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Behov for samarbeid med næringslivet i samarbeidsorganene for 
medisinsk og helsefaglig forskning  
 

Bakgrunn 

Den første nasjonale tverrsektorielle forskningsstrategien for helse- og omsorgstjenestene, 

HelseOmsorg21 (HO21) (vedlegg 1), ble overlevert Statsminister Erna Solberg og helse- og 

omsorgsminister Bent Høie i juni 2014. HelseOmsorg21-strategien er laget av og for UoH-sektoren, 

instituttsektoren, næringslivet, offentlig forvaltning og brukerorganisasjonene, som alle har ansvar 

for å bidra til forskning og innovasjon i helse og omsorg. Målet med strategien er å legge til rette for 

en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon på helse- og 

omsorgsområdet.  

 

HelseOmsorg21-rådet (Rådet) ble opprettet januar 2015 og består av 29 personer fra UoH-sektoren, 

næringslivet, sykehusene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjonene. Rådet 

ledes av områdedirektør John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet. En av Rådets hovedoppgaver 

er å bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HO21-strategien. 

 

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21- strategien (vedlegg 2) ble lansert av 

helseminister Bent Høie i november 2015. Hele regjeringen står som avsender av handlingsplanen og 

handlingsplanen presenterer regjeringens politikk og 40 tiltak innenfor de ti strategiske 

satsingsområdene i strategien.   

 

Behov for å styrke norsk næringsutvikling gjennom økt samspill  

Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde er ett av de 10 prioriterte satsingsområdene i 

HO21-strategien. Bakgrunnen for at bl.a. dette området ble løftet frem som et prioritert område i 

strategien skyldes den økte etterspørselen fra helse- og omsorgssektoren nasjonalt og globalt. I dag er 

norsk helseindustri liten og næringslivet bidrar i beskjeden grad til helse- og omsorgsforskning. 

Årsaken til dette er mange, bl.a. så er det mangelfullt samarbeid mellom FOU-miljøer og offentlige 

helseaktører, det er mangel på samarbeid mellom bedrifter og Norge har en liten instituttsektor i 

helse. I tillegg så er det manglende kultur og insentiver for samarbeid med næringslivet generelt. 

Næringslivet har behov for å øke samarbeidet med sykehusene og utdannings- og 

forskningsinstitusjonene,  og sykehusene og utdannings- og forskningsinstitusjonene ser behovet for 

å utvikle et tettere samarbeid med næringslivet – norsk næringslivet bør bli en likeverdig 

samarbeidspartner i utviklingen av helse og omsorg. 
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Ett av tiltakene i HO21-strategien har som mål å styrke norsk næringsutvikling gjennom økt samspill 

med akademia, helseforetak og kommuner. For å få dette til så kreves det økt kunnskap og 

kompetanse om hva næringslivet kan bidra med i UoH-sektoren, spesialisthelsetjenesten og i 

kommunehelsetjenesten/kommunesektoren. For alle sektorene så er første steg på veien å ha nok 

kunnskap og forståelse om hverandres områder. Dette vil på sikt føre til at barrierene for fremtidig 

samarbeid reduseres.  

 

På bakgrunn av dette så ber HelseOmsorg21-rådet om at samarbeidsorganene vurderer å oppnevne 

representanter fra næringslivet som observatører til møtene i samarbeidsorganene.  

 

Vi ser frem til å høre samarbeidsorganenes vurderinger om dette.  

 

 

Med vennlig hilsen 

HelseOmsorg21-rådet 

 

 
 

John-Arne Røttingen 

Rådsleder  

 

 

 Hilde Grindvik Nielsen 

 HO21-sekretariatsleder 
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 Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien 
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