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Innkalling til HelseOmsorg21-rådsmøte 21.3.2018 (02/18) 
Vedlagt følger forslag til saksliste og sakspapirer til HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. mars 2018, 

kl 10.00-15.00. Sted: KS, Haakon VIIs gt. 9, Oslo.  

Sak 17/18 er fellesmøte for HO21-rådet og ressursgruppe for næringsutvikling i HO21-rådet.  

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 
Norges forskningsråd 

HelseOmsorg21-sekretariatet 
Hilde G. Nielsen, sekretariatsleder/spesialrådgiver 



Saksliste 

Sak 13/18  Godkjenning av saksliste 

Sak 14/18  Godkjent referat 

Sak 15/18  Orienteringer  

Sak 16/18  KSF 

Sak 17/18  Fellesmøte HO21-rådet og ressursgruppe for 
næringsutvikling i HO21-ådet (se egen agenda) 

Sak 18/18 helsenorge.no og innovative digitale helsetilbud 

Sak 19/18 Energi21 

Sak 20/18 Presentasjon av rapporten Helhetlig system for 
innovasjon i helse- og omsorgstjenestene 

Sak 21/18 Informasjon om nasjonalt testsenter for digitale 
helseløsninger 

Sak 22/18 HO21-prosjekter 2018 
a. Prosjekt: Analyse av dagens forsknings- og 

innovasjonssystem 
b. Frivillige organisasjoner og stiftelser – behov og 

muligheter for samarbeid om helseforskning 
c. HO21-rådets egenvurdering 
d. HO21-undersøkelsen 2018 

Sak 23/18  Eventuelt

Møte i HelseOmsorg21-rådet (02/18) 
Dato: 21.3.2018 (02/18)
Sted: KS, Haakon VIIs gt. 9, Oslo.
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Sak 14/18 Godkjent referat 
Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Vedlegg: Godkjent referat fra møte 21.2.2018 (01/18)
Referent: Sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Hovedpunkter 
Utkast til referat fra møte 21.2.2018 (01/18) ble sendt HO21-rådet 26.2.2018. Det kom ingen 

merknader til referatet innen fristen 4.3.2018.   

Godkjent referat ble sendt HO21-rådet 5.3.2018. 

Vedtak: Godkjent referat fra HO21-rådsmøte 21.2.2018 (01/18)  tas til orientering.  



Saksfremlegg sak 15/18 – møte 02/18 
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Sak 15/18 Orienteringer 

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Ingen forhåndsinnmeldte orienteringer.   

Orienteringer kan meldes rådsleder eller sekretariatet i forkant av eller senest 

ved starten av rådsmøtet. 



Saksfremlegg sak 16/18 – møte 02/18    

Sak 16/18 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Bakgrunnsdokumenter: • Referat fra møte i KSF 24.1.2018 
• Oppsummeringsnotat 26.11.2017 fra leder av KSF Nina 

Mevold. 
• Presentasjon KSF, HO21-rådsmøte 14.9.2017 (04/17) 
• Notat fra KS til HO21-rådet til møtet 31.5.2017 (03/17) 
• Utkast til mandat for KSF 31.5.2017 (03/17) 
• Kandidater fra UHR-rådet til KSF 31.5.2017 (03/17) 
• Utkast mandat og sammensetning KSF 12.9.2016 (04/16) 
• Notat datert 25.4.2016 (vedlegg sak 24/16) 
• Notat datert 25.1.2016 (vedlegg sak 04/16) 
• HelseOmsorg21-strategien (Strategien kan lastes ned her: 

www.helseomsorg21.no )  
• Regjeringens handlingsplan for oppfølging av 

HelseOmsorg21-strategien (Handlingsplanen kan lastes 
ned her: www.helseomsorg21.no )

Vedlegg: • Godkjent referat fra møte i KSF 9.11.2017  

Nettside: • http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-

omsorg/ksf/

Andre rådsmøter hvor 
satsingsområdet et 
Kunnskapsløft for 
kommunene og 
Kommunenes strategiske 
forskningsorgan (KSF) 
har vært diskutert.  

• Møte 21.2.2018 (01/18) 
• Møte 29.11.2017 (05/17) 
• Møte 14.9.2017 (04/17) 
• Møte 31.5.2017 (03/17) 
• Møte 28.3.2017 (02/17) 
• Møte 23.1.2017 (01/17) (orienteringssak) 
• Møte 24.10.2016 (05/16) (Program for folkehelsearbeid i 

kommunene) 
• Møte 12.9.2016 (04/16) (KSF) 
• Møte 25.4.2016 (03/16) 
• Møte 25.1.2016 (01/16) 
• Møte 1.12.2015 (06/15) (innspill til handlingsplanen) 
• Møte 19.10.2015 (05/15)



Saksfremlegg sak 16/18 – møte 02/18    

Hovedpunkter 

HO21-rådet vedtok i møtet 03/17 å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).  

KSF er oppnevnt for interimperioden 1.8.2017-31.12.2018.  

HO21-rådet vedtok i møtet 05/17 at det skal orienteres fra arbeidet til KSF på rådsmøtene i 

interimperioden.  

Kort orientering om status for KSF. 

Forslag til vedtak: HO21-rådet tar orienteringen til etterretning. 



Forslag til saksliste fellesmøte - sak 17/18 - møte 02/18 

Sak 17/18  
Fellesmøte for ressursgruppe for næringsutvikling i HO21-
rådet og HO21-rådet

Forslag til saksliste 

o Velkommen (sak 08/18) 

o Kort presentasjonsrunde (sak 09/18) 

o Kort orientering om HO21-rådets arbeid med satsingsområdet 

v/rådsleder Camilla Stoltenberg (FHI) (sak 10/18) 

o Innledning ved leder av ressursgruppen Toril Hernes (NTNU) (sak 

11/18) 

o Diskusjon i grupper - testing av forslag fra ressursgruppen (sak 12/18) 

o Oppsummering (sak 13/18) 

o Eventuelt (sak 14/18) 
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Sak 18/18 Helsenorge.no og innovative digitale helsetilbud

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde DG Nielsen

Bakgrunn 
Oppfølging møte 23.1.2017 (01/17), sak 07/17 Satsingsområde Bedre kliniske behandling. 

Hovedpunkter  
Nettstedet helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Direktoratet 
for e-helse er ansvarlig for drift og utvikling av nettstedet.  

Produktansvarlig Nina Linn Ulstein er invitert til HO21-rådsmøte for å orientere om 
helsenorge.no og om innovative digitale helsetilbud.  

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 



Saksfremlegg sak 19/18 – møte 02/18    

Sak 19/18 Energi21 

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Bakgrunn 

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og 

kommersialisering av ny energiteknologi og ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 

2008. 

Hovedfunksjonen til Energi21 er å bidra med strategiske råd og anbefalinger til myndighetene 

om forskning, utvikling, og demonstrasjonsaktiviteter rettet mot utvikling av ny klimavennlig 

stasjonær energiteknologi. Energi21 skal bidra til en helhetlig og samlende strategi for 

energisektoren, der aktørene gjennom involvering stiller seg bak felles strategiske mål og 

tiltak. Energi21 har utarbeidet tre strategier i 2008, 2011 og 2014. 

Energi21 ledes av et styre oppnevnt av olje og energiministeren med et eget mandat. Styret 

består av 12 representanter fra næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene samt 

offentlige virkemiddelaktører innen energiområdet. Olje- og energidepartementet og NVE er 

observatører. Det operasjonelle arbeidet ledes og gjennomføres av et sekretariat i samarbeid 

med relevante aktører fra energibransjen. 

Olje- og energidepartementet legger strategien til grunn i styringen av departementets 

bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet.  

For mer informasjon om Energi21, se nettsiden: https://energi21.no/prognett-

energi21/Forside/1253955410614 . 

Hovedpunkter 

Leder av Energi21-sekretariatet direktør Lene Mostue er invitert til rådsmøtet for å fortelle om 

deres erfaringer med Energi21 og med arbeidet med å revidere strategien fra 2014.   

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 



Saksfremlegg sak 20/18 – møte 02/18    

Sak 20/18 Presentasjon av rapporten Helhetlig system for 

innovasjon i helse- og omsorgstjenestene 

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Vedlegg: Helhetlig innovasjonssystem for helse- og omsorgstjenestene, Helsedirektoratet 
02/18.  

Hovedpunkter
Helse- og omsorgsdepartementet ga i september 2016 et oppdrag til Helsedirektoratet om 

«å utrede et helhetlig nasjonalt innovasjonssystem og innovasjonsmodell for helse- og 

omsorgstjenestene, herunder å: 

• Kartlegge dagens innovasjonssystem og på grunnlag av dette foreslå organisering av 

et helhetlig nasjonalt innovasjonssystem innenfor helse og omsorg. Dette skal ses i 

sammenheng med organiseringen av øvrig innovasjonsarbeid i offentlig sektor og skje 

I samarbeid med InnoMed, DIFI, DogA, RHF, Innovasjon Norge, Norges 

forskningsråd og KS. Målet for et fremtidig nasjonalt innovasjonssystem er å skape 

nye løsninger i møte med framtidas helse- og omsorgsutfordringer, og mer effektive og 

brukerorienterte helse og omsorgstjenester. Det helhetlige nasjonale 

innovasjonssystemet skal tilrettelegge for et strukturert lokalt, regionalt, nasjonalt, 

tverrsektorielt, ev. nordisk, samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, 

pasient/bruker og pårørende, forsknings, utdannings- og utviklingsmiljøer, 

næringslivet og frivillige organisasjoner. 

• Utarbeide en veileder for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene innenfor helse- og 

omsorgstjenesten. 

• Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse bør vurdere om og ev. hvordan området 

ehelse og velferdsteknologi kan være egnet «case» for arbeidet jf. oppdraget til 

Direktoratet for e-helse i 2014 og leveranser i nasjonalt program for 

velferdsteknologi.» 

Rapporten Helhetlig system for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene er nå ferdig.  

Helsedirektoratet v/seniorrådgiver Lasse Franzen er invitert til rådsmøte for å presentere 

rapporten.  

Forslag til vedtak: Presentasjonen tas til etterretning. 



Saksfremlegg sak 21/18 – møte 02/18    

Sak 21/18 Informasjon om nasjonalt testsenter for digitale 

helseløsninger 

Type sak: Orienteringssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde D.G. Nielsen

Bakgrunn 
Norway Health Tech har gått sammen med Smart Care Cluster i Stavanger for å danne et 

nasjonalt testsenter for digitale helseløsninger. Relevante helse- og omsorgsaktører som 

helseforetak, sykehus, kommuner, sykehjem, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 

Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp, pasientforeninger og bedrifter inviteres nå til å bli en del 

av initiativet.  

Hovedpunkter 
Daglig leder Kathrine Myhre (Norway Health Tech) orienterer kort om det nasjonale 

testsenteret for digitale helseløsninger.  

Forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
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Sak 22/18 HO21-prosjekter 2018 

a. Anskaffelsesprosjekt - Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem 
b. Frivillige organisasjoner og stiftelser – behov og muligheter for samarbeid om 

helseforskning 
c. HO21-rådets egenvurdering 
d. HelseOmsorg21- undersøkelsen 2018

Type sak: Vedtakssak
Til: HO21-rådet
Fra: HO21-sekretariatsleder Hilde DG Nielsen

Hovedpunkter  
a. Anskaffelsesprosjektet - Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem 

Til fristen 2.3.2018 kl 12 hadde HO21-rådet mottatt seks tilbud. Rådsleder, nestleder og leder 

av sekretariatet har evaluert tilbudene. Meddelelse om hvem som får tilbudet vil bli gitt i uke 

10.   

Innledning ved rådsleder Camilla Stoltenberg (FHI).  

b. Frivillige organisasjoner og stiftelser – behov og muligheter for samarbeid om 

helseforskning 

Rådsleder deltok 5. mars 2018 i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet og 

Extrastiftelsen om norske stiftelsers bidrag til helseforskning. Bakgrunnen for møtet var at 

flere norske stiftelser og frivillige organisasjoner ønsker å rette mer av sin økonomiske støtte 

inn mot helseforskning. HO21-rådet v/rådsleder ble av helseminister Bent Høie i møtet bedt 

om å følge dette opp ved å se behov og muligheter for å samspille om dette.  

Rådsleder og sekretariatet foreslår at HO21-rådet inviterer de frivillige organisasjonene og 

stiftelsene til HO21-rådsmøte 17.9.2018. Fellesmøte kan inngå som en del av det ordinære 

rådsmøtet.  

Innledning ved rådsleder Camilla Stoltenberg (FHI).  

c. HO21-rådets egenvurdering  

Det ble i rådsmøte 21.2.2018 (01/18) orientert om oppdrag fra HOD til HO21-rådet i 2018.  

Fra tildelingsbrevet fra HOD til Forskningsrådet 2018: 
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HO21-rådet ba i rådsmøtet i februar om å få tilsendt en questback med de fire spørsmålene: 1) 

vurdering av eget arbeid, 2) vurdering av arbeidsform, 3) vurdering av prioriteringer og 4) 

vurdering av størrelse på HO21-rådet.  

HO21-rådet fikk 26.2.2018 tilsendt en questback med en svarfrist til 4.3.2018. Etter fristens 

utløp hadde ni rådsmedlemmer respondert på alle spørsmålene i spørreskjemaet.  

Det legges opp til at det gjennomføres en survey i rådsmøtet.  

Kort introduksjon ved rådsleder Camilla Stoltenberg (FHI) og sekretariatet v/Hilde G. 

Nielsen.  

d. HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018 

Vedlegg: HO21-undersøkelsen 2018 – spørreskjema 

HelseOmsorg21-rådet skal gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av 

HelseOmsorg21-strategien (HO21-strategien) (jf. mandat for HO21-rådet). HO21-

undersøkelsen har dannet grunnlaget for den årlige rapporteringen til Stortinget. HO21-rådet 

sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Helse- og omsorgsdepartementet 

ønsker at det også i 2018 sendes et spørreskjema til aktørene.  

Kort oppsummering av HO21-undersøkelsen 2017 

Det ble 30. mars 2017 sendt ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse 

for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien:  

• 22 aktører av 74 mulige har besvart årets spørreskjema (30 %). Til sammenligning 

mottok HO21-rådet 31 besvarelser av 74 mulige i 2016 (42 %). 

• Ni deltakere i årets undersøkelse deltok også i 2016. Denne gruppen har samlet 

implementert tiltak for alle satsingsområdene, men det er implementert flest tiltak under 

satsingsområdene Økt brukermedvirkning, Effektive og lærende tjenester og Helsedata 

som nasjonalt fortrinn. 

• To deltakere som også deltok i 2016 har ikke implementert nye tiltak siden 2016, men 

oppgir at de har planer om å implementere nye tiltak i 2017. 

• For de 11 nye aktørene oppgis det at der hvor det er utviklet planer for implementering 

av strategien har strategien vært diskutert på ledelsesnivå. Det er implementert tiltak 

innenfor alle de ti satsingsområdene. 

• For både årets og fjorårets deltakere er det også i år oppgitt at det er i igangsatt flest tiltak 

innenfor satsingsområdet Økt brukermedvirkning. Det er også det satsingsområdet hvor 

flest aktører oppgir at de har planer om å iverksette tiltak. 
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• Aktørene er, som de også var i 2016, positive til HO21 og de er positive til HO21-rådets 

arbeid. Aktørene etterspør en tydeligere retning for sektoren, de ønsker å være enda mer 

involvert i arbeidet til HO21-rådet og de ønsker å bidra enda mer i det videre arbeidet 

med implementering av tiltak iht HO21- strategien og for helse og omsorgssektoren 

generelt. 

Kort innledning ved leder av HO21-sekretariatet v/Hilde G. Nielsen. 

HO21-rådet 
HO21-rådet bes om å delta i surveyen i rådsmøtet.  

HO21-rådet bes om å diskutere behov og muligheter for å samspille med frivillige 

organisasjoner og stiftelser om finansiering av helseforskning.  

HO21-rådet bes om å gi innspill til HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018.  

Forslag til vedtak: Formuleres i møtet……. 
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