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HelseOmsorg 21-rådet 
Dato Mandag 3. april 2020, kl. 09:00 – 14:00 
Sted Digitalt (Skype) 

 
 
Tilstede: Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen 

Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo 
Baard Christian Schem, Helse Vest, Vest 
Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim 
Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo 
Esperanza Diaz, UiB, Bergen og Folkehelseinstituttet og (fra 9.30) 
Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo 
Kathrine Myhre, Norway HealthTech, Oslo 
Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo 
Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset 
Silje Anine Moss, KS  
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø 
Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo 
Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand (10.30 – 13.30) 

 
Forfall:   Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo 

 Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo 
Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo  

  
Observatører: Hjørdis Møller Sandborg, Helse- og omsorgsdepartementet 

Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet  
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet  
Nils Olav Refsdal, Helse- og omsorgsdepartementet  
Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet 

  
Tilstede fra Forskningsrådet: 

Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør 
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør 
Ina Kathrine Dahlsveen, seniorrådgiver 
Eirin Hovdenak, seniorkonsulent 
Helen Engelstad Kvalem, seniorrådgiver 
Henrietta Blankson, spesialrådgiver 
Sindre Mekjan, spesialrådgiver (sak 28/20 og 29/20) 
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Sak HO21-rådet 24/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 25/19 Spørsmål om habilitet 

Inhabilitet ble vurdert for sakene på dagens møte.   

Vedtak:  Det er ikke knyttet inhabilitet til noen av sakene på rådsmøtet. 

 

Sak HO21-rådet 26/19 Godkjenning av referat fra møte 1/2020, 3. februar 2020 

Revidert referat etter merknadsfristen ble lagt frem for godkjenning. 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 27/20 Utestående fra forrige referat 

1. Følgende medlemmer er forespurt og takket ja til å delta i Rådets 
referansegruppe for Horisont Europa: 

• Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim 

• Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo 

• Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo 

• Kathrine Myhre, Norway HealthTech, Oslo 

• Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand 

2. Ambisjon/målbilde for arbeidet i HO21 formuleres til høsten. 

3. Interessegrupper og sentrale aktører involveres i HO21 arbeidet 
med handlingsplan/tiltak til høsten. 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

Sak HO21-rådet 28/20 Handlingsplan for Rådet 

Rådsleder innledet til saken og viste de primære nedslagsområdene 
(folkehelse, effektive helsetjenester, verdiskaping) til temaene som 
var stemt frem gjennom spørreundersøkelsen medlemmene i Rådet 
hadde svart på (presentasjon Sak 28/20). 13 av rådets 16 medlemmer 
deltok i avstemmingen. Rådsleder la videre frem en mulig 
arbeidsprosess for Rådet og kriterier som kan bidra til 
kvalifiseringen/prioriteringen av tema og mulige tiltak. Det ble også 
gjort oppmerksom på at Rådet hverken har styringslinje eller budsjett 
for direkte virkemidler, noe som vil ha betydning for type tiltak som 
egner seg for Rådet innenfor de ulike områdene. 

Alle rådsmedlemmene støttet temaene som ble fremmet som de 
Rådet skulle arbeide med i første omgang. Disse er Bærekraft i 
helsetjenesten, Hjemmemarked og innovative anskaffelser og 
Teknologi og digitalisering. I tillegg er Kliniske studier som en 
integrert del av helsetjenesten, hvor videre arbeid avventer 
Handlingsplanen for kliniske studier og Kunnskapsløft for kommunene 
som er i gjennomføringsfasen. Helsedata vil så langt mulig bli 
inkludert i arbeidet med Teknologi og digitalisering. 
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Rådet noterte seg at temaet Bærekraft ligger på et overordnet nivå i 
forhold til de andre temaene og at de andre temaene understøtter og 
er en forutsetning for bærekraft i helsetjenesten.  

Det ble foreslått å opprette referansegrupper for å støtte 
sekretariatets arbeid med å konkretisere de utvalgte temaene videre. 

Vedtak:  Handlingsplanen (versjon juni 2020) vedtas med de kommentarene 
som fremkom i rådsmøtet. Handlingsplanen er et levende dokument i 
tråd med Rådets mandat om å bidra til realisering av de overordnede 
målsetningene fortløpende i en verden som endrer seg. 

 Det settes ned en referansegruppe for hver av de tre tematiske 
områdene Bærekraft i helsetjenesten, Hjemmemarked og innovative 
anskaffelser og Teknologi og digitalisering. 

 

  Sak HO21-rådet 29/20 Et kunnskapsløft for kommunene 

Saken ble fremmet for å sette anbefalingene fra KSF-rapporten som 
ble utarbeidet i forrige rådsperiode på dagsorden. Silje Anine Moss 
innledet kort til saken og informerte om tiltak, hovedsakelig 
nedenfra-og-opp initiativ fra KS og Kunnskapskommunen Helse 
Omsorg Vest, som er satt i gang i etterkant av rapporten. Det ble 
også trukket frem andre initiativ fra andre rådsmedlemmer, 
eksempelvis opprettelse av universitetskommuner (samarbeid 
mellom akademia og kommuner) i Helse Midt. Formidling av de gode 
eksemplene og behov for forpliktelse og samarbeid i og mellom 
kommunene ble vektlagt.  

Rådet presiserte at et kunnskapsløft for kommunene ikke bare 
handler om strukturering og innsats rettet mot forskning i, for og 
med kommunene, men også om kvalitet og nytte, 
konkurransedyktighet, gode utdanningsløp og karriereveier.  

Vedtak:  Rådet gir sin tilslutning til behovet for et kunnskapsløft i kommunene. 

Rådet jobber videre med departemental forankring av anbefalingene i 
KSF-rapporten. 

Rådet arbeider sammen med KS og andre sentrale aktører med å 
definere tiltak som kan bidra til gjennomføring av kunnskapsløftet. 

 

Sak HO21-rådet 30/20 Workshop HelseOmsorg21-monitor 

Sekretariatet presenterte forundersøkelsen (digitalt spørreskjema) og 
workshopen for Rådet. Formålet er å nå flere aktuelle brukere 
(brukergrupper) av monitoren. Spørreundersøkelsen sendes ut med 
nyhetsbrevet juni-2020, deles på HO21-monitors Facebook-side og 
deles via epost til representanter for brukergruppene (sirkelfigur, 
presentasjon Sak 30/20). Workshopen avholdes tidlig høst, i 
overgangen august/september 2020 med representanter fra rådet og 
brukergruppene. 

Vedtak:  Rådet slutter seg til den foreslåtte forundersøkelsen og workshopen 
for monitoren med de kommentarer og innspill som fremkom på 
møtet. Listen av tema videreutvikles i tråd med diskusjonen på møtet. 
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Sak HO21-rådet 31/20 Handlingsplan for kliniske studier 

Rådet skal gi et innspill til handlingsplanen for kliniske studier som 
Helse- og omsorgsdepartementet skal utarbeide. Innspillet fra Rådet 
ble første gang behandlet på møte 2/2020. Rådet bemerket at 
prosessen for utarbeidelse av innspillet hadde vært lang og at 
innspillet kunne vært mer fokusert på det som er unikt fra Rådets 
perspektiv. Som en vektet tilnærming til handlingsplanen er innspillet 
allikevel verdifullt.  

Vedtak:  Rådet slutter seg til innspillet til handlingsplan for kliniske studier med 
de kommentarer som fremkom under rådsmøtet. 

  

Sak HO21-rådet 32/20 Informasjon 

Rådsleder informerte om samtale med helseminister Bent Høie som 
bekreftet at Rådet ikke skal beskjeftige seg med krisesituasjonen vi er 
inne i nå, men at korona-pandemien har synliggjort nye muligheter, 
nye samarbeidskonstellasjoner og vilje til å finne nye løsninger 
innenfor innkjøp og produksjon. Rådets mandat står seg, det er viktig 
at de lange linjene holdes. Det er forventning om at 
Helsenæringsmeldingen løftes spesielt i Rådets arbeid. 

I tillegg ble det informert om: 

• Styringsdokumenter som en viktig del av bakgrunnsmateriale for 
arbeidet i rådet. 

• I forbindelse med at Anne Lise Ryel til sommeren slutter i alle 
verv Kreftforeningen, ble hun takket av som rådsmedlem etter 
lang og verdifull innsats. HOD er ansvarlig for oppnevning av 
Anne Lise Ryels erstatter i rådet. Rådets medlemmer ble også 
oppfordret til å komme med innspill til rådsleder til mulig 
erstatter i rådet. Det vil vektlegges at en erstatter er en 
representant for brukere, gjerne være ung og også kan 
representere flere perspektiver (bruker, pasient, innbygger). 

• Rådsleder Sveinung Hole har takket ja til å gå inn i NFRs 
referansegruppe for Horisont Europa. 

• Revidert langtidsplan for forskning og innovasjon legges frem i 
2022.  

• Regjeringen har bevilget 40 millioner kroner til å etablere 
ordningen Pilot Helse for helseinnovasjon som ett av flere nye 
tiltak for norsk økonomi i forbindelse med korona-pandemien. 

• Forskningsrådet lanserte 27. mai sin nye strategi som særlig 
sikter mot omstilling av samfunnet, bærekraftig utvikling og 
grensesprengende forskning. 

• Til høsten vil det arrangeres ulike dialoger/møter med eksterne 
parter som rådet er oppfordret til. 

Vedtak:  Informasjonen tas til etterretning. 
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Sak HO21-rådet 33/20 Eventuelt 

Akson, en løsning for felles kommunal journal og helhetlig 
samhandling på tvers av helse-Norge, har ikke vært et tema for 
diskusjon i Rådet. Medlemmer i Rådet mente likevel at det ville være 
nyttig å ha en meningsutveksling om Akson ut i fra dets størrelse og 
betydning for mange områder under rådets mandat. Akson er noe 
Rådet bør ha kunnskap om selv om Rådet, som råd, ikke nødvendigvis 
må mene noe om løsningen. Det vil bli arrangert et eget kveldsmøte 
om Akson.  

Vedtak:  Intet.  

 

Sak HO21-rådet 34/20 Evaluering av møtet  

   Vedtak:  Intet. 

 


