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HELSE HØST 2020

Dagens agenda
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HELSE HØST 2020

Dagens agenda
Generelt om Stiftelsen Dam

Søknadsvurderingen
• Habilitet
• Vurderingskriteriene
• Karakterskalaen

Søknadsprosessen

Damnett

Søknaden
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Stiftelse av og for frivillige helseorganisasjoner

Deler ut 6,4 % av overskuddet til Norsk Tipping
ca 300 millioner i 2019

Over 4 milliarder fordelt på nesten 9000 prosjekter

Fire ordinære programmer
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Fire ordinære programmer

FORSKNING HELSE
EKSPRESS

UTVIKLING

Søknad må sendes
i samarbeid en helseorganisasjon

med søkerett

Rettet mot målgrupper i Norge og som
fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, 

livskvalitet eller sosial deltakelse

dam.no/utlysninger 

Punkt 3. Dette kan
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IDE ORGANISASJON SØKNAD VURDERING

Fire ordinære programmer

FORSKNING HELSE
EKSPRESS

UTVIKLING

Punkt 1. Formål
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Ekstraprogrammet ifbm koronaepidemien
20 millioner fra Stiftelsen Dam

Aktivitetsprogram for helsefrivilligheten
75 millioner fra Helse- og omsorgsdepartementet

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
50 millioner fra Helsedirektoratet

Fire ordinære programmer

FORSKNING
HELSE

EKSPRESS

UTVIKLING
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SØKNADSPROSESSEN

Rutine: Søknadsvurdering
dam.no/dam.no/utlysning-helsehost2020

15

VURDERING

SØKNAD

BESLUTNING

SØKNADSPROSESS: HELSE HØST 2020
2.jun-15.sep

SØKNAD

16.sep-19.okt

VURDERING 1

4.nov

GRUPPEMØTER

15.des
AVSLAG
ca 65 %

Hver søknad vurderes av 
tre utvalgsmedlemmer

uavhengig av hverandre

21.okt-3.nov

VURDERING 2
ca 25 % av søknadene

15.des
INNVILGELSE

ca 10 %

Gruppene fra
dybdevurdering 2 møtes for 

å diskutere sine søknader

15.des
AVSLAG

ca 5 %

15.des

AVSLAG
ca 10 %

15.des
INNVILGELSE

ca 10 %

Hver søknad vurderes av en gruppe på tre
utvalgsmedlemmer. Medlemmene vurderer

søknaden uavhengig av hverandre

16



9/4/20

5

SØKNADSSKJEMAET

Søknadsskjemaet
dam.no/utlysning_helsehost2020
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SØKNADSSKJEMAET

Del 1: Prosjektlengde, målgruppe og målsetting

Informasjon om prosjektleder

Del 2: Helsekategori og prosjektaktivitet

Del 3: Organisering og økonomi

Del 4: Sammendrag og vedlegg

Del 5: Fordeling til fagutvalg

Del 6: Spørreundersøkelse
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SØKNADSVURDERINGEN

Utlysningen
dam.no/utlysning-helsehost2020

Instruks fagutvalg Helse
dam.no/instruks-fagutvalg-helse

Habilitet
Vurderingskriterier
Karakterskala

19

Forvaltningslovens regler om habilitet

SØKNADSVURDERINGEN: Habilitet

Part i saken, slekt- eller svogerskap, gift eller forlovet, fosterforelder eller -barn, verge.

Ledende stilling i institusjon som er part i saken

Våre tillegg
Verv eller betalt oppdrag for søkerorganisasjon siste tre år

Andre forhold som er egnet til å svekke tilliten
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SØKNADSVURDERINGEN: Er søknaden kvalifisert?

Maks 1,4 millioner

Punkt 3. Dette kan det søkes om

Tidsavgrensede helseprosjekter og –
tiltak rettet mot målgrupper i Norge

Punkt 1. Formål Det omfatter blant annet arbeid for økt
deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, 

forebyggende helsearbeid, rehabilitering, 
habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter med helseformål

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer
knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for 

funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende
og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Maks tre år

21

SØKNADSVURDERINGEN: Er søknaden kvalifisert?

Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet gjentas årlig

Søknader som kvalifiserer til de to 
programmene Utvikling og Forskning

Vedlegg: “Siftelsen Dam støtter ikke”

Punkt 4. Dette kan det ikke søkes om

Organisasjonsarbeid

Utdanning og faglitteratur

Utbygging og tilrettelegging av bygg

Offentlig og privat virksomhetStøtte til enkeltpersoners helsetilbud

Behandlingsreiser til utlandet

22
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Soliditet

Virkning

Gjennomføring

SØKNADSVURDERINGEN: De fire vurderingskriteriene

Programmets prioriteringer

24

Soliditet

Virkning

Gjennomføring

SØKNADSVURDERINGEN: De fire vurderingskriteriene

Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk 
(inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe)

Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet 
Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem

Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene 
I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende
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Soliditet

Virkning

Gjennomføring

SØKNADSVURDERINGEN: De fire vurderingskriteriene

Har gruppen erfaring med bygging av gapahuker?

Vil gapahuken gi den ønskede virkningen? 

Er den foreslåtte gapahuken er god gapahuk?

Eksempelprosjekt: Gapahuk for økt aktivitet
målsetningen tiltaket 

Programmets prioriteringer

Er byggemetoden god? Hviler den på god gapahukteori? 
Er det en innovativ gapahuk?

Vil flere bli aktive dersom gapahuken bygges?

Har de verktøyene og materialene de trenger?

26

Soliditet

Virkning

Gjennomføring

SØKNADSVURDERINGEN: De fire vurderingskriteriene

Programmets prioriteringer
I hvilken grad prosjektet retter seg mot prioriteringene i programmet:

Frivillighet - både prosjekter med høy grad av frivillighet og 
prosjekter som har frivillighet som tema
Brukermedvirkning - både prosjekter med høy grad av 
brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker
Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
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Soliditet

Virkning

Gjennomføring

SØKNADSVURDERINGEN: De fire vurderingskriteriene

Programmets prioriteringer

Etiske vurderinger inngår som en sentral
del i vurderingen av alle kriteriene. 

Alle kriteriene vektes likt og gis en
karakter fra 1 til 7, der 7 er best.

28

4321 765

Dårlig
Søknaden adresserer
ikke kriteriet eller det 

kan ikke vurderes
grunnet manglende

eller ufullstendig
informasjon.

Kriteriet adresseres i
utilstrekkelig grad eller

det er alvorlige
svakheter
Svakt

Mindre godt
Søknaden adresserer
kriteriet, men det er
betydelige svakheter

Søknaden adresserer
kriteriet godt, men 

inneholder flere
mangler
Godt

Meget godt
Søknaden adresserer
kriteriet veldig godt, 

men har noen få
mangler.

Søknaden adresserer
alle relevante aspekter
ved kriteriet. Eventuelle

mangler er små
Fremragende

Eksepsjonelt
Søknaden adresserer alle

relevante aspekter ved
kriteriet eksepsjonelt

bra. Manglene er
fraværende eller er svært

små

SØKNADSVURDERINGEN: Karakterskalaen

29
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4321 765

Dårlig
Søknaden adresserer
ikke kriteriet eller det 

kan ikke vurderes
grunnet manglende

eller ufullstendig
informasjon.

Kriteriet adresseres i
utilstrekkelig grad eller

det er alvorlige
svakheter
Svakt

Mindre godt
Søknaden adresserer
kriteriet, men det er
betydelige svakheter

Søknaden adresserer
kriteriet godt, men 

inneholder flere
mangler
Godt

Meget godt
Søknaden adresserer
kriteriet veldig godt, 

men har noen få
mangler.

Søknaden adresserer
alle relevante aspekter
ved kriteriet. Eventuelle

mangler er små
Fremragende

Eksepsjonelt
Søknaden adresserer alle

relevante aspekter ved
kriteriet eksepsjonelt

bra. Manglene er
fraværende eller er svært

små

SØKNADSVURDERINGEN: Karakterskalaen
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SØKNADSVURDERINGEN: Vurderingsoppgaven

OBS: Søker vil ikke kunne se 
hvem som har vurdert søknaden

1. Er søknaden kvalifisert?

2. Vurdering

Soliditet
Virkning
Gjennomføring
Prioriteringer

1   2   3.  4   5   6   7
o   o   o   o   o   o   o
o   o   o   o   o   o   o
o   o   o   o   o   o   o
o   o   o   o   o   o   o

3. Prosjektets styrker
4. Prosjektets svakheter

5. Egne notater

Kommentarfelt som blir 
gjort synlig for søker

Kun synlig for dere og oss
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SØKNADSVURDERINGEN: Hvorfor?

dam.no/bedre-soknadsbehandling

Tilbakemeldinger

Spørreundersøkelser

Analyser

Forskning

32

SØKNADSVURDERINGEN: Honorar

Statens satser for utvalgsmøter: 478 kr per time 
Statens personalhåndbok, punkt 10.14.2

Tid per søknad: 30 minutter
Sum per søknad blir da 239 kr 

Honorar utbetales etter at alt arbeidet 
ifbm hver utlysning er gjennomført
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SØKNADSVURDERINGEN: Veldig viktig

Ikke kontakt søker

Dere har taushetsplikt
For sensitive opplysninger, for alltid
For resultatet av søknadsbehandlingen fram til offentliggjøring

Ikke kontakt hverandre under de individuelle vurderingene

34

Andre vurderingsperiode, utvidet søknad: 21. oktober – 3. november

SØKNADSVURDERINGEN: Veldig viktig

Første vurderingsperiode: 16. september – 19. oktober

Gruppemøter: 4. november

Rundt 60 søknader per utvalgsmedlem 

Maks 18 søknader per utvalgsmedlem og gruppe 
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