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Sak 07/15  Godkjenning av sakslisten 
   Saksdokument: Utkast til saksliste, møte 05/15 

 

   Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 

 
 
Sak 08/15  Godkjenning av referatet 
   Saksdokument: Utkast til referat fra møte 31.8.2015 (04/2015) 

 

Utkast til referat ble sendt HO21-rådet 4.9.2015.  

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

 

Sak 09/15  Spørsmål om habilitet 
Habilitet skal vurderes i forbindelse med de oppførte sakene. Eventuell 

inhabilitet blant medlemmene og håndtering av denne skal 

protokollføres. 

  

Forslag til vedtak:  
 

 
Sak 10/15   Rådets arbeidsform   
   Saksdokument: Forslag til arbeidsform for Rådet 

   Vedlegg: Mandat for HO21-rådet 

 

Det ble på Rådsmøtet 31. august 2015 ytret et ønske om at rådets 

arbeidsform ble diskutert på det kommende rådsmøtet (19. oktober 

2015). Hensikten med å ta opp dette som sak på rådsmøtet er å forsterke 

engasjementet i og forankringen av rådets arbeid blant 

rådsmedlemmene og i deres organisasjoner. 

 

Rådet bes om å diskutere forslag til arbeidsform for rådet beskrevet i 

saksfremlegget. 

 

Forslag til vedtak: Rådet vedtar beskrivelsen av rådets arbeidsform 

med de endringene som gies i møtet. 

 
 
Sak 11/15   HO21-monitor  

Saksdokument: HelseOmsorg21-monitor – status og noen 

problemstillinger, Stig Slipersæter, Forskningsrådet 
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Det ble våren 2015 etablert en arbeidsgruppe for å utrede og 

implementere HO21-monitor. Arbeidsgruppen har per i dag hatt to 

møter og har hittil konsentrert seg om å:  

o avgrense innholdet i monitoren  

o identifisere aktuelle datakilder for bruk i monitoren 

o drøfte hvordan ulike datakilder kan sees i sammenheng 

o drøfte hvordan Health Research Classification System (HRCS) 

kan tas i bruk i monitoren  

 

Innledning ved leder av arbeidsgruppen for HO21-monitor Stig 

Slipersæter, Forskningsrådet. 

 

Rådet bes om å komme med synspunkter og innspill til arbeidsgruppens 

forslag til avgrensning av innhold i monitoren, hvilke datakilder som 

skal brukes i monitoren og om hvordan HRCS bør tas i bruk i 

monitoren.  

   

Oppsummering:   
 

 
Sak 12/15  Scenarier for helse- og omsorg 

Saksdokument: Scenarier for helse- og omsorg: Skisse til  

samarbeidsprosjekt, Tore Tennøe/Hilde Lovett, Teknologirådet 

Vedlegg:  
Presentasjon: Dialogarenaer og felles målbilder 

Rapport: 21-prosessenes samfunnsansvar 

 

Teknologirådet har nylig publisert en analyse av de ni 21-prosessene 

som hittil har vært gjennomført. Prosessene har lykkes godt med å 

forankre strategiene og skape tillit, men beskriver en ”forlenget nåtid” 

og er svake når det gjelder å tenke alternative utviklingsløp. Dette 

gjelder også HelseOmsorg 21. 

 

I et møte mellomTeknologirådet og HO21-rådet 28. september 2015 ble 

mulighetene for en scenarieprosess om helse- og omsorgssektoren i 

Norge diskutert. Teknologirådet har utarbeidet et prosjektforslag til 

hvordan dette kan gjennomføres.  

    

Innledning ved leder av Teknologirådet Tore Tennøe. 

     

Rådet bes om å diskutere om det skal gjennomføres en scenarieprossess 

for helse- og omsorgssektoren. Rådets bes om å diskutere vedlagte 

prosjektskisse fra Teknologirådet.   

   

Forslag til vedtak: Rådet vedtar å gjennomføre en scenarieprosess for 

helse- og omsorgssektoren i samarbeid med Teknologirådet. Vedlagte 

prosjektskisse fra Teknologirådet vedtas med de kommentarene som 

gies i møtet.  

  

 



Møte 05/2015 

4 

 

Sak 13/15 Kanalisering av forskningsressurser innrettet mot 
kommunehelsetjenesten og Nasjonal pådriver for 
forskning - forskning i kommunesektoren  

   Saksdokument:  

 Del 1 -  Kanalisering av forskningsressurser innrettet mot 

kommunehelsetjenesten, Guri Rørtveit, UniHelse 

 Del 2 - Nasjonal pådriver for forskning – forskning i 

kommunesektoren, Tone Marie Nybø Solheim, KS 

Vedlegg: Presentasjon: Behov for en nasjonal møteplass knyttet til 

forskning med, i og for kommunene 

 

Del 1 

Satsing på forskning for, i og med kommunehelsetjenesten er ett av ti 

satsingsområder for HelseOmsorg21. For å komme videre, må alle 

aktører ha felles forståelse av 1) hvordan forskningsinnsatsen mot 

kommunehelsetjenesten er innrettet i dag og 2) hvordan økte 

forskningsressurser bør kanaliseres for å få størst mulig effekt. 

 

Innledning ved rådsmedlem Guri Rørtveit, UniHelse 

 

Del 2 

Dagens forsknings- og innovasjonsstruktur bør tilpasses kommunal 

sektor; en sektor med en annen kompetanse, andre forskningsspørsmål 

og færre ressurser til forskning enn spesialisthelsetjenesten. God 

samhandling mellom UH-sektoren og kommunesektoren er et viktig 

ledd i å bygge slik infrastruktur. 

 

Innledning ved rådsmedlem Tone Marie Nybø Solheim, KS. 

   

Rådet bes om å diskutere vedlagte saksfremlegg. Rådet bes om å 

diskutere forslag til etablering av Nasjonal samordningsgruppe for 

forskning i kommunal sektor og om etablering av forskernettverk for 

sektoren. 

 

Oppsummering:  
 

 
Sak 14/15   Om arbeidet med tjenesteinnovasjon  
   Saksdokument: Om arbeidet med tjenesteinnovasjon, Helsedirektoratet 

 

Helsedirektoratet fikk i 2015 i oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet å utrede et nasjonalt system som kan 

tilrettelegge for tjenesteinnovasjon regionalt og lokalt i samarbeid med 

tjenesten og andre relevante aktører.  

 

Innledning ved rådsmedlem Svein Lie, Helsedirektoret 

 

Rådet bes om å diskutere vedlagte saksfremlegg. 
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Oppsummering:  
 

 
Sak 15/15    Orienteringssaker  

  

Sak 16/15    Eventuelt  
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