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HelseOmsorg 21-rådet 
Dato Torsdag 12. november 2020, kl. 10:00 – 15.15 
Sted Zoom 

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

Baard Christian Schem, Helse Vest, Bergen 
Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo 
Esperanza Diaz, UiB og Folkehelseinstituttet, Bergen 
Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo 
Ingrid Senstadvold Ross, Kreftforeningen, Oslo  
Kathrine Myhre, Norway Health Tech, Oslo 
Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo  
Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo  
Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset 
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø 
Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo  

 
Forfall:   Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo  

 Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo 
Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand  
 

Møtende vara: Silje Anine Moss, KS  
  
Observatører: Elin M. Hollfjord, Nærings- og fiskeridepartementet 

Hjørdis Møller Sandborg, Helse- og omsorgsdepartementet 
Gloria Traina, Helse- og omsorgsdepartementet 
Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet 
Monica Skjøld Johansen, Helse- og omsorgsdepartementet 

  
Tilstede fra Forskningsrådet: 

Ole Johan Borge, avdelingsdirektør 
Frode Hovland Søreide, rådgiver 
Henrietta Blankson, spesialrådgiver 

 
Tilstede fra Innovasjon Norge: 

Catherine Capdeville, finansieringsrådgiver 
  

  



 2 

 

Sak HO21-rådet 46/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 47/19 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 48/19 Godkjenning av referat fra møte 4/2020, 14. september 2020 

Oppdatert referat etter merknadsfristen ble lagt frem for 
godkjenning. 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 49/20 Informasjon 

Det ble kort orientert om at Bjørn Gustavsson har fratrådt Rådet fra 
1.10.2020 i forbindelse med at han slutter i jobben som dekan og blir 
fagdirektør i Helse-Midt. Han takkes for lang og verdifull innsats i 
Rådet. Helse- og omsorgsdepartementet jobber med å finne en 
erstatter. 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

Sak HO21-rådet 50/20 Handlingsplan for Rådet - status 

Saken ble lagt frem til orientering av status for vedtatte tiltak og 
prosess for videre utvikling av handlingsplanen. 

Det arbeides i første omgang med: 

- Kunnskapsløft for kommunene 
- En bærekraftig helsetjeneste 
- Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative offentlige 

anskaffelser 
- Teknologi og digitalisering 
- Kliniske studier som en integrert del av helsetjenesten 

 

Rådet vil også følge opp og bidra til videreutvikling av 
HelseOmsorg21-monitoren. 

De tre første områdene og HelseOmsorg21-monitoren behandles i 
egne saker på rådsmøtet. Teknologi og digitalisering settes opp på 
det første møtet etter nyttår og videre arbeid med Kliniske studier 
som en integrert del av helsetjenesten avventes til Handlingsplanen 
for kliniske studier legges frem fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Vedtak:  Tas til orientering. 
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 Sak HO21-rådet 51/20 Workshop Bærekraft 

Temaet Bærekraftig helsetjeneste er inkludert i Rådets handlingsplan 
for 2020- 2021. I en workshop ble det arbeidet videre med utvikling 
av området. Programmet for workshopen er vedlagt.  

Som en inngang til workshopen holdt Eivind Engebretsen og Tony 
Sandset fra Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE) et 
foredrag om Bærekraftig helse. Foredraget er vedlagt. 

Vedtak:  Rådet arbeider videre med tema bærekraftig helsetjeneste i tråd med 
arbeidet på workshopen/rådsmøtet. 

 

Sak HO21-rådet 52/20 Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative offentlige 
anskaffelser 

Rådet sluttet seg til planen som var lagt for videre arbeid med 
området. Det skal gjennomføres seminarer/dialogmøter som skal 
bidra til bevisstgjøring av betydningen av innovative anskaffelser, og 
læring og samarbeid mellom aktørene. Det vil arrangeres et møte 
med utgangspunkt i helseforetak som hjemmemarked og et med 
utgangspunkt i kommuner som hjemmemarked. Det ble understreket 
at innovative anskaffelser både er viktig for næringsutvikling og som 
en innovasjonsmotor for kunnskaps- og tjenesteutvikling i offentlig 
virksomhet.  

SFI'et Senter for fremtidig helse (C3) ble trukket frem som en aktør 
som bør inkluderes på interessentlisten.  

En viktig referanse ble gitt til en sak i Ontario, Canada, der regionen 
selv tok initiativ til å bidra til et hjemmemarked som kunne støtte 
næringsutvikling.   

Vedtak:  Rådet slutter seg til den foreslåtte planen med de innspill som kom på 
møtet.  

 

Sak HO21-rådet 53/20 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 

     Kristin Weidemann Wieland innledet til saken.  

Kommunene ønsker mer kunnskap om hva som virker. Kommunene 
har behov for et system både for å bestille kunnskap, ta imot 
kunnskap og bruke kunnskap. Samspillet mellom akademia og 
kommuner for å styrke kunnskapsgenereringen og bærekraften i den 
samlede helsetjenesten er avgjørende. Samtidig må det jobbes med 
at kunnskapen spres. 

Det ble stilt forslag om å se KSF i sammenheng med det pågående 
arbeidet med Nye metoder og bestillerforum, som en relevant 
parallell for samme måloppnåelse for de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. 

Rådet ga også konkrete tilbakemeldinger til utkastet til kronikken om 
KSF. Rådet ønsker blant annet en mer positiv vinkling i kronikken og 
at den er tydeligere på målet om å øke kunnskapsbaserte tjenester i 
kommunene. Betydningen for enkeltmennesket bør vektlegges.  

https://www.massmedic.com/wp-content/uploads/2018/03/Ontario-Office-of-the-Chief-Health-Innovation-Strategist.pdf
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Vedtak:  Rådet stiller seg bak kronikken med de kommentarer og 

endringsforslag som kom frem i møtet. 
 Rådet tar statusgjennomgangen fra KS til orientering.  

  

Sak HO21-rådet 54/20 HelseOmsorg21-monitor 

Sekretariatet presenterte en tredelt prosess for framskaffing av ny 
statistikk for brukarmedverking i helse- og omsorgsforskinga: 

Fase 1. Definisjon, metode- og indikatorutvikling     
Fase 2. Statistikkinnsamling 
Fase 3. Effektstudie 

Rådet understreka viktigheita av ein felles definisjon av 
brukarmedverking. Det vart påpeikt at bruken av omgrepet kunne 
variere frå institusjon til institusjon, og at det er grunn til å være 
bevisst på at overrapportering av brukarmedverking kan førekomme. 
Det er sentralt at ny statistikk dekker i kva grad brukarar er med i 
arbeidet med å sette prioriteringar og initierer, eller bestiller 
forskingsprosjekt. Det er ønskjeleg at den nye metoden for 
statistikkinnhenting er eigna til å fange opp brukarmedverking i 
prosjekt med basisfinansiering, som utgjer ein stor del av den totale 
ressursinnsatsen. Det er viktig at brukarperspektivet òg representerer 
eit mangfald, og dette bør inkluderast i statistikkinnhentinga. 
Tidlegare effektstudiar av liknande art, frå andre land, må ligge til 
grunn i vurderinga om behovet for ein ny effektstudie er tilstades. 

Vedtak:  Rådet slutter seg til prosess som har til mål å gjennomføre ei 
kartlegging av brukarmedverking i helseforskinga, og ein studie av 
effektane av brukarverking. 

 

Sak HO21-rådet 55/20 Eventuelt 

Medlemmer etterlyser samhandlingsverktøy som kan lette 
interaksjonen mellom medlemmene mellom møtene. Sekretariatet 
ser nærmere på dette. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Oslo Economics 
kartlagt restkapasitet i laboratorier og infrastruktur med relevans for 
helsenæringen. Formålet er å utrede næringslivets behov og 
muligheter for å utnytte eventuell restkapasitet i eksisterende 
laboratorier og annen infrastruktur ved helseforetak, universiteter og 
høyskoler. Denne rapporten ferdigstilles om ikke lenge, og vil bli 
frembrakt for Rådet.  

Vedtak:  Intet.  

Sak HO21-rådet 56/20 Evaluering av møtet  

Virtuelle helsedagsmøter er krevende. Sekretariatet tar med seg 
ønsket om kortere, men hyppigere møter når møtene i 2021 skal 
planlegges. 

   Vedtak:  Intet. 

 


