Forslag til saksliste - møte 04/2016

Møte i HelseOmsorg21-rådet (04/16)
Dato:
Sted:

Mandag 12.september 2016, kl 10-16
Forskningsrådet, Lysaker, møterom Abel 1 og 2

Saksliste
Sak 28/16

Godkjenning av sakslisten

Sak 29/16

Godkjent referat

Sak 30/16

Orientering fra rådsmedlemmene

Sak 31/16

Orientering fra rådsleder/sekretariatet
31.1
31.2
31.3
31.4

Behov for samarbeid med næringslivet i samarbeidsorganene for
medisinsk og helsefaglig forskning – tilbakemelding fra Helse
Vest RHF
HO21-scenarioprosjekt
HO21 Monitor
HelseOmsorg21-rådet

Sak 32/16

Forslag til revidert arbeidsplan for perioden 09/201612/2018, samt forslag til møtekalender for 2017

Sak 33/16

Satsingsområde Strategisk og kunnskapsbasert styring
•
•
•

Sak 34/16

Presentasjon av status for arbeidet med rapporten Samspillet mellom
universiteter og helseforetak. Hvordan håndtere barrierer og
handlingsrom? ved leder av barriereutvalget Anne Husebekk, UiT
Presentasjon av Nasjonalt topplederprogram ved programleder
Trond Ragnes
Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid med tiltakene for dette
satsingsområdet v/Arnfinn Sundsfjord (UiT) (leder av den interne
arbeidsgruppen)

Satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene
•

Presentasjon av utkast til mandat og forslag til sammensetning av
Nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og
utdanning rettet mot kommunenes helse- og omsorgstjenester –
Kommunenes
strategiske
forskningsorgan
(KSF)
ved
v/avdelingsdirektør FoU Jon Anders Drøpping, KS
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Sak 35/16

Satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk
satsingsområde – forslag om å opprette et HO21 utvalg
for forskning og innovasjon for mat, ernæring, helse og
næringsmiddelindustrien

Sak 36/16

Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens

Sak 37/16

•

Satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk
satsingsområde – presentasjon av Drømmeløftet 2016:
Helse og velferd
•
•

Sak 38/16

Presentasjon av rapporten Drømmeløftet 2016: Helse og velferd
v/direktør Mona Skaret, Innovasjon Norge
Forberedt kommentar v/ Kathrine Myhre, Oslo Medtech (leder av
den interne arbeidsgruppen)

Satsingsområde Effektive og lærende tjenester
•

•

Sak 39/16

Presentasjon av Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens
ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet

Presentasjon av Helsedirektoratets veileder for tjenesteinnovasjon
samt status for arbeidet med å utrede organisering av et helhetlig
nasjonalt system for tjenesteinnovasjon: v/ divisjonsdirektør Johan
Torgersen, Helsedirektoratet
Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid med tiltakene for dette
satsingsområdet v/Hilde Lurås, Ahus (leder av den interne
arbeidsgruppen)

Eventuelt
•

Rådsmøtet i Trondheim mandag 24. oktober 2016. Besøk
NTNU/St.Olav Hospital søndag 23.oktober 2016.

