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Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Bilateral forsknings- og teknologiavtale (2008) 

Handlingsplan for forsknings- og teknologisamarbeid (2017-2020) 

Memorandum of Understanding (MoU) om utdanningsamarbeid (2008)  

Handlingsplan for utdanningssamarbeid (2018-2020) 

Handlingsplanene definerer gjensidig prioriterte områder for samarbeid. 

Videre konkretisering av samarbeidet drøftes i felles arbeidsgrupper, 

med deltakelse av relevante aktører fra begge sider. 

Myndighetsdialog Norge - Kina
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Norsk mal: Tabell

En "Top-Down-modell" ?



”BRIKS og Japan er viktige aktører i det globale forskningslandskapet. 
Landene investerer tungt i forskning og høyere utdanning, noe som også 
gjør det viktig for UiO å være med der hvis man ønsker å være i 
forskningsfronten.”

”BRIKS-landene og Japan har sterk kunnskapsproduksjon og 

meget dyktige forskere og institusjoner.” (NMBU) 

”Det er ikke noen tvil om at utenfor Europa og Nord-
Amerika er det disse landene som skiller seg ut som de 
mest interessante samarbeidslandene for NTNU.”

”UiB vil understreke at samarbeid med fagmiljøer i disse landene ikke 
står i motsetning til den prioriterte mobilisering for økt norsk deltakelse i 
Horisont 2020, men snarere vil være blant tiltakene som vil styrke 
oppbyggingen av sterke og internasjonalt anerkjente miljøer i Norge.”
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

"Er det ønskelig – og mulig – og utforme noen 
nasjonale retningslinjer eller kontrollspørsmål?" 



Kunnskapsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Evaluering av Panorama-strategien

Gjennomføres i 2019 (endelig rapport vår 2020)

Møter i felles arbeidsgrupper under avtalene 

(Beijing, tentativt juni 2019)
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Kunnskapsdepartementet

Takk for oppmerksomheten! 
Bilder: Iris Lønning, Norges ambassade i Beijing; Linda Hjelle, Norges ambassade i Beijing; Tim Haukenes, Norges 
generalkonsulat i Shanghai; Geir Aas, Norges Forskningsråd; Mette Lending, Kunnskapsdepartementet.
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

The mandate
1. Describe today’s health research and innovation system

2. Identify problems and missing links in the health research

and innovation chain

3. Look to international cases and initiatives for inspiration in a

Norwegian context

4. Collect and describe proposals for solutions to the problems

identified

5. Identify trends that can be expected to affect the

transformation of the system

6. Analyse how the digital infrastructure can be part of the

solutions

7. Make recommendations for specific initiatives and support

measures

Methodology

✓ Document research, reports, statistics, etc.

✓ Three rounds of stakeholder interviews

✓ Two workshop – Start and final

✓ International cases (UK, CA, DK, SE, FI)

✓ Norwegian impact cases (across the R&I Chain)

✓ Dialogue and input with HO21- board members
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

Five particular aspirations for the ideal health research and innovation system



19 Norwegian problem areas across the R&I chain

HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem
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7 solution domains (some 40 proposed solutions) 
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem



Voting, selecting and developing proposals with 
biggest problem-solving potential

6

HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem



Policy and Recommendation 
Workshop 6 November
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

Selected policy option

How would it work? Who would do it? How would they do it? What international examples are 

there? How much would it cost? How long would it take?

What would success look like? How might it be evaluated? When should it be evaluated?

Known unknowns? What else do we need to 

know make this work?

Problems and solutions Space to put post-

it notes of challenges and ameliorations

What is the ‘sell’? Who are key 

stakeholders? How would you sell it to them?

Potential of idea (ie without feasibility) Feasibility of idea
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

9 shortlisted solutions
1. Establish one national unit responsible for implementing treatment guidelines and ensuring the commissioning of 

the same across both specialist and primary health services

2. Introduce large-scale mission-oriented projects requiring collaboration from different sectors to solve health 
challenges

3. Establish Priority Setting Partnerships (PSPs) as multi-stakeholder collaborations to identify health research areas 
important to patients, carers and clinicians

4. Create strong interdisciplinary research units, consisting of clinicians, researchers, educators, university lecturers 
and university researchers, FHI and KSF with the aim to link basic research and clinical research, and to work for 
research results to be implemented in clinics and improve the treatment of patients

5. Launch an Open Innovation Programme across health research and innovation to promote experiments with new 
open innovation measures 

6. Create a large-scale health care fund to close the capital gap for R&D-intensive health businesses in the translation 
and market entry stages

7. Establish an Accelerated Access Pathway to speed route to market for selected, strategically important, 
transformative innovations

8. Make Kommunenes Strategiske Forskningsorgan (KSF) a permanent Council with a budget for research and 
innovation and a hearing part

9. Broaden the scope of TTO’s and use KPI’s (tellekanter) measuring and rewarding TTO’s for their contribution to 
innovation and business development in the health sector
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

1. Improved 

efficiency of 

research 

translation and 

innovation

2. Better 

conditions for 

public health 

activities and 

impact

3. More effective 

integration of 

public, patient and 

practitioner 

priorities

4. Using the R&I 

system to 

stimulate and 

grow the health 

business sector

5. Strengthen ties 

with European and 

global health R&D

6. Strengthen 

cross-sectoral 

collaboration

7. Ensure easy and 

safe access to 

health data

1. One national 

implementation unit 

2. Mission-oriented projects

3. Priority Setting 

Partnerships (PSPs)

4. Interdisciplinary research 

units (CAGs)

5. Open Innovation 

Programme

6. Health care fund

7. Broaden scope of TTO’s and 

use KPI’s

8. Accelerated Access 

Pathway

9. Make KSF a permanent 

Council
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

Support 
measures 
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HO21 project Dagens forsknings- og innovasjonssystem

Major trends influencing health R&I system transformation



DAMVAD Analytics

Havnegade 39, 

DK-1058 Copenhagen K

DAMVAD Analytics

Engelbrektsgatan 5,

114 32 Stockholm

Thank you

Torben Bundgaard Vad

Tel. +45 2444 7554

E-mail: tva@damvad.com

mailto:tva@damvad.com


Leveranse av KSFs
sluttrapport til HO21-rådet

28. Februar 2019

Ved Nina Mevold (leder)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Leveranse – sluttrapport KSF

• Kommunaldirektør helse og omsorg Bergen kommune /AD 
Sørlandet sykehus  Nina Mevold, leder (AU)

• Avdelingsdirektør helse og velferd, Åse Laila Snåre, KS, 
nestleder (AU)

• Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune, medlem (AU)

• Kommuneoverlege Hans Petter Torvik, Sandnes kommune, 
medlem

• Rådmann Astrid Eidsvik, Ålesund kommune, medlem

• Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta kommune, medlem

• Fylkesleder Geir Liavåg Strand, FFO Sogn og Fjordane, medlem

• Professor Marit Kirkevold, UiO, medlem (AU)

• Professor, forskningsleder Tone Alm Andreassen, HiOA, 
medlem

• Professor/instituttleder Nina Emaus, UiT, medlem

• Dekan medisin Björn Gustafsson, NTNU, medlem

• Professor Jørund Straand, UiO, medlem (AU)

• Fagdirektør Marta Ebbing, FHI, medlem

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



• Forskningsdirektør helse og velferd Randi Eidsmo Reinertsen, 
SINTEF

• Seniorrådgiver Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

• Seniorrådgiver Siv Svardal, Helse- og omsorgsdepartementet

• Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen, Kunnskapsdepartementet

• Seniorrådgiver Jens Kristian Jebsen, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

• Administrerende direktør Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

• Seniorrådgiver Irene Olaussen, Direktoratet for e-helse

• Avdelingsdirektør Jannikke Ludt, Forskningsrådet

• Fagsenterleder Marthe Hammer, Haukeland universitetssykehus

• Sekretariat:

• Fagleder Sigrid J. Askum, KS, leder

• Fagleder FoU, Jon Anders Drøpping, KS

• Kommunikasjonsrådgiver Thea Finstad, KS

Observatører og sekretariat

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



• Hensiktsmessig organisering (mandat, antall, organisering mv.) av regionale samarbeidsorganer for 
forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å etablere disse samarbeidsorganene.

• Ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og utdanningsbehov, slik disse formuleres av 
kommunene i de regionale samarbeidsorganene og i andre sammenhenger, for eksempel i HO21-strategien 
og Regjeringas handlingsplan. 

• Særlig vektlegge og søke å dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes helse- og omsorgstjenester, 
herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til kommunal sektor. 

• Koordinere de regionale samarbeidsorganene med sikte på å sikre best mulig samordning av og unngå 
overlapp (redundans) mellom kommunenes, forsknings- og utdanningsinstitusjonene og myndighetenes 
forskningsinnsats. 

• Stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som har betydning for 
kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

• Drøfte ulike modeller for finansiering av kunnskapsløftet for kommunene, med sikte på å avklare hvordan 
kunnskapsløftet skal finansieres. 

KSFs mandat: 

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Rapportens struktur Arbeidsform i KSF

• Arbeidet har pågått fra august 
2017, til siste møtet i november 
2018. Sju heldagsmøter.

• På de to første møtene ble det 
invitert relevante innledere

• Fra det tredje møtet ble tiden i 
hovedsak benyttet til arbeid i 
kapittelgrupper

• Det har vært betydelige leveranser 
fra KSFs medlemmer, og særlig fra 
deltakerne i AU og i sekretariatet

1. Sammendrag og anbefalinger 

2. Innledning 

3. Kunnskapsstatus innen helse- og 
omsorgsfeltet i Norge: beskrivelse av 
forskningsbehov og omtale av eksisterende 
forskning 

4. Dagens kunnskapssystem

5. Forslag til struktur for kunnskapsløftet i 
kommunene

6. Finansieringsordninger for 
kunnskapsløftet i kommunene

7. Stimulering til internasjonalt 
forskningssamarbeid

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Avgrensninger i rapporten

• Mandatet var omfattende, og KSF ble 
satt ned uten frikjøp av ressurser

• KSF har prioritert å jobbe fram et 
forslag til struktur (kapittel 5) og til 
finansiering( kapittel 6)

• Kunnskapsstatus og kartlegging av 
dagens system måtte avgrenses 
(kapittel 3 og 4). Lite andre 
oppsummeringer å bygge på.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Diskusjonspunkter

• Lovpålagt med forskning og utdanning for kommunene (sørge for)

• Finansierings-kilder og omfang

• Struktur og sekretariat – organisering, antall regionale 
samarbeidsorgan, eierskap og kompetanse

• Samarbeid med tilsvarende struktur for spesialisthelsetjenestene, 
pasientens helsetjenester

• KSF har konsentrert seg om forskning. Bruk av strukturen på 
overordnede utdannings-tema og innovasjon. Koblingen til 
Blankholm-utvalget. Kunnskapsoppsummeringer og prioriteringer

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Forslag til struktur

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Motorkommune og 
mandat for SO

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



«Sørge-for-ansvaret» i kommunene kan 
ivaretas ved å:
• Inngå i nettverk av kommuner for forskningssamarbeid. 

• Sørge for styrket samarbeid mellom kommuner og UH- og 
instituttsektoren blant annet via delte stillinger mellom kommunale 
tjenester og akademia. 

• Delta i utforming av forskningsprioriteringer og gjennom formulering av 
forskningsspørsmål for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

• Levere kvalitetssikrede data til forskningsprosjekter 

• Være aktive partnere i planlegging og gjennomføring av forskningen.

• Samarbeide med et forskningskompetent fagmiljø så tidlig som mulig i 
prosessen for å sikre forskningsmessig kvalitet i planlegging og 
gjennomføring av prosjektet. 

• Ta i bruk og implementere forskningsbasert kunnskap i tjenestene.

Noen få kommuner har et visst omfang på akademisk kompetanse i 
kommunen. 

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Finansiering

• På sikt på samme nivå som 
spesialisthelsetjenestene (3,8% av 
driftsutgiftene i 2018)

• De første 10 årene: 1% av driftsutgiftene 
(1,3 mrd). Opptrapping: 100 mill første år, 
årlig +50 mill

• Statlig finansiering i oppstartsfase

• Kommunene må også selv ta ansvar for 
finansiering av kunnskapsløftet

• Gjennomføre en kritisk vurdering av 
dagens FOU-virksomhet opp mot behovet 
for forskningsbasert kunnskapsløft for 
primærhelsetjenestene

• 2,5 mill til finansiering av foreslått struktur

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Er kommunene i stand til å foreta dette løftet?
Erfaringer med klyngedannelse i Bergen-omegnen

2013: Lite erfaring med forskningssamarbeid i 
Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen 
kommune

Tiltak:

• Interne forhold
• Krav til etatene i oppdragsbrev
• Forventninger i styringsdialog

• Rekruttering av ledere med forskningsambisjoner 
og kompetanse

• Politisk vedtatt plan for forskning, utdanning og 
innovasjon. Forskningsavsetning (0,1% av 
budsjett=6-7 mill)

• Etablerte Kunnskapskommunen, inviterte 
medlemmer – både kommuner og 
kunnskapsinstitusjoner, årlig 
forskningskonferanse

• Digital plattform for forskningshenvendelser som 
inkluderer samtlige kommuner i klyngen

Noen resultater:

• Kunnskapskommunen teller 11 kommuner i regionen, 
samt UiB, HVL, FHI, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale 
sykehus

• 250-300 deltakere fra samtlige medlemsinstitusjoner på 
årlig konferanse

• Felles spleiselag på to FOU-rådgivere

• Flere gjensidige bistillinger, tre off. phd

• Rapporterte 137 mill i ekstern finansiering i 2017

• Alrek helseklynge (UiB) med kommuneareal fra 2020

• Nasjonal pilot sammen med FHI:  Bestilling av 
kunnskapsoppsummeringer fra kommunene

• Helse vel (NFR) -finansiering 2019 - 11,5 mill: En ny 
modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og 
utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene 
(FolkeKommune)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



På vegne av KSF: 
Takk for et interessant og givende oppdrag

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), leveranse til 
HO21-rådet: Sluttrapport. 28.02.19 Nina Mevold (leder)



Bokmål mal: Startside Alternativ 1

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Hanne-Cecilie Bjørka, utredningsleder

28. februar 2019

Stortingsmelding om innovasjon 

i offentlig sektor



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Nå er vi 
er her

Forrige møte 
var vi er her



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Nasjonale initiativ og rammebetingelser 

Skal vi utløse hele innovasjons-

potensialet i offentlig sektor må 

vi ha:

✓ gode rammebetingelser som 

legger til rette for innovasjon 

'nedenfra'

✓ nasjonale initiativ og politikere 

som driver frem innovasjon 

'ovenfra'



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Samarbeid er nødvendig for å møte utfordringene

✓ Skal vi løse utfordringer på tvers 

- må vi jobbe på tvers.

✓ Skal vi tenke nytt og utvikle 

bærekraftige løsninger                

- må vi samarbeide med 

innbyggere, næringsliv, frivillige, 

sosiale entreprenører, 

forskningsaktører, m.fl.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Å bygge kompetanse er viktig

- men kultur og tankesett er kanskje enda viktigere

Skal vi lykkes med innovasjon, 

må vi ha:

✓ kompetanse i nye metoder og 

verktøy

✓ et tankesett og en kultur hvor 

vi lærer av våre feil, 

aksepterer risiko og justerer 

kursen underveis



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Hvordan få maksimal effekt av nye løsninger?

Skal vi skape maks effekt 

av innovasjon må vi:

✓ gå fra pilot til full 

implementering

✓ hente ut alle gevinster 

og spre gode 

løsninger både i og 

utenfor egen 

virksomhet/kommune



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Særlig viktige drivere for innovasjon 

Ny teknologi og nye 

'forretningsmodeller'

(må ses i sammenheng 

med digitaliserings-

strategi for offentlig sektor)
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Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Følg arbeidet på:

www.offentliginnovasjon.no
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