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2017 VAR første året Extra-
Stiftelsen mottok midler fra hele 
Norsk Tippings portefølje. De 
eksterne ramme-
betingelsene ble fastsatt i pen-
gespilloven vedtatt i 
Stortinget før jul 2015. 6,4 
prosent av Norsk Tippings over-
skudd etter fradrag for 
grasrotandelen fordeles til hel-
se- og rehabiliterings-
formål. 277,5 millioner kroner 
ble fordelt fra Kultur-
departementet til våre 
formål.

DETTE ER rekord og 46,2 mil-
lioner kroner mer enn i 2015, 
som var det siste året vi mottok 
midler kun fra Extra-spillet.

EXTRASTIFTELSEN TELLER per 
31. desember 36 medlems-
organisasjoner, som til sammen 
har cirka 1,6 millioner medlem-
skap. 

I ALT har ExtraStiftelsen nå 
fem tildelinger per år, én for 
Forskning, og to for hver av Hel-

se og ExtraExpress.

STYRET HAR vedtatt strategi for 
perioden 2016-2018 med en 
visjon om å bidra til bedre helse 
for alle i Norge. Tildelings-
ordningene skal være treffsikre 
og den helsefaglige profilen skal 
styrkes.

EXTRASTIFTELSEN SKAL i 
økende grad være en lærings- 
og delingsarena, og arbeide for 
å øke inntektene. Disse mål-
settingene skal man finne igjen i 
alle aktiviteter og utviklings-
prosjekter i regi av stiftelsen.

KOMMUNIKASJONEN MED  
organisasjonene, publikum og 
politikere er også et styrket 
område. I 2017 ble Lev Vel-
konferansen arrangert for fjer-
de gang, med utenforskap som 
gjennomgående tema. Årsmø-
teseminaret i forbindelse med 
årsmøtet hadde rehab-
ilitering som tema, og 
forskningsseminaret i 
forbindelse med forsknings-

tildelingen hadde samhandling 
som tema og fikk god opp-
slutning. Disse arrangementene 
vil vi fortsette med også i 2018. 
Arrangementene skal være 
gode møteplasser for 
organisasjonene, formidle 
kunnskap, profilere prosjekter 
som støttes og stimulere til nye 
idéer.

NYE RAMMEBETINGELSER har 
bidratt til at rekordhøye 943 
prosjekter fikk støtte i 2017. Vi 
får mange og svært gode
prosjektsøknader fra 
organisasjonene, mange flere 
enn det er midler tilgjengelig. 
Det bygges mye kunnskap om 
helse i samarbeid med 
organisasjonene og vi ser at 
lavterskelordningen Extra-
Express fortsetter å være 
populær i lokalleddene i 
organisasjonene.

2017 MARKERTE begynnelsen 
på en ny tid i ExtraStiftelsen og 
grunnlaget er lagt for videre 
utvikling av stiftelsens formål.

BEGYNNELSEN PÅ EN NY TID

Tone Granaas
Styreleder
Generalsekretær, Norsk Revmatikerforbund

Hans Christian Lillehagen
Generalsekretær
ExtraStiftelsen
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HVA GÅR MIDLENE TIL?
Ordningen Helse ble lansert høs-
ten 2016. I 2017 ble for 
første gang tildelingene gjen-
nomført i sin helhet etter den 
nye organiseringen av stiftelsens 
ordninger:

HELSE
• Støtte til: Tidsavgrensede 
helseprosjekter og -tiltak rettet 
mot målgrupper i Norge som 
fremmer levekår, fysisk og psykisk 
helse, mestring, livskvalitet og sosi-
al deltakelse.
• Utlysning: 2. januar og 2. juni
• Søknadsfrister: 15. mars og 15. 
september
• Tildelinger: 15. juni og 15. desem-
ber

FORSKNING
• Støtte til: Helseforskning rettet 
mot målgrupper i Norge som bi-
drar til å fremme levekår, 
fysisk og psykisk helse, 
mestring, livskvalitet og sosial 
deltakelse.

• Utlysning: 1. mars
• Søknadsfrister: 1. juni
• Tildeling: medio oktober

EXTRAEXPRESS 
• Støtte til: Små prosjekter og 
tiltak med fokus på lokal 
aktivitet og frivillighet, i en 
ordning med enkelt søknads- skje-
ma og rask saksbehandling slik at 
det skal gå kort tid fra idé til gjen-
nomføring.
• Utlysning: 2. januar og 2. juni
• Søknadsfrister: 15. mars og 15. 
september
• Tildelinger: 15. mai og 15. 
november

Organisasjonenes prosjekt-
søknader innen Helse og 
Forskning kan ha inntil tre års 
varighet og behandles av egne 
fagutvalg for hver ordning. 

TILDELINGSRAMMER FOR  
ORDNINGENE
Styret vedtar rammer for til-

delingen av midler innenfor de tre 
ordningene Helse, Forskning og 
ExtraExpress i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. For tilde-
lingene på våren tar man utgangs-
punkt i føringene fra Statsbudsjet-
tet, og i revidert budsjett vedtas 
endelige 
rammer for høstordningene. 

Til alle prosjekter, utenom Extra-
Express, følger det med et eget 
administrasjonstillegg til organisa-
sjonen som har søkt om prosjek-
tet. Medlems-
organisasjonene får 20 prosent 
administrasjonstillegg av 
bevilgningene opp til 5 mil-
lioner, deretter 10 prosent av det 
overskytende. De andre søkeror-
ganisasjonene får 10 prosent av 
hele bevilgningen. Selve utbeta-
lingen av administrasjonstillegget 
foretas først i juni i det påfølgende 
året, når midlene fra Norsk Tipping 
mottas. 

2017 2016 2015 2014 2013
Helse*

143 92 134 132 136
Forskning

78 74 72 71 73
Sum

221 166 206 203 209
Administrasjonstillegg

34 24 29 29 21
Sum ink. adm.tillegg

255 190 235 232 230
ExtraExpress

12 10 5 5 0
Totalt tildeling

267 200 240 237 230

(Beløp i millioner kroner)

* Før 2016 fantes ikke ordningen Helse. De tidligere ordningene Rehabilitering og Forebygging er summert 
og utgjør Helse i tabellen.  
Videre i årsberetningen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom det ikke eksplisitt sies noe annet.
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OPPMERKSOMHET RUNDT TILDELINGENE: Hele sekretariatet reiste ut og overrasket prosjekter som 
fikk midler i 2017. Dette er en fin måte å bidra til ekstra blest rundt prosjektene, i nært samarbeid med 
organisasjonene. 
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FORDELING AV MIDLENE
Flere har interesse av detaljert 
informasjon om ExtraStiftelsens 
tildelinger. Stiftelsen ønsker å 
være så transparent som mulig 
for å sikre innsyn i ordningene. 
Styret, kontrollutvalget og 
søkerorganisasjonene har 
spesiell interesse av å vite hvor-
vidt tildelingene skjer i henhold 
til vedtatte retningslinjer. 
Sekretariatet trenger mye infor-
masjon til intern kvalitets-

kontroll. Saksordførerne 
ønsker informasjon om egne 
vurderinger. Statlige organer 
(som HelseOmsorg21-monitor) 
ønsker informasjon om hvilken 
type forskning det deles ut pen-
ger til. 

I forbindelse med alle tildelinger 
gjøres det derfor en betyde-
lig mengde analyser. I denne 
beretningen deles de mest 

grunnleggende oversiktene, 
mens utfyllende informasjon er 
samlet på www.extrastiftelsen.
no/statistikk.

FORDELING PER ORDNING
I tabellene under finnes infor-
masjon om nye søknader, inn-
vilgelser og innvilgelsesandeler, 
både for antallet søknader og 
søknadssummer.

ORDNING SØKNADER INNVILGELSER ANDEL

Helse 1.197 271 23 %

Forskning 269 34 13 %

ExtraExpress 1.193 494 41 %

Totalt 2.659 799 30 %

ANTALL NYE SØKNADER

TOTALT BELØP FOR NYE SØKNADER (I MILLIONER)

ORDNING SØKNADER INNVILGELSER ANDEL

Helse 532,0 114,1 21 %

Forskning 195,6 25,3 13 %

ExtraExpress 30,4 12,1 40 %

Totalt 758,0 151,5 20 %

ORDNING ANT. SØKNADER INNVILGELSER SUM SØKT SUM INNVILGET

Helse* 70 70 30,0 30,0

Forskning 74 74 52,3 52,8

Totalt 144 144 82,3 82,8

SØKNADER OM MIDLER TIL PÅGÅENDE PROSJEKT (ÅR 2-, 3- OG 4-SØKNADER)

*) Tallene for Helse inneholder også søknadene som faller inn under ordningene Rehabilitering og Forebyg-
ging som er under avvikling.
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OVERSIKT OVER 
ORGANISASJONER SOM 
FIKK TILDELT MIDLER
157 organisasjoner fremmet 
totalt 2.659 søknader i 2017. 
87 organisasjoner fikk innvilget 

midler til totalt 799 nye prosjek-
ter. Det gir en total tildelings-
prosent på 30. I tillegg fikk 144 
prosjekter midler til år 2, 3 og 4.

I vedleggene finnes komplette 

lister over alle organisasjone-
ne som fikk innvilget midler og 
hvor mye de fikk innvilget, for 
hver av de tre ordningene.

UTVIKLING OVER TID 

ANTALL NYE SØKNADER OG INNVILGELSER, 2012-2017
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INNVILGELSE AV NYE SØKNADER, ALLE ORDNINGER, I ANTALL OG ANDEL, 2012-2017
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SØKNADSSUM I 2015-KRONER, 2012-2017
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INNVILGET SUM I 2015-KRONER, 2012-2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD 
OM MIDLER
Retningslinjene angir hvem som 
kan søke på hva og etter hvilke 
kriterier søknadene blir vurdert. 
Det er egne retningslinjer for 
hver av de tre ordningene Helse, 
Forskning og ExtraExpress. Sty-
ret vedtar retningslinjene.

Retningslinjene ble på nytt gjen-
nomgått og endret noe i 2017. 
Dette med bakgrunn i erfaringe-
ne fra tildelingsrundene. 

Målsetningen er at det blir 
tydeligere både for søker og for 

medlemmene av fagutvalget hva 
det kan søkes om og hva som 
skal prioriteres.

Retningslinjene finnes på Extra-
Stiftelsens nettsider:

• Helse: 
www.extrastiftelsen.no/ret-
ningslinjer-for-helseprosjekter
•  Forskning:  
www.extrastiftelsen.no/ret-
ningslinjer-for-forskning
• ExtraExpress: 
www.extrastiftelsen.no/
retningslinjer-for-extraexpress

UTLYSNING AV MIDLENE
Utlysningen av midlene skjer til 
følgende tidspunkt:

Helse vår og ExtraExpress vår
• Utlysning 2. januar
• Søknadsfrist: 15. mars

Helse høst og ExtraExpress høst
• Utlysning 2. juni
•  Søknadsfrist: 15. september

Forskning
• Utlysning: 1. mars
• Søknadsfrist 1. juni
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SLIK BEHANDLES SØKNADENE
Alle nye søknader behandles 
av ulike fagutvalg som vurderer 
søknadene opp mot retnings-
linjene. Fagutvalg Forskning 
behandler også søknader fra 
prosjekter som søker om mid-
ler 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. ExtraExpress-
prosjekter tildeles for maks ett 
år, med kun én søknadsrunde 
per prosjekt. Styret vedtar 
endelig innstilling for alle 
prosjekter.

Utvalgene er spesielt opptatte 
av prosjektenes gjennom-
førbarhet, faglighet, original-

itet og deres nytte for brukere 
og samfunn. For ordningen 
Forskning blir i tillegg problem-
stillingens relevans, vitenskape-
lig metode og forskningsmiljø 
nøye vurdert.

FAGUTVALG HELSE VÅR
Fagutvalg Helse vår består av 
24 medlemmer (se vedlegg for 
liste over medlemmene), og ble 
oppnevnt av styret for tre år 
på styremøtet i februar 2017. 
Utvalget gjennomførte sin første 
søknadsbehandling i 2017 og 
består av en kombinasjon av 
nye og erfarne medlemmer, og 
representerer høy og variert 
fagkunnskap. Fire av medlem-
mene sitter også i Fagutvalg 
Helse høst. Hver søknad ble 

innledningsvis vurdert på en 
skala fra 1 til 10 av tre forskjel-
lige 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. Forde-
lingskonferansen for Helse vår 
2017 fant sted 10. og 11. mai.

• Tildelingsramme: 53 millioner             
   (eks. adm.tillegg)
• Søknader: 638
• Innvilgelser: 131
• Tildelingsprosent: 20,5 prosent
• Snittsum per innvilgede  
   prosjekt: 403.000
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FAGUTVALG HELSE HØST
Fagutvalg Helse høst består 
av 24 medlemmer (se vedlegg 
for liste over medlemmene), 
og ble oppnevnt av styret for 
tre år på styremøtet i februar 
2017. Utvalget gjennomførte 
sin første søknadsbehandling i 
2017, består av en kombinasjon 
av nye og erfarne medlemmer, 
og representerer høy og variert 
fagkunnskap. Fire av medlem-
mene sitter også i Fagutvalg 
Helse vår. Søknadsvurderingen 
foregikk på samme måte som 
for Helse vår (se side 16), 
bortsett fra at det nå var 
gjennomsnittet av de to høyeste 
karakterene i første vurderings-
runde som bestemte søknadens 
videre vei, og ikke gjennom-

snittet av alle tre. Fordelings-
konferansen for Helse høst 
2017 fant sted 8. og 9. novem-
ber.

I tillegg til dette fagutvalget had-
de stiftelsen en spesialordning 
med egne fagutvalg for flerårige 
prosjekter innen ordningene 
Rehabilitering og Forebygging, 
som bestod av de opprinnelige 
medlemmene fra disse utval-
gene. Dette er en overgangs-
ordning som det ikke er behov 
for etter tildelingen høsten 
2017. Da har disse prosjektene 
hatt sin siste tildeling.

Tildelingsrammen for ordningen 
var 90 millioner kroner, eksklu-
siv administrasjonstillegg. I den-

ne rammen inngikk søknader 
om midler til år 2 på Helse høst 
og til år 3 på de nå nedlagte ord-
ningene Rehabilitering og Fore-
bygging. Behandlingen av disse 
søknadene foregikk administra-
tivt, med 6,5 millioner kroner til 
Forebygging og Rehabilitering 
og 23,5 millioner kroner til Helse 
høst år 2. 

• Tildelingsramme (nye 
   prosjekter): 60 millioner 
   (eks. adm.tillegg)
• Søknader: 556
• Innvilgelser: 140
• Tildelingsprosent: 25 prosent
• Snittsum per innvilgede 
   prosjekt: 431.000

FAGUTVALG HELSE HØST
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FAGUTVALG FORSKNING
Fagutvalg Forskning består av 
21 medlemmer (se vedlegg for 
liste over medlemmene), inklu-
dert to brukerrepresentanter 
og en leder. De 18 ordinære 
fagutvalgsmedlemmene er satt 
sammen i ni par, og søknade-
ne fordeles parvis slik at de to 
utvalgsmedlemmer i hvert par 
vurderer de samme søknadene. 

Hver søknad ble innledningsvis 
vurdert av to medlemmer, på en 
skala fra 1 til 7 (hvor 7 er best), 
uavhengig av hverandre. I tillegg 
ble alle søknadene vurdert av to 
brukerrepresentanter.

Basert på vurderingene i runde 
1 ble cirka 100 av de høyeste 
vurderte søknadene sendt vide-
re til fornyet vurdering i runde 
to. De søknadene som ikke gikk 
videre, fikk avslag. 

I runde to møttes medlemmene 
i fagutvalget til en fordelings-
konferanse, hvor parene først 

gjennomgikk sine søknader i 
fellesskap, før alle medlemmene 
møttes til plenumsbehandling 
av søknadene. Brukerrepresen-
tantene vurderte også søknade-
ne parvis og dersom søknadene 
sto likt (basert på karakteren til 
fagpersonene), ble karakteren til 
brukerrepresentantene avgjø-
rende.

FAGUTVALG EXTRAEXPRESS
Fagutvalg ExtraExpress har be-
stått av 12 medlemmer (se ved-
legg for liste over medlemmene) 
under de to tildelingsrundene 
i 2017. Dette var de siste tilde-
lingsrundene for dette utvalget. 
Styret har høsten 2017 vedtatt 
en oppnevningsperiode på tre 
år også for denne ordningen, og 
utvalget utvides til 14 medlem-
mer.

Alle søknadene ble vurdert av to 
utvalgsmedlemmer på en skala 
fra 1 til 10. Medlemmene vur-
derte søknadene hver for seg i 
ExtraWeb. Gjennomsnittsskåren 

avgjorde om et prosjekt fikk 
midler eller ikke.

I 2017 ble det gjennomført to 
søknadsrunder med en ramme 
på 12 millioner kroner fordelt 
på vår og høst. For ExtraExpress 
vår ble 5,7 millioner kroner 
tildelt til totalt 248 prosjekter 
(tildelingsprosent på 39), mens 
for ExtraExpress høst ble 5,8 
millioner tildelt totalt 246 pro-
sjekter (tildelingsprosent på 44).

KONTROLLUTVALGET
Når fagutvalgene har levert sin 
innstilling vurderer ExtraStiftel-
sens kontrollutvalg om søknads-
behandlingen og tildelingen har 
skjedd i henhold til ExtraStiftel-
sens vedtekter, retningslinjer og 
instrukser. Kontrollutvalget av-
gir beretning til styret om hver 
enkelt tildeling og avgir også en 
samlet beretning for alle tilde-
linger innen et kalenderår som 
følger saken om årsregnskapet. 

FAGUTVALG FORSKNING
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FAGUTVALG EXTRAEXPRESS

ELEKTRONISK SØKNADSSYSTEM
ExtraWeb er ExtraStiftelsens 
eget elektroniske søknads- og 
prosjekthåndteringssystem. Det 
ble påbegynt i 2012 og har vært 
i utvikling siden da. Samar-
beidet med leverandøren 
Machina har vært godt, og i 
2017 er det i hovedsak gjort 
endringer i søknadsskjemaet for 
Forskning, vurderingsskjemaene 
til saksordførerne og i prose-
dyrene for utvelgelse av prosjek-
tene som går fra første vurde-
ringsrunde til videre behandling 
under fordelingskonferansen.

AVSLAGSBEGRUNNELSER
Også i 2017 ble det gitt begrun-
nelser for avslag på søknadene 

i ordningen Helse – en praksis 
som startet i 2016. Hensikten 
med en slik ordning er å gi 
informasjon om de viktigste 
grunnene til at søknaden ikke 
ble innvilget, og være til hjelp 
for å skrive en bedre søknad 
neste gang. I tillegg er det mu-
lighet til å si fra hvis temaet for 
søknaden er bedømt utenfor 
det retningslinjene definerer at 
det kan søkes om.

I 2017 var det totalt 943 avslag 
på Helse. Disse ble det skrevet 
og sendt avslagsbegrunnel-
ser på. Fagsjefene utarbeider 
avslagsbegrunnelsene basert på 
behandlingen søknadene har 
fått i fagutvalgene. 

Tilbakemeldingene fra søker-
organisasjoner og prosjekt-
ledere har stort sett vært gode 
så langt. 

Å skrive avslagsbegrunnelser er 
et omfattende og tidkrevende 
arbeid for sekretariatet. Det er 
derfor viktig at avslagsbegrun-
nelsene også framover opp-
fattes positivt og som en god 
hjelp til å skrive bedre søknader. 
Styret har av den grunn vedtatt 
at ordningen skal evalueres et-
ter at avslagsbegrunnelsene for 
Helse høst 2018 er sendt ut. 
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KVALITETSSIKRING OG FORSKNING
I 2017 begynte ExtraStiftelsen 
med systematiske vurderinger 
av søknadsbehandlingen, både 
gjennom spørreundersøkelser 
som går ut til fagutvalg, med-
lemsorganisasjoner, søkere og 
prosjektkoordinatorer og gjen-
nom analyser av selve søknads-
behandlingen. 

Målsetningen er at disse 
vurderingene og analysene skal 
bidra til å gjøre ordningene så 
treffsikre som mulig og at de 
skal være av en slik kvalitet at 
de også kan brukes i forsknings-

øyemed, slik at det kan publise-
res vitenskapelige artikler som 
omhandler metode for evalu-
ering av søknadsvurdering og 
-behandling.

ANALYSER AV 
SØKNADSVURDERINGEN
Ved å sammenlikne søknads-
bunken med de innvilgede pro-
sjektene, kan man se om det er 
systematiske skjevheter i måten 
ExtraStiftelsen fordeler midlene 
på. Hvis det for eksempel avdek-
kes at noen aldersgrupper eller 
noen helseområder er over-

representert (sammenlignet 
med hva det søkes om), er det 
grunn til å undersøke hva årsa-
ken er. 
Resultatet av noen av disse ana-
lysene kan ses på www.extras-
tiftelsen.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).

ORGANISASSJONSSTØRRELSE SØKT (n=1463) INNVILGET (n=305)

Liten medlemsorganisasjon 
(<5.000 medlemmer, 10 stk) 10 % 11 %
Mellomstor medlemsorganisa-
sjon (5.000-25.000 medlemmer, 
13 stk) 25% 22 %

Stor medlemsorganisasjon 
(>25.000 medlemmer, 10 stk) 23 % 23 %

Paraplyorganisasjon (medlem, 
3 stk) 9 % 12 %

Ikke medlemsorganisasjon 33 % 32 %

ORGANISASJONSSTØRRELSE, HELSE + FORSKNING
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Det er også slik at alle helseområder har tilnærmet lik andel innvilgelser (relativt til andelen søknader).

HELSEOMRÅDE SØKT (n=1463) Innvilget (n=305)

Psykisk helse 25 % 27 %

Somatisk helse 17 % 18 %

Tiltak for bedrede levekår 27 % 24 %

Tiltak for funksjonshemmede 24 % 24 %

Andre helseområder 7 % 7 %

HELSEOMRÅDE + FORSKNING

Og som det framgår av tabellen prioriteres alle aldersgrupper likt.

ALDERSFORDELING HELSE + FORSKNING

ALDERSGRUPPE SØKT (n=1463) INNVILGET (n=305)

Barn (0-12) 11 % 11 %

Unge (13-19) 22 % 23 %

Voksne (20-66) 52 % 50 %

Eldre (67+) 15 % 17 %

Et annet sentralt mål er graden 
av enighet mellom fagperso-
nene som vurderer søknadene. 
Lav enighet kan blant annet 
være en indikasjon på at 
retningslinjene er utydelige eller 
at opplæringen er for dårlig. 
Enigheten er gjennomgående 
lavere enn man skulle ønske. 
Det vil si at fagpersonene ofte 
vurderer samme søknad relativt 

forskjellig. Dette er en utfor-
dring de fleste finansiører både i 
Norge og utlandet har. Extra-
Stiftelsen har lagt til rette for 
å teste ut tiltak for å gjøre noe 
med dette, og planen er at 
ledende fagsjef Jan-Ole 
Hesselberg i 2018 skal starte et 
PhD-prosjekt med dette som 
tema.
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SPØRREUNDERSØKELSER
Faste og strukturerte 
spørreundersøkelser er nytt for 
ExtraStiftelsen, og for 2017 ble 
det gjennomført undersøkelser 
rettet mot tre grupper:
• Fagutvalg Helse
• Fagiutvalg Forskning
• Generalsekretærer

For 2018 vil det også gjennom-
føres undersøkelser rettet mot 
søkere og prosjektkoordinat-
orer. Målsetningen med disse 
undersøkelsene er å sørge for at 
tilbakemeldingene knyttet til de 
sentrale problemstillingene hos 
stiftelsen og organisasjonene 
settes i system og blir sammen-
lignbare fra år til år. Slik kan 
ExtraStiftelsen lettere navigere i 
den retningen medlemsorg-
anisasjonene ønsker.

De sentrale spørsmålene ble 
besvart på en skala fra 1-5, 
der …

1. = Svært misfornøyd
2. = Misfornøyd
3. = Verken fornøyd eller   
        misfornøyd
4. = Fornøyd
5. = Svært fornøyd

Et gjennomsnitt på 1,0 betyr 
med andre ord at alle svarer 
«svært misfornøyd», mens et 
snitt på 5 betyr at alle svarer 
«svært fornøyd».

I generalsekretærundersøkel-
sen svarte 19 av 36 spurte. På 
spørsmålet «Hvor fornøyd eller 
misfornøyd er du med ...
• … ExtraStiftelsen generelt?» ble    
  gjennomsnittet 4,4
• … ExtraStiftelsens utvikling det       
  siste året?» ble gjennomsnittet      
  3,9

Spørsmålet «I hvilken grad 
opplever du at ExtraStiftelsens 
midler ble fordelt på en rettfer-
dig måte?» ble stilt til fagutvalg 

Forskning og til generalsekre-
tærene. Andelen som svarte 
«i stor grad» eller «i svært stor 
grad» var …
• … 87 prosent for fagutvalg     
  Forskning
• … 71 prosent for general-
  sekretærene

I undersøkelsene av fagutvalg 
Forskning svarte 16 av 19, og for 
fagutvalg Helse vår og høst 2017 
svarte 38 av 43.

På spørsmålet «Hvor fornøyd 
eller misfornøyd er du med ...
• … tydeligheten i retnings-
  linjene»
  4,0 (Forskning) og 4,5 (Helse)
• … informasjonen som er gitt i    
  instruksen?»  
 4,3 og 4,4
• … kommunikasjonen med    
  adm. i ExtraStiftelsen?» 
 4,8 og 4,8
• … ExtraWeb generelt?» 
 3,9 og 4,5
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GJENNOMGANG AV ALLE GODKJENTE 
SØKERORGANISASJONER
Da ExtraStiftelsens styre i de-
sember 2016 vedtok nye ret-
ningslinjer for godkjenning av 
søkerorganisasjoner ble det 
også vedtatt at alle godkjente 
søkerorganisasjoner skulle sen-
de inn gjeldende vedtekter, siste 
årsmelding og årsregnskap, til 
fornyet vurdering av søkerret-
ten og til lagring i ExtraWeb. 
Dette arbeidet ble gjennomført 
i 2017.

Etter en omfattende utvikling i 
ExtraWeb ble det i april sendt 
epost til alle registrerte prosjekt-
koordinatorer i 228 godkjente 
søkerorganisasjoner om at 
de ønskede organisasjonsdo-
kumenter måtte lastes opp i 
ExtraWeb for vurdering. Gjen-
nomgangen var et tidkrevende 
arbeid for sekretariatet. Den 
var ferdig i september og saken 
ble behandlet på styremøtet i 
oktober.

Styret vedtok fornyet søkerrett 
for 163 organisasjoner, mens 
65 organisasjoner ikke ble gitt 
fornyet søkerrett. For 41 av 

disse organisasjonene var dette 
på bakgrunn av vurdering av 
innsendte dokumenter, og for 
24 organisasjoner fordi de ikke 
hadde sendt inn organisasjons-
dokumenter til vurdering.

Melding om vedtak ble sendt ut 
10. oktober. Som en overgangs-
ordning fikk alle organisasjoner 
som mistet søkerretten anled-
ning til å søke om prosjektmid-
ler i 2017, og søknadene ble 
behandlet på vanlig måte. Alle 
organisasjoner vil også få anled-
ning til å avslutte innvilgede pro-
sjekter, inkludert å søke om år 2 
og år 3 i prosjekter som strekker 
seg over flere år.

Likebehandling av organisa-
sjonene har vært rettesnoren i 
vurderingene, og det har vært 
spesielt fokusert på det som 
var nytt eller forsterket i de nye 
retningslinjene. Eksempler på 
dette er at organisasjonen i 
tillegg til å ha vedtektsfestet hel-
seformål også må ha helse som 
hovedvirksomhet, at organisa-
sjonen må organisere frivillig 

virksomhet, at organisasjonen 
må ha sitt virke minst på fylke-
snivå, at organisasjonen må ha 
samsvar mellom vedtektsfestet 
formål og aktivitet, og at orga-
nisasjoner med samme navn 
og virksomhet som allerede 
godkjente søkerorganisasjoner 
ikke kan godkjennes. I tillegg har 
blant annet kravet til demokra-
tisk styringsstruktur vært sterkt 
vektlagt, slik styret har ønsket 
det.

Organisasjoner som har mistet 
søkerretten har full anledning 
til å søke om godkjenning på 
nytt, dersom organisasjonens 
årsmøte vedtar de nødvendige 
vedtektsendringer for å bli god-
kjent. De har også full anledning 
til å søke prosjektmidler i sam-
arbeid med en allerede god-
kjent organisasjon, der denne 
står som søker. Styret har også 
vedtatt at alle godkjente søker-
organisasjoner må sende inn 
sine vedtekter, årsmelding og 
årsregnskap til fornyet vurde-
ring hvert femte år.
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SAMARBEID MED KAVLIFONDET

I 2017 inngikk ExtraStiftelsen 
en avtale med Kavlifondet om å 
utvikle, implementere og drif-
te utdelingen av Kavlifondets 
forskningsmidler. Resultatet ble 
Kavlifondets program for helse-
forskning og en treårig satsing 
på psykisk helse hos barn og 
unge.

Programmet ble utviklet av 
ledende fagsjef Jan-Ole Hessel-
berg og fagrådgiver Ida Svege. 
Intensjonen med designet var å 
begrense bortkastet helsefors-
kning og det foregår i følgende 
hovedtrinn:

• Identifisering av kunnskaps-
hull. Et fagutvalg går gjennom 
foreliggende kunnskaps-
oppsummeringer og identifi-
serer forskningsspørsmål som 
mangler svar. 

• Brukerprioritering. Bruker-
grupper inviteres til å rangere 
kunnskapshullene.

• Utlysning. De høyest rangerte 
kunnskapshullene blir en del av 
utlysningen. Slik sikrer man seg 
at spørsmålene det gis midler til 
både mangler svar og er priori-
tert av sluttbrukerne.

Første utlysning fant sted 5. juli 
og rettet seg mot forskningsmil-
jøer i «Kavli-land» (Norge, Sve-
rige, Finland og Storbritannia). 

Totalt 31 søknader ble behand-
let og to av disse ble innvilget. 
Begge prosjektene var svenske:.
Prosjektet «Evaluering av be-
handlingsopplegget Teaching 
Recovery Techniques Interventi-
on for å redusere psykiske hel-
seproblemer og gi økt mestring 
blant flyktningbarn og asylsø-
kende barn» fikk 8,6 millioner 
kroner.

Prosjektet «Anvendbarhet, 
effekt og kostnadseffektivitet av 
internettbasert kognitiv adferd-
sterapi for ungdom med mild til 
moderat depresjon» ble tildelt 
9,0 millioner kroner.

7. oktober ble det publisert 
en kronikk om programmet i 
Aftenposten («Hvordan unngå 
bortkastet helseforskning?») og 
i kjølvannet av denne har flere 
andre finansiører fattet interes-
se for metoden som er brukt. 

Samarbeidet med Kavlifondet 
har fungert svært bra og Extra-
Stiftelsen har høstet mye lær-
dom, både om metoden og om 
design av elektroniske søknads-
system.
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Fagutvalget som behandler forskningssøknadene til Kavlifondet. Fra venstre Jenae Neiderhiser fra Penn State 
University, Steven Evans fra Ohio University, Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, Wendy Silverman 
Yale University og Heather Taussig fra Denver University.
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OPPFØLGING AV PROSJEKTER
ExtraStiftelsen har tett opp-
følging av prosjektene som er 
tildelt midler. Dette gjøres gjen-
nom korrespondanse, telefon-
samtaler, møter og kurs, både 
med prosjektledere og ulike 
representanter fra søkerorga-
nisasjonene. Søknads- og saks-
behandlingssystemet ExtraWeb 
sikrer at kommunikasjonen for-
enkles, dokumenteres og sam-
les ett sted. Våre arkiverings- og 
oppfølgingsrutiner blir kontinu-
erlig evaluert, og stadig mer av 
håndteringen blir digitalisert.

PROSJEKTKOORDINATORMØTER
Prosjektkoordinatorene fra 
medlemsorganisasjonene får 
tilbud om to møter i året, et 
heldagsmøte og et halvdags-
møte, for informasjon, 
erfaringsutveksling, nettverks-
bygging, tilbakemeldinger til 
sekretariatet og faglig påfyll. 
Disse møtene er viktige også for 
sekretariatet, gjennom tilbake-
meldingene fra prosjektkoordi-
natorene.

RÅDGIVNING OG  
ORGANISASJONSBESØK
Gjennom hele året har 

sekretariatet en kontinuerlig 
rådgivningstjeneste for organ-
isasjoner, prosjektledere og 
potensielle søkere. Dette fore-
går i hovedsak via telefon, epost 
og egne møter. De vanligste 
temaer der det er behov for 
assistanse er prosjektidéer, 
søknadsskriving, tolkning av 
retningslinjer, prosjektgjennom-
føring, søknad om endringer 
og ikke minst bruken av det 
elektroniske søknadssystemet 
ExtraWeb.

16. februar, i forbindelse med 
at nye søknadsskjemaer for 
Forskning skulle åpnes, ble det 
avholdt et opplæringsmøte 
for representanter fra søker-
organisasjonene om bruk av 
ExtraWeb. Det var 52 påmeldte 
deltakere. Det ble ikke arrangert 
eget opplæringsmøte for Helse 
eller ExtraExpress, da det var få 
endringer fra tidligere.

Kontakten med de ulike organi-
sasjonene gir nyttig informasjon 
om hva som fungerer godt og 
dårlig rundt søknadsprosess, 
oppfølging av prosjekter, rap-
portering og samarbeid.

RAPPORTERING
Prosjektene har regnskaps-
rapportert hvert år fram til nå 
og det ble mottatt og gjennom-
gått i overkant av 700 regnskap i 
2017 for midler brukt i 2016. For 
Helse er dette endret til kun én 
regnskapsrapportering ved 
prosjektslutt. Rapporter med 
mangler krever ekstra oppføl-
ging og skaper noen utfordrin-
ger. Rutinene er gjennomgått 
slik at denne prosessen kan 
kvalitetssikres fremover. For 
Forskning leveres fremdeles 
årlige regnskapsrapporter. 

Ved endt prosjektperiode lev-
eres det en sluttrapport. Slutt-
rapportene er viktige for 
prosjektdokumentasjonen, og 
bidrar til spredning av erfarin-
ger. Organisasjonene er stort 
sett flinke til å overholde frister 
for rapporteringen og det er få 
sekretariatet må purre mer enn 
én gang. Noe utsettelse skyl-
des sykdom eller andre forhold 
som forsinker. Sluttrapportene 
publiseres i ExtraStiftelsens nye 
prosjektbibliotek som ble lan-
sert i 2017 (se kapittel 5.2.2).
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TETT KONTAKT: Det er viktig for 
ExtraStiftelsen å ha god kontakt med 
organisasjonene. Her i forbindelse 
med forskningstildeling i oktober, der 
forsker Hans Petter Solli blir overras-
ket med midler av prosjektkoordinator 
i Rådet for psykisk helse, Charlotte 
Elvedal (t.v.), fagsjef Forskning, Eli 
Drivdal og generalsekretær Hans 
Christian Lillehagen. 



ORGANISASJONEN
ExtraStiftelsen har 36 medlems-
organisasjoner, hvorav fire er 

nye i 2017. Medlemsorganis-
asjonene har bidratt med 

følgende innskudd til grunn-
kapitalen:

ÅRSTALL ORGANISASJON INNSKUDD I KRONER
1993 Kreftforeningen 400.000

Nasjonalforeningen for folkehelsen 400.000
Norges Blindeforbund 400.000

1995 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 400.000
Rådet for psykisk helse 400.000
Redd Barna 400.000
Norske Kvinners Sanitetsforening 200.000
Norsk Revmatikerforbund 200.000

1996 Diabetesforbundet 400.000
Norsk Folkehjelp 400.000
ADHD Norge 400.000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 400.000
Landsforeningen uventet barnedød 400.000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte 100.000

1997 Norges Handikapforbund 400.000
1998 Norges Astma- og Allergiforbund 400.000

Norges Døveforbund 100.000
Foreningen for hjertesyke barn 100.000
Hørselshemmedes Landsforbund 100.000

2000 Norges Bedriftsidrettsforbund 100.000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge 200.000

2001 Forbundet Mot Rusgift 100.000
2003 Norsk Forbund for Utviklingshemmede 100.000
2005 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk 100.000
2006 Den Norske Turistforening 100.000
2007 Norsk Epilepsiforbund 100.000
2009 Hest og Helse 100.000
2012 Mental Helse 100.000
2015 Norges Parkinsonforbund 100.000

Dysleksi Norge 100.000
Cerebral Parese-foreningen 100.000

2016 Unge Funksjonshemmede 100.000
2017 Afasiforbundet i Norge 100.000

Mental Helse Ungdom 100.000

Psoriasis- og eksemforbundet 100.000

Norges Røde Kors 400.000
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REPRESENTANTSKAPETS ÅRSMØTE
Det ordinære årsmøtet ble av-
holdt 16. mai 2017 på 
Gamle Museet i Oslo med totalt 
47 deltakere fra 30 
medlemsorganisasjoner og 
styret. Generalsekretær Anne 
Lise Ryel fra Kreftforeningen ble 
valgt til møteleder.
 
Representantskapets fremste 
oppgave er å føre tilsyn med 
stiftelsens virksomhet, gjennom-
føre valg, fastsette godtgjørelse 
til styret samt gi uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning.
 
Styrets leder Tone Granaas 
ønsket velkommen og innledet 
om de viktigste begivenhetene i 
ExtraStiftelsen i året som hadde 
gått.
 
ÅRSMØTESAKER
• Årsmelding 2016, regnskap    

  2016 og budsjett 2017
  Representantskapet hadde     
  ingen anmerkninger verken    
  til årsmelding, regnskap eller    
  budsjett.
 
• Valg
  Det ble gjennomført vedtekts   
  festede valg av nye medlem    
  mer og varamedlemmer til  
  styret og valg av revisor.
 
• Opptak av nye medlemmer i  
  representantskapet
  Afasiforbundet i Norge, Mental     
  Helse Ungdom, Psoriasis- og    
  eksemforbundet og Norges  
  Røde Kors ble tatt opp som   
  nye medlemmer av represen-             
  tantskapet etter det ordinære    
  årsmøtet 16. mai.
 
ÅRSMØTESEMINAR
Umiddelbart etter årsmøtet, 

startet årsmøteseminaret med 
temaet «Rehabiliteringsløft i 
Norge!» (se program side 27).

De politiske innleggene ble 
holdt av daværende leder av 
helse- og omsorgskomitéen, 
Kari Kjønaas Kjos (Frp), samt føl-
gende medlemmer i komitéen: 
Kjersti Toppe (Sp), Tone Wil-
helmsen Trøen (H), Freddy de 
Ruiter (Ap), Ketil Kjenseth (V). I 
tillegg deltok medlem i helse- og 
sosialkomitéen i bystyret i Oslo, 
Eivind Trædal (MDG) (se også 
kapittel 5.6.3).

MEDLEMSMØTER
Det har ikke vært avholdt egne 
medlemsmøter utover repre-
sentantskapets årsmøte i 2017.

Leder av helse- og omsorgs-
komitéen på Stortinget, Kari 
Kjønaas Kjos (Frp) mottok 
rehabiliteringsoppropet fra 
generalsekretær Hans 
Christian Lillehagen på 
ExtraStiftelsens årsmøte-
seminar.
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STYRET, KOMITÉER OG UTVALG
STYRET
Styremedlemmene blir valgt av 
årsmøtet og har funksjons-
periode på tre år. Dessuten har 
Den Norske Advokatforening 
fast styreplass, og deres re-
presentant i styret oppnevnes 
for tre år av gangen. Etter det 
ordinære årsmøtet besto styret 
av følgende oppnevnte/valgte 
medlemmer:
 
Valgt styremedlem på årsmøte 
(2015-2017):
• Generalsekretær Mona  
Enstad, Multippel Sklerose For-
bundet i Norge, styremedlem
• Organisasjonsrådgiver Eva 
Høili, vara
• Generalsekretær Tone 
Granaas, Norsk Revmatikerfor-
bund, styreleder
• Kommunikasjons- og markeds-
sjef Ingunn Larsen, vara
 
Valgt styremedlem på årsmøte 
(2016-2018)
• Avdelingssjef Jan Egil Aase, 
Kreftforeningen, styremedlem 
(nestleder fram til 09.10.2017)
• Seksjonssjef Ingrid Stenstad-
vold Ross, vara (fast møtende 
vara fra 09.10.2017)
• Generalsekretær Kari Sundby, 
Landsforbundet Mot Stoffmis-
bruk, styremedlem
• Faglig leder Michael J. 
Lindholm, vara
• Forbundsleder Arne Lein, 
Norges Handikapforbund, 
styrenestleder (nestleder fra 
11.12.2017)
• Generalsekretær Arnstein 

Grendahl, vara
• Generalsekretær  
Henriette Killi Westhrin, Norsk 
Folkehjelp, styremedlem (fra 
16.05.2017)
• Leder organisasjon Jon  
Halvorsen, vara
 
Valgt styremedlem på årsmøte 
(2017-2019)
• Generalsekretær Anders 
Hegre, HLF Hørselshemmedes 
Landsforbund, styremedlem
• Leder interesse politiske avd. 
Merete Orholm, vara
• Generalsekretær Linda 
Berg-Heggelund, Mental Helse, 
styremedlem
• Prosjektleder Rune Helland, 
vara
Fast styremedlem:
• Advokat Tore Roald Riedl, 
Den Norske Advokatforening, 
styremedlem
• Advokat Hanne Elmenhorst, 
vara

I henhold til 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 mål-
setting som ble oppfylt. Styret 
konstituerer seg selv på første 
styremøtet etter årsmøtet.
 
På styremøtet 12. juni 2017 ble 
Tone Granaas, Norsk Revma-
tikerforbund enstemmig valgt 
som styreleder og Jan Egil Aase, 

Kreftforeningen ble gjenvalgt 
som nestleder, fram til han gikk 
av med pensjon i november 
2017. Arne Lein, Norges Handi-
kapforbund ble valgt som nest-
leder fra 11. desember 2017.
 
Det ble avholdt åtte styremøter 
i 2017 (seks ordinære møter 
og to elektroniske). Styret har 
behandlet 84 saker. Styret har 
også deltatt på årsmøtet i mai.
Det skal velges nytt styre på 
neste ordinære årsmøte 23. mai 
2018.

VALGKOMITÉEN
Valgkomiteen oppnevnes av 
årsmøtet for en treårsperiode, 
og er oppnevnt for perioden 
2015-2017. Organisasjonssjef 
Tone Lill Hammerlund, Norsk 
Forbund for Utviklingshemme-
de, sluttet i sin stilling i mars og 
gikk derfor ut av valgkomitéen.
 
Valgkomitéen besto av følgende 
personer i 2017:
• Generalsekretær Helene 
Thon, Foreningen for hjertesyke 
barn, leder
• Organisasjonskonsulent Jørn 
Madla Sibeko, Norsk Epilepsi-
forbund, medlem
• Generalsekretær Bjørn A.  
Kristiansen, Norges Døve-
forbund, medlem
• Generalsekretær Grete  
Herlofson, Norske Kvinners 
Sanitetsforening, medlem
• Medlem Lillian Vicaneck, 
Hørselshemmedes Lands-
forbund, 1. vara
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REVISOR
Revisor velges for ett år av 
gangen, ifølge ExtraStiftelsens 
vedtekter.
 
Revisorfirma RSM Norge AS ved 
statsautorisert revisor Ketil By-
strøm har vært ExtraStiftelsens 
revisor siden september 2009. 
RSM Norge AS ble gjenvalgt i 
2017.

FINANSUTVALGET
Finansutvalget oppnevnes av 
styret for en treårsperiode. Ut-
valget er oppnevnt for tre år av 
gangen og gjelder for perioden 
2017-2019. Utvalgets mandat 
er å bistå sekretariatet og styret 
med finansielle plasseringer. 
Utvalget består 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 2017. Foruten å følge plasse-
ringene til ExtraStiftelsen og de 
etiske retningslinjene som er 
vedtatt, så har finansutvalget 
gjort en evaluering av avtalen 
med Grieg Investor som forval-
ter, og strategi for plasseringer. 
For å opprettholde utdelingene 
gjennom overgangen til etter-
skuddsvise utbetalinger av inn-
tekter fra Norsk Tipping, måtte 
stiftelsen selge plasseringer for 
cirka 90 millioner kroner. Per 
1. februar 2018 er saldoen på 
plasseringene cirka 189 millio-
ner kroner. 

KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget oppnevnes av 
styret for en treårsperiode og 
er oppnevnt for perioden 2016-
2018. Kontrollutvalget konsti-
tuerte seg selv og varamedlem-
mene har møtt på alle møter. 
Utvalget skal påse at retnings-
linjer 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 fordelingskon-
feranser. Fra 2017 avgir også 
kontrollutvalget egen beretning 
for alle tildelinger innenfor et 
år som skal følge med i saks-
grunnlaget for årsregnskapet til 
årsmøtet. 

Kontrollutvalget har hatt sju mø-
ter i 2017 (fem ordinære møter 
og to elektroniske). De har avgitt 
fem beretninger til styret, i til-
legg til egen beretning for 2017.
 
Utvalget består av følgende 
medlemmer:
Johan Kr. Falk-Pedersen, leder
Vibeke Johnsen
Anne-Karin Nygård
Jon Jæger Gåsvatn (fast med-
lem fra 29.09.2017)
Gunveig Eide (fast medlem fra 
29.09.2017)

Styret i  
ExtraStiftelsen
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SEKRETARIAT, ADMINISTRASJON 
OG ØKONOMI
I 2017 har sekretariatet bestått 
av en stab med følgende med-
arbeidere:
 
• Generalsekretær Hans  
Christian Lillehagen
Ledende fagsjef Jan-Ole  
Hesselberg
• Fagsjef Helse Jan Melby
• Fagsjef Helse Jan H.  
Gulbrandsen
• Fagsjef Forskning Eli Drivdal
• Fagrådgiver Ida Svege (fra 1. 
mai 2017)
• Kommunikasjonssjef Hege 
Bjørnsdatter Braaten
• Politisk rådgiver Stian  
Amadeus Antonsen 
• IT-leder Bergsvein Vollan
• Økonomileder Stig Lidsheim 
(80 prosent stilling)
• Kontorleder Eva Næss
• Administrasjonssekretær 
Ann-Karin Olsen
                                            
ARBEIDSMÅL OG SPESIELLE 
UTFORDRINGER
Sekretariatet har arbeidet spe-
sielt med følgende utfordringer 
i 2017:

Sekretariatet arbeider innenfor 
vedtatt strategi for perioden 
2016-2018. 
 
Strategien har visjonen «Bedre 
helse for alle i Norge». Satsings-
områdene ble definert som: 
1) Styrket helsefaglig profil 
2) Mer treffsikre tildelings-

ordninger. 
3) Være en delings- og lærings-
arena. 
4) Sikre inntektene.
 
Strategien med delmålene 
operasjonaliseres gjennom 
detaljerte tiltak beskrevet i en 
handlingsplan, som behandles 
av styret. På styremøtet i de-
sember 2017 la sekretariatet 
frem sak om måloppnåelse med 
oppfølgingen av målene i hand-
lingsplanen. Sekretariatet har 
utviklet oppfølgingsverktøy for å 
implementere strategien gjen-
nom årlige handlingsplaner og 
rapportering gjennom 
måloppnåelse.
 
Treffsikre tildelingsordninger
ExtraExpress-ordningen ble 
gjennomført i to runder i 2017, 
med søknadsfrister 15. mars 
og 15. september. Saksbehand-
lingstiden er maks åtte uker.
 
Forskning hadde søknadsfrist 
1. juni og tildeling 17. oktober.  
Alle søknader vurderer grad og 
kvalitet på brukermedvirkning 
i alle forskningssøknader og vi 
har nå to brukerrepresentanter 
i fagutvalget. Søknader rettet 
mot primærhelsenivået og sam-
handlingsmodeller skal priorite-
res og styret har ønsket å fort-
sette denne satsingen. Det ble 
avholdt eget forskningsseminar 
på Rikshospitalet i forbindelse 

med tildeling forskning (se også 
kapittel 5.6.6.).  

Helseprosjekter ble gjennomført 
i to runder i 2017, med søknads-
frister 15. mars og 15. septem-
ber. Tildeling er henholdsvis 15. 
juni og 15. desember. Det ble 
gjennomført opplæringssemi-
nar for fagutvalgene og begge 
tildelingene er evaluert. Dette 
fortsetter man med også fram-
over. 
 
Nye retningslinjer for 
godkjenning av 
søkerorganisasjoner
Det ble vedtatt at alle søkeror-
ganisasjoner skal godkjennes på 
nytt hvert femte år. Det ble også 
vedtatt at søkerorganisasjoner 
som har vært inaktive over tid 
må søke på nytt for å kunne 
sende inn søknader. Søkeror-
ganisasjoner må dessuten ha 
virkeområde utover ett fylke. I 
2017 ble dette fulgt opp med 
innhenting av dokumentasjon 
fra alle søkerorganisasjoner.
 
ExtraWeb
Søknadssystemet ExtraWeb 
har også i 2017 gjennomgått 
endringer. Etter erfaringene 
som ble gjort i 2016 har det 
vært nødvendig med noen 
endringer, slik at det stadig blir 
enklere for prosjektledere å 
finne fram, søke om støtte og 
rapportere. Tiltak for kvalitets-

36     EXTRASTIFTELSENS ÅRSMØTE 2018



forbedring i vurderingene av 
søknadene og gjennomføringen 
av fagkonferansene for de ulike 
tildelingene er gjennomført. 

Prosjektbibliotek 
Digitaliseringen av kommunik-
asjonen har fortsatt i 2017 med 
et spesielt fokus på sosiale 
medier og profilering av pro-
sjektene. Alle prosjekter som er 
støttet siden starten i 1997 er 
publisert i prosjektbiblioteket, 
med egen nettside for hvert 
prosjekt. Her jobber sekretaria-
tet sammen med organisasjone-
ne for å få inn bilder, medieom-
taler og annet som kan være 
viktig å dele. 
 
Kommunikasjon  
De politiske rammebetingelsene 
er endret og med det strategi-

en for stiftelsens veivalg, særlig 
med tanke på helsefaglig profil 
og stiftelsen som læringsarena. 
Lev Vel-konferansen ble avholdt 
for fjerde gang i mars 2017 og 
det ble arrangert årsmøtesemi-
nar for andre gang i mai 2017. 
Prosjektbesøk ble gjennomført, 
inkludert overraskelsesturnéer 
i forbindelse med tildelingene 
innen Forskning og Helse. Dette 
ga god uttelling på sosiale medi-
er og i tradisjonelle medier. 

Høring 
I 2016 besluttet styret at det 
skulle gjennomføres en ny 
høring blant medlemsorganisa-
sjonene. Forslag til høringsbrev 
ble behandlet 12. juni 2017. 
Endelig høringsbrev ble sendt ut 
til organisasjonene 28. juni med 
høringsfrist 31. oktober 2017. 

Det kom inn høringssvar fra 34 
av 36 medlemsorganisasjoner.

Høringen tok for seg tilbake-
meldinger om endringer som 
er gjennomført siden 2014, 
som var forrige gang det var en 
like omfattende høringsrunde. 
Høringen ber også organisa-
sjonene se på innretningen av 
forskningsmidlene, eventuelle 
nye satsinger, andelen av mid-
lene som går til hver ordning og 
organisasjonenes syn på Extra-
Stiftelsens kommunikasjonsar-
beid. 

Det ble besluttet å følge opp fire 
problemstillinger som ble løftet 
i høringen:
1. Praktiske forhold og frister 
Her ønsker organisasjonene 
seg en annen søknadsfrist på 

Sekretariatet teller tolv ansatte fordelt på 11,8 årsverk. 
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høsten, som er senere enn 
15. september. Mulighetene for 
dette vil bli utredet.
2. Nye satsingsområder 
Både samarbeidsprosjekter og 
forsknings-/utviklingsprosjekter 
som ikke dekkes av ordningen 
Forskning blir fremhevet som 
mangelvare av enkelte organi-
sasjoner. Det settes i gang en 
utredning for å vurdere disse 
behovene grundigere.
3. Innretning av forsknings-
søknader 
Organisasjonene har tidligere 

ønsket en annen fordeling av 
PhD, postdoc. og seniorforsker-
stillinger. Noen tar også til orde 
for å støtte forskningsprosjekt 
(store og små), fremfor eller i 
tillegg til stillinger slik Extra-
Stiftelsen gjør i dag. Det foreslås 
å bruke 2018 til å utrede dette. 
Eventuelle endringer vil tidligst 
tre i kraft i 2019.
4. Kommunikasjon og politikk 
Organisasjonene ønsker å invol-
veres i forkant av planlegging 
av arrangementene og delta i 
programkomitéer. Det er bred 

enighet om at prosjektene må 
profileres, og ExtraStiftelsen må 
fronte spillpolitikk der det ikke 
er uenighet blant organisasjo-
nene. Et eventuelt navneskifte 
på stiftelsen blir behandlet i 
2018 (se kapittel 5.2.1). Øvrig 
oppfølging av kommunikasjon 
og politikk vil det bli brukt tid på 
både i 2018 og 2019, organisa-
sjonene vil bli involvert i disse 
prosessene, primært gjennom 
kommunikasjonsforumet. 

Hans Christian Lillehagen møter menneskene bak seminarrekken «Et bedre liv» på Lade 
behandlingssenter i Trondheim (øverst f.v.), Ann-Karin Olsen bidrar på Frivillighetsdagen og 
nederst deltar Lillehagen i panelet under et seminar om pengespillavhengighet i Bergen.
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NYANSETTELSER I 2017
Ida Charlott Svege ble ansatt i 
nyopprettet stilling som fagråd-
giver fra 01.05.2017.
 
PERSONALPOLITIKK
Sekretariatet har en effektiv 
bemanning i forhold til de 
oppgaver som utføres. Det ble 
utført cirka 11,5 årsverk i ExtraS-
tiftelsens sekretariat i 2017.
 
ExtraStiftelsen har et sekre-
tariat som vektlegger en god 
personalpolitikk. Det gjelder 
ryddige lønns- og arbeidsvilkår 
samt et godt og trygt arbeids-
miljø. Statens personalhåndbok 
legges til grunn for de ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår. Det er 
utarbeidet et eget lønnssystem 
for de ansatte, hvor de ansatte 
følger lønnstrinn i statlige lønns-

oppgjør. Det ble gjennomført 
medarbeidersamtaler med alle 
ansatte i mars og individuelle 
lønnssamtaler i juni.
 
Gjennom HMS-systemet gjen-
nomføres årlig vernerunde. Det 
er utarbeidet egen personal-
håndbok og oppdaterte rutine-
beskrivelser. Disse oppdateres 
hvert år innen utgangen av 
januar måned.
 
Å forebygge sykefravær er viktig 
i et lite sekretariat. For å stimu-
lere de ansatte til fysisk aktivitet 
og bidra til bedre helse, får alle 
ansatte tilbud om refusjon av en 
del av dokumenterte utgifter til 
trening. ExtraStiftelsen har en 
avtale med lege som utfører en 
årlig helsekontroll.
 

Sykefraværet blant de ansatte i 
2017 var på 2,8 prosent, opp fra 
2,4 prosent året før, noe som 
må betegnes som tilfredsstil-
lende. Arbeidsmiljøet vurderes 
som godt og ExtraStiftelsen er 
IA-bedrift.
 
ExtraStiftelsen har avtale om 
kollektiv innskuddsbasert pen-
sjonsordning for de ansatte fra 
fylte 67 år, samt en egen førtids-
pensjonsordning fra fylte 65 år. 
I tillegg er det gruppelivsforsik-
ring og personalforsikring for 
alle ansatte.
 
Det oppfordres til kompe-
tansehevende kurs. Hvert år 
gjennomføres et faglig internse-
minar for hele sekretariatet og 
årets seminar ble lagt til Helsinki 
over tre dager i juni.

Eva Næss og Eli Drivdal bidrar på Frivillig-
hetsdagen (øverst f.v.), Hege Bjørnsdatter 
Braaten og Stian Amadeus Antonsen på 
høring om statsbudsjettet i Stortinget, og 
ExtraStiftelsens stand på Helse-
konferansen. 
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Begge kjønn er representert 
med minst 40 prosent i Extra-
Stiftelsens utvalg, slik det er 
nedfelt i retningslinjene for for-
deling av midler. Ved årets slutt 
var det fem kvinner og sju menn 
ansatt i sekretariatet.
 
MILJØ
Sekretariatet har en bevisst 
holdning til miljøet. Det tas 
gjennom praktiske tiltak sikte 
på ikke å bidra til forurensning. 

Bruk av privatbil unngås nor-
malt, og lokaliseringen til kon-
toret gjør at offentlig transport 
nesten alltid er å foretrekke. 
Ragn-Sells henter avfall til maku-
lering fra sekretariatet. Papir, 
plast og glass/metall sorteres 
spesielt. Kopiering og postut-
sendelser eksisterer nesten ikke 
lenger.
 
Utdatert datautstyr og annet 
spesialavfall blir levert til egne 

depoter for spesialavfall.
 
LOKALER
Sekretariatet holder til i leide 
lokaler i Akersgata 28 i Oslo fra 
1. mai 2017. De første fire må-
nedene holdt sekretariatet til i 
Karl Johans gate 23 B i Oslo. Det 
er samme gårdeier som tidlige-
re. Det er mindre lokaler, men 
til gjengjeld mer tidsriktige og 
hensiktsmessige. 

Adresse: Akersgata 28

I mai flyttet ExtraStiftelsen 
til nye lokaler i Akersgata 
28. I forbindelse med flyt-
teprosessen ble det også 
gjennomført et grundig 
ryddearbeid, der blant 
annet gamle reklame-
plakater ble funnet igjen. 
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ØKONOMI
2017 var første året med ny inn-
tektsstrøm fra Norsk Tipping. Et-
ter at grasrotandelen trekkes fra 
Norsk Tippings brutto omset-
ning, regnes overskuddsandelen 
til helse- og rehabiliteringsfor-
mål ut med 6,4 prosent, jamfør 
pengespillovens §10. Inntektene 
utbetales etterskuddsvis for 
det foregående året og det ble i 
lovforarbeidene bestemt at det 
hver januar skal utbetales et 
forskudd til ExtraStiftelsen. Inn-
tektene fra Norsk Tipping i 2017 
utgjorde 277,5 millioner kroner. 
Dette er det største beløpet 
noen gang mottatt til viderefor-
deling til stiftelsens formål.

Regnskapet for 2017 ble av-
sluttet med totale inntekter 
på 293.152.288 kroner (2016: 
11.787.312 kroner), bevilgninger 
på 264.634.929 kroner (2016: 
199.259.500 kroner), kostnader 
på 22.905.921 kroner (2016: 
22.449.509 kroner), og et re-
sultat på 16.235.894 kroner 
etter tilbakeførte midler (2015: 
-198.165.645 kroner). Inntekte-
ne i 2016 er ikke direkte sam-
menlignbare ettersom det ikke 
kom inntekter fra Norsk Tipping 
dette året og bevilgningene ble 
tatt fra den oppsparte kapitalen.

Stiftelsens midler fikk en av-
kastning på 15.048.586 kroner 
(2016: 12.069.859 kroner). 
Budsjettet var på 12 millioner 
kroner. Til tross for svært lave 

renter var det god utvikling for 
aksjemarkedet gjennom hele 
året og plasseringene ga en 
tilfredsstillende uttelling. Etter 
nedsalget for å finansiere over-
gang til ny ordning er verdien av 
stiftelsens plasseringer på cirka 
189 millioner kroner ved utgan-
gen av februar 2018.

Resultatet i 2017 ble cirka 7,8 
millioner kroner høyere enn 
budsjettert, og endte på 16,2 
millioner kroner. Dette skyldes 
høyere inntekter, lavere drift-
skostnader og noe lavere bevilg-
ninger enn budsjettert.

Bevilgning til prosjekter
Det ble bevilget 264.634.929 
kroner til organisasjonene i 
de ordinære søknadsrunde-
ne i 2017 (2016: 199.259.500 
kroner). Det innebar at Extra-
Stiftelsen hadde en utdeling i 
2017 som var vesentlig høyere 
enn for det foregående året. 
Hovedårsaken var at potten 
avsatt til nye helseprosjekter ble 
forskjøvet til Helse vår i 2017, og 
innføring av halvårlige søknads-
runder for Helse-ordningen. 

10,6 millioner kroner ble 
tilbakeført fra organisa-
sjonene som følge av avbrutte 
prosjekter fra alle tre ordning-
ene, herunder dobbeltfinansier-
ing innenfor forskningsområdet. 
I 2016 var dette tallet på 11,9 
millioner kroner.  Avsetningen til 
sikkerhet for flerårige prosjekter 

er på til sammen 129,3 millio-
ner kroner for prosjekter som 
avsluttes i 2019 og 2020.

Sekretariat, organisasjon og 
utvalg
Driftskostnadene for sekretariat, 
organisasjon og utvalg beløper 
seg i regnskapet til 22.905.921 
kroner (2016: 22.449.509 kro-
ner). Dette er godt innenfor 
budsjettrammene på 24,7 
millioner kroner. Det har vært 
fokus på å redusere kostnader 
og sekretariatet flyttet til billi-
gere lokaler fra 1. mai 2017. Ny 
utvalgsstruktur og omlegging av 
kommunikasjonsarbeidet har 
også vært mindre kostnadsin-
tensivt enn først antatt. Dette er 
noen av årsakene til de reduser-
te kostnadene. 

Stiftelsens plasseringer føl-
ger etiske retningslinjer på lik 
linje med Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU). I tillegg følger vi 
plasseringene tett opp mot 
eksponering mot gambling-
aksjer.
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KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonsarbeidet i 2017 
var preget av økt synlighet, 
særlig gjennom en rekke min-
dre arrangementer. Dette har 
vært et bevisst valg, der mye av 
kommunikasjonsarbeidet skal 
rettes inn mot å oppfylle målet 
om at ExtraStiftelsen skal være 
en drivkraft og en læringsare-
na. For å få det til har det vært 
jobbet mye utadrettet, og både 
mediesaker, sosiale medier og 
nye arrangementer ble tatt i 
bruk som virkemidler.

Etter noen år med flere skifter 
blant kommunikasjonsmedar-
beiderne, var 2017 et år preget 
av stabilitet. Dette har ført til 
større forutsigbarhet og mulig-
het for å jobbe mer langsiktig og 
med et høyt aktivitetsnivå.

KOMMUNIKASJON MED  
MEDLEMSORGANISASJONENE
Kommunikasjonsforum
Et mål i handlingsplanen for 
2017 var å etablere et eget kom-
munikasjonsforum blant ansat-

te i kommuniksjons-, 
informasjons- og markeds-
avdelingene i medlems-
organisasjonene. Dette ble 
etablert våren 2017, og første 
møte ble arrangert 2. mai. 

Temaet for møtet var prosjekt-
profilering og måling av kom-
munikasjon. Det ble også eta-
blert en Facebook-gruppe, der 
ansatte i kommunikasjons-
avdelingene kan ha faglige 
diskusjoner, tipse hverandre om 
aktuelle temaer, og også disku-
tere fremtidige møter.

Forumet er fortsatt i oppstarts-
fasen, men håpet er at det på 
sikt kan bli et enda sterkere  
kommunikasjonsfaglig samar-
beid på tvers, og også et forum 
for faglig utvikling.
 
Prosjektgruppe
I forbindelse med planlegging 
av Lev Vel-konferansen for 
2018 ble alle medlemsorgani-
sasjonene invitert til å delta i 

en prosjektgruppe, for å jobbe 
fram idéer og tematikk. Det ble 
gjennomført to møter, der det 
var gode diskusjoner og mange 
innspill, noe som også har gjort 
at konferansen i større grad 
har blitt forankret i organisa-
sjonene. Dette ble også gjort, 
i noe mindre omfang, før fro-
kostseminaret stiftelsen arran-
gerte 15. juni, også dette med 
gode resultater. Det er et mål 
for stiftelsen å involvere orga-
nisasjonene i mest mulig grad, 
slik at vi sikrer at kompetansen 
som ligger i organisasjonene 
og prosjektene, er bærende for 
stiftelsens aktiviteter. 

I forbindelse med prosjekt-
koordinatormøtene i mars og 
september ble også arbeidet 
ExtraStiftelsen gjennomfører 
innen kommunikasjon 
presentert.
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TRADISJONELL  
KOMMUNIKASJON
Nettsider
Den største kanalen for kommu-
nikasjon for ExtraStiftelsen er 
nettsiden www.extrastiftelsen.
no. 

Noen nøkkeltall:
• 17 prosent økning i trafikk 
(antall sidevisninger) fra 242.563 
i 2016 til 284.750 i 2017. 
• 15 prosent økning i antall be-
søkende
• 13 prosent økning i antall økter 
(det vil si hvor ofte folk besøker 
nettsidene).
 
Den mest besøkte siden er 
www.extrastiftelsen.no/sok som 
beskriver søkeprosessen, men 
det er en svært økende ten-
dens i at både prosjektsider (se 

punkt 5.2.2.) og nyhetssaker om 
stiftelsen får økt oppmerksom-
het. Dette er en ønsket endring, 
der relevant informasjon om 
søknadsprosessen skal være 
enklere å finne, mens volumet 
på prosjektomtaler og nyhetssa-
ker øker. I 2016 hadde stiftelsen 
en forsiktig konklusjon om at 
denne strategien hadde lyktes, 
og dette inntrykket forsterkes i 
2017.

Prosjektbiblioteket
En av de største kommunika-
sjonsnyhetene for Extra-
Stiftelsen i 2017 var det nye 
prosjektbibliotek. Dette ble 
lansert høsten 2017, etter over 
ett års arbeid, som involverte en 
rekke av sekretariatets med-
arbeidere. Prosjektbiblioteket 
ligger nå som en integrert del 

av de ordinære nettsidene, og 
er søkbart og indeksert, slik at 
prosjektsidene nå dukker opp i 
søkemotorer. Dette har vært et 
viktig grep for å øke synligheten 
til stiftelsen.

Samtlige prosjekter stiftelsen 
har støttet har nå sin egen lan-
dingsside, der det ligger infor-
masjon fra søknadssystemet 
(ExtraWeb), samt sluttrapport 
til avsluttede prosjekter. I til-
legg kan sekretariatet legge inn 
tilleggsinformasjon som bilder, 
video, redaksjonell tekst, linker 
til presseklipp og liknende. 
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OMDØMME
I 2017 gjennomførte Respons 
Analyse en undersøkelse om 
kjennskap til ExtraStiftelsen. 
Undersøkelsen viser at det er 
svært lav kjennskap til Extra-
Stiftelsen i befolkningen 
generelt, og at det blant annet 
er flere som forbinder stiftelsen 
med en matvarekjede og tygge-
gummi enn helse og frivillighet. 

Undersøkelsen ble gjennomført 
som et ledd i prosessen med et 
mulig navneskifte på stiftelsen. 
Resultatene av undersøkelsen 
samsvarer med liknende under-
søkelser som er gjennomført 
tidligere, men i en situasjon der 
stiftelsen er avhengig av 
politiske vedtak for å få midler, 
vil det bli igangsatt et arbeid for 
å øke kjennskapen til stiftelsen. 
Fra 2018 vil det derfor bli gjen-
nomført årlige kjennskap- og 

omdømmeundersøkelser, 
parallelt med ulike aktiviteter 
for å øke kjennskapen til 
stiftelsen.
 
Navneskifte
I strategien for 2016-2018 ble 
det vedtatt at det skulle utredes 
et eventuelt navneskifte på stif-
telsen. Dette arbeidet ble star-
tet sommeren 2016 og Brand 
Valley, som har laget stiftelsens 
grafiske profil, ledet prosessen.

Bakgrunnen var at tilhørigheten 
til navnet «Extra» er svekket 
etter at spillet ble overdratt 
til Norsk Tipping. Navnet sier 
heller ingenting om stiftelsens 
virksomhet, og det er en frykt 
for at dette kan svekke arbeidet 
med å sikre og styrke stiftelsens 
inntekter i framtiden. I 2016 ble 
det derfor gjennomført en rekke 
aktiviteter for å utrede behovet 

for et navneskifte. Stiftelsens 
styre behandlet saken vinteren 
2017, men styret vedtok da å 
utsette navnediskusjonen inntil 
det blir avklart med medlems-
organisasjonene om framtiden 
til stiftelsen og de mål det skal 
arbeides etter framover. Det ble 
også stilt spørsmål til organisa-
sjonene om nytt navn i høringen 
som ble gjennomført i 2017.

I styremøtet i desember 2017 
ble det vedtatt at sekretaria-
tet skulle fortsette prosessen 
med et mulig navneskifte, blant 
annet ved å innhente ytterligere 
informasjon fra en rekke 
aktører. Dette arbeidet ble 
påbegynt umiddelbart, og 
fortsetter i 2018 med tanke på 
at et eventuelt navneskifte skal 
behandles av årsmøtet 2018. 

Tusen respondenter ble spurt om hva det første de forbinder med ExtraStiftelsen er. Dette blant en 
rekke andre spørsmål viser at kjennskapen til stiftelsen er lav.  Illustrasjon: Respons analyse
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POLITISK KOMMUNIKASJON
Etter at Extra-spillet ble over-
dratt til Norsk Tipping i 2016 
er ExtraStiftelsen, på en annen 
måte enn tidligere, avhengig av 
politisk velvilje for å bevare og 
styrke inntektene, ettersom stif-
telsen nå mottar 6,4 prosent av 
det totale overskuddet til Norsk 
Tipping. 

Et av de viktigste politiske måle-
ne er derfor å sørge for at stif-
telsens virksomhet blir beskre-
vet i både partiprogrammene og 
statsbudsjettet, og at stiftelsens 
arbeid er kjent for sentrale 
politikere. ExtraStiftelsen sendte 
innspill til alle politiske partier 
på Stortinget i forbindelse med 
arbeid knyttet til programpro-
sessene i forkant av stortings-
valget 2017, med mål om at par-
tiene skal anerkjenne og styrke 
helsefrivilligheten. Kampen om 
oppmerksomheten er stor og 
stiftelsen fikk ikke gjennomslag 
i programprosessene. I dialog 
med helsedepartementet ble 
det sendt innspill om en beskri-
vende tekst om hva midlene til 
ExtraStiftelsen går til. 

ExtraStiftelsen deltok på muntlig 
høring i helse- og omsorgskomi-
teen på Stortinget i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2018. 
Stiftelsen fikk avslag på søknad 
om høring i familie- og kulturko-
mitéen. Dette har blitt lagt frem 
for daværende leder av komi-
téen, Tone Wilhelmsen Trøen, 
på et møte 24. januar. Stiftelsen 
deltok også på muntlig høring i 
Stortinget 16. februar om spill-
meldingen «Alt å vinne», i tillegg 
til å levere skriftlig innspill til 
høringen. 
 
ExtraStiftelsen var til stede på 
Arendalsuka, som er en viktig 
arena for nettverksbygging og 
synlighet. Her hadde stiftelsen 
også et eget arrangement om 
rehabiliteringsløftet. For mer 
informasjon se punkt 5.6.5. 

Som et ledd i å formidle sam-
funnsverdien av prosjektene 
ExtraStiftelsen støtter, har 
stiftelsen invitert en rekke po-
litikere med på prosjektbesøk. 
Dette er ofte en fin anledning til 
å knytte kontakter med beslut-
ningstakere og visualisere hva 
midlene går til. I løpet av året 

har blant annet Anette Trette-
bergstuen (Ap), Rina Mariann 
Hansen (AP), Tone Tellevik Dahl 
(Ap), Khamshajiny Gunaratnam 
(Ap), Zaineb Al-Samarai (Ap), 
Kristin Ørmen Johnsen (H), Tone 
Wilhelmsen Trøen (H), Marian 
Abdi Hussein (SV) og Inga Marte 
Thorkildsen (SV) blitt med på 
prosjektbesøk. 

I tillegg ble også partisekretær 
og stortingskandidat Kari Eli-
sabeth Kaski (SV) intervjuet på 
nettsidene om alltrials-oppropet 
og registrering av kliniske studi-
er.

Det har i etterkant av stortings-
valget 2017 kommet inn en 
rekke nye representanter på 
Stortinget, og flere har også 
byttet komité. Det har lykkes 
stiftelsen godt å komme i kon-
takt med representanter fra de 
ulike partiene i denne perioden. 
Stiftelsen vil fortsette arbeidet 
med å knytte langsiktige kontak-
ter blant de ulike partiene for å 
styrke og anerkjenne den frivilli-
ge helseinnsatsen. 

Daværende eldrebyråd Inga 
Marte Thorkildsen (SV) var 
med på prosjektbesøk til 
Abildsø sykehjem og pro-
sjektet Sykkel uten alder. 
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SOSIALE MEDIER
ExtraStiftelsens tilstedeværelse 
på sosiale medier vekker stadig 
større oppmerksomhet. 
Gjennom å satse på produksjon 
av egne artikler om prosjekter, 
og gjennom et godt samarbeid 
med søkerorganisasjonene, nås 
stadig nye rekorder på Face-
book og Twitter. 

I 2017 fikk ExtraStiftelsen 306 
flere følgere på Twitter, og 1.388 
flere følgere på Facebook.

Facebook er Norges største 
mediekanal, og er derfor blitt en 
prioritet for stiftelsens kommu-
nikasjonsarbeid. Det er derfor 
gledelig å kunne rapportere en 

stadig økende oppmerksomhet 
rundt det som deles der. Det 
brukes også midler på betalte 
innlegg på Facebook, noe som 
har vært viktig for både å nå ut 
med stiftelsens budskap til rele-
vante aktører, og å sørge for at 
stiftelsens side får flere følgere. 

Aktivitet på Facebook, Twitter og Instagram i 2017. Kilde: Sprout
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Engasjement på Facebook, Twitter og Instagram i 2017. Kilde: Sprout
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PRESSE
Våren 2017 ble det laget en ny 
kommunikasjonsstrategi for 
stiftelsen, der det blant annet 
ble laget måltall for antall pres-
seoppslag. Målet som ble satt 
for 2017 og 2018 var at stiftel-
sen skulle ha et snitt på 430 
presseoppslag i året, som tilsva-
rer en økning på 15 prosent fra 
de foregående tre år.

Presseinnsalgene i 2017 har 
økt, og stiftelsen ble omtalt i 
totalt 543 presseoppslag. Om-
talen om stiftelsen har i 2017 i 
hovedsak hatt presseoppslag 
med positivt fortegn. ExtraStif-
telsens prosjekter blir stadig of-
tere omtalt, særlig i lokalaviser 

og et økt antall prosjektbesøk 
bidrar til at stiftelsen er godt 
synlig. Det gjøres også aktive 
presseinnsalg i forbindelse med 
stiftelsens tildelinger, arrange-
menter og prosjektbesøk rundt 
om i landet. 

I juni var hele sekretariatet på 
«overraskelsesturné» til nye 
prosjekter som får midler. Den-
ne turnéen fikk stor oppmerk-
somhet i mange lokalmedier. 
Det har også vært gjennomført 
slike overraskelsesbesøk i for-
bindelse med forskningstildelin-
gen i oktober 2017, og helsetil-
delingen i desember 2017, men 
disse fikk mindre presseopp-
merksomhet.

I løpet av året har også stiftel-
sens generalsekretær og leden-
de fagsjef hatt flere kronikker 
og debattinnlegg i ulike publi-
kasjoner som Dagens Medisin, 
Forskning.no, Aftenposten, 
Dagsavisen og en rekke lokal-
aviser. I forbindelse med Aren-
dalsuka ble stiftelsens arran-
gement profilert i NRK både på 
radio, nett og tv.

Pressearbeidet har stor verdi 
for stiftelsens strategiske mål 
om å bli mer synlig, som et 
bidrag til å bevare og styrke 
inntektene.

Pressedekning i 2017. Kilde: Retriever
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ARRANGEMENTER
ExtraStiftelsen gjennomførte en 
rekke arrangementer i 2017. I 
2016 ble det testet ut flere ulike 
nye konsepter, noen av disse 
videreføres (forskningsseminar 
og årsmøteseminar), mens an-
dre ikke ble videreført (idéjam). 
Dette skyldes primært en analy-
se av ressursbruk målt opp mot 
effekt. 

Nytt i 2017 var at stiftelsen 
arrangerte totalt fire frokost-
seminarer/kortere seminarer. 
Disse ble godt mottatt, og er 
et konsept som vil bli videre-
utviklet i 2018. Målet for alle 
arrangementene stiftelsen har 
er å gjøre arbeidet til stiftelsen 
bedre kjent, primært ved å 

koble akademiske/helsefaglige 
innledninger med prosjektene. 
Arrangementene skal være en 
læringsarena. 

Lev Vel
Lev Vel ble arrangert for fjerde 
gang i 2017, og hadde denne 
gangen temaet utenforskap. 
Konferansen fikk navnet «#inna-
for», og hadde 185 betalende 
deltakere. Programmet var en 
kombinasjon av akademiske 
foredrag, underholdning og 
nære personlig historier fra 
ExtraStiftelsens prosjekter. Lev 
Vel ble i 2017 arrangert på Gam-
le Museet i Oslo. Tilbakemel-
dingene fra publikum var gode, 
både under arrangementet og 
i evalueringen i etterkant, men 

det kom noen tilbakemeldinger 
på at lokalet ikke var optimalt 
for denne typen arrangement. 
Dette blir det derfor endring på 
i 2018.

Helsekonferansen
Helse- og omsorgsdepartemen-
tet og Helsedirektoratet arran-
gerer hvert år Helsekonferan-
sen, som er en stor konferanse 
med over 700 deltakere fra ulike 
deler av Helse-Norge. I 2017 var 
temaet regjeringens kvalitetsre-
form i eldreomsorgen, Leve hele 
livet. ExtraStiftelsen ble invitert 
til å disponere en av salene til 
å vise såkalte mikroforedrag 
med prosjektledere fra fire ulike 
prosjekter stiftelsen har støttet. 
Sesjonen var svært godt besøkt, 
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blant annet var helseminister 
Bent Høie til stede i salen, og 
stiftelsen fikk god respons i 
etterkant. Det er tett dialog med 
departementet om å videreføre 
stiftelsens deltakelse også ved 
senere konferanser.

Årsmøteseminar
Årsmøteseminaret ble for andre 
gang arrangert i 2017. Hensik-
ten var å ha et faglig relevant 
arrangement for medlemsor-
ganisasjonene, men med en 
mer politisk tilnærming enn de 
andre arrangementene. Temaet 
i 2017 var rehabilitering, der det 
ble levert et opprop med krav 
om et løft for rehabiliteringen 
i Norge til leder av helse- og 
omsorgskomiteén på Stortinget, 
Kari Kjønaas Kjos. På seminaret 
presenterte fire organisasjoner 

sine perspektiver og tanker om 
rehabilitering, og hvordan dette 
rammer deres brukergrupper. 
I tillegg hadde professor ved 
Institutt for klinisk medisin ved 
Universitetet i Oslo, Cecilie Røe 
en innledning om rehabilitering 
som samfunnsbidrag. Semina-
ret ble avsluttet med at de poli-
tiske partiene som er represen-
tert på Stortinget (med unntak 
av SV og KrF, som måtte trekke 
seg) fikk presentere sin politikk 
på feltet. Reaksjonene på semi-
naret var gode, og arrangemen-
tet planlegges videreført som en 
årlig hendelse.

Frokostseminarer 
I 2017 arrangerte for første 
gang ExtraStiftelsen frokost-
seminarer/kortere seminarer, 
totalt fire stykker. De to første 

seminarene ble arrangert på 
Kulturhuset i Oslo, ett ble arran-
gert under Arendalsuka (se også 
punkt 5.6.5.) og ett ble arrangert 
på Litteraturhuset i Bergen. 
Dette er et format som egner 
seg godt for å profilere stiftel-
sens arbeid i ulike byer i Norge. 
En kombinasjon av akademisk 
tilnærming til et gitt helseområ-
de, prosjektpresentasjoner og 
kort informasjon om stiftelsens 
ordninger har gitt gode besøks- 
tall og fin oppmerksomhet. Det 
planlegges flere frokostsemina-
rer også i 2018.

Seminar under Arendalsuka 
Arendalsuka er en norsk po-
litisk festival som arrangeres 
i Arendal hver sommer. For 
første gang hadde ExtraStiftel-
sen et eget arrangement under 
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Arendalsuka i 2017. Temaet 
var rehabiliteringsløftet, og var 
en videreføring av temaet på 
årsmøteseminaret. Det er tøff 
konkurranse om oppmerksom-
heten under Arendalsuka, men 
stiftelsens arrangement fikk god 
oppmerksomhet i forkant, blant 
annet gjennom flere reportasjer 
på NRK. Oppmøtet på seminaret 
var også tilfredsstillende, og det 
planlegges å videreføre et slikt 
kort arrangement under Aren-
dalsuka, også i samarbeid med 
andre organisasjoner. 

Forskningsseminar
Forskningsseminaret ble ar-
rangert for andre gang den 17. 
oktober 2017 på Rikshospitalet 
i Oslo. Temaet denne gangen 
var samhandlingsreformen, 
og seminaret hadde navnet 
«Samhandlingsreformen: Hel-
seløft eller helsebløff?». De 
frivillige helseorganisasjonene 
bak ExtraStiftelsen etterspør 
mer forskning på samhandling 
i helsetjenesten, og stiftelsen 
prioriterer også to tredjedeler 
av forskningsmidlene til primær-

helsetjeneste og samhandling. 
Derfor var det naturlig å arran-
gere et forskningsseminar med 
dette temaet – fem år etter at 
samhandlingsreformen ble inn-
ført. Det var stor interesse for 
seminaret, og stiftelsen er glad 
for å kunne synliggjøre forsknin-
gen på et eget seminar, som 
også vil videreføres. 

Frivillighetsdagen/ 
Helseprisen
ExtraStiftelsen var medarrangør 
av Frivillighetsdagen, sammen 
med Frivillighet Norge, den 5. 
desember 2017 på Sentralen i 
Oslo, der Helseprisen var en av 
fem priser som ble delt ut på 
scenen.

Det er andre gang Helseprisen 
ble delt ut. Vinneren av Hel-
seprisen får et diplom og en 
pengepremie på 50.000 kroner. 
Prisen gis til et prosjekt som 
avsluttes det året prisen gis ut, 
og må være i regi av en frivillig 
helseorganisasjon. Organisa-
sjonene kan selv nominere 
prosjekter. 15 av disse igjen blir 

plukket ut av ExtraStiftelsen, før 
en jury avgjør hvilket prosjekt 
som vinner.

Arrangementet 5. desember var 
en kombinasjon av faglige semi-
narer og prisutdeling, der Extra-
Stiftelsen delte ut Helseprisen. I 
2017 var det prosjektet «Forført 
av spriten» i regi av Rådet for 
psykisk helse, som vant prisen.

ExtraStiftelsen hadde også en 
egen fagsesjon med temaet 
eldre og frivillighet, der fire 
prosjektledere fortalte om sine 
prosjekter, samt at ExtraStiftel-
sen fortalte om sine ordninger. 
Arrangementet hadde en fin 
ramme, der ExtraStiftelsens 
prosjekter og ordninger fikk god 
synlighet, som en viktig del av 
frivilligheten. Det planlegges å 
videreføre samarbeidet også i 
2018.
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«Forført av spriten» vant Helseprisen 2017. F.v. jurymedlem og prisutdeler Tone W. Trøen, prosjekt-
koordinator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal, regissør Karianne Førland Vennerød, 
prosjektleder Tore Buvarp og generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen. 
 Foto: André Skjelin
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RGANISASJON SØKT SUM

ANT. 
NYE 
SØKT

ANT. 
TO-
TALT 
SØKT

BEVILGET 
SUM

ANT. 
NYE 
BEV.

ANT. 
TO-
TALT 
BEV.

AND. 
NYE 
INNV

Rådet for psykisk helse 10 221 000 31 37 8 234 359 10 16 52 %

Norges Astma- og Allergiforbund 9 461 050 30 32 2 788 700 5 7 23 %

Norges idrettsforbund 9 777 000 27 34 3 889 000 7 14 52 %

Norges Døveforbund 10 938 500 27 31 3 694 500 6 10 37 %

Hørselshemmedes Landsforbund 14 284 612 24 26 2 127 000 4 6 25 %

Norges Handikapforbund 7 693 500 17 17 1 020 500 5 5 29 %

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 7 452 534 15 15 3 917 534 7 7 47 %

Norske Kvinners Sanitetsforening 10 221 000 15 17 2 692 000 5 7 47 %

Mental Helse 10 900 195 15 17 2 809 700 3 5 33 %

Redd Barna 7 109 403 15 15 1 846 000 4 4 27 %

Mental Helse Ungdom 11 932 825 14 17 4 028 000 3 6 43 %

Røde Kors 11 753 055 14 15 3 004 000 4 5 36 %

Norges Parkinsonforbund 3 354 250 13 13 1 429 000 6 6 46 %

Norges Blindeforbund 4 565 000 12 13 2 423 000 5 6 50 %

Norsk Folkehjelp 4 781 868 11 12 859 618 2 3 27 %

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 8 108 000 11 11 970 000 2 2 18 %

Nasjonalforeningen for folkehelsen 5 831 624 10 10 1 504 750 2 2 20 %

Norsk Revmatikerforbund 3 542 996 10 10 238 000 2 2 20 %

ADHD Norge 3 952 500 10 10 165 000 1 1 10 %

Dissimilis Norge 1 348 000 9 10 252 000 3 4 44 %

Norsk Epilepsiforbund 1 648 000 8 8 259 000 2 2 25 %

Kreftforeningen 10 631 750 7 11 6 120 250 3 7 100%

Den Norske Turistforening 3 018 000 7 8 1 620 000 2 3 43 %

Reform – ressurssenter for menn 3 355 000 7 7 840 000 2 2 29 %

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 13 283 700 7 8 1 497 000 1 2 29 %

Diabetesforbund 4 073 132 6 7 534 000 1 2 33 %

Rådgivning om Spiseforstyrrelser 3 003 189 5 5 1 767 406 3 3 60 %

Afasiforbundet i Norge 1 063 800 5 5 542 000 2 2 40 %

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2 833 000 5 5 182 000 1 1 20 %

Foreningen Vi som har et barn for lite 685 000 4 4 582 000 3 3 75 %

Cerebral Parese-foreningen 1 608 000 4 4 385 000 2 2 50 %

Landsfor. for Nyrepas. og Transplanterte 532 500 4 4 275 000 2 2 50 %

Tabell 1: Søknader og summer per organisasjon, Helse høst 2017 (OB-INSØ)
Alle organisasjoner som har søkt, rangert etter antallet nye innvilgelser

Fortsetter side 51.
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RGANISASJON SØKT SUM

ANT. 
NYE 
SØKT

ANT. 
TO-
TALT 
SØKT

BEVILGET 
SUM

ANT. 
NYE 
BEV.

ANT. 
TO-
TALT 
BEV.

AND. 
NYE 
INNV

Landsforeningen uventet barnedød 1 188 000 4 4 265 000 2 2 50 %

Lions Club International Norge 386 750 4 4 306 750 2 2 50 %

Organisasjonen Voksne for Barn 3 285 146 4 4 1 375 146 2 2 50 %

Juvente 603 505 4 4 80 000 1 1 25 %

Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 569 000 4 4 350 000 1 1 25 %

Unge Funksjonshemmede 2 477 469 4 4 641 384 1 1 25 %

Blå Kors Norge 5 811 200 3 5 4 031 200 1 3 100%

Fontenehus Norge 1 535 000 3 3 810 000 2 2 67 %

Norsk Forening For Slagrammede 1 383 000 3 4 790 000 1 2 67 %

Foreningen for Muskelsyke 2 293 786 3 3 674 799 1 1 33 %

Landsforbundet for kombinert syns- og 
hørselshemmede/døvblinde 1 833 600 3 3 581 000 1 1 33 %

Actis 1 150 000 2 2 550 000 1 1 50 %
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitets-
mangfold 1 022 000 2 2 422 000 1 1 50 %

Norsk Nettverk for Down Syndrom 3 561 800 2 2 1 011 800 1 1 50 %

Norsk organisasjon for asylsøkere 1 032 000 2 2 441 000 1 1 50 %

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen 1 210 000 2 2 510 000 1 1 50 %

CarciNor 280 000 1 1 280 000 1 1 100%

FH-Norge 60 000 1 1 60 000 1 1 100%

Kirkens SOS i Norge 290 000 1 1 290 000 1 1 100%

Knappen Foreningen 620 000 1 1 620 000 1 1 100%

Kristent Interkulturelt Arbeid 640 000 1 1 640 000 1 1 100%

Norges KFUK-KFUM 500 000 1 1 500 000 1 1 100%

Norsk Fosterhjemsforening 830 000 1 1 830 000 1 1 100%

Personskadeforbundet LTN 165 000 1 1 165 000 1 1 100%

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 790 000 1 1 790 000 1 1 100%

UNICEF Komiteen i Norge 800 000 1 1 800 000 1 1 100%

TOTALT 289 770 108 556 606 83 787 39 140 190
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SØKERORGANISASJON
SØKT SUM 

NYE
ANT. 
NYE

TOT. 
ANT. 
SØKT

BEVILGET 
SUM

ANT. 
NYE 
BEV.

TOT. 
ANT. 
BEV.

Norges idrettsforbund 17 168 850 58 58 3 396 000 9 9

Rådet for psykisk helse 18 252 430 37 37 6 702 080 15 15

Norges Blindeforbund 8 170 185 29 29 1 180 000 3 3

Norges Døveforbund 12 089 573 28 28 2 825 063 8 8

Norges Handikapforbund 6 094 815 23 23 1 633 400 3 3

Hørselshemmedes Landsforbund 13 899 523 22 22 1 180 000 2 2

Redd Barna 7 635 902 19 19 1 694 500 4 4

Norsk Folkehjelp 10 355 200 18 18 945 200 3 3

Norske Kvinners Sanitetsforening 9 415 709 18 18 1 648 500 4 4

Mental Helse 7 248 500 16 16 1 229 000 3 3

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 7 601 000 14 14 1 958 000 6 6

Norges Røde Kors 5 994 500 13 13 750 000 3 3

Diabetesforbundet 5 892 861 12 12 1 354 000 4 4

Norsk Revmatikerforbund 3 183 125 11 11 897 500 2 2

Nasjonalforeningen for folkehelsen 5 289 171 10 10 530 571 2 2

Norsk Epilepsiforbund 2 567 000 10 10 1 458 000 4 4

Afasiforbundet i Norge 2 571 600 9 9 389 500 1 1

Kirkens Bymisjon 4 583 000 8 8 3 345 000 5 5

Mental Helse Ungdom 5 006 000 8 8 620 000 1 1

Dissimilis Norge 2 430 200 7 7 852 000 2 2

Norges Parkinsonforbund 2 160 300 7 7 1 094 300 4 1

Unge Funksjonshemmede 3 826 386 7 7 1 008 386 2 2

Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 130 000 6 6 451 000 1 1

Fontenehus Norge 2 258 000 5 5 1 240 000 2 2

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte 2 914 850 5 5 263 600 1 1

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk 2 175 000 5 5 650 000 1 1

Norges Bedriftsidrettsforbund 875 000 5 5 300 000 1 1

Norsk Forbund for Utviklingshemmede 3 052 000 5 5 200 000 1 1

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 2 371 000 5 5 280 000 1 1

Cerebral Parese-foreningen 982 650 4 4 239 050 1 1

Landsforeningen uventet barnedød 756 000 4 4 699 000 3 3

Norsk Friluftsliv 1 822 167 4 4 500 000 1 1

Norsk Nettverk for Down Syndrom 3 512 000 4 4 575 000 1 1

Tabell 2: Søknader og summer per organisasjon, Helse vår 2017 (OB-INSØ) Alle 
organisasjoner som har søkt, rangert etter antallet nye innvilgelser

Fortsetter side 53.
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SØKERORGANISASJON
SØKT SUM 
NYE

ANT. 
NYE

TOT. 
ANT. 
SØKT

BEVILGET 
SUM

ANT. 
NYE 
BEV.

TOT. 
ANT. 
BEV.

Psoriasis- og eksemforbundet 1 390 938 4 4 845 000 1 1

Den Norske Turistforening 1 925 000 3 3 555 000 1 1

Dysleksi Norge 1 418 000 3 3 1 158 000 2 2

FRI - For. for kjønns- og seksualitetsmangf. 1 052 000 3 3 632 000 2 2

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 284 500 3 3 662 000 1 1

Kreftomsorg Rogaland 350 000 3 3 90 000 1 1

Landsfor. for etterlatte ved selvmord 1 761 500 3 3 285 000 1 1

Landsfor. for Nyrepas. og Transplanterte 337 000 3 3 75 000 1 1

Landsfor. for Pårørende innen Psykisk helse 461 000 3 3 50 000 1 1

Foreningen for Kroniske Smertepasienter 1 181 000 2 2 531 000 1 1

Gynkreftforeningen 360 000 2 2 300 000 1 1

Juvente 268 250 2 2 160 250 1 1

Landsforeningen mot seksuelle overgrep 610 000 2 2 610 000 2 2

Noregs Ungdomslag 358 000 2 2 328 000 1 1

Norsk forening for Williams syndrom 534 000 2 2 250 000 1 1

Prematurforeningen 900 000 2 2 533 000 1 1

Reform - ressurssenter for menn 700 000 2 2 210 000 1 1

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen 1 500 000 2 2 1 500 000 2 2

Ung Kreft 386 500 2 2 181 500 1 1

A-LARM 917 750 1 1 917 750 1 1

Endometrioseforeningen 140 000 1 1 140 000 1 1

Foreningen Sjøen for Alle 386 750 1 1 386 750 1 1

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold 452 000 1 1 452 000 1 1

Termik Rana 15 000 1 1 15 000 1 1

TOTAL 265 682 573 639 639 52 955 900 132 132
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SØKERORGANISASJON SØKT BEV. AND. SØKT BEV. AND. SØKT BEV.

Rådet for psykisk helse 33 426 500 13 505 00 40% 32 5 16% 14 14

Norske Kvinners Sanitetsforening 25 871 840 10 765 000 42% 27 6 22% 8 8

Kreftforeningen 23 617 521 7 111 600 30% 26 2 8% 8 8

LHL 21 555 000 6 535 000 30% 24 2 8% 7 7

Nasj.foreningen for folkehelsen 21 095 560 8 245 000 39% 22 4 18% 7 7

Norsk Revmatikerforbund 11 329 978 2 840 000 25% 14 1 7% 3 3

Mental Helse 8 130 000 1 420 000 17% 11 2 18% 0 0

Norsk Epilepsiforbund 5 880 000 710 000 12% 8 1 13% 0 0

Mental Helse Ungdom 2 930 000 1 565 000 53% 3 1 33% 1 1

Norges Handikapforbund 2 910 000 1 420 000 49% 3 1 33% 1 1

Norsk Forening For Slagrammede 2 910 000 1 420 000 49% 3 1 33% 1 1

Brystkreftforeningen 2 900 000 1 420 000 66% 2 1 50% 1 1

Norsk cøliakiforening 1 400 000 710 000 51% 2 1 50% 0 0

Norsk Craniofacial Forening 1 400 000 710 000 51% 2 1 50% 0 0

Norsk Osteoporoseforbund 1 470 000 710 000 48% 2 1 50% 0 0

Personskadeforbundet LTN 2 800 000 2 800 000 76% 2 1 50% 2 2

FFO 1 450 000 1 480 000 102% 1 1 100% 1 1

Norsk organisasjon for asylsøkere 700 000 710 000 101% 1 1 100% 0 0

Rådgivning om Spiseforstyrrelser 700 000 710 000 101% 1 1 100% 0 0

SUM 247 856 046 78 106 600 32 % 268 34 13% 74 74

SUMMER (totalt) ANTALL NYE ANT. ÅR 2

Tabell 3: Søknader og summer per organisasjon, Forskning 2017 (OB-INSØ)
Alle organisasjoner som har søkt, rangert etter antallet nye innvilgelser og deretter alfabetisk. Totalt 60 organisasjoner 
søkte om 268 nye prosjekt og 19 organisasjoner fikk innvilget totalt 34 nye prosjekter.

60     EXTRASTIFTELSENS ÅRSMØTE 2018



VEDLEGG: FAGUTVALGENES SAMMENSETNING

Fagutvalget for Helse vår
Fagutvalg Helse vår består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i 2017 for tre år:

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

Fagutvalget for Helse høst
Fagutvalg Helse høst består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i 2017 for tre år:

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

            
Fagutvalget for Forskning
Fagutvalget for Forskning består av 21 faste medlemmer som er oppnevnt for 2016-2018.

1. Nils Erik Gilhus, professor dr.med., Universitetet i Bergen (leder)
2. Katrine Fangen, professor dr.polit., Universitetet i Oslo (nestleder)
3. Asta Bye, førsteamanuensis dr.philos., Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo Universitetssykehus
4. Simon Bringeland, cand.philol., Hamar (brukerrepresentant)
5. Line Christoffersen, ph.d. i markedsføring, Oslo, (brukerrepresentant)
6. Arne Henning Eide, professor ph.d. sosiologi, SINTEF Helse, Oslo
7. Ingunn T. Ellingsen, ph.d. i spesialped., Universitetet i Stavanger (vara for Karl Elling Ellingsen)
8. Nils Fleten, førsteamanuensis dr.med., Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
9. Thomas Halvorsen, professor dr.med., Haukeland universitetssykehus/Universitetet i Bergen
10. Einar Røshol Heiervang, fagdirektør dr. med., Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo
11. Jan Olav Johannessen, professor ph.d medisin, Universitetssykehuset i Stavanger
12. Stein Atle Lie, professor dr.philos., Universitetet i Bergen
13. Steinar Lundgren, professor dr.med., St. Olavs Hospital, Trondheim
14. Ellisiv Mathiesen, professor. dr.med., Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
15. Øyvind Molberg, professor dr.med., Oslo universitetssykehus (vara for Berit Flatø)
16. Cecilie Røe, professor dr.med., Oslo universitetssykehus
17. Berit Schei, professor dr.med., NTNU, Trondheim
18. John-Arne Skolbekken, professor dr.philos., NTNU, Trondheim
19. Sidsel Sverdrup, professor dr.polit., VID Vitenskapelig høgskole, Oslo
20. Ingelin Testad, førsteamanuensis ph.d. sykepleie, Stavanger universitetssykehus/Universitetet i  
       Stavanger
21. Alexander Wahba, professor dr.med., NTNU, Trondheim/ St. Olavs Hospital, Trondheim
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Fagutvalget for ExtraExpress
Fagutvalget for ExtraExpress består av 12 medlemmer fra ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner.

1. Knut Kjær Berntsen, Norges Blindeforbund
2. Hildegun Dybdal, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
3. Olav Fikse, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
4. Sissel Holm-Sandnes, Foreningen for hjertesyke barn
5. Anne-Kari Isaksen, Norges Astma- og Allergiforbund
6. Ingjerd Haukeland, MS-forbundet
7. Gry Lunde, ADHD Norge
8. Kaja Hegg, Redd Barna
9. Nanette Mia Bohn, Kreftforeningen
10. Stine Nordhagen, Nasjonalforeningen for folkehelse
11. Roar Råken, Hørselshemmedes Landsforbund
12. Britt Inger Skaanes, Norske Kvinners Sanitetsforening
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