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HelseOmsorg21 (HO21)
HelseOmsorg21
HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og
omsorg. HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal
innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. Målet med HO21 er
å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet,
pasientsikkerhet og effektive tjenester.
HelseOmsorg21-rådet (Rådet)
I januar 2015 oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet HelseOmsorg21-rådet (Rådet).
Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Hovedoppgaven til Rådet er å få alle
relevante aktører til å arbeide i samme retning for å oppnå målene i strategien. I tillegg skal
HO21-rådet følge med på utvikling og etablering HO21 Monitor. Rådet består av sentrale
personer (30 personer) fra næringslivet, sykehussektoren, universitet- og høgskolesektoren,
offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.
HelseOmsorg21-sekretariatet
Forskningsrådet fikk i juni 2015 sekretariatsansvaret for oppfølgingen av HO21. Dette
ansvaret omfatter drift av sekretariatfunksjonen for Rådet, jf. mandat for Rådet, ansvar for
nettsiden, samt videreutvikling og drift av HelseOmsorg21 Monitor.
Antall møter og antall rådsmedlemmer


Antall rådsmøter: 6 møter



Antall medlemmer i Rådet: 27 medlemmer inkludert rådsleder
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Oversikt over HO21- rådets medlemmer
Navn

Tittel

Institusjon

John-Arne Røttingen
(leder)

Områdedirektør

Folkehelseinstituttet

Anne Lise Ryel

Generalsekretær

Kreftforeningen

Arnfinn Sundsfjord

Dekan medisin

Universitetet i Tromsø

Bernadette Kumar

Direktør

Nasjonalt kompetansesenter
for minoritetshelse (NAKMI)

Bjørn Gustafsson

Dekan medisin

NTNU

Camilla Stoltenberg

Direktør

Folkehelseinstituttet

Cathrin Carlyle

Brukerrepresentant

Helse Nord RHF

Dagfinn Bjørgen

Landsleder

Mental Helse

Eirik Næss-Ulseth

Gründer og investor

Erlend Smeland

Direktør for forskning,
innovasjon og utdanning

Oslo universitetssykehus HF

Ernst Omenaas

Forskningssjef

Helse Bergen HF

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann

Telemark

Fanny Duckert

Dekan samfunnsvitenskap

Universitetet i Oslo

Fredrik Syversen

Direktør næringsutvikling

IKT Norge

Guri Rørtveit

Leder for Allmennmedisinsk
forskningsenhet

Uni Research Helse

Hilde Lurås

Forskningssjef

Akershus universitetssykehus
HF

Håkon Haugli

Administrerende direktør

Abelia

Jesper W. Simonsen

Divisjonsdirektør

Norges forskningsråd

Karita Bekkemellem

Direktør

Legemiddelindustriens
landsforening

Kathrine Myhre

Daglig leder

Oslo MedTech

Knut Magne Ellingsen

Styreleder

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon

Maren Sogstad

Førsteamanuensis og

Høgskolen i Gjøvik
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senterleder
Monica Wammen
Nordtvedt

Dekan, avdeling for helse- og
sosialfag

Høgskolen i Bergen

Svein Lie

Divisjonsdirektør,
primærhelsetjenester

Helsedirektoratet

Tom Pike

Styreleder

Vaccibody AS

Tone Marie Nybø Solheim

Avdelingsdirektør for Helse og
velferd

KS

Toril Bariusdotter Ressem

Viseadministrerende direktør

Innovasjon Norge

Økonomi og prosjektomfang


Rådsperiode: 2015 - 2018



Disponibelt budsjett: 3,5 mill. kroner



Finansieringskilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Oversikt over hvilke saker som har vært diskutert i Rådet i 2015
Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015
Info om regjeringens handlingsplan

x

Rådets mandat og arbeidsform

x

x

x
x

HO21-monitor

x

x

Innspill til Regjeringens handlingsplan
for oppfølging av HO21-strategien:








Satsingsområdet Bedre klinisk
behandling
Satsingsområdet Helsedata som
nasjonalt fortrinn
Satsingsområdet Helse og omsorg
som næringspolitisk
satsingsområde
Satsingsområdet Høy kvalitet og
sterkere internasjonalisering
Satsingsområdet Kunnskapsløft
for kommunene
Satsingsområdet Utvikling av de
menneskelige ressursene

x

x

x

x
x

x

3

x

x

x

x

x

x
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Satsingsområdet Effektive og
lærende tjenester




Kunnskapsløft for kommunene
Satsingsområdet Økt
brukermedvirkning
 Satsingsområdet Møte de globale
helseutfordringene
Andre saker:


x

x

x

x

Ønske om å etablere en
dialogarena for oppfølging av de
næringsrettede tiltakene i HO21strategien
Forslag om å opprette en
nasjonal møteplass kommuneNorge
Innovasjon og IKT - hvordan
tilrettelegge for dette innen helse
og omsorg
Om Helsedirektoratets arbeid
med tjenesteinnovasjon
Fremtidsscenarier for helse- og
omsorg
Forskning i, med og på
kommunehelsetjenesten









x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Viktigste aktiviteter


Innspill til Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien



Starte arbeidet med oppfølgingen av tiltakene i HO21-strategien



Inngå et samarbeid med Teknologirådet om scenarieprosjektet HO21

Handlinger utført


Brev fra Rådet til Universitets- og høgskolerådet med en anmodning om at
medlemsinstitusjonene i UHR vurderer behovet for å utvikle felles nasjonale
retningslinjer for brukermedvirkning i UH-sektoren på tilsvarende måte som RHFene
har utarbeidet (september 2015).



Brev fra Rådet til samarbeidsorganene med en anmodning om å vurderer å oppnevne
representanter fra næringslivet som observatører til møtene i samarbeidsorganene
(desember 2015).
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Prosjekter
Scenarieprosjekt for helse- og omsorg.
HelseOmsorg21-rådet har inngått et samarbeid med Teknologirådet om å gjennomføre et
scenarieprosjekt for helse- og omsorg i 2016. Prosjektet har som mål å utvikle norsk
fremtidstenkning innen helse og omsorgsfeltet. Fremtidstenkning for helse og
omsorgssektoren skal bidra til å identifisere barrierer på veien mot målene og virkemidler
for hvordan legge til rette for samfunnsansvarlig teknologiutvikling og innovasjon.
Prosjektet skal gjennomføres i 2016.
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