
 
 
 

Utlysning av prosjektmidler 2019 
 

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har gleden av å utlyse 
forskningsmidler. 

 
 

Forskningsstiftelsen formål er å initiere og fremme forskning og relaterte prosjekter som kan 
bidra til å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for 

 
 

• barn, ungdom og voksne som har medfødt hjertefeil, arvelig hjertefeil eller 
tidlig ervervet hjertesykdom. 

• gravide med påvist hjertesykdom hos fosteret. 
• familier som har mistet sitt hjertesyke barn/ungdom. 

 

Forskningsstiftelsen har over siste år bevilget i størrelsesorden 3 millioner kroner til ulike 
prosjekter. Informasjon om tidligere tildelinger finner du på 
www.ffhb.no/forskningsstiftelsen. 

Søknadsfrist er 26.august 2019 

Forskningsstiftelsen vil i 2019 gi økonomisk støtte innenfor en ramme på kr 750 tusen. 
 

Kriterier i 2019 
Styret vil i 2019 prioritere tre fokusområder: neuroproteksjon, rytmeforstyrrelser relatert til medfødt 
hjertefeil og føtal kardiologi((gravide). 
 
Styret vil legge vekt på søknader med høy faglig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens 
formål. Problemstillinger om medfødte hjertefeil, tidlig ervervet hjertesykdom og arvelig 
hjertefeil  
 

• barnekardiologi og – kirurgi 
• ungdomsmedisin 
• habilitering 
• tilpasset opplæring 
 
 
Faglig nivå og organisering 

• Masteroppgave med relevant tema 
• Doktorgrader og post doc-prosjekter 
• Forskningsmiljø som arbeider innen relevant felt 
• Videreføring av prosjekter som tidligere har fått midler 
• Et fagutviklingsprosjekt som har til hensikt å munne ut i forskning 

 
 
Brukermedvirkning vektlegges og skal beskrives i alle prosjekter. Der brukermedvirkning ikke er aktuelt, 
bør dette forklares og begrunnes. 
  
 
 

• brukermedvirkning/empowerment 
• det psykososiale feltet 
• etiske spørsmål 

 

http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tildeling av midler vil offentliggjøres i november 2019. Søknad sendes inn på vedlagte søknadsskjema eller du 
finner søknadsmalen under http://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/ Slik søker du. Søknaden sendes inn via mail til 
forskningsstiftelsen@ffhb.no  

 
Vet du om et forskningsprosjekt som trenger støtte eller miljøer som har gode ideer? 
Da er det fint om du viderebringer informasjon om Forskningsstiftelsen til forskere, prosjektledere 
eller aktuelle fagmiljøer. 

 
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon! 

 
Styret 
Styreleder Erik Skarrud, leder i landsstyret i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) 
Styremedlem Jan Sunnegårdh, professor i barnekardiologi, Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitessjukhuset. 
Styremedlem Sidsel Tveiten, professor i sykepleievitenskap, OsloMet 
Styremedlem Erik Thaulow, professor i barnekardiologi, OUS, Rikshospitalet 
Styremedlem Siri Ann Nyrnes, barnekardiolog, NTNU/St. Olav 
Styremedlem Bjørgunn Brones, landsstyret FFHB 
Daglig leder Helene Thon, generalsekretær FFHB 
Styremedlem Pia M Bråss, fagsjef FFHB 

 

 
 

Oslo, 1.mai 2019 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
 

Erik Skarrud 
Styreleder 

 
 

  Kontaktinformasjon: 
forskningsstiftelsen@ffhb.no eller kontakt  
fagsjef Pia M Bråss, mobil: 90578580 

 
Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen 
Postboks 222 Sentrum 
0103 Oslo 

Pia M Bråss 
Styremedlem 

 
Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: 23 05 80 00   www.ffhb.no/forskningsstiftelsen 
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