enkelte ansatte
hver annen måned.
Det gjennomføres årlig vernerunde, vanligvis i løpet av mai. Det er i 2019 utarbeidet oppdaterte
rutinebeskrivelser. Disse skal oppdateres hvert år innen utgangen av januar måned, og dette ble
gjennomført i januar 2019.
Å forebygge sykefravær er viktig i et lite sekretariat. For å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og bidra
til bedre helse, får alle ansatte tilbud om refusjon av en del av dokumenterte utgifter til trening.
Stiftelsen har en avtale med lege som utfører en årlig helsekontroll for ansatte som ønsker det.
Sykefraværet blant de ansatte i 2019 var på 1,2 prosent, ned fra 2,6 prosent året før, noe som må
betegnes som tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.
Stiftelsen har avtale om kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte fra fylte 67 år, samt en
egen førtidspensjonsordning fra fylte 65 år. I tillegg er det gruppelivsforsikring og personalforsikring for
alle ansatte. Avtalen er hos Storebrand gjennom NHO-avtalen/medlemskapet i Abelia.
Det oppfordres til kompetansehevende kurs. Hvert år gjennomføres et faglig internseminar for hele
sekretariatet og årets seminar ble lagt til Geneve over tre dager i august, med besøk hos FN og Oak
Foundation foruten egne arbeidsmøter og feiring av tre medarbeideres runde dager.
Ved årets slutt var det seks kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet.

4.4 Miljø
Sekretariatet har en bevisst holdning til miljøet. Det tas gjennom praktiske tiltak sikte på ikke å bidra til
forurensning. Bruk av privatbil unngås normalt, og lokaliseringen til kontoret gjør at offentlig transport
nesten alltid er å foretrekke. Ragn-Sells henter avfall til makulering fra sekretariatet. Papir, plast og
glass/metall sorteres spesielt. Kopiering og postutsendelser eksisterer nesten ikke.
Utdatert datautstyr og annet spesialavfall blir levert til egne depoter for spesialavfall.

4.5 Lokaler
Sekretariatet holder til i leide lokaler i Akersgata 28 i Oslo. Fire av de ansatte deler kontor med andre, de
øvrige har egne kontorer. Det er to møterom og eget kjøkken med spiseplass for alle ansatte.
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4.6 Økonomi
Slik regnes overskuddsandelen fra Norsk Tipping ut, jfr. pengespillovens §10: Etter at grasrotandelen
regnes ut fra Norsk Tippings brutto omsetning, og premier og administrasjon av Norsk Tipping trekkes
fra, regnes overskuddsandelen til helse- og rehabiliteringsformål ut med 6,4 prosent. Inntektene
utbetales etterskuddsvis for det foregående året og det ble i lovforarbeidene bestemt at det hver januar
skal utbetales et forskudd (4/12 av antatt beløp) til Stiftelsen Dam. Inntektene fra Norsk Tipping i 2019
utgjorde 305,7 millioner kroner. Dette er det største beløpet noen gang mottatt til viderefordeling til
stiftelsens formål.
Regnskapet for 2019 ble avsluttet med totale anskaffede midler på 323.666.194 kroner (2018:
301.783.124), bevilgninger på 271.300.047 kroner (2018: 279.490.880 kroner), kostnader til oppfyllelse
av formålet på 278.525.941 kroner (2018: 285.517.065 kroner), og administrasjonskostnader på
6.471.790 kroner (2018: 5.491.547 kroner).
Resultatet var på 38.668.463 kroner etter tilbakeførte midler (2018: 10.700.244 kroner). De tilbakeførte
midlene for ikke igangsatte prosjekter lå i 2019 stabilt på 11.081.615 kroner (2018: 11.040.832).
Stiftelsens plasseringer fikk en avkastning på 17.382.717 kroner (2018: -1.018.460 kroner). Budsjettet
var på kr 6,0 millioner kroner. 2019 var et godt år for aksjemarkedet. Coronakrisen har så langt ført til at
aksjene igjen har gått kraftig ned. Pr. 16. mars 2020 har beholdningen en saldo for den totale porteføljen
på 198,7 millioner kroner. Ved årsslutt pr 31. desember 2019 var tilsvarende saldo på 205,5 millioner
kroner. Nedgangen har mindre effekt i stiftelsens regnskap siden aksjeandelen er begrenset opptil 25%
av plasseringene.

4.6.1 Bevilgning til prosjekter
Det ble bevilget 271.300.047 kroner til organisasjonene i de ordinære søknadsrundene i 2019 (2018:
279.490.880 kroner). Det innebar at Stiftelsen Dam hadde en utdeling i 2019 som totalt var lavere enn
for det foregående året. 20 millioner kroner ble overført til utdeling i februar 2020.
11,1 millioner kroner ble tilbakeført fra organisasjonene som følge av avbrutte prosjekter fra alle
programmene, herunder dobbeltfinansiering innenfor forskningsområdet. I 2018 lå dette tallet på 11,0
millioner kroner. Avsetningen til sikkerhet for flerårige prosjekter er på til sammen 139.423.000
millioner kroner per 31.12.2019.
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4.6.2 Sekretariat, organisasjon og utvalg
Driftskostnadene fordeler seg slik:
31.12.2018

Organisasjon og utvalg

31.12.2019

Revidert budsjett 2019

-4 150 452

-4 032 836

-4 904 000

Driftskostnader
sekretariat

-16 626 422

-18 771 332

-18 929 000

Kommunikasjon

-1 579 480

-1 955 649

-1 990 000

Andre kostnader

-276 478

-19 481

-88 000

Organisasjon og utvalg, sekretariat, kommunikasjon og andre kostnader beløper seg i regnskapet til
24.779.299 kroner (2018: 22.632.832 kroner). Dette er godt innenfor budsjettrammene. Rimeligere drift
av utvalgene, forskyvning av pilotprogrammet Utvikling og kostnadskontroll i sekretariatet har ført til
mindre kostnader enn lagt opp til i revidert budsjett.
Det vises til årsregnskapet for 2019 for mer informasjon.
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5. Kommunikasjon
Kommunikasjonsarbeidet i 2019 har i stor grad vært preget av to begivenheter; stiftelsens navneskifte
og det spillpolitiske arbeidet. Det overordnede målet med stiftelsens kommunikasjonsarbeid er økt
kjennskap til stiftelsens arbeid, samt godt omdømme, for å bidra til å bevare inntektene. Både
navneskiftet og det spillpolitiske arbeidet har vært svært viktig for å oppnå disse målene.

5.1 Omdømme
Det er Stortinget som avgjør fordelingen av overskuddet til Norsk Tipping, og derfor er det avgjørende at
politiske miljøer kjenner til stiftelsens arbeid. Kjennskap i den generelle befolkningen vil også styrke den
politiske bevisstheten, og det er derfor et mål å øke kjennskapen både i spesialiserte miljøer, som
fagmiljøer og politiske miljøer, men også i den generelle befolkningen.
Stiftelsen Dam skal være en åpen og etterrettelig aktør, som gir innsyn i både søknads-, vurderings- og
tildelingsprosessene og i sekretariatets arbeid for øvrig. Samtidig er det viktig å drive proaktivt arbeid for
å gjøre stiftelsens arbeid kjent. Stiftelsen ønsker å være en kunnskaps- og læringsarena.

5.1.1 Kjennskap
De to siste årene før stiftelsen skiftet navn ble det foretatt kjennskapsanalyser (Respons Analyse) av
daværende ExtraStiftelsen. Disse viste at det er lav kjennskap til stiftelsens virke eller som kjenner til at
Norsk Tippings overskudd går til helseformål. Tallene har vært stabile, og de sammenfaller også med
undersøkelser foretatt for flere år tilbake. Navneskiftet har derfor vært et viktig grep for å øke
kjennskapen til stiftelsen.
Fordi navneskiftet skjedde i september 2019 vil det være for kort tid til å måle kjennskap på det nye
navnet, og ny analyse vil derfor først bli gjennomført mot slutten av 2020. Målet det første året med
nytt navn er at «Stiftelsen Dam» skal bli et kjent navn blant organisasjonene. Deretter skal det jobbes
målrettet med å styrke kjennskapen både i fagmiljøer, politiske miljøer og i allmennheten for øvrig.

5.1.2 Navneskifte
Stiftelsen har i flere år jobbet mot en navneendring av stiftelsen, etter at eierskapet til Extra-spillet ble
overdratt Norsk Tipping i 2015. I 2017 foreslo styret å skifte navn til Helsestiftelsen, men forslaget hadde
ikke flertall i organisasjonene. Styret satte derfor ned en arbeidsgruppe, bestående av
generalsekretærer fra en rekke medlemsorganisasjoner, som blant annet skulle jobbe med å finne et
navn som alle organisasjonene kunne stille seg bak. Arbeidsgruppen leverte sin innstilling til styret i
januar 2019, der det ble foreslått at stiftelsen skifter navn til Stiftelsen Dam.
12. februar vedtok styret at stiftelsen skal skifte navn fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til
Stiftelsen Dam. Saken ble sendt videre til årsmøtet, som enstemmig vedtok navneendringen 21. mai
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2019. Navnet ble deretter godkjent av både Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregisteret, før styret gjorde
et endelig vedtak 11. juni 2019. Offisiell dato for navneendringen ble satt til 25. september 2019.
I perioden fra endelig vedtak fram til 25. september ble det jobbet med en rekke forberedende tiltak,
der hele sekretariatet var involvert. Blant annet måtte stiftelsen anskaffe nye domener (dam.no og
damnett.no), sosiale medie-konti måtte få nye navn og alle ansatte fikk nye epostadresser. Også
søknadssystemet fikk nytt navn (Damnett) og det ble endret navn på ordningen ExtraExpress (til
Ekspress). Logoen ble justert, men både fargekoder og fonter ble beholdt, for å bidra til gjenkjennelse.
Logoen er også tatt med inn i arbeidet med nytt navn og historiefortellingen til stiftelsen.
Alle ansatte har kommet med innspill til stiftelsens historie og historiefortelling, slik at denne skal gi et
riktig og godt bilde av hva stiftelsen er. I forbindelse med dette arbeidet ble det identifisert fire verdier
som stiftelsen skal jobbe for å oppfylle, og de er at Stiftelsen Dam skal være åpen, kunnskapsbasert,
inkluderende og modig. Historien om stiftelsen har også blitt spisset og tilpasset det nye navnet:
«Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som
skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.» I tillegg kan man ved
behov legge til «Stiftelsen Dam skal være åpen, kunnskapsbasert, modig og inkluderende» og/eller
«Stiftelsen Dam er en av Norsk Tippings overskuddsmottakere, og mottar 6,4 prosent av overskuddet.»
På lanseringsdagen hadde stiftelsen et lanseringsarrangement (se punkt 5.3.5).

5.2 Kommunikasjon med medlemsorganisasjonene
5.2.1 Kommunikasjonsforum
Det ble gjennomført ett møte i stiftelsens kommunikasjonsforum i 2019. Dette møtet handlet om hva
organisasjonene ønsker med forumet, og hvordan dette kan bidra til å gi et felles løft for
kommunikasjonsarbeidet. Det var bred enighet blant de som deltok at et fora for kommunikasjonsfaglig
diskusjon er det største behovet, og at det ikke er nødvendig å prioritere eksterne innledere.
Det har også vært noe aktivitet på Facebook-gruppen til kommunikasjonsforumet, men å løfte dette
foraet bør bli en prioritert oppgave i året som kommer.

5.2.2 Prosjektprofilering
Den viktigste måten stiftelsen bidrar til å løfte medlemsorganisasjonene på er gjennom felles
prosjektprofilering. I løpet av 2019 bidro sekretariatet til profilering av om lag hundre prosjekter, enten
gjennom prosjektbesøk eller ved at prosjekter fikk presentere seg på stiftelsens arrangementer. Særlig
gjennom «Dam-tur» har båndene til medlemsorganisasjonene blitt styrket, og flere samarbeid har
allerede blitt etablert i kjølvannet av disse besøkene.
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Det er et uttalt mål at stiftelsen skal forsøke å besøke/profilere minimum ett prosjekt i hver
medlemsorganisasjon hvert år. I 2019 fikk totalt 26 (av 38) medlemsorganisasjoner profilert et prosjekt
gjennom stiftelsen (totalt 69 prosjekter). Både prosjektbesøk og invitasjoner til konferanser og
seminarer gjøres i samarbeid med medlemsorganisasjonene.

5.3 Arrangementer
5.3.1 LEV VEL
Etter fem år som heldagskonferanse i Oslo ble det gjort et forsøk med å dele opp konferansen i kortere
arrangementer og på ulike steder i Norge i 2019. Bakgrunnen var synkende publikumstall på
heldagskonferansen, ønske om geografisk spredning og relativt høye kostnader sett opp mot
rekkevidden.
Totalt ble det derfor arrangert fem Lev Vel-seminarer i fem ulike byer (Bodø (november 2018), Ålesund,
Kristiansand, Hamar og Oslo). Temaet på seminarene var folkehelse, og de fire siste seminarene ble
arrangert sammen med Frivillighet Norge og deres Møteplass folkehelse. Arrangementene ble tatt godt
imot lokalt, og stiftelsen nådde ut til et langt større publikum enn tidligere heldagskonferanser. Det
anslås at det totale publikumsantallet lå på et sted mellom 250 og 350 deltakere. I Bodø, Ålesund,
Kristiansand og Hamar var seminarene på to timer (totalt fire med Frivillighet Norges del), mens
seminaret i Oslo var på tre timer (totalt seks timer med Frivillighet Norges del). Kostnadsrammen var
ikke høyere enn tidligere års konferanser, og det ble derfor besluttet å videreføre denne måten å
arrangere på også i 2020.
Seminarene ble lagt opp som en kombinasjon av akademiske og politiske innledninger, samt
prosjektprofilering. I tillegg presenterte stiftelsen søknadsordningene. Totalt ble 18 prosjekter profilert
gjennom Lev Vel 2019. Dette er en kraftig økning fra de foregående års konferanser.
Den største utfordringen viste seg å være at seminarene ble lagt til ettermiddagen (klokken 16-18), som
er et krevende tidspunkt å få publikum til. I 2020 vil det derfor gjøres forsøk med frokostseminarer.

5.3.2 Årsmøteseminar
Hvert år arrangerer stiftelsen et eget seminar etter årsmøtet. Hensikten med dette seminaret er å tilby
et faglig relevant arrangement for medlemsorganisasjonene (selv om møtet er åpent for alle). Dette
arrangementet har en mer politisk tilnærming enn stiftelsens øvrige arrangementer.
Årsmøteseminaret i 2019 handlet om ansvarlig spill og stiftelsens arbeid med spillpolitikk. Som forvalter
av spillemidler har stiftelsen et særlig ansvar for å bidra til en ansvarlig spillpolitikk. På bakgrunn av
dette inviterte Stiftelsen Dam til årsmøteseminar om spillpolitikk for å bidra til mer kunnskap og
bevissthet rundt finansieringen av stiftelsen.
På scenen sto blant annet direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, statssekretær i
Kulturdepartementet, Frida Blomgren (V) og forsker Ståle Pallesen fra Spillforsk ved UiB.
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5.3.3 Frokostseminar Trondheim
En oversikt over tildelingene den siste tiden viste en nedgang i antall prosjekter fra Trøndelag. I et forsøk
på å inspirere frivilligheten til å søke prosjektmidler ble det derfor arrangert et frokostseminar i
Trondheim. Det kom rundt 50 deltakere på arrangementet, der stiftelsen fortalte om ordningene og tre
prosjekter presenterte seg selv.

5.3.4 Arendalsuka
På Arendalsuka 2019 hadde stiftelsen to egne arrangementer, i tillegg deltok generalsekretær Hans
Christian Lillehagen i panel på to andre arrangementer.
Det første arrangementet handlet om spillpolitikk, og var et samarbeid mellom Stiftelsen Dam og Norges
Idrettsforbund. Her ble det lansert en rapport utarbeidet av Oslo Economics, som så på hva som vil skje
med finansieringen av norsk frivillighet dersom den norske enerettsmodellen erstattes med en
lisensmodell for pengespill (se også kapittel 5.7). Arrangementet ble avholdt i Tyholmen
frivillighetssentrals lokaler, og ble ledet av sportsredaktør i Nettavisen, Carina Alice Bredesen. Det var
omlag 70 personer i publikum. På scenen sto idrettspresident Berit Kjøll, styreleder i Stiftelsen Dam,
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen og senior partner i
Oslo Economics, Asbjørn Englund. I tillegg var det en paneldebatt der Tage Pettersen (H), Kari Henriksen
(Ap) og Grunde Almeland (V) deltok. Rapportlanseringen bidro til en rekke presseoppslag i både riks- og
regionsaviser (se kapittel 5.6).
Stiftelsens andre arrangement var et samarbeid mellom Fafo, Organisasjonen Voksne for barn og
Kronprinsparets fond, og handlet om ungdom og livsmestring. Generalsekretær Hans Christian
Lillehagen satt i et panel på arrangementet, som i stor grad handlet om et prosjekt støttet av stiftelsen
(Flyt – et livsmestringsprosjekt for ungdom). I tillegg deltok forskningsleder i Fafo, Jon Rogstad,
styreleder i Kronprinsparets fond, Kristin Halvorsen, direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla
Stoltenberg, generalsekretær i Voksne for barn, Signe Horn, daglig leder i Kronprinsparets fond, Irene
Lystrup, prosjektleder i Flyt, Monika Egeland Hammer og fagkoordinator i Organisasjonen Voksne for
barn, Merete Borg. Arrangementet var også fullt og rundt 200 personer var til stede. Arrangementet var
på Fafo-båten.
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen deltok også på lanseringen av Hjernerådets podkastserie om
hjernen og hjernehelse. Han satt også i et panel som diskuterte «utenfor-regnskapet», i regi av KS. Dette
kom som et resultat av at Stiftelsen Dam tidligere i 2019 etterlyste frivillighetens bidrag til å forebygge
utenforskap i dette regnskapet.
Stiftelsen Dam er svært godt fornøyd med oppmerksomheten og synligheten som ble oppnådd på
Arendalsuka 2019. Særlig handler dette om rapportlanseringen som i stor grad har vært avgjørende for
at stiftelsen nå er en betydelig aktør på det spillpolitiske feltet.
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5.3.5 Navnelansering
25. september 2019 skiftet stiftelsen navn til Stiftelsen Dam. For å markere navneskiftet hadde stiftelsen
et lanseringsarrangement på Skatten på Tøyen, der over hundre personer deltok. På arrangementet fikk
stiftelsen presentere det nye navnet, tre prosjekter presenterte seg på scenen, samt at det var lagt opp
til flere aktiviteter for publikum, der de ble gjort kjent med det nye navnet. På arrangementet lanserte
stiftelsen også «Dam-tur» som er et prosjekt der generalsekretær Hans Christian Lillehagen skal besøke
et av hver av de 38 medlemsorganisasjonenes favorittprosjekt, sammen med generalsekretær eller en
annen person fra organisasjonen. Hensikten er å forankre det nye navnet i medlemsorganisasjonene, og
sørge for felles profilering gjennom det nye navnet.

5.3.6 Forskningsseminar
11. november arrangerte Stiftelsen Dam årets forskningsseminar i samarbeid med Kreftforeningen på
Kulturhuset i Oslo. Temaet for seminaret var Interessekonflikter i brukermedvirkning. På seminaret
snakket professor emerita i allmennmedisin Kirsti Malterud, programsjef i Stiftelsen Dam Jan-Ole
Hesselberg, brukerrepresentant Ragnhild Bjørnebekk og seksjonssjef forskning i Kreftforeningen, Elin
Holter Anthonisen. Seminaret ble arrangert som et frokostseminar, og det var omtrent hundre
publikummere i salen.

5.3.7 Frivillighetens dag/Helseprisen
Stiftelsen Dam var for fjerde gang medarrangør av Frivillighetens dag, sammen med Frivillighet Norge.
Arrangementet skjer hvert år den 5. desember, og var i 2019 på Sentralen i Oslo. På arrangementet er
det også en prisutdeling, der Stiftelsen Dam deler ut Helseprisen. Vinneren av Helseprisen får et diplom
og en pengepremie på 50.000 kroner. Prisen gis til et prosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
Prosjektet som vinner må avsluttes det året prisen deles ut. Organisasjonene kan selv nominere
prosjekter. 15 av de nominerte blir plukket ut av sekretariatet, før en jury avgjør hvilket prosjekt som
vinner.
I 2019 var det prosjektet «Ekspedisjon 2019» i regi av Stiftelsen Veien ut som vant prisen. Juryleder og
stiftelsen styreleder, Ingrid Stenstadvold Ross og jurymedlem og leder av helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), delte ut prisen.
Stiftelsen Dam hadde også en egen fagsesjon med temaet sosial ulikhet, der målet var inspirasjon til nye
søknader, samt et minikurs i hvordan man søker midler fra stiftelsen. Tre prosjektledere fortalte om
sine prosjekter, og Stiftelsen Dam fortalte om sine ordninger. Arrangementet hadde en fin ramme, der
stiftelsens prosjekter og ordninger får god synlighet, som en viktig del av frivilligheten. Det planlegges å
videreføre samarbeidet også i 2020.
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5.4 Nettsider
Stiftelsens nettside (extrastiftelsen.no/dam.no) er stiftelsens primære kanal for ekstern kommunikasjon.
Trafikken på nettsiden økte med hele 27 prosent i 2019 sammenlignet med 2018.
Noen nøkkeltall:
● 27 prosent økning i antall sidevisninger (fra 313.326 i 2018 til 397.982 i 2019).
● 29 prosent økning i antall unike brukere (fra 88.982 i 2018 til 115.044 i 2019).
● 24 prosent økning i antall økter, det vil si hvor ofte folk besøker sidene våre (fra 145.788 i 2018
til 180.233 i 2019).
Den mest besøkte siden er www.dam.no/sok som beskriver søkeprosessen, men som i foregående år er
det stadig mer trafikk til redaksjonelle saker, det vil si innhold med nyheter fra og om stiftelsen, og til
prosjektsaker. Den mest leste redaksjonelle saken i 2019 var en sak med avstemming over hvilket
prosjekt som skulle vinne Helseprisen 2019. Dette var en sak som traff godt, og der publikum ble
involvert. Stiftelsen lykkes dermed i å skape oppmerksomhet rundt kjernevirksomheten, og det ligger et
stort potensiale i å videreutvikle innholdsproduksjonen.
I forbindelse med navneskiftet endret stiftelsen også url på hjemmesiden fra extrastiftelsen.no til
dam.no. Det ble også gjort en «finn og endre»-prosess på navnet, slik at «ExtraStiftelsen» ble endret
med «Stiftelsen Dam» i alt innhold på nettsidene (utenom i prosjektbiblioteket, som overføres
automatisk fra Damnett). Dette har bidratt til at stiftelsen har beholdt sin posisjon i søkemotorer, som
Google. Mye av nettsidetrafikken kommer fra sosiale medier og søkemotorer, slik at det har vært viktig
å være synlig i disse kanalene etter navneskiftet.
I forbindelse med endring av url ble det også gjort noe videreutvikling av nettsiden, blant annet
etablering av en egen søkefunksjon.

5.5 Sosiale medier
Stiftelsen Dams tilstedeværelse på sosiale medier er svært viktig for stiftelsens synlighet. Primært
profilerer stiftelsen produksjon av egne artikler om prosjekter og arrangementer, eller nyheter fra
stiftelsen. Facebook er stiftelsens viktigste profilerings-kanal i sosiale medier, men også Instagram og i
noen grad Twitter benyttes.
Ved utgangen av 2019 hadde Stiftelsen Dam totalt 13.184 følgere i sosiale medier, som var en økning på
cirka ti prosent fra 2018.
Disse fordelte seg slik:
● Facebook: 8.767 (731 nye følgere)
● Instagram: 1.739 (395 nye følgere)
● Twitter: 2.678 (35 nye følgere)
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Facebook og Instagram er de kanalene der stiftelsen i best grad når ut med sitt budskap, og det brukes
også noe penger på sponset innhold i disse kanalene. Det har vært særlig viktig å beholde synlighet etter
navneskiftet, og det ser i stor grad ut til at stiftelsen har lykkes med dette. Alle sosiale medie-konti
skiftet navn like etter navneskiftet, og det fører også til at om noen forsøker å tagge «ExtraStiftelsen», så
er det «Stiftelsen Dam» som kommer opp.

Aktivitet på Facebook 2019. Kilde: Sprout social

Aktivitet på Instagram 2019. Kilde: Sprout social

5.6 Presse
Totalt ble Stiftelsen Dam omtalt i 277 presseoppslag i 2019 med et potensielt publikum på 21,8
millioner, ifølge analysebyrået Retriever. Ingen av presseoppslagene om stiftelsen var negative. Det er
viktig å understreke at listen over antall presseoppslag ikke er utfyllende, da blant annet Dagens
Næringsliv ikke har avtale med Retriever, og dermed ikke telles med i analysen.
Primært jobber stiftelsen med proaktivt pressearbeid, det vil si at stiftelsen aktivt forsøker å selge inn
saker og/eller debattinnlegg til mediene. Omtalen av stiftelsen har i 2019 i hovedsak vært presseoppslag
om prosjekter som stiftelsen støtter, men stiftelsen har i større grad enn tidligere år lykkes med å nå
fram med innhold knyttet til stiftelsens politiske og faglige arbeid.
Under Arendalsuka 2019 lanserte stiftelsen en rapport kalt «Vurdering av virkninger ved å endre
enerettsmodellen for pengespill i Norge», sammen med Norges Idrettsforbund (se kapittel 5.7.1).
Rapporten fikk stor presseoppmerksomhet, blant annet i VG og Aftenposten. Under
lanseringsarrangementet hadde VG rapporten som hovedsak på sine nettsider, inkludert en egen
kommentarartikkel. Dagen etter lanseringen var rapporten tema for lederartikkelen i Aftenposten. I
tillegg ble rapporten nevnt i en rekke større og mindre presseoppslag i regions- og lokalaviser.
Rapporten har også blitt referert til i ulike sammenhenger senere, blant annet i Dagsnytt 18. Denne
typen presseoppslag er svært viktig, og har bidratt til at stiftelsen har markert seg som en betydelig
aktør på det spillpolitiske feltet.
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Ifølge Retriever er det også en relativt sterk økning i presseoppslag i riksmedier, regionsaviser og
fagpresse, fremfor lokalaviser. Det er også en økning i digitale medier fremfor papiraviser. Det betyr at
stiftelsen har et større potensielt publikum, og på den måten når bredere ut enn tidligere.

Antall presseoppslag og potensielt publikum 2019. Kilde: Retriever

Fordeling av presseoppslag 2017-2019. Kilde: Retriever
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Det er fortsatt et stort potensiale i å øke antall pressesaker for stiftelsen, og dette er et viktig
satsningsområde også fremover.

5.7 Politisk kommunikasjon
Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, som en del av tippenøkkelen.
Stortinget avgjør fordelingen i tippenøkkelen. Stiftelsen er derfor avhengig av politisk velvilje for å
beholde sin plass i tippenøkkelen. Det er stiftelsens overordnede politiske mål å sikre inntektene.
For å oppnå dette har stiftelsen flere delmål. Et mål er støtte til enerettsmodellen for pengespill i
partiprogrammene til stortingspartiene. Et annet mål er at stiftelsen er nevnt i statsbudsjettet. Videre
skal stiftelsens arbeid være kjent for sentrale politikere og andre aktører med påvirkningskraft overfor
beslutningstakerne på Stortinget.

5.7.1 Spillpolitikk
I 2019 har det politiske arbeidet vært fokusert på å sette dagsorden i spilldebatten, bygge kompetanse
om pengespill, styrke relasjonen til våre alliansepartnere og vinne støtte for vårt syn blant politikere.
Pengespilldebatten fikk våren 2019 ny aktualitet. Endringer i EU-regelverket, kombinert med politisk
vilje i regjeringen, ga ny giv i arbeidet med å stoppe ulovlig pengespillreklame fra utlandet. Som et
resultat av tidligere vedtak i Stortinget og handling i regjeringen kom det på plass restriksjoner mot
utenlandske spillselskapers aktiviteter i landet.
Samtidig gikk flere utenlandske spillselskap sammen og dannet en bransjeorganisasjon hvis formål er å
drive påvirkningsarbeid for innføring av lisensmodell for pengespill i Norge. Utenlandske spillselskaper
har lenge hevdet at innføring av lisens for pengespill vil gi både mer ansvarlig spill og høyere inntekter til
frivilligheten. Stiftelsen mener på sin side at påstanden er lite plausibel, og at enerettsmodellen best
ivaretar hensynet til ansvarlighet og sikrer inntekter for frivilligheten.
Som et bidrag til ordskiftet ga Stiftelsen Dam og Norges Idrettsforbund analyseselskapet Oslo Economics
i oppgave å utrede konsekvensene for frivillighetens økonomi ved overgang til en lisensmodell for
pengespill i Norge. Rapporten konkluderte med at innføring av lisens med stor sannsynlighet vil medføre
et betydelig økonomisk tap for frivilligheten, sammen med andre negative effekter som økt spillvolum
og mer spillreklame. Lanseringen foregikk på Tyholmen frivillighetssentral under Arendalsuka (se
kapittel 5.3.4.
For å styrke stiftelsens posisjon i debatten om pengespill og informere medlemsorganisasjonene har
sekretariatet i 2019 styrket egen kompetanse om spillavhengighet, pengespill og spillregulering.
Stiftelsen har deltatt på temamøter i regi av Oslo Universitetssykehus, Lotteritilsynet, og digitalforum,
møtt forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved UiB og deltatt på
årsmøteseminaret til Norsk forening for spillproblematikk.
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Sekretariatet har også deltatt på flere kontaktmøter i regi av Norsk Tipping og møtt representanter fra
Norsk Rikstoto for å holde stiftelsen oppdatert på utviklingen i disse selskapene.
På samme tid har stiftelsen satt tematikken på dagsorden. Stiftelsen har arrangert to møter om den
politiske utviklingen på spillfeltet for medlemmer. Spillavhengighet i et folkehelseperspektiv var tema
for fagseminaret Lev vel på Hamar i mars, mens ansvarlig pengespillpolitikk var tema for
årsmøteseminaret i mai. I tillegg er det ført dialog med flere medlemsorganisasjoner og
samarbeidspartnere om spillpolitikk. Den nevnte rapportlanseringen under Arendalsuka bidro til mye
oppmerksomhet rundt stiftelsens standpunkt.

5.7.2 Øvrig politisk arbeid
Sekretariatet følger den politiske utviklingen tett, med særlig fokus på helse- og kulturpolitikk.
Sekretariatet har i 2019 hatt et godt forhold til politisk ledelse i Kulturdepartementet og aktører i
administrasjonen som utarbeider spillpolitikk. I tillegg deltar sekretariatet på høringer og offisielle
høringsrunder der det er naturlig.
Stiftelsen Dam deltok på muntlige høringer i helse- og omsorgskomiteen og familie- og kulturkomiteen
på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Det ble i tillegg sendt skriftlig innspill til
forsknings- og utdanningskomiteen.
Stiftelsen Dam sendte inn høringssvar til forslaget om endringer i kringkastingsloven fra
Kulturdepartementet. Endringene gir Lotteritilsynet og Medietilsynet fullmakt til å stoppe ulovlig
pengespillreklame sendt fra utlandet, noe stiftelsen helhjertet støtter. Stiftelsen sendte videre inn
høringssvar til Kunnskapsdepartementets høring om justering av publiseringsindikatoren. Stiftelsen
støtter åpen forskning og mener derfor at nivådelingen i indikatoren må bort fordi den belønner
publisering i lukkede tidsskrifter.
I løpet av året har sekretariatet hatt møte med følgende politikere og rådgivere: Statssekretær i
Helsedepartementet Anne Bramo (Frp), byråd (Oslo) for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann
Hansen (Ap), stortingspresident Tone Trøen (H), stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V),
statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren (V), stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold
(KrF), rådgiver Idun Helle (V) og rådgiver Solveig Torsvik (Ap).
Følgende politikere har deltatt på arrangement i regi av Stiftelsen Dam: Stortingsrepresentanter Kari
Henriksen (Ap), Grunde Almeland (V), Tage Pettersen (H), varaordfører Ålesund kommune, Tore Johan
Øvstebø (KrF), ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre (H) og statssekretær i
Kulturdepartementet Frida Blomgren (V).
Sekretariatet har vært tilstede på møter og lukkede arrangement med følgende politikere: Elise
Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Ingvild Kjerkol, Anette Trettebergstuen, Rigmor Aaserud og Trond
Giske (alle Ap), Freddy Øvstegård (SV), Kjersti Toppe (Sp), Åse Michaelsen (Frp) og Silje Hjemdal (Frp).
Sekretariatet forsøker hele tiden å styrke båndet til naturlige alliansepartnere i og utenfor frivilligheten. I
2019 har sekretariatet hatt flere møter med generalsekretær Pernille Huseby i Actis. Videre har det vært
tett kontakt med med Norges Idrettsforbund og Røde Kors, og møter med Akan og Norsk musikkråd.
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Generalsekretær Hans Christian Lillehagen har hatt jevnlige møter med mange av de toneangivende
organisasjonene som er med i Stiftelsen Dam. Av andre kontakter kan nevnes samarbeidsmøte med
Nordforsk, deltakelse på Abelias nye forum for ideell sektor, og møter med den nye Stiftelsen Vi.
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VEDLEGG
Vedlegg: Organisasjonsoversikt
Tabell A. Alle organisasjoner som fikk innvilget prosjekter innen programmet Helse. Antall søknader
og innvilgelser og søknadssum og bevilget sum i hele tusen. Sortert alfabetisk.
Summene er for hele prosjektperioden, ikke bare for første år slik vi tidligere har rapportert dette.
Utvidede oversikter og statistikker finnes på dam.no/statistikk.

Organisasjon

Søknader Innvilgelser Søknadssum i 1000 Bevilget sum i 1000

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og
Behandling

7

0

12502

0

Actis

4

0

3297

0

ADHD Norge

10

1

3420

170

Afasiforbundet i Norge

10

2

3419

811

Ammehjelpen

2

1

1139

630

AURORA

1

0

40

0

Barnekreftforeningen

3

1

4550

1000

Blå Kors Norge

6

2

6890

1679

Brystkreftforeningen

1

0

450

0

Cerebral Parese-foreningen

4

1

2377

645

Den Norske Turistforening

9

1

7662

750

Diabetesforbundet

5

1

3133

695

Dissimilis Norge

7

0

4082

0

DNT - Edru Livsstil

2

0

560

0

Dysleksi Norge

9

0

2718

0

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

2

0

5550

0
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Fontenehus Norge

10

2

13315

2650

For Fangers Pårørende

7

1

2485

470

Forbundet Mot Rusgift

7

1

9692

120

Forbundet Tenner og Helse

2

0

900

0

Forening for autoimmune leversykdommer

1

0

720

0

Foreningen for barnepalliasjon - FFB

1

1

1104

1104

Foreningen for hjertesyke barn

2

0

266

0

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

2

0

634

0

Foreningen for Muskelsyke

2

0

1063

0

Foreningen rastløse bein

1

0

295

0

FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK

2

0

189

0

Foreningen Vi som har et barn for lite

3

0

544

0

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsm

2

1

2191

1800

Friluftsrådenes Landsforbund

3

0

4150

0

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

14

1

7676

102

Hest og Helse

3

0

753

0

HivNorge

2

0

2401

0

Hjelpekilden

4

0

3853

0

Hjernerådet

2

2

1895

1895

Hjernesvulstforeningen

1

0

250

0

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

34

5

22914

2171

HODEPINE NORGE

2

1

1135

695

Hospiceforum Norge

1

0

1000

0

Hvite Ørn Norge

2

0

1395

0
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IOGT i Norge

2

0

5100

0

ISAAC Norge

4

2

3793

1990

Ivareta - Pårørende berørt av rus

2

1

610

300

Junior- og barneorganisasjonen Juba

1

0

10

0

Juvente

6

4

880

413

Kirkens Bymisjon

20

3

35760

6600

Kirkens SOS Norge

3

1

2876

1080

Kiwanis

3

0

2434

0

Knappen Foreningen

3

0

2580

0

Kreftforeningen

7

0

13064

0

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte

1

0

185

0

Kristent Interkulturelt Arbeid

3

0

5050

0

Landsforbundet for kombinert syns- og

3

2

1701

1271

Landsforbundet for utviklingshemmede og

1

1

800

800

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

18

6

10191

3567

Landsforeningen for Huntington sykdom

1

0

300

0

Landsforeningen for Nyrepasienter og

4

0

608

0

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk

5

1

4530

550

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

6

3

2615

1074

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

8

0

5977

0

Landsforeningen uventet barnedød

6

4

1547

1231

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved

1

0

263

0

LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk

1

0

227

0

Lungekreftforeningen

1

0

275

0
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Lymfekreftforeningen

3

2

1235

940

MANNSFORUM

1

0

1000

0

Marfanforeningen

1

0

54

0

Mental Helse

54

11

52195

11184

Mental Helse Ungdom

24

6

35789

9270

MOMENTUM

3

2

1231

277

Morbus Addison Forening

1

0

480

0

Multippel Sklerose forbundet i Norge

11

2

3201

488

Munn -og halskreftforeningen

2

0

655

0

Nasjonalforeningen for folkehelsen

6

1

5058

1542

Norges Astma- og Allergiforbund

17

3

7516

1999

Norges Blindeforbund

19

2

8671

1848

Norges Blindeforbunds Ungdom

1

0

200

0

Norges Døveforbund

60

10

48025

8634

Norges Fibromyalgi Forbund

1

0

40

0

Norges Handikapforbund

23

4

15741

1375

Norges idrettsforbund og olympiske og

67

10

50851

5192

Norges KFUK-KFUM

1

0

1100

0

Norges Livredningsselskap

2

0

900

0

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

1

0

990

0

Norges Parkinsonforbund

15

7

5443

2650

Norges Røde Kors

25

5

27940

4210

Norsk cøliakiforening

1

0

1000

0

Norsk Epilepsiforbund

17

5

5822

1621

45

Norsk Folkehjelp

35

7

26332

3474

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

7

3

13030

4544

Norsk forening for brannskadde

1

1

250

250

Norsk Forening for Nevrofibromatose

3

0

443

0

Norsk Forening For Slagrammede

1

0

66

0

Norsk Forening for stomi, reservoar og

2

0

446

0

Norsk Friluftsliv

1

0

100

0

Norsk Interesseforening for stamming og

2

0

2264

0

Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund

2

0

1075

0

Norsk Nettverk for Down Syndrom

3

2

1433

828

Norsk OCD forening, ANANKE

2

0

1184

0

Norsk organisasjon for asylsøkere

4

2

4326

909

Norsk Osteoporoseforbund

1

0

190

0

Norsk Revmatikerforbund

16

0

5808

0

Norsk Sarkoidose Forening

1

0

205

0

Norske Kvinners Sanitetsforening

31

9

33081

11414

Ønskebarn

1

0

350

0

Organisasjonen Voksne for Barn

5

2

6654

4000

Personskadeforbundet LTN

4

0

3266

0

Prematurforeningen

1

0

330

0

proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

2

1

598

291

Prostatakreftforeningen

5

1

1855

295

Psoriasis- og eksemforbundet

11

2

3690

732

Rådet for Muskelskjeletthelse

5

0

7795

0

46

Rådet for psykisk helse

64

18

52411

11956

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

10

5

13366

4575

Redd Barna

20

9

15973

4574

Redningsselskapet

2

1

2000

1000

Reform - ressurssenter for menn

7

0

2773

0

Retinitis Pigmentosa-Foreningen i Norge

1

0

390

0

Ridderrennet

1

0

750

0

Rusettervernet i Sogn og Fjordane

1

0

465

0

Ryggforeningen i Norge

3

0

778

0

Sarkomer

2

0

949

0

Sex og Politikk

1

0

450

0

Spillavhengighet Norge

1

0

754

0

Spiseforstyrrelsesforeningen

7

0

1750

0

Stiftelsen Organdonasjon

1

0

181

0

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

3

0

2114

0

Stoffskifteforbundet

1

0

400

0

Trappen Motiveringssenter

1

0

300

0

Ung Kreft

3

1

2193

548

Unge funksjonshemmede

5

0

2528

0

Voksne med medfødt hjertefeil

5

2

609

243

WSO - Landsforeningen We Shall Overcome

1

0

2250

0

Totalt

944

189

737277

137126
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Tabell B: Alle organisasjoner som fikk innvilget prosjekter innen programmet Forskning. Antall
søknader og innvilgelser og søknadssum og bevilget sum i hele tusen. Sortert alfabetisk.
Summene er omtrentlige, og for hele prosjektperioden, ikke bare for første år slik vi tidligere har
rapportert dette. De er omtrentlige fordi søker kan ha lagt inn feil søknadssum og fordi fremtidig
prisjustering ikke er tatt høyde for. Utvidede oversikter og statistikker finnes på dam.no/statistikk.

Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
ADHD Norge
Aniridi Norge
Autismeforeningen i Norge
Barnekreftforeningen
Blærekreftforeningen
Blå Kors Norge
Brystkreftforeningen
Cerebral Parese-foreningen
Diabetesforbundet
Dysleksi Norge
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gynkreftforeningen
Harry Benjamin ressurssenter
Hjernerådet
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Ivareta - Pårørende berørt av rus
Kirkens Bymisjon
Knappen Foreningen
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen uventet barnedød
Mental Helse
Mental Helse Ungdom
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Astma- og Allergiforbund

Innvilgels
Bevilget sum i
Søknader er
Søknadssum i tusen
1000
4
1
13 122
6 390
6
0
12 385
1
0
2 000
2
0
4 530
3
0
7 425
1
0
2 730
1
0
2 265
2
1
4 950
2 685
5
0
12 375
3
0
7 320
1
0
2 250
1
0
2 790
3
1
6 837
2 265
6
0
13 590
1
0
2 265
4
1
8 243
2 265
6
1
16 349
2 265
1
0
2 265
3
1
6 795
2 265
4
0
9 060
1
1
2 265
2 265
1
1
2 100
2 100
1
0
2 265
20
2
48 097
4 950
18
1
41 742
2 265
1
0
2 265
2
0
4 515
2
0
4 980
6
1
13 590
2 265
10
1
24 703
2 265
4
1
9 480
2 265
13
4
31 650
9 480
2
0
5 010
-
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Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Friluftsliv
Norsk Osteoporoseforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Organisasjonen Voksne for Barn
Personskadeforbundet LTN
Prematurforeningen
proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR
Prostatakreftforeningen
Psoriasis- og eksemforbundet
Redd Barna
Ryggforeningen i Norge
Rådet for Muskelskjeletthelse
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelsesforeningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Søvnforeningen
Turner Syndromforeningen Norge
Unge funksjonshemmede
Grand Total

4
2
3
1
3
1
1
2
10
33
1
4
3
1
1
2
14
2
5
31
2
1
1
1
1
1
1
271

0
1
1
0
1
0
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0
1
0
36

9 285
4 950
8 250
1 930
7 320
2 265
2 685
4 530
24 330
75 969
2 255
10 530
4 390
2 982
2 500
2 747
31 630
4 525
11 902
73 455
5 231
2 265
2 265
2 248
1 679
2 265
2 265
638 857

2 265
3 195
2 790
2 265
13 505
2 260
14 430
2 265
88 965
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Vedlegg: Fagutvalgenes sammensetning
Fagutvalget for Helse vår
Fagutvalg Helse vår består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2017-2019:
1. Olov Belander, seniorrådgiver/cand.scient., Helsedirektoratet, Oslo (ny)
2. Morten Kvande, fysioterapeut ved Melhus fysioterapiklinikk, Heimdal (ny)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Marte Ormann Buaas, seniorrådgiver/sosial- og samfunnspsykolog, Virke, Oslo (1 år)
Tore Holte Follestad, ass. daglig leder/sykepleier, Sex og samfunn, Oslo (ny)
May-Hilde Garden, spesialrådgiver/sykepleier, Lørenskog kommune, Rælingen (1 år)
Greta K. Herje, tidl. rektor/adjunkt, Ålesund (10 år)
Lone Alice Johansen, seniorrådgiver/sosial- og samfunnspsykolog, Krisesentersekretariatet, Oslo
(1 år)
Solfrid Johansen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet, Oslo (1 år)
Bernadette Kumar, direktør/dr.med., Komp.senter for minoritetshelse (NAKMI), Oslo (9 år)
Mona Larsen, brukermedvirker, Moss (1 år)
Asgeir Mamen, førsteamanuensis/dr.psychol., Høyskolen Kristiania, Oslo (ny)
Bjug Ringstad, tidl. barnehagestyrer, Gjøvik (ny)
Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver/lege, Karde AS, Oslo (1 år)
Saviz Lorestani Salehi, familieveileder/sosionom, Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie,
Oslo kommune (ny)
Angelika Schafft, forsker II/seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet storbyuniversitetet, Oslo (1 år)
Jorunn Solheim, audiopedagog, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Drøbak (1 år)
Berge-Andreas Steinsvåg, sosionom, Oslo (10 år)
Ole Trygve Stigen, fagdirektør/sosiolog, Folkehelseinstituttet, Kolbotn (ny)
Liv Thorsen, spesialrådgiver/sykepleier, Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik (4 år)
Georg Vervik, familieterapeut/spesialpedagog, Stavanger (ny)
Kjetil Vesteraas, daglig leder/cand.ed., Juvente, Oslo (4 år)
Tage Wester, psykolog, Diakonhjemmet sykehus, Oslo (ny)
Katharine Cecilia Williams, forlagsredaktør/psykologspesialist, Gyldendal akademisk, Oslo (1 år)
Kari Aaberge, førstelektor/cand.scient., Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal (7 år)
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Fagutvalget for Helse høst
Fagutvalg Helse høst består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i perioden i 2017-2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sverre Bergenholdt, brukermedvirker, Son (ny)
Ingebjørg Borch, tidl. generalsekretær/jurist, Oslo (3 år)
Mehdi Farshbaf, psykologspesialist, Universitetet i Oslo, Nordfjordeid (1 år)
Silje Fimreite, prosjektleder/idrettspedagog, Læring og mestring Nittedal kommune, Oslo (1 år)
Øystein Forsbak, tidl. spesialpedagog, Trondheim (ny)
Hilde Haualand*, førsteamanuensis/sosialantropolog, HiOA, Institutt for Internasjonale studier
og tolking, Ås (4 år)
Per Kristian Haugen, seniorforsker/psykolog, Aldring og helse, Tønsberg (10 år)
Greta K. Herje, tidl. rektor/adjunkt, Ålesund (10 år)
Evy Weiseth Hodne, kursleder/fysioterapeut, Høgskolen i Oslo (1 år)
Kari Hvinden**, spesialrådgiver/helsesøster, Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og
mestring innen helse, Harestua (1 år)
Patrick Kermit, professor/phd i medisinsk teknologi, NTNU, Inst. for sosialt arbeid og
helsevitenskap, Trondheim (1 år)
Anne Marie Kjeka, førstelektor/psykolog/fysioterapeut, NTNU, Institutt for helsevitenskap,
Trondheim (1 år)
Trude Dorthea Kroken, pedagogisk leder, Maurtua barnehage, Vestfossen (1 år)
Birger Lillesveen***, daglig leder/psyk.sykepleier, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset
Innlandet, Ottestad (4 år)
Sturle Jostein Monstad, prosjektleder/sykepleier, Haugaland Vekst, Tysvær (6 år)
Live S. Nordhagen, høgskolelektor/fstipendiat, Diakonova/OUS Ullevål, Oslo (4 år)
Pål Nystuen**, seksjonsleder/psykologspesialist, Lovisenberg DPS, Oslo (ny)
Bennedichte C. Rappana Olsen, førsteamanuensis/sosiolog Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
(7 år)
Liv Bjerke Rodal, sykepleier, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trondheim (1
år)
Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver/lege, Karde AS, Oslo (1 år)
Saviz Lorestani Salehi, familieveileder/sosionom, Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie,
Oslo kommune (1 år)
Knut R. Skulberg****, kommunelege/dr.philos., Elverum kommune og Høgskolen i Hedmark,
Elverum (4 år)
Anne Slåtten, folkehelsekoordinator/sykepleier, Vestfold fylkeskommune, Åsgårdstrand (1 år)
Kjetil Vesteraas, daglig leder/cand.ed., Juvente, Oslo (4 år)

*) Kunne ikke delta på fordelingskonferansen fordi tolketjenesten ikke greide å få på plass tolk
**) Meldte forfall dette siste året i perioden. Vikarer var Tore Holte Follestad, ass. daglig
leder/sykepleier, Sex og samfunn, Oslo og Klara J. Jakobsen, pensjonist/tidligere høyskolelektor,
Trondheim.
***) Ble syk og kunne ikke delta på fordelingskonferansen
****) Vikar sluttbehandling, Thorbjørn B. Undhammer, seniorrådgiver/kiropraktor, Oslo
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Fagutvalget for Forskning
Fagutvalget for Forskning består av 21 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2016-2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nils Erik Gilhus, professor dr.med., Universitetet i Bergen (leder)
Katrine Fangen, professor dr.polit., Universitetet i Oslo (nestleder)
Asta Bye, førsteamanuensis dr.philos., OsloMet/Oslo Universitetssykehus
Simon Bringeland, cand.philol., Hamar (brukerrepresentant)
Line Christoffersen, ph.d. i markedsføring, Oslo, (brukerrepresentant)
Grete Dyb, professor dr.med., Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress/Universitetet i Oslo
Arne Henning Eide, professor ph.d. sosiologi, SINTEF Helse, Oslo
Nils Fleten, førsteamanuensis dr.med., Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Thomas Halvorsen, professor dr.med., Haukeland universitetssykehus/Universitetet i
Bergen
Einar Røshol Heiervang, professor dr.med., Universitetet i Oslo
Stein Atle Lie, professor dr.philos., Universitetet i Bergen
Ellisiv Mathiesen, professor. dr.med., Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Øyvind Molberg, professor dr.med., Oslo universitetssykehus
Solveig Osborg Ose, seniorforsker dr.polit., SINTEF Teknologi og helse, Trondheim
Cecilie Røe, professor dr.med., Oslo universitetssykehus
Berit Schei, professor dr.med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU,
Trondheim
John-Arne Skolbekken, professor dr.philos., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU, Trondheim
Sidsel Sverdrup, professor dr.polit., VID Vitenskapelig høgskole, Oslo
Ingelin Testad, førsteamanuensis ph.d. sykepleie, Stavanger universitetssykehus/Universitetet i
Stavanger
Inger Thune, professor dr.med., Oslo universitetssykehus/Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet
Alexander Wahba, professor dr.med., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU,
Trondheim/ St. Olavs Hospital, Trondheim
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Fagutvalget for Ekspress
Fagutvalget for Ekspress består av 14 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2018-2020:
Fagutvalget består av:
1. Knut Kjær Berntsen, Norges Blindeforbund
2. Sissel Holm-Sandnes, Foreningen for hjertesyke barn
3. Ingjerd Haukeland, MS-forbundet
4. Kaja Hegg, Redd Barna
5. Nanette Mia Bohn, Kreftforeningen
6. Stine Nordhagen*, Nasjonalforeningen for folkehelsen
7. Roar Råken, Hørselshemmedes Landsforbund
8. Britt Inger Skaanes, Norske Kvinners Sanitetsforening
9. Ellen Borge, Afasiforbundet i Norge
10. Aleksander Kristensen, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
11. Mildrid H. T. Pedersen, Norsk revmatikerforbund
12. Alette Reinholdt, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
13. John Sjursø, Norges Røde Kors
14. Hanne Skarsvaag, ADHD Norge
*) Svangerskapspermisjon for høst, vikar Øivind Skotland, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
I vårens utlysning fikk vi uventet mange søknader som gjorde at utvalget ble supplert med ytterligere tre
vararepresentanter:
● Øivind Skotland, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
● Anne-Kari Isaksen, Norges Astma- og Allergiforbund
● Line Schrader, Landsforeningen uventet barnedød
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