
 

 

EU4Health  

EU4Health er et bredt helseprogram der styrket helseberedskap, bedre folkehelse og kreft 

er blant de viktigste innsatsområdene. 

Covid-19 har vist at landene i Europa ikke var godt nok forberedt på en alvorlig krise. Derfor har EU 

satt i gang et omfattende arbeid med å styrke helseberedskapen.  

Det skal blant annet skje gjennom å bygge opp kapasitet for produksjon av vaksiner, legemidler og 

medisinsk utstyr.  

Muligheter for norsk næringsliv 

EU har lyst ut kontrakter på kartlegging av muligheter for å sette i gang produksjon av vaksiner, 

legemidler og medisinsk utstyr i Europa og det er varslet at det i januar vil bli lyst ut kontrakter for 

såkalte Ever Warm Facilities. Dette er fabrikker som lager vaksiner og legemidler til daglig, og som på 

kort varsel skal kunne legge om og utvide sin produksjonskapasitet. EU ønsker å ha slik kapasitet for 

at landene i Europa kan få rask tilgang på vaksiner og kritiske legemidler ved behov. 

Norge har kunnskapsmiljøer og industri som kan være aktuelle for å legge inn tilbud på kontraktene 

som nå ligger ute på anbud. 

Bredt helseprogram  

EU4Health har fem innsatsområder: 

• Kreft 

• Helseberedskap 

• Sykdomsforebygging 

• Helsesystemer 

• Digitalisering 

Arbeid mot kreft vil være sentralt i programmet og det er lyst ut en rekke utviklingsprosjekter på 

kreftområdet. 

Tildeling av midler 

EU4Health gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere utviklings- og samarbeidsprosjekter og lyser 

ut kontrakter på utredninger og andre anskaffelser.  

Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler, levere tilbud og delta i 

samarbeidsprosjekter på lik linje med interessenter i EU-landene. 

Oversikt over utlysninger og annen informasjon finner du på Helsedirektoratets nettside 

Mer informasjon om EU4Health 

• Du kan abonnere på Helsedirektoratets nyhetsbrev om EU4Health og få tilsendt informasjon 
om nye utlysninger 

• Hvis du har spørsmål om utlysninger eller EU4Health, kan du sende en e-post til 
EU4Health@helsedir.no 
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