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Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 13/2020 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Type sak Vedtakssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Innkalling og saksliste legges frem for godkjenning. 

Forslag til vedtak 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 14/2020 
 Spørsmål om habilitet 

Type sak Vedtakssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Bakgrunn 
Habilitetsvurderinger og -avklaringer er et punkt på agendaen i alle rådsmøtene. I hvert enkelt 
tilfelle/sak skal både de skjønnsmessige og de automatiske habilitetsbestemmelser vurderes. 
Vurderingene av eventuell inhabilitet blant medlemmene og håndteringen av denne skal 
protokollføres.  

Rådet bes om å vurdere sin habilitet for sakene i dette møtet. 

Forslag til vedtak 
Det er ikke knyttet inhabilitet til noen av sakene på rådsmøtet. 
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Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 15/2020 
 Godkjenning av referat fra møte 1/2020 

Type sak Vedtakssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Saksbehandler Henrietta Blankson
Vedlegg 1. Utkast referat

Bakgrunn 
Utkast til referat ble sendt ut til medlemmene mandag 17. februar med merknadsfrist 25. februar. En 
tilføyelse om deltagelse på møtet ble meldt inn.  

Rådet bes om å godkjenne referatet.   

Forslag til vedtak 
Referatet godkjennes. 



Referat [Skriv her] Møte 1/2020
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HelseOmsorg 21-rådet 
Dato Mandag 3. februar 2020, kl. 09:30 – 16:30
Sted Forskningsrådet, Hassel 2

Tilstede: Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen 
Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo 
Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim 
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo (fra sak 8-20) 
Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo 
Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo 
Kathrine Myhre, Norway Health Tech, Oslo 
Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo 
Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo 
Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo 
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset 
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø 
Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo 
Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand 

Forfall:  Baard Christian Schem, Helse Vest, Stavanger  
Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen   

Observatører: Elin Marlén Hollfjord, Nærings- og fiskeridepartementet  
Hjørdis Sandborg Møller, Helse- og omsorgsdepartementet 
Irene Olaussen, Helse- og omsorgsdepartementet 
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet 
Martin Fredheim, Kunnskapsdepartementet 
Silje Anine Moss, KS 

Tilstede fra Forskningsrådet: 
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør 
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør 
Eirin Hovdenak, seniorkonsulent 
Helen Engelstad Kvalem, seniorrådgiver 
Henrietta Blankson, spesialrådgiver 
Ina Kathrine Dahlsveen, seniorrådgiver 
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Rådsleder innledet kort og ba sekretariatet presentere seg. Sakene ble behandlet i følgende 
rekkefølge: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 4, 8, 7, 9, 11, 12 

Sak HO21-rådet 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. 

Sak HO21-rådet 02/20 Presentasjonsrunde med forventninger 

Medlemmene presenterte seg og sine forventninger til rådsarbeidet. 

Vedtak: Intet.

Sak HO21-rådet 03/19 Spørsmål om habilitet 

Prinsipper for habilitetsvurderinger ble gjennomgått kort. Det må 
vurderes om det er noen forhold i de aktuelle sakene som kan 
svekke, eller kan antas å svekke, et rådsmedlems profesjonelle 
dømmekraft, og om rådsmedlemmets opptreden er egnet til å svekke 
tilliten til beslutningen. Det antas at det er ytterst få tilfeller at et 
rådsmedlem vil være inhabil, men det er viktig at troverdigheten 
bedømmes utenfra. Spørsmål om habilitet vil være en sak på alle 
rådsmøter. 

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

Sak HO21-rådet 04/19 Departementets forventninger til HO21-rådet 

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fortalte om departementenes 
forventninger til HO21-rådet. Visjonen fra strategien, Kunnskap, 
innovasjon og næringsutvikling for god folkehelse, ligger fast.  

Fem departementer har vært involvert i utarbeidelse av mandatet for 
rådet. Balansen mellom sektorene er noe endret fra forrige periode 
slik at næringslivet er tyngre inne i rådet nå. Rådet er den eneste 
nasjonale arenaen hvor alle sektorene som jobber med helse og 
omsorg er med, og departementene håper at medlemmene utnytter 
det baklandet de kommer fra i rådsarbeidet. Rådet bør være en 
strategisk arena for dialog mellom tjenestene og næringslivet. Det 
bør videre ta aktivt del i samfunnsdebatten og ikke være redd for å ta 
tak i de sakene som er vanskelige. En hovedutfordring er å se/forstå 
behovet for endring for å bidra til en bærekraftig helsetjeneste. 

HelseOmsorg21-monitoren bør videreutvikles. Tanken er å samle all 
relevant kunnskap og statistikk på ett sted. Monitoren skal være et 
verktøy for strategiske valg og prioriteringer. 

Vedtak:  Intet. 
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Sak HO21-rådet 05/20 Mandat

Rådsleder innledet kort om mandatet og understreket målbildet som 
rådet skal bidra til; god folkehelse, effektive helse- og 
omsorgstjenester av høy kvalitet og verdiskapning. HelseOmsorg21-
rådet er rådgivende og betydningen av arbeidet vil først synes om 
rådet evner å sette de rette sakene på agendaen og at rådets 
anbefalinger blir fulgt opp.  

Rådet understreket at samarbeid, forankring og formidling er sentralt 
og at rådet må delta i samfunnsdebatten. Rådet var enige om at de 
også må ta tak i saker som er vanskelige og ikke bare saker som er 
greie og gjennomførbare i seg selv. 

Statsråd Bent Høie har i tidligere samtaler med rådsleder signalisert 
at HelseOmsorg21-strategien bør gjøres mer håndterbar og at rådet 
bør prioritere oppgaver hvor en oppnår konkrete resultater. Rådet 
bør ha et spesielt fokus på helsenæringsmeldingen. Det er videre et 
tydelig helsepolitisk mål å øke antall kliniske studier i Norge og bedre 
samarbeidet mellom det offentlige, ideelle organisasjoner og det 
private. Rådet bør også utnytte og stimulere den økte viljen til å gi til 
medisinsk forskning. 

Vedtak:  Rådet tar mandatet til etterretning. 

Sak HO21-rådet 06/20 Rådets arbeidsform 

Rådets arbeidsform ble gjennomgått. Det ble presisert at endelige 
saksdokumenter til rådsmøtene i all hovedsak er offentlige og legges 
ut på rådets nettside. I tilfeller der dokumenter ikke er offentlige, vil 
det merkes tydelig i dokumentet. 

Sekretariatet indikerer i saksdokumentene om en sak er en 
vedtakssak, en diskusjonssak eller en sak som skal tas til orientering. 
Rådet står imidlertid helt fritt i et rådsmøte til å omgjøre eksempelvis 
en diskusjonssak til en vedtakssak hvis det er hensiktsmessig.  

Vedtak:  Forslag til arbeidsform vedtas med de endringer som fremkommer på 
møtet.  

Sak HO21-rådet 07/20 Oppfølging av HO21-strategien 2015 – 2019. 

Rådsleder i forrige periode, Camilla Stoltenberg, innledet om rådets 
arbeid i perioden 2015 – 2019. Presentasjonen er vedlagt referatet. 

Sekretariatet presenterte måloppnåelsen knyttet til målene for de tre 
overordnede målene god folkehelse, næringsutvikling og nasjonal 
økonomisk utvikling og grensesprengende forskning. Presentasjonen 
er vedlagt referatet. 

HelseOmsorg21-monitoren skal gi et løpende kunnskapsgrunnlag for 
prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse 
og omsorg. Det ble gitt en kortfattet introduksjon til denne.  

Vedtak:  Rådet tar orienteringen til etterretning. 
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Sak HO21-rådet 08/20 Viktige meldinger og strategier publisert i etterkant av HO21-
strategien 

Saken ga en oversikt over noen utvalgte stortingsmeldinger, 
nasjonale strategier og rapporter som kan inneholde relevante mål 
og tiltak som HelseOmsorg21-rådet kan ta med inn i sitt arbeid.  

Følgende meldinger ble orientert om muntlig av rådsmedlemmer 
- Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen (april 2019) 
- Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga (april 2019) 
- Sluttrapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan 

(KSF) (februar 2019) 
- Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 

2017-2021 (juni 2016) 
- Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet (mai 2018) 
- Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 (2017, 

oppd. 2019) 
- Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 (juni 

2019) 
- Nasjonal Strategi for kunstig intelligens (januar 2020) 
- Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 2019–2028 (oktober 2018) 

Presentasjonene som ble gitt av rådsmedlemmer er vedlagt referatet. 

Vedtak:  Rådet tar orienteringen til etterretning.    

Sak HO21-rådet 09/20 Handlingsplan for perioden 2020 – 2021 

HO21- rådet gjennomførte en første innspillrunde om områder og 
tema rådet ønsker å prioritere i 2020 og 2021. Målet var å få frem 
ideer og forslag som var relatert til de overordnede målene for HO21-
strategien: 

- god folkehelse 
- effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet  
- verdiskaping 

Sekretariatet vil bearbeide og systematisere innspillene til neste 
møte. 

Rådsleder gav også en introduksjon til en mulig arbeidsprosess for å 
arbeide med foreslåtte tiltak der en følger tiltakene fra ide til analyse, 
vurdering, gjennomføring og oppfølging. Noen mulige kriterier 
(betydning, potensiale, egnethet, gjennomførbarhet) for prioritering 
av tiltak ble fremlagt til diskusjon.  

Det ble påpekt at det er effekt som er målet, ikke aktivitet, slik at det 
er viktig at tiltakene som igangsettes er evaluerbare.   

HelseOmsorg21-monitoren bør i større grad utnyttes til å monitorere 
måloppnåelse.  

Vedtak:  Det jobbes videre med en handlingsplan for 2020-2021 på neste 
rådsmøte 
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Sak HO21-rådet 10/20 Handlingsplan for kliniske studier 

Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet, innledet til 
saken. Tre tema er særlig viktige for departementet; kliniske studier 
som en integrert del av pasientbehandlingen, kompetanse og 
kapasitet i kliniske studier og å få den rette balansen mellom 
forskjellige typer kliniske studier, nasjonalt, regionalt og 
internasjonalt. Det forventes at rådets innspill konsentreres om tiltak 
og løsningsforslag fremfor status og problembeskrivelser, systemet 
fremfor enkeltsaker og at alle nivåer i tjenesten sees under ett. 

Rådet har fått frist primo juni til å levere innspill til handlingsplanen. 
Handlingsplanen forventes å ferdigstilles siste kvartal 2020. 

Sekretariatet foreslo følgende prosess for utarbeidelse av innspill til 
handlingsplanen: 

 Møte 1/2020: Rådet vedtar prosess for utarbeidelse av 
innspill og det oppnevnes en referansegruppe for arbeidet.  

 Møte 2/2020: Rådet diskuterer utkast til innspill som 
sekretariatet har utarbeidet.  Sekretariatet har bistand av 
referansegruppen i arbeidet. 

 Møte 3/2020: Rådet vedtar endelig innspill. 

Vedtak:  Rådet utarbeider et innspill til handlingsplanen for kliniske studier. 

Rådet slutter seg til den foreslåtte prosessen for utarbeidelse av 
innspillet.  

Erlend Smeland, Karita Bekkemellem, Kathrine Myhre, Bjørn 
Gustafsson, Gro Jamtvedt, Wenche Dehli, Anne Lise Ryel og Sveinung 
Hole deltar i referansegruppen for arbeidet.  

Sak HO21-rådet 11/20 Eventuelt 

Ingen saker. 

Vedtak:  Intet.  

Sak HO21-rådet 12/20 Evaluering av møtet  

Vedtak:  Intet. 
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Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 16/20 
 Handlingsplan for kliniske studier  

Type sak Diskusjonssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Saksbehandler Henrietta Blankson/Ina Kathrine Dahlsveen 
Vedlegg 1. Utkast innspill til handlingsplan for kliniske studier

2. Oversikt innspill fra referansegruppen som så langt ikke er inkludert 
Tidligere behandlet Sak 10/20 (1/2020)

Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeider en handlingsplan for kliniske studier. 
Handlingsplanen er en oppfølging av Meld St. 18 (2018-2019) – Helsenæringen og 
Granavoldenplattformen. Arbeidet startet høsten 2019, og planen skal legges fram høsten 2020.  

Rådet vedtok på forrige møte å utarbeide et innspill til handlingsplanen og en referansegruppe med 
åtte medlemmer ble oppnevnt for å bistå HO21-sekretariatet i arbeidet. Rådet har frist til primo juni 
for å levere innspillet til handlingsplanen.  

Rådet bes om å diskutere utkastet til innspill til handlingsplan.   

Hvorfor saken fremmes 
Saken fremmes for å innhente tilbakemeldinger og kommentarer til utkastet slik at rådet samlet kan 
slutte seg til et innspill til handlingsplan for kliniske studier på neste rådsmøte.  

Hovedpunkter 
Handlingsplanen skal treffe pasientenes, tjenestens og næringslivets behov og belyse flaskehalsene 
og mulighetene slik de oppleves av alle som gjennomfører studier. 

Innspillet til handlingsplanen er strukturert etter de tre overordnede temaene som HOD fremmet 
som særlige viktige tema på forrige rådsmøte. 

Referansegruppen har gitt innspill til innhold i og vinkling av sekretariatets førsteutkast. Sekretariatet 
har lagt vekt på at innspillet fra rådet skal være kortfattet og ikke fremme særinteresser, men 
prioritere tiltak som rådet som helhet kan stå for. Det er viktig at innspillet fra HO21-rådet ikke blir 
en oppramsing av tiltak fra alle de individuelle innspillene som HOD allerede har mottatt. HO21-rådet 
bør gi departementet et innspill som tydeliggjør hvilke tiltak rådet mener er viktigst og som bør 
prioriteres.  

Viktige spørsmål for rådets diskusjon er: 

 Har rådet kommentarer og endringsforslag til utkastet med tanke på vinkling og innhold? 

 Er det enighet om hvilke tiltak som skal prioriteres? 

 Er det områder og tiltak der rådet ønsker å spille en spesifikk rolle, og skal det beskrives i 
innspillet? 

Forslag til vedtak 
Innspillet til handlingsplan revideres i tråd med kommentarene på møtet og legges frem for 
godkjenning på neste møte (3/2020). 



Sak 16-20 Vedlegg 1 

HelseOmsorg21-rådets innspill til handlingsplanen for kliniske studier  

HelseOmsorg21-rådet takker for forlenget frist for å komme med innspill til handlingsplanen for kliniske 

studier.  

Innspillet fra rådet er særlig konsentrert om:  

- Kliniske studier som en integrert del av pasientbehandlingen 

- Kompetanse og kapasitet i kliniske studier 

- Balanse mellom forskjellige typer kliniske studier 

Innledende kommentarer til handlingsplanen 

Handlingsplanen bør ha en bred inngang til kliniske studier. Begrepet "kliniske studier" bør omfatte alle 

studier som utføres på mennesker for å undersøke effekt av diagnostikk, legemidler, kirurgiske inngrep, 

utstyr, atferdsendringer, rehabiliteringstiltak med mer. “Utprøvende behandling” og “utprøving av 

medisinsk utstyr” bør brukes om kliniske studier der det er en ny behandling eller prosedyre som 

evalueres, for eksempel der det ennå ikke foreligger markedsføringstillatelse av et medikament eller CE-

merking av et medisinsk utstyr. 

Utprøvende behandling er viktig for at pasienter skal få tidlig tilgang til ny behandling og for at Norge tar 

del i den internasjonale kunnskapsgenereringen. Handlingsplanen må allikevel ikke ensidig fokusere på 

utprøvende behandling, men også legge vekt på andre typer kliniske studier. Kliniske studier skal møte 

kunnskapsbehovene vi har og skal evaluere behandlingstilbud og tiltak som mangler evidens for effekt 

og sikkerhet. Studiene er også viktige for å kunne utfase det som ikke har effekt og erstatte dette med 

mer effektiv og treffsikker diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering i alle deler av 

tjenesten.  

Handlingsplanen bør legge vekt på hvordan landskapet for kliniske studier forandrer seg og hvordan den 

teknologiske utviklingen muliggjør nye typer behandlinger og studier. Tradisjonelle randomiserte, 

dobbelt blindede kliniske studier, som er regnet som gullstandard for studier som skal demonstrere 

effekt av en intervensjon, er bare en av mange forskjellige design-modaliteter. Persontilpasset 

behandling kan representere et paradigmeskifte i utvikling og levering av helsetjenester, men utfordrer 

tradisjonelle prosesser for utprøving og godkjenning av nye produkter og tjenester. I tillegg fører 

samfunnsutviklingen, med en endret demografi, til andre endringer i hvordan klinisk virksomhet kan 

utøves. Handlingsplanen bør også vektlegges strategier for helsefremming, forebygging og personlig 

helsekompetanse. Klinisk utfall må videre dokumenteres i studier der innsatsen er ny teknologi og nye 

måter å levere tjenester på som for eksempel ved fjernbehandling/nettbasert behandling. Planen bør 

også beskrive bruk av kunstig intelligens for beslutningsstøtte, registerbaserte randomiserte kliniske 

studier (R-RCT), real world evidence (RWE), pragmatiske studier, syntetiske kontrollarmer med mer og 

behov og tiltak knyttet til disse. Alle begreper må defineres. 
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Kliniske studier som en integrert del av pasientbehandlingen 

Kliniske studier bør i større grad være en integrert del av behandlingstilbudet for norske pasienter. For å 

oppnå dette må det settes inn tiltak på spesifikke områder.  

Kulturendring. For at kliniske studier i større grad skal prioriteres i klinisk praksis, må det en 

kulturendring til der klinikere generelt og ledere spesielt, erkjenner rollen kliniske studier har i 

pasientbehandling og for høy kvalitet i tjenesten. Kliniske studier må sees på som en del av ordinær drift 

og ikke som forskning som kommer i tillegg til det som helsevesenet skal prioritere. Forskerkultur og 

forskerkompetanse må stimuleres i helseprofesjonsutdanningene. Den svake kulturen for samarbeid 

mellom helsetjenesten og industrien som blant annet Helsenæringsmeldingen peker på, må styrkes, og 

gode rammeverk for offentlig-privat samarbeid prioriteres. Det må bygges bedre forståelse og tillit 

mellom alle aktørene, dette gjelder også internt i tjenesten (mellom sykehus, regioner, aktører i 

primærhelsetjenesten osv.). En bedre kultur for kliniske studier og for samarbeid gjennom forskjellige 

faser i verdikjeden fra utprøving av forskjellig typer intervensjoner til implementering, vil bidra til flere 

kliniske studier og bedre behandling av norske pasienter.  

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen:

- utvikle arenaer for systematisk dialog mellom helsetjenesten, industri og frivillig sektor og 

brukerorganisasjoner  

- inkludere kunnskap om og betydningen av kliniske studier i utdanningsløpet til medisinere og annet 

helsepersonell 

- sikre at nytt felles topplederprogram (referert til i Helsenæringsmeldingen) tar for seg kliniske 

studier som integrert del av pasientbehandlingen og næringslivssamarbeid 

Pasientens helsetjeneste/transparens/åpenhet. Pasienter bør få tilbud og mulighet til å delta i kliniske 

studier som en del av pasientbehandlingen der det finnes aktuelle studier. Det må være gode systemer 

som sikrer at informasjon om aktuelle studier er tilgjengelig og komplett både for 

helsepersonell/henvisende leger og pasienter/pårørende. Nettsiden helsenorge.no/kliniske-studier må 

være fullstendig hvis den skal fungere som en nasjonal oversikt. Det bør etterstrebe at innholdet og 

beskrivelsen av studiene som er åpne i Norge er forståelig også for lekfolk. Pasienter må få økt 

helsekompetanse, kunnskap om gode helsevalg og få være med å påvirke sin egen behandling. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen: 

- innføre krav til prospektiv registering og rapportering av kliniske studier  

- forbedre informasjon om Ekspertpanelets rolle og om planlagte og rekrutterende kliniske studier og 

bedre tilgjengeliggjøringen av slik informasjon 

- øke kunnskap om og betydningen av kliniske studier hos pasienter og befolkningen for øvrig 

Overordnede rammebetingelser. De formelle rammebetingelsene i helseforetakene for forskning og 

klinisk virksomhet er forskjellige. Finansieringsmekanismer og budsjetter for forskning og klinikk er ulike, 

og tilgang til personell og infrastruktur følger ulike disposisjoner. Hvis kliniske studier skal være en del av 

ordinær drift i helseforetakene betinger det at også IKT-løsninger, støttefunksjoner, infrastruktur og 

nøkkelfunksjoner som patologi, radiologi, prøve-taking og lab-analyser i større grad er bedre integrert og 

følger felles prosedyrer i henhold til internasjonale standarder.  
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De kommunale helse- og omsorgstjenestene har helt andre utfordringer knyttet til overordnede 

rammebetingelser for kliniske studier. Kommunene har eksempelvis ikke en selvstendig rolle i 

forskningssammenheng. Kommunene er ofte avhengig av at helseforetak/andre forskningsinstitusjoner 

går i dialog og at kommuneperspektivet "forhandles inn" ved kunnskapsbehov og problemstillinger. 

Regulering og organisering av helsepersonellets arbeid (inkludert fastleger) er en annen viktig faktor. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen: 

- kartlegge regelverk og strukturelle forhold (inkludert finansiering og aktivitetsbaserte takster) som i 

dag hemmer en bedre integrering av forskning og klinisk praksis 

- påse at arbeidet med fremtidig strukturering og standardisering/harmonisering legger til rette for 

bedre integrering og gjenbruk av informasjon (også mellom primær og sekundærbruk) 

- følge opp anbefalingene fra KSF rapporten som har til formål å styrke samarbeid og sikre ressurser 

og infrastruktur til forskning i primærhelsetjenesten 

Kompetanse og kapasitet i kliniske studier 

Kompetanse og kapasitet er fundamentalt for å gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet og med stor 

nytteverdi. En bedre integrering av forskning i klinisk virksomhet vil stille enda større krav til kapasitet og 

tilgjengelig kompetanse i tiden fremover.  

Støttefunksjoner og infrastruktur. Mangel på forskningspersonell er en av de største hindringene for 

gjennomføring av kliniske studier. Det er et stort behov for økte ressurser til forskere, både til leger og 

annet helsepersonell, spesielt i sykehus uten universitetsfunksjon og i primærhelsetjenesten.  

I helseforetakene er nøkkelfunksjoner som radiologi, patologi og laboratoriefunksjoner ofte en 

begrensende faktor for gjennomføring av kliniske studier. Eksempelvis vil manglende neste-

generasjonssekvensering (NGS-analyser) i kliniske praksis redusere muligheten for at norske pasienter 

skal være aktuelle for inklusjon i mange internasjonale studier. Mangel på utdannende patologer 

begrenser tilgangen til patologi og gjør oss mindre attraktive i en internasjonal konkurranse. 

Det er bygd opp forskningsstøtteenheter og kliniske forskningsposter i mange helseforetak, og det 

legges vekt på arbeidsdeling og samarbeid på tvers av helseregionene. Det er viktig med fortsatt satsing 

og videreutvikling av nasjonal infrastruktur for fasilitering og gjennomføring av kliniske studier. NorCRIN 

spiller en viktig rolle for helseforetakene og universitetssykehusene spesielt. I primærhelsetjenesten 

bygges det opp et forskningsnettverk, PraksisNett, som vil fasilitere kliniske studier i denne delen av 

tjenesten. Primærhelsetjenesten har imidlertid ikke strukturer for støtte til tjenester som monitorering, 

datahåndtering og kontraktinngåelse m.m. slik som spesialisthelsetjenesten har.  

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen: 

- prioritere etablering og finansiering av dedikerte støttefunksjoner (personell og utstyr) for kliniske 

studier i spesialist- og primærhelsetjenesten  

- etablere ordninger og privat-offentlig samarbeid som bygger kompetanse og understøtter 

tilstrekkelig kapasitet for nøkkelfunksjoner som patologi, radiologi, lab-analyser, inkludert NGS-

analyser 

- utnytte Helsefelleskapene mellom kommuner og helseforetak (som omtales i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020-2023) til samarbeid om kliniske studier 

Helsedata. Norge har en lang rekke registre, humane biobanker og andre kilder til helse- og persondata 
om den norske befolkningen. Den teknologiske utviklingen og økt digitalisering gir nye muligheter for å 
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bruke disse dataene i kliniske studier og innenfor persontilpasset medisin spesielt. Eksempelvis kan 
virkelighetsdata (RWD – real world data), sanntidsdata, registerbaserte randomiserte kliniske studier (R-
RCT-er) og studier med syntetiske kontrollarmer bidra til flere, mer kostnadseffektive og 
raskere gjennomførte kliniske studier med høy nytte. En forutsetning for at registre skal kunne brukes 
i f.eks. R-RCT er imidlertid at dekningsgraden og datakvaliteten er høy, at dataene er tilgjengelige og kan 
hentes ut raskt og sikkert samtidig som personvernet ivaretas. Helseanalyseplattformen vil gi raskere 
tilgang til og sikker analyse av helsedata. Det er prosjekter i gang for å etablere løsninger for datafangst 
for medikamentell kreftbehandling. Rask opprettelse av løsninger for informasjon om medikamentell 
behandling av andre sykdommer må i tillegg sikres. HelseOmsorg21-strategiens satsing på helsedata 
som nasjonalt fortrinn må fortsatt prioriteres høyt. Vi må fortsatt prioritere, vedlikeholde og ruste 
opp nasjonal biobankstruktur, inkludert sykdomsbiobanker, og sikre helhetlige infrastrukturer for 
gjenbruk av helse- og persondata i kliniske studier. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen: 

- utvikle løsninger, insitamenter og finansiering slik at kvalitetsregistre og andre helsedatakilder i 
større grad utnyttes i kliniske studier  

- påse at Norge deltar i relevant internasjonalt arbeid, så som innenfor standardisering og sikre 
skytjenester 

- utvikle gode systemer for personvernvurderinger i multisenterstudier 
- sikre Helsedataprogrammet tilstrekkelig finansiering for full måloppnåelse og utvikle 

Helseanalyseplattformen til å inkludere lokale helsedata 

- sikre utvikling av Helsedataservice 

Finansiering og økonomiske insentivordninger. Studier med ikke-kommersielle sponsorer baserer seg i 

stor grad på ekstern finansiering gjennom konkurranseutsatte midler. Finansieringsordninger knyttet til 

kliniske studier må kunne dekke reelle behov for gjennomføring av studier. I dag er det vanskelig for 

klinisk personell å finne tid og ressurser til forskning, spesielt med hensyn til forarbeid for kliniske 

studier (protokoll, etablere sentre, REK, SLV etc). En annen utfordring for ikke-kommersielle 

multisenterstudier er å skaffe samtidig og tilstrekkelig finansiering til studiene, spesielt er dette 

utfordrende for kliniske studier med lange tidsforløp.  

Det er store variasjoner mellom regioner og helseforetak i hvordan økonomien i studier med 

kommersielle sponsorer blir håndtert og hvordan forskerne selv kan benytte et eventuelt overskudd til 

ny forskningsaktivitet. Dominoeffekter bør vektlegges. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen 

- sikre at økonomiske insentivordninger (fortrinnsvis friske midler) for kliniske studier er rettet mot 

og kommer forskningsgruppen eller relatert klinisk avdeling til gode for å gi en direkte stimulering til 

økt studieaktivitet 

- sikre at inntekter fra oppdragsstudier kommer forskningsgruppen eller relatert klinisk avdeling til 

gode  

- gjennomgå finansieringsordningene for forskerinitierte kliniske studier 

Attraktivitet. Det må blir mer attraktivt å kjøre kliniske studier i Norge. Dette gjelder både for 

industrifinansierte og offentlig finansierte kliniske studier. Gode systemer for "feasibility", raske 

administrative prosesser, tilgjengelig og riktig infrastruktur og forskningspersonell med tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet er noen viktige faktorer for å trekke til seg studier. For eksempel vil det være 

viktig at fagmyndigheter som Statens legemiddelverk og etiske komiteer rustes til å bli ledende på 

saksbehandlingstid og rådgivning. 
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"En-vei-inn" modellen som er innført i Danmark (TrialNation) har vist seg å ha positiv effekt på antall 

studier i Danmark. Det utredes nå en tilsvarende modell i Norge. Denne bør videreutvikle modellen fra 

Danmark og utvikle gode systemer for rask og treffsikker identifisering av pasienter til aktuelle studier 

gjennom automatiserte digitale løsninger. Samtidig bør det etableres nasjonale forskernettverk innenfor 

områder hvor Norge har særlige forutsetninger. 

Utvikling av nye legemidler og behandlinger skjer i stadig økende tempo. For at Norge skal være 

attraktiv, betinger det at vi godkjenner og tar i bruk nye legemidler og behandlinger innenfor samme 

tidshorisont som landene rundt oss. Det er en utfordring hvis Norge ikke tar i bruk nye godkjente 

medikamenter like raskt som andre land i Norden og Europa hvis disse skal brukes som komparator i en 

internasjonal studie.   

Klinisk forskning trenger gode pådrivermiljøer, flaggskip, som stimulerer til utvikling av fremragende 

klinisk forskning, og som kan være plattformer for samhandling om forskning og innovasjon på tvers av 

sektorer og på tvers av landegrenser. Det er også viktig å styrke samarbeidet om 

translasjonsforskning/biomedisinsk forskning. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen:

- markedsføre Norge som et land som leverer i alle deler fra start til slutt i kliniske studier, fra fase I til 

IV og spesielt på områder der Norge har særlige fortrinn og/eller fremragende forskningsmiljøer 

- gi fremragende forskere gode rammebetingelser og langsiktighet til å gjennomføre kliniske studier  

- sikre at standardbehandling er i tråd med internasjonale behandlingsretningslinjer og bruk innføres 

i Norge  

Balanse mellom forskjellige typer studier 

Det må tilrettelegges for bedre samarbeid mellom helseforetak, den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og helsenæring for å sikre en hensiktsmessig balanse mellom forskjellige type kliniske 

studier. Balansen må ivareta behov innenfor forskjellige terapiområder, og sikre at de forskjellige type 

kliniske studiene utfyller hverandre og ikke konkurrerer med hverandre. Tjenestens behov må være 

førende og bidra til at både pasienter i den kommunale helse- og omsorgtjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten får forskningsbasert forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

Eksempelvis går ca. 70 % av befolkningen til fastlegen sin hvert år, men under 10 % av alle kliniske 

studier gjennomføres i primærhelsetjenesten.  

En diskusjon om hva som skal prioriteres og hva som gir nytte må løftes. Det er viktig å trekke 

pasientenes perspektiv inn. Identifisering av brukernes behov bør i større grad trekkes inn i forskningen 

og prioritering av kliniske studier. Samtidig bør helseøkonomiske og andre samfunnsvitenskapelige 

perspektiver inkluderes i kliniske studier. 

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen:

- inkludere flere data om søkte kliniske studier i HelseOmsorg21-monitoren slik at balansen mellom 

forskjellige typer studier i større grad kan monitoreres 

- identifisere kunnskapshull gjennom prinsipper og prosesser for behovsidentifisert forskning, - 

basert på brukernes behov og eksisterende oppsummert forskning (ref. Priority Setting Partnerships 

i James Lind Alliance) 
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Norden som en populasjonsbase. Samarbeid om kliniske studier kan gi stor merverdi ved at Nordens 

befolkning sees på som en felles populasjonsbase. Eksempelvis vil det for behandling som er målrettet 

mot spesifikke sykdomsvarianter (persontilpasset medisin) og for sjeldne sykdommer, ofte kreves større 

pasientpopulasjoner enn det som kan finnes i Norge alene. Videre kan samarbeid om helsedata gi store 

gevinster.  

Forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsplanen: 

- samkjøre utviklingsarbeid knyttet til tilgjengeliggjøring av helsedata, tolkning av 

personvernbestemmelsene og tilhørende lovverk i Norden 

- etablere rammeverk for henvisning av pasienter over landegrenser i Norden 

- arbeide for at det kan etableres centres of excellence fordelt i de nordiske land basert på 

kompetanse og ekspertise 

Mange av tiltakene som er foreslått har økonomiske konsekvenser. Rådet mener at handlingsplanen må 

ta stilling til behovene for økt finansiering og at ansvar for oppfølging av tiltak i henhold til en tidsplan 

plasseres hos konkrete aktører. 
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Oversikt forslag til tiltak fra referansegruppen som så langt ikke er inkludert  

Under har vi listet opp forslag til tiltak fra referansegruppen som vi så langt ikke har tatt med. 

Tiltakene er listet opp under det underkapittelet der de ble spilt inn. Tekst markert i gult er forslag fra 

referansegruppen om tillegg/endring til tekst i allerede foreslåtte tiltak. 

Kulturendring - tiltak 
- utvikle arenaer for systematisk dialog mellom helsetjenesten, industri og frivillig sektor og 

brukerorganisasjoner, herunder videreutvikle industrisamarbeid gjennom etablering av 

partnerskapsmodeller (ivaretatt i tekst) 

- insentiver og tellekanter bør innføres som ikke bare vurderer positive sider som deltakelse i 

kliniske studier og inklusjon av pasienter, men også har fokus på leveranser og kvalitet på det 

som leveres 

- Kulturbygging – ikke bare for samarbeid mellom offentlig og privat partner, men også dialog 

mellom utprøver-team og andre klinikere i egen avdeling/sykehus/fagmiljø (ivaretatt overordnet 

i teksten) 

Pasientens helsetjeneste/transparens/åpenhet - tiltak 
- øke samarbeidet mellom helsenorge.no og sponsorer av studier (off/priv) og 

pasientorganisasjoner (ivaretatt i tekst) 

- Ekspertpanelets mandat bør vurderes utvidet til også inkludere behandlinger ikke godkjent av 

beslutningsforum  

Overordnede rammebetingelser - tiltak 
- noe om pragmatiske studier 

- hva trenger primærhelsetjenesten og andre sykehus enn universitetssykehusene for å drive 

kliniske studier? 

Støttefunksjoner og infrastruktur - tiltak 
- øke ressurser til forskere, ikke bare støttepersonell og ikke bare leger i ikke-universitetssykehus 

og primærhelsetjenesten (inkludert overordnet i tekst) 

Helsedata - tiltak 
- utvikle løsninger, insitamenter og finansiering slik at kvalitetsregistre og andre helsedatakilder, 

som i dag samles inn og forvaltes i helseforetakene, i større grad utnyttes i kliniske studier  
- hva med kvalitetsregistre i primærhelsetjenesten 

- Det bør også stimuleres til å inkludere informasjon om pasienter som er inkludert i kliniske 

studier i kvalitetsregistre der hvor dette er mulig for å kunne muliggjøre uthenting av 

langtidsoppfølging av pasienter etter endt studie via register, dette vil kunne bidra til å øke 

vertskapsattraktiviteten. 

Finansiering og økonomiske insentivordninger - tiltak 
- sikre at økonomiske insentivordninger for kliniske studier er rettet mot og kommer 

forskningsgruppen eller relatert klinisk avdeling til gode for å gi en direkte stimulering til økt 

studieaktivitet. HOD må gå bort fra finansiell stimulering gjennom den øremerkede 

forskningspotten (lukket pott med minimale uttellinger for kliniske studier til RHF-ene) og over til 

en form for tilleggsfinansiering knyttet til aktivitetsbasert finansiering for klinisk aktivitet, slik at 

insentiver kommer direkte til utprøvende helseforetak. (ivaretatt på aggregert nivå) 
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- erfaring fra kliniske studier må bli meritterende 

Attraktivitet - tiltak 
- utvikle løsninger, insitamenter og finansiering slik at kvalitetsregistre og andre helsedatakilder i 

større grad utnyttes i kliniske studier. Dette handler om at vi må få på plass en ‘one-stop-shop’ 
som er serviceinnstilt og gir ut data raskt. (omtalt i tekst) 

- sikre data kvalitet (er ivaretatt i tekst) 
- etablere flere sentre for fremragende klinisk forskning (ivaretatt indirekte) 

Balanse mellom forskjellige studier - tiltak 
Når det er sagt, er det fremdeles viktig å fremholde at dersom Norge ønsker å være en attraktiv 

vertskapsnasjon for kliniske studier må vi også tørre å prioritere kapasiteten for kliniske studier slik at 

akademiske studier ikke binder opp all kapasitet og ressurser.  

- følge opp den nasjonale rapporten om håndtering av pseudonyme helseforskningsdata 

- kapasiteten i helsetjenesten må rigges i forhold til ambisjonen om å øke antall kliniske studier 

- bygge ned skille mellom oppdragsstudier og akademiske studier som 

forskningsstøtteavdelingene i dag opererer under – kapasitet må ses i sammenheng og det må 

planlegges for totalbildet 

- helsetjenesten må i tillegg til egne behovsdrevne studier ha kapasitet til å åpne for kliniske 

studier med fokus på ny teknologiutvikling og/eller som er i forskningsfronten  

- de gode miljøene vi allerede har bør prioriteres 

- fremme de studiene som gir behandlingsforbedringer 

- fremme studier som gir konkurransekraft og som bidrar til vertskapsattraktivitet 

- fremme studier som tilgjengeliggjør innovasjonsfronten og som fremmer næringsutvikling 
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 HelseOmsorg21-monitor  

Type sak Diskusjonssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Saksbehandler Helen Engelstad Kvalem
Vedlegg 1. Utvikling HO21 monitoren
Tidligere behandlet

Bakgrunn 
HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) ble opprettet i 2016 etter initiativ fra HelseOmsorg21-
strategien, den er finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og fulgt opp gjennom 
regjeringens handlingsplan for oppfølging av strategien. Monitoren skal vise statistikk om forsknings- 
og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge, som befolkningens sykdomsbyrde, 
ressurser til forskning og innovasjon, og resultater fra aktivitetene. Monitoren skal bidra til et godt 
kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer. 

HOD og KD har presisert at monitoren skal inneholde data om alle indikatorene som det fra 2020 
rapporteres fra i det nasjonale systemet for måling av forskning og innovasjon i helseforetakene og 
forskning i forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Indikator for klinisk 
behandlingsforskning og indikator for innovasjon i de regionale helseforetakene inngår fra 2020 i 
målesystemet. Fremover skal også data om global helseforskning inkluderes i monitoren, som et ledd 
i å styrke kunnskapsgrunnlaget på området. 

Regjeringens handlingsplan understreker at monitoren "Skal gi et løpende og formålstjenlig 
kunnskapsgrunnlag om ressursbruk, resultater og effekter av forsking og innovasjon innenfor helse 
og omsorg og har på lengre sikt som ambisjon å dekke alle aktørene. Monitoren skal inneholde 
indikatorer som omfatter alle satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien".  

Målet med monitoren er å gi et så heldekkende bilde som mulig. I første versjon ble foreliggende 
statistikk fra nasjonale statistikkprodusenter, herunder SSB, NIFU, CRIStin og Folkehelseinstituttet 
benyttet. I tillegg inngår statistikk fra virkemiddelaktørene, blant annet Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge. Nært samarbeid med de som bidrar med statistikk er en forutsetning for at 
monitoren skal holde et høyt kvalitetsnivå. 

Monitoren bør 1) være oppdatert 2) speile HelseOmsorg21-strategien slik den foreligger og 3) 
inkludere nye tellekanter der generaliserbarhet og kontekst er tydelig beskrevet. 

Rådet bes om å diskutere og komme med innspill til sekretariatets forslag til oppdateringer og 
videreutvikling av HelseOmsorg21-monitor når det gjelder nye datakilder og metoder. 

Hvorfor saken fremmes 
Saken fremmes til orientering, diskusjon og beslutning som underlag for den videre utviklingen av 
HelseOmsorg21 monitoren.  
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Hovedpunkter 
HO21-monitor et er viktig verktøy for rådet til å vurdere måloppnåelse i HelseOmsorg21-stategien. 
Følgende oppdatering og videreutvikling av monitoren er så langt besluttet: 

- Kvalitetsheving – Nytt utsende og funksjonalitet (gjennomføring, ferdig juni 2020) 
- Løpende vedlikehold og oppdateringer (gjennomføring/oppfølging) 
- Nye statistikkområder i prioritert rekkefølge  

1. Global helse (påbegynt) 
2. Indikatorer for klinisk behandlingsforskning (påbegynt) 
3. HRCS-klassifisering av doktorgrader (snart ferdig) 
4. Utvidelse av bibliometriske analyser ved InCites (påbegynt) 
5. Kommunale helse- og omsorgstjenester (klar nov 2020, se neste punkt) 

- Oppfølging av oppdraget: Kartlegging av forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og 
omsorgstjenester (NIFU-rapport) (gjennomføring, ferdig november 2020) 

- Følge opp arbeidet med Helseanalyseplattformen og når det er tilgjengelig; monitorere 
utnyttelsen av Helseanalyseplattformen (påbegynt) 

Sekretariatet ønsker rådets innspill for videreutvikling av monitoren. Vi viser til vedlegg 1 Plan for 
videreutvikling av HO21monitor. 

- Nye tellekanter og datakilder for å vurdere måloppnåelse av HO21-strategien  
- Utvikle og bruke kunstig intelligens (KI) til HRCS-klassifisering av artikler og doktorgrader  
- Utlysning av oppdrag om effekter av helseforskning i Norge

Forslag til vedtak 
Rådet slutter seg til den foreslåtte utviklingen for HO21-monitoren med de kommentarer og 
innspill som fremkom på møtet.  
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Helseomsorg21-monitor – Igangsatte videreutviklingsprosjekter 
Dette er prosjekter som er bestemt og allerede i gang 

Hva bakgrunn Hvem og 
kostnad 

Prosess

Nytt utseende og 
funksjonalitet på 
monitoren/nettsiden

Statiske nettsider med lite trafikk, 
fanges ikke opp av google. 

NetCompany 
Kostnad 0,8-1,0 
mill NOK. 

Gjennomføringsfase 
Ferdig juni 2020  

Vedlikehold av eksisterende 
statistikk 

Datakilder: Forskningsrådet, 
Helseforetakene, Innovasjon Norge, 
Kreftforeningen, KS, Menon, NIFU, 
Patentstyret, SSB og Statens 
Legemiddelverk 

Forskningsrådet
Driftsmidler 

Fra ide -
gjennomføringsfase  

Nye statistikkområder
1. Global helse 
2. Indikatorer for klinisk 
behandlingsforskning 
3. HRCS-klassifisering av 
doktorgrader 
4. Utvidelse av bibliometriske 
analyser ved InCites 
5. Kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Prioritert fordi
1. Eksplisitt nevnt i tildelingsbrevet 
2. Eksplisitt nevnt i tildelingsbrevet 

3. Prioritert av forrige HO21-råd 

4. Mål kun delvis dekket, gamle tall 

5. Mangelfullt kunnskapsgrunnlag. 
Oppdrag på anbud, se eget punkt 
under 

Forskningsrådet
Driftsmidler 
Driftsmidler 

Driftsmidler 

Driftsmidler 

... 

Analysefase. 
1. Påbegynt 
2. Kontakt etablert 

3. Nesten ferdig 

4. Påbegynt 

5. Gjennomføring, 
ferdig nov 2020  

NIFU-rapport - Kartlegging 
av forskning og innovasjon 
knyttet til kommunale helse- 
og omsorgstjenester

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag.
Oppdragsforskning til monitoren. 

NIFU og Agenda 
Kaupang. 
Kostnad 1,1 mill 
NOK. 

Gjennomføringsfase. 
Oppfølging.   
Ferdig 15. nov 2020 

Revitalisere Nyhetsbrevet 
(kvartalsvis) 

Eksplisitt nevnt i tildelingsbrevet Forskningsrådet Mars 2020 (3/6/9/12)

Covid-19-forskning Vise antall prosjektskisser og 
innvilgede prosjekter finansiert av NFR. 

1) Tildelingssum og antall 
2) HRCS-kode prosjektene 
3) Internasjonale partnere 

Forskningsrådet, 
driftsmidler 

Idefase. Første data 
ute før juni 2020. 
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Helseomsorg21-monitor – Forslag til mulig videreutvikling  

Dette er forslag fra sekretariatet for mulige satsninger for monitoren fremover 

Hva Bakgrunn Hvem og 
kostnad 

Prosess

Følge opp arbeidet med 
Helseanalyseplattformen og 
når det er tilgjengelig; 
monitorere utnyttelsen av 
den. 

Ønsker gode indikatorer på anvendelse 
av satsningen  
Helseanalyseplattformen.  

Forskningsrådet

Vurdere alternative kilder til 
statistikken om 
helsenæringen (i dag Menon) 

Dagens helsenæringsdata har 
begrenset nytte pga. usikker 
representativitet, lite åpenhet, og 
begrensninger i bruk av dataene.  

Sjekke mulighet 
for å finne ny 
partner/ 
metoder. SSB? 

Utlysning av oppdrag om 
effekter av helseforskning i 
Norge 

Mangelfullt kunnskapsgrunnlag. 
Oppdragsforskning til monitoren  

Anbud Avventer rapport om 
effekt av forskning.  

Kunstig intelligens (KI) brukt 
til HRCS-klassifisering av 
artikler og doktorgrader  

Ønske om effektivisering av datafangst.

Folkehelse: behov for nye 
tellekanter? 

Bruke helseundersøkelsene og de 
landsdekkende kostholds-
undersøkelsene til å telle mål på 
folkehelse; "hvor mange følger 
kostanbefalingene", utenforskap/ 
psykisk helse/ sosiale ulikheter  

Næringsutvikling: Færre mål. Rådet var under workshopen opptatt 
av eldrebølge/færre hender i 
helsetjenesten. Ønsker gode innspill til 
nye tellekanter på (effektivisering og 
innovasjon) tiltak inn her 

Grensesprengende forskning - Måle forskningens kvalitet over 
kvantitet. Måle forskning som har 
tverrfaglig tilnærming  
-Måle antall og type tverrfaglige 
forskningsprosjekter med 
kommersielle og kommunale partnere 
gjennom f.eks. KSP 
- Internasjonalisering – kan vi finne 
andre mål enn reisestipend, dvs 
andre/nye tellekanter som sier mer om 
det som er ideen bak internasjonalt 
samarbeid. F.eks. internasjonale 
partnere ved publikasjoner 
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Mål for HelseOmsorg21 

Figur 1. Fra sekretariatets presentasjon om måloppnåelse perioden 2014-18.



1/2 

Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 18/2020 
 Horisont Europa  

Type sak Diskusjons-/vedtakssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Saksbehandler Berit Nygaard/Henrietta Blankson
Vedlegg 1. Partnerskap

2. Mission on Cancer 
3. Utkast strategisk plan (Orientation towards the first strategic plan) 

Tidligere behandlet

Bakgrunn 
Horisont Europa, (2021 – 2027) er EU's niende rammeprogram for forskning. Arbeidet med 
utformingen av rammeprogrammet er i full gang. Flere fagområder som var dekket i forskjellige 
program i Horisont 2020 er slått sammen til større klynger, mens for helse er det ikke så store 
forandringer, helse er fortsatt en egen klynge.  

Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe (vedlegg 3) er grunnlaget for 
utformingen av Strategisk plan for rammeprogrammet, helseklyngen er omtalt fom s. 35. 
Helseklyngens temaer er tettest knyttet mot Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
ansvarsområde, men er også relevant for andre departementer, Det er etablert en 
skyggeprogramkomite for helse hvor HOD og Forskningsrådet deltar, med Innovasjon Norge som 
vara.  

Den strategiske planen skal oppfylles via handlinger (actions) gjennom arbeidsprogrammene for R&I 
finansieringen for de forskjellige klyngene, og fra helseklyngen gjennom tre actions:  

a. Utlysninger i programmet 
b. Mission Cancer 
c. Partnerskap 

Rådet bes om å diskutere hvilken rolle de ønsker å ta i påvirkningsarbeidet inn mot Horisont Europa 
og hvordan et slikt arbeid eventuelt kan organiseres. 

Hvorfor saken fremmes 
HOD ønsker å bruke HO21 rådet i påvirkningsarbeidet mot Horisont Europa.  

Hovedpunkter 
Det første arbeidsprogrammet (utlysningsteksten) utformes av Kommisjonen nå. Institusjonene og 
forskermiljøene bør drive kontinuerlig posisjonering og synliggjøring, for å øke sjansen for å nå opp i 
konkurransen i Horisont Europa. Det vil sannsynligvis også bli innspillsmuligheter via Forskningsrådet. 

Innenfor helseklyngen er det fire partnerskap som planlegges med oppstart i det første 

arbeidsprogrammet for 2021/2022: 

A. EU-Africa Global Health Partnership 

B. Innovative Health Initiative 

C. European partnership for chemicals risk assessment   
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D. Personalised Medicine   

Forskningsrådet er involvert i utformingen av EU-Africa Global Health Partnership og Innovative 
Health Initiative. I European partnership for chemicals risk assessment er FHI involvert. Arbeidet har 
p.t. ikke startet opp i Personalised Medicine, men der vil også Forskningsrådet bli involvert.  

Det er også besluttet at helseklyngens første mission skal være Mission on Cancer (vedlegg 2).  

Det er viktig at virkemidlene og temaene i Horisont Europa treffer norske forsknings- og 
innovasjonsmiljøer godt slik at miljøene kan delta i internasjonale samarbeidsprosjekter som gir   
tilgang til forskning og forskningsresultater som er langt større enn det rene pengebeløpet som 
tilflyter norske miljøer. Kommisjonen etterspør innspill til tema og innretning, ofte med korte frister. 
Det er viktig at rådet tar dette med i betraktning når de diskuterer hvordan de ønsker å bidra i 
påvirkningsarbeidet. 

Noen diskusjonspunkter for rådet er: 

 Hvilken rolle ønsker rådet å ta i påvirkningsarbeidet, særlig i partnerskapene og mission on 
cancer? 

 Hvilken rolle ønsker rådet å ta fremover?  

 Bør det nedsettes referansegrupper blant HO21 medlemmene som kan gi raske innspill når 
Kommisjonen etterspør dette via Skyggekomiteen/programkomiteen for Helse? 

Forslag til vedtak 

HO21 rådet nedsette en egen referansegruppe som kan gi raske innspill til skyggekomiteen for Helse i 
tilknytning til missions, partnerskap og arbeidsprogrammet for øvrig.  



Sak 18-20 Vedlegg 1 

Partnerskap i Horisont Europa 
Horisont Europa vil fortsatt bestå av tre søyler som i Horisont 2020 (se side 2 i vedlegg 3). 

Partnerskap har vært en viktig del i Horisont 2020 og skal videreføres i Horisont Europa, det nye er at 

det skal være færre og større partnerskap enn det var i Horisont 2020. Målet med partnerskapene er 

å bidra til å håndtere globale samfunnsutfordringer i overensstemmelse med bærekraftsmålene. 

Dette fordrer samarbeid og felles forskning og innovasjon mellom offentlig og privat sektor og krever 

også et bidrag fra samfunnsborgerne og brukerne for å løse utfordringene sammen. Partnerne kan 

være f.eks. universiteter, forskningsorganisasjoner, industrien, offentlige organisasjoner og frivillige 

organisasjoner. Partnerskap er beskrevet f.o.m. s. 30 i dokumentet i vedlegg 3.  

Innenfor helseklyngen er det for perioden 2021-2027 foreslått åtte partnerskap, hvorav fire trolig vil 

starte opp i 2021. Disse fire er:  

A. EU-Africa Global Health Partnership 
Increase health security in sub-Saharan Africa and Europe, by accelerating the clinical development 

of effective, safe, accessible, suitable and affordable health technologies as well as health systems 

interventions for infectious diseases with a universal health coverage perspective in partnership with 

Africa and international funders.  

B. Innovative Health Initiative 
 A collaborative platform bringing the pharmaceuticals, diagnostics, medical devices, imaging and 

digital sectors together for precompetitive research and innovation in areas of unmet public health 

need, to accelerate the development and uptake of people-centred health care innovations. 

C. European partnership for chemicals risk assessment   
Bring together the European risk assessment and regulatory agencies to implement a joint research 

agenda, to ensure their capacity to deal with persistent or emerging challenges. It will promote the 

uptake of new methods, tools, technologies and information in chemical hazard identification and 

risk assessment, sustain the development and use of human biomonitoring capacities in Europe. 

D. Personalised Medicine   
To align national research strategies, promote excellence, reinforce the competitiveness of European 

players in Personalised Medicine and enhance the collaboration with non-EU countries 

Finansiering av partnerskapene 
Hvordan de nye og større partnerskapene skal finansieres er ikke besluttet, tabellen 

nedenfor viser mulig finansieringsordning i HE og gir en oversikt over hvordan forløperen for 

partnerskapene var finansiert i H2020.   

Partnerskap Mulig 
finansieringsordning 
i Horisont Europa 

Slik ble "forløperen" finansiert i 
H2020 

1. EU-Africa Global Health 
Partnership  A185/A187/CP 

EDCTP var forløperen 
A 185 - Prosjektene som ble finansiert 
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fra programmet Globvac i 
Forskningsrådet ble regnet som 
Norges bidrag  

2. Innovative Health 
Initiative  

A187/CP A 187 - Innovative Medicine Initiative 
(IMI) var forløperen. Finansieringen var 
50/50 SC1 Helse og EFPIA (in-kind fra 
EFPIA - legemiddelindustrien). 
Partnerskapet utvides nå med teknologi 
(IKT, bioteknologi, medisinsk teknologi) 

3. European partnership for 
chemicals risk assessment  

CF I forløperen har FHI bidratt "in-kind" 

6. Personalised Medicine  CF (CP) Her deltar Forskningsrådet p.t i et 
ERA-NET med temaet, så langt har vi 
lagt inn 0,8 mill Euro per år/utlysning 

Forkortelsene over er akronym for:  
CP: Co-programmed, CF: Co-funded, A185: Decision of the European Parliament and Council 
based on Article 185 TFEU, A187: Council regulation based on Article 185 TFEU



Sak 18-20 Vedlegg 2 

N O T A T  

Til: HelseOmsorg21-rådet 
Fra: Anne Lise Ryel 
Dato: 20. mars 2020 
Sak: Mission Cancer: Status for pågående arbeid i missionstyret

Bakgrunn 
Missions er et nytt virkemiddel i EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Målet 
er at missions skal være ambisiøse og profilerte initiativ som skal ha høy nytteverdi og som 
skal synliggjøre viktigheten av forskning og innovasjon for samfunnet. 

Det er valgt ut fem tematiske områder for missions: kreft, klimaendringer, klimanøytrale byer, 
hav, og bærekraftig landbruk og matproduksjon. Et missionstyre er nedsatt for hvert tema. 
Styrets mandat er å anbefale et konkret mission og virkemidler for å oppnå dette.

Status for arbeidet i missionstyret for kreft 
Missionstyret for kreft er sammensatt av 15 eksperter fra hele Europa. 12 av 15 medlemmer 
har medisinsk embetseksamen, i tillegg er det to jurister og en helseøkonom. Styret er støttet 
av et sekretariat fra kommisjonen. 

Styret har månedlige møter og har per medio mars gjennomført sju møter. Styret har møtt 
representanter fra medlemsstatene én gang, samt hatt ett felles møte med sin rådgivende 
ekspertgruppe («Assembly»). Styret skal etter planen levere anbefaling for innretning på 
Mission Cancer til kommisjonen i løpet av mai i form av et diskusjonsnotat. Utkast til 
diskusjonsnotat er under arbeid, men er per medio mars ikke offentlig. 

Arbeidet i styret har vært utfordrende. Kreft er et fagområde som dekker bredt og mange 
ulike hensyn må tas med i betraktning. Utkast til diskusjonsnotatet tar utgangspunkt i et 
mission som har som mål å redde et tallfestet antall liv innen 2030. Det foreslås ulike 
virkemidler langs fire spor for å nå dette målet: 

1. Kunnskapen om kreft må økes. 
2. Vi må forebygge det som kan forebygges. 
3. Pasienter må få likeverdig tilgang til optimal kreftbehandling når de trenger det. 
4. De som lever med eller som har overlevd kreftsykdom skal ha god livskvalitet. 

Diskusjonsnotatet er fremdeles under arbeid og vil justeres i tråd med pågående diskusjon. 

Involvering av befolkningen i utforming av mission 
Et viktig mål med missions som virkemiddel, er å synliggjøre viktigheten av forskning og 
innovasjon for vårt samfunn og skape engasjement i befolkningen. Det er derfor et viktig 
element at den generelle befolkningen involveres i utforming og implementering av missions. 
Hvordan befolkningen skal involveres og engasjeres på en hensiktsmessig og god måte er et 
stort diskusjonstema på nåværende stadium i prosessen. 

Mulige bidrag fra HelseOmsorg21-rådet 
Rådets medlemmer representerer aktører på kreftområdet bredt og kan gi viktige innspill til 
hvilke virkemidler og tema som treffer norske forsknings- og innovasjonsmiljøer godt. Jeg har 
siden september hatt gjentatte møter med norske aktører. Det er ønskelig med fortsatt god 
dialog med hele bredden av aktører, inkluderte departementer og Forskningsrådet. 
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Saksframlegg Møte 2/2020

 Sak 19/2020 
 Handlingsplan for rådet for perioden 2020 - 2021  

Type sak Orientering- og diskusjonssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Saksbehandler Henrietta Blankson/Ina Kathrine Dahlsveen 
Vedlegg 1. Langliste over tema fra workshopen 3. februar
Tidligere behandlet Sak 9/20 (møte 1/2020)

Bakgrunn 
Rådet skal lage en handlingsplan for 2020 og 2021 (se sak 9/20). 

På møtet 3. februar ble det avholdt en workshop for å få frem ideer og forslag til områder og tiltak 
relatert til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester og verdiskaping. Det er laget en 
uprioritert liste over de temaene og problemområdene som kom opp (vedlegg 1). Tema som 
overlappet er koblet sammen. Aktuelle meldinger og strategier for temaene er indikert. 

Rådet bes om å komme med eventuelle innspill til temalisten som er utarbeidet.  

Hvorfor saken fremmes 
Planen på dagens møte var opprinnelig å diskutere temaene og prosesser for prioritering. Målet 
skulle være å ende opp med tre til fem tema som kunne videreutvikles til neste møte og som rådet 
skulle prioritere i den første 2-årsperioden. Ut fra de de prioriterte temaene kan rådet deretter 
komme med forslag til tiltak som har vesentlig betydning for rådets måloppnåelse. 

På grunn av korona-situasjonen er dagens møte forkortet. Det legges derfor ikke opp til at rådet skal 
prioritere områder, men sekretariatet ønsker rådets tilbakemeldinger og innspill til temalisten. 

Hovedpunkter 
Rådet fremlegges temalisten hovedsakelig til orientering og for eventuelle innspill til områder som 
mangler eller som er uklare: 

 Er det tema som er uklart formulert? 

 Er det tema som mangler på listen? 

 Hvordan kan rådet jobbe videre med handlingsplanen gitt dagens situasjon? 

Forslag til vedtak 
Listen av tema videreutvikles i tråd med diskusjonen på møtet. 
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Langliste over tema fra workshopen 3. februar 

Antibiotikaresistens 

Økende antibiotikaresistens er en global helseutfordring. Antibiotikaresistens går på tvers av 

landegrenser og artsgrenser og spres gjennom handel, mat, mennesker, dyr og miljø. Hvordan kan vi 

få mer kunnskap om hva som hindrer og hva som fremmer resistensutvikling i et én helse-

perspektiv? Hvordan kan vi få en mer helhetlig forståelse av resistensproblematikken? 

(Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020) 

Beredskap 

For å sikre god folkehelse må vi ha beredskap til å forebygge uønskte hendelser, håndtere kriser og 

redusere de negative helseeffektene disse kan ha. Beredskapsarbeidet bygger på det daglige 

folkehelsearbeidet og kan knyttes til fire hovedområder; beredskap mot smittsomme sykdommer og 

farlige stoff, samfunnstrygghet og beredskap på drikkevannsområdet, mattrygghet og 

legemiddelberedskap. Hvordan sikrer vi konkrete situasjoner mht. utstyr, legemiddelforsyning og 

produksjon? Kan vi etablere egne selskap som produserer det vi mangler (for eksempel for 

forbruksmateriell og legemidler der patenttiden er utløpt)? Hvordan kan vi utnytte offentlig – privat 

samarbeid i beredskapsarbeidet (utstyr, mobildata m.m.)? 

(Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt samfunn) 

Bærekraftig omsorg 

Eldregenerasjonen fortjener en verdig omsorg enten det er i sitt eget hjem eller på sykehjem. Vi går 

imidlertid mot en eldrebølge og ressursene strekker ikke til. Omsorg er et område som hviler tungt 

på frivillige aktører. Hvordan kan aktører arbeide sammen for å finne frem til mer bærekraftig 

omsorg? Hvordan kan vi investere i og bruke velferdsteknologi til å løse noen av oppgavene? 

Hvordan kan vi sikre valgfrihet og individuell tilpassing? Hvordan kan vi holde befolkningen på lavest 

mulige omsorgsnivå? Kan vi lære noe av måten vi aktiviserer og organiserer barna våre? Kan vi lære 

noe av Kina og Japan om aktivisering av eldre? Hvordan definerer vi omsorg og hvordan vet vi at 

omsorgen er kunnskapsbasert? 

(Leve hele live – En kvalitetsreform for eldre) 

Digitale ambassadør 

Vi har ambassadører i over 80 fysiske land. Ambassadørene arbeider med næringsfremme og bistår 

norske borgere i utlandet. Mange av oss besøker daglig en rekke digitale "land" og Danmark har som 

første land oppnevnt en "tek-ambassadør". En av begrunnelsene er at "land" som Apple, Samsung, 

Fitbit, Garmin, Google, Instagram, Facebook m.fl. påvirker både hele Danmark og enkeltborgere vel 

så mye som fysiske land de allerede har ambassadører til. Skal Norge følge etter og opprette en egen 

tek-ambassadør? Flere av de digitale "landene" samler inn store mengder helsedata som er relevante 

for den enkelte, men som også kan gi interessante data både for forskere og helsetjenesten. 

Digital førstelinje og teknologi i pasientens helsetjeneste 

Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet for å involveres i prosessen og beslutninger om 

egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester kan bedre kontakten med helse- og omsorgstjenesten og 
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bidra til enhetlige og bærekraftige tjenester. Det vokser frem digitale førstelinjer hvor innbyggerne 

selv frembringer data, eksempelvis gjennom apper på mobilen som kan gi råd om oppfølging og 

tilbakemelding om f.eks. selvhjelp, elektronisk eller fysisk kontakt med legen. Utvikling av teknologi 

muliggjør kontinuerlig overvåkning av befolkningens helsetilstand. 

Behandlingen vil i fremtiden i større grad foregå der pasientene er. Hjemme-sykehus, hjemme-

oppfølging og nettbasert behandling vil øke. Dette krever ny infrastruktur for digitalisering av 

tjenestene og ny kompetanse hos helsepersonell. Hvordan kan vi utnytte digitale innbyggertjenester 

til pasientens og samfunnets beste? Hvordan kan virkelighetsdata (fra wearables med mer) brukes i 

helsetjenesten, data lagres og være nyttig for individet? Hvordan kan finansieringssystemet tilordnes 

digitale tjenester? 

(Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, Digitalisering for offentlig sektor 2019 – 2025, m.fl.) 

Forskning og klinikk hånd-i-hånd 

Det er viktig at forskning og klinisk virksomhet i helse- og omsorgstjenesten må være integrert. Hva 

hindrer, og hva fremmer forståelsen av at dette er viktig og hva hindrer og hva fremmer 

integreringen?  

Helsekompetanse og borgernes ansvar for egen helse 

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Det forutsetter at pasienter og brukere har 

kunnskap og muligheter for å ivareta sin helse på en god måte. Å kunne gjøre gode helsevalg er en 

forutsetning for god helse hos den enkelte. I fremtiden må hver og en av oss ta mer ansvar for egen 

helse. Hvordan kan vår individuelle kompetanse om egen helse styrkes og utnyttes? Hvordan mester 

vi å leve med kroniske sykdommer? 

Tilgang på informasjon om helse er stort. Hvordan forstår, vurderer og bruker vi helseinformasjon? 

Hvordan sikrer vi at vi ikke belaster helsetjenesten unødvendig (overdiagnostikk/-behandling)? Hva 

skal til for at vi tar helsevennlige valg på egnes vegne? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan 

involvere barnehager, skoler, frivilligheten osv.? 

(Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2022) 

Hjemmemarkedet 

Den offentlige helsetjenesten utgjør et viktig marked for norsk helsenæring. For å utvikle gode 

løsninger som kan og vil tas i bruk er det viktig at helsenæringen forstår dette markedet. Samtidig må 

markedet være åpent, koordinert og forutsigbart. Hvordan får vi til et attraktivt hjemmemarked? 

Hvordan kan vi stimulere offentlige innkjøpere til å utnytte det eksisterende mulighetsrommet i 

eksisterende innkjøpsregelverk? Hvordan kan vi dyktiggjøre offentlig sektor til å bli gode bestillere? 

Hvordan kan vi ufarliggjøre næringslivets motivasjon til å tjene penger på helse? Hvilken rolle spiller 

ideell sektor og hvordan kan vi få nærings, offentlig og ideell sektors behov og ressurser til å dra 

sammen for å stimulere til næringsutvikling for helse og omsorgssektoren? Hvordan kan vi bruke den 

offentlige kjøpekraften for å stimulere næringslivet til å ta risiko?  Hva er virkemiddelapparatets 

rolle? Hvordan kan vi bli bedre til å skalere bedrifter først med base i hjemmemarkedet og deretter 

med produksjon i Norge og leveranser internasjonalt?  

(Meld. St. 18, Helsenæringen) 
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Implementering av nye arbeidsprosesser og teknologi 

For at ny teknologi og nye metoder skal implementeres i helsetjenesten er det behov for kunnskap 

om effekten av implementering og de økonomiske konsekvensene. Hvordan sikrer vi at 

følgeforskning og helseøkonomi blir en del av prosessen rundt utvikling og innføring av ny teknologi 

og metoder? Vi må bli bedre på å finne ut hva som har effekt og hva som er verdt å gå videre med. 

Innovasjon og kommersialisering fra helsetjenesten 

Ideer og oppfinnelser sprunget ut fra forskning og praksis, kan komme pasienter og samfunnet til 

gode i form av nye varer og tjenester og bedre arbeidsprosesser.  Innovasjoner kan utvikles og 

implementeres direkte i tjenestene, eller de kan også kommersialiseres og komme ut på et marked. 

OECD viser at sammenlignet med andre nordiske land får Norge mindre verdiskaping ut av de store 

offentlige midlene til helseforskning og -innovasjon. Regjeringen mener at det er potensial for økt 

kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og ideer fra helse- og omsorgssektoren. Hva 

skal til for å øke omfanget av kommersialisering fra offentlig finansiert helseforskning?  

(Meld. St. 18, Helsenæringen) 

Innovative anskaffelser 

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk 

økonomi. Hva skal til for at det blir stuerent for norske helseaktører (sykehus, spesialistgrupper, leger 

mm) å stille opp for ny norsk helsenæring i industribygging og kommersialisering? Hvordan kan vi øke 

bruken av IOA i helsetjenesten? Hva hindrer bruken av IOA i helsetjenesten? Hvordan sikrer man stor 

nok volum for anskaffelsene (infrastruktur for skalering, standardisering)? Hva skal til for at norske 

helsebedrifter deltar i IOA i andre EU-land? 

(Meld. St. 18, Helsenæringen) 

Internasjonal attraktivitet 

Det er mye forsknings- og innovasjonsmidler tilgjengelig i EU og resten av verden- både i form av 

støtte og i form av kapital. Norge bør ha som mål å tiltrekke seg internasjonale FoU-investeringer 

innenfor helse. Samtidig er helseforskning og -innovasjon et av de mest globale FoUI områdene og 

markedene. Det er derfor viktig å fortsette å satse på og støtte fremdragende forskningsmiljøer 

nasjonalt. Hvordan skal vi gjøre norske helseforskningsmiljøer mer attraktive for internasjonalt 

samarbeid? Hvordan promovere norske forskingsmiljø, norsk helsetjeneste og norsk helsenæring 

internasjonalt? Hvordan kan vi tiltrekke kapital og forskningsmiljøer fra store selskap til Norge? 

Kliniske studier 

Det er et mål for Regjeringen å øke antall kliniske studier i Norge, og øke antall pasienter som 

gjennom kliniske studier blir tilbudt ny og utprøvende behandling. Har vi god nok kultur for kliniske 

studier i Norge? Hva skal til for å øke antall kliniske studier og hva slags studier snakker vi om? Hva 

mener vi med utprøvende behandling? Hva slags studier bør prioriteres? På hvilken måte skal 

diagnostikk, behandling, sekundærforebygging, rehabilitering, kvalitative, medikamentelle og ikke-

medikamentelle studier osv. ivaretas?  

Hvordan kan DRG sats-systemet brukes til å stimulere flere kliniske studier? Er studiene vi 

gjennomfører gode nok? Vet vi f.eks. nok om uønskede effekter av legemidler/hvor mange som dør 

av legemidler. Hva vet vi om overforbruk og om samtidig bruk? Vet vi nok om multimorbiditet? 

(Handlingsplan for kliniske studier) 
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Koordinerte tjenester og pasientforløp 

Det er viktig at vi har pasientforløp som er koordinerte og forutsigbare for pasienter, pårørende og 

tjenesteutøvere. Hvordan skal vi få det til? Hvordan få kunnskap om koordinerte pasientforløp og 

helhetlig tjenestetilbud? Hvordan få kunnskap om pasienter med sammensatte behov? Hvordan 

styrke brukernes rolle i pasientforløp? Hva er konsekvensene av de sektorinndelingene (primær- og 

sekundærhelsetjeneste) vi har i dag? Har vi god nok systemforståelse? 

Helsefellesskapene skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. De skal 

bidra til å hindre at pasienter ikke havner mellom to stoler og skal prioritere tjenester til de 

pasientene som trenger det mest. Hvordan kan vi sikre at helsefellesskapene bidrar til bedre 

pasientforløp? Hvordan kan vi vite at helsefellesskapene fungerer? Bør vi evaluere mer? 

Kultur for samarbeid 

Det er fremdeles mange som mener at det ikke er riktig at noen skal “tjene på helse (eller uhelse)”- 

helsetjenesten skal ta vare på pasienter og kan da ikke være kommersiell. Det blir brukt en del 

belastende ord og utrykk i debatten om helsenæring- eks. bruk av ordet “velferdsprofitører”. 

Kommersielle aktører beskyldes for å kun ta hensyn til profitt, mens mange i næringen motiveres 

mest av hjelpe pasienter til et bedre liv. Manglende kunnskap og lite interaksjon fører til manglende 

forståelse og tillit mellom aktørene. Ofte føler det offentlige at det er ubalanse i samarbeidet med 

næringslivet - de føler seg overkjørt. Samtidig føler næringsaktørene seg mistenkeliggjort og at det 

offentlige ikke tror på deres gode hensikter. Hvordan bygger vi en bedre kultur for samarbeid, 

innovasjon og kommersialisering? Hvordan får vi en bedre rolleforståelse i privat-offentlig 

samarbeid? Hvordan bygger vi tillit mellom aktørene?  

(Meld. St. 18, Helsenæringen) 

Kunnskapsløft for kommunene 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er stor og behovet for tjenester vil øke i tiden fremover. 

Nye oppgaver, nye medisinske og teknologiske muligheter og strengere behov for prioriteringer 

understreker behovet for et kunnskapsløft i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Ansvar for 

flere med alvorlige og sammensatte lidelser, folk som lever lenger med sykdommene sine og sterk 

vekst i ressurskrevende brukere under 66 år er eksempler på noen viktige utviklingstrekk i 

kommunene. 

Rapporten fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) gir blant annet anbefalinger om 

organisering, strukturering og koordinering av regionale samarbeidsorganer for forskning, innovasjon 

og utdanning i kommunene, om forskningsbehov, sørge-for-ansvar og om finansiering og er tydelig 

på hvilken retning forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester kan og bør ta. Hvordan gå fra 

ord til handling? Hvordan kan rådet bidra til å sette anbefalingene på dagsorden? 

I etterkant av rapporten er det i Bergen etablert et forskningssamarbeid mellom kommuner og 

forskningsinstitusjoner, kalt Kunnskapskommunen. Hvordan kan en følge opp de pilotene som alt er 

startet? Hva kan en lære av dem? 

(Sluttrapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 
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Kunstig intelligens i helsetjenesten 

Kunstig intelligens er i rivende utviklingen og muligheter for bruksområder er mange. Kunstig 

intelligens kan eksempelvis benyttes i persontilpasning av forebygging og behandling, i bildetolkning 

og diagnosehjelp, i identifisering av akutte hendelser, varsling av uheldig utvikling i helsetilstand, i 

etterlevelse av medisinering og i optimalisering av ressursbruk. Hvilke anvendelser av KI kan gjøre en 

særlig forskjell? På hvilke områder har Norge spesielle utfordringer eller forutsetninger? Hva skal til 

for å bygge opp dette segmentet i Norge?  

(Nasjonal strategi for kunstig intelligens) 

Mer kunnskapsbasert praksis 

Vi genererer mye kunnskap gjennom forskning, praksis og brukerinvolvering. Men hvordan kan vi 

sikre at vi tar kunnskap i bruk? Hva er viktig med hensyn til implementering av kunnskap i tjenesten 

og i folkehelsearbeidet? Hva fremmer og hva hindrer å ta kunnskap i bruk? Hva er effektive metoder 

for å spre kunnskap? Apper som MAGICapp? Hva kan vi lære av de som får det til? Hvordan kan vi 

dokumentere tiltak som er implementert og virker i en kommune? Hvordan kan kunnskap overføres 

fra foregangskommuner? 

Mer nytte av befolkningsundersøkelsene 

Norge har gode befolkningsundersøkelser der det er samlet inn data gjennom spørreskjemaer, 

kliniske målinger, blodprøver med mer fra et betydelig antall individer gjentatte ganger. Like 

målinger, analyser og spørsmål til personer og familier i flere generasjoner har ført til at dataene er 

unike i verdenssammenheng. De siste årene er det i tillegg generert store datasett fra blodprøvene 

gjennom blant annet prosjektet "Better health by harvesting biobanks". Data på tvers av 

befolkningsundersøkelser er delvis harmonisert og tilrettelagt for sekundærbruk gjennom ulike 

samarbeid; CONOR, Biobank Norge, Helseregistre for forskning, BBMRI-ERIC m.fl. Hvordan kan data 

fra befolkningsundersøkelsene i enda større grad tilrettelegges for sekundærbruk? Hvordan kan vi 

videreutvikle befolkningsundersøkelsene strategisk? Hva mangler vi data om? Hva trenger vi data 

om? Hvordan kan disse dataene brukes sammen med data fra registre, sykehusbiobanker og andre 

kilder? Hvordan kan undersøkelsene utnyttes innenfor presisjonsmedisin? Hvordan kan de bidra til 

nyttig og verdensledelse forskning? Hvordan befolkningsundersøkelsene utnyttes bedre for 

innovasjon og næringsutvikling? Hva er potensialet og mulighetene? 

(Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt samfunn) 

Mission-tankegang 

Missions skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å møte utfordringer for 

innbyggerne og samfunnet. Mission tilnærmingen betinger at det mobiliseres bredt på tvers av fag og 

sektorer og i hele utviklingskjeden, fra utdanning, forskning, utvikling, praksis, innovasjon. Et 

mangfold av aktører må med for å løse utfordringen. Hva i Norge kan egne seg for en slik tilnærming? 

Nye metoder og beslutningsforum 

Vi står overfor en utvikling som går i høyt tempo. Det er viktig at vi har et system slik at vi kan ta de 

gode og riktige valgene og slik at pasientene står i sentrum. Hvilket system skal vi ha for å si at noe 

skal prioriteres og noe ikke skal prioriteres i helsetjenesten? Hva teller når noe skal prioriteres? Skal 

det være viktig for de få eller viktig for de mange? Er Nye metoder og beslutningsforum det riktige 

systemet? Hvordan kan en inkludere kunnskapsoppsummeringer i Nye metoder? Hva er viktig å legge 
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vekt på i den kommende evalueringen av Nye metoder? (frist for å komme med innspill til hva som 

bør tas opp i evalueringen var 15. mars 2020) 

Oppbygging av Kunnskapsgrunnlaget 

Det er viktig at tjenesten og folkehelsearbeidet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag. Har vi et godt 

nok kunnskapsgrunnlag (for folkehelse og helsetjenester)? Hvordan kan vi sikre at 

kunnskapsoppsummeringer utarbeides og tas i bruk? Hva skal vi gjøre for å hindre at folkehelsetiltak 

settes i gang før vi har kunnskapen som bør ligge til grunn? Hvordan vet vi at anbefalinger og tiltak 

bygger på oppdatert kunnskap? Vet vi nok om hva som virker? Har vi i tilstrekkelig grad trukket inn 

brukerne? Hvordan måler vi det som er effektivt, både for individet og for samfunnet? Hva med 

samfunnsøkonomiske analyser? 

Primær forebygging og tidlig intervensjon (i helsetjenesten) 

Forebygging er en av de viktigste investeringene et samfunn kan gjøre – først og fremst ut fra 

menneskelige hensyn, men også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi må bruke mer ressurser 

på forebygging og tidlig intervensjon. Hvordan skal dette finansieres? Hvordan kan tidlig forebygging 

sees i et livsløpsperspektiv? Hvordan skal vi redusere behandlingsbyrden? Hvordan kan vi redusere 

overdiagnostikk og sykelighet? Hvordan treffer vi de som trenger det mest? Hvordan kan vi for 

eksempel balansere mellom forebygging og behandling av de som alt er rusavhengige? Hvordan kan 

vi forbygge utenforskap og sosial ulikhet i helse? Hvordan kan vi fremme god mental helse? Hvordan 

kan vi forebygge overvekt og fedme? 

Frisklivssentraler skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av 

sykdom. Hvordan vet vi om de "virker"? Vet vi om de bidrar til helhetlig, koordinerte helsetjenester?  

(Folkehelsemeldingen - Gode liv i eit trygt samfunn) 

Persontilpasset medisin 

Persontilpasset medisin er en ny tilnærming til klassifisering, forståelse, behandling og forebygging av 

sykdom basert på data og informasjon om individuelle biologiske og miljømessige forskjeller. 

Persontilpasset medisin kan representere et paradigmeskifte i utvikling og levering av helsetjenester 

men utfordrer forskning, industri og klinisk praksis. Hvordan kan forskning og innovasjon på dette 

området ha en bred faglig og metodemessig tilnærming? Hvordan skal vi tenke nytt og hva skal til for 

å få aktører til å samhandle for å bidra til en positiv utvikling – både på den nasjonale og på den 

internasjonale arena? Hvordan kan vi utnytte våre komparative nasjonale fortrinn (innenfor 

helsedata og digitalisering) slik at forskningsmiljøer og næringsliv kan yte vesentlige bidrag i denne 

utviklingen? Hvordan kan vi utnytte den teknologiske utviklingen innenfor kunstig intelligens, 

stordata, sensorikk med mer? Og hvordan kan vi implementere persontilpasset medisin i tjenesten? 

(Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017 – 2022) 

Sikre at verdien av data kommer fellesskapet til gode 

Helsedata utgjør en potensiell betydelig verdi for Norge dersom vi tilrettelegger lovmessig, teknisk og 

organisatorisk for bruk og verdiøkning på en helhetlig måte. En ansvarlig og langsiktig forvaltning av 

norske helsedata må sikres. Dette bør styres gjennom et rammeverk som sikrer at datakildene øker 

og at verdiskapingen kommer det norske samfunnet og befolkningen til gode, både på kort sikt og for 

framtidige generasjoner, samtidig som det skapes bærekraftige verdier i verdensperspektiv. 

Konsesjonsutlysningen for oljeutvinning i 1965 til i dagens oljefond er parallelltenkningen. Med de 
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rette grepene i et langtidsperspektiv vil investeringene som gjøres nå være marginale. Gjennom 

tillitsfull bruk og deling av data med krav om tilgjengelighet, transparens, tilbakeføring, personvern 

og sikkerhet i dag, sikres også framtidig nødvendig tillit i befolkningen. Hvordan kan vi tilrettelegge 

for at verdiene i tilstrekkelig grad kommer tilbake der dataene skapes? Hvilke roller bør 

Helseanalyseplattformen, Helseplattformen og annen infrastruktur for helsedata spille i dette? Hvilke 

krav bør stilles til offentlige og private, nasjonale og internasjonale aktører som bruker norske 

offentlige helsedata? Hvilke rettigheter og plikter bør kommersielle nasjonale og globale aktører ha 

ved bruk av norske helsedata? Hvordan kan vi tilrettelegge for et helhetlig økosystem av norske 

helsedata? 

Utfordringsbildet 

Med de demografiske endringene står helsetjenesten ovenfor betydelige utfordringer og et stort 

endringsbehov. Har vi som samfunn generelt og helsetjenesten spesielt en god nok forståelse for de 

utfordringene vi står ovenfor? Hvordan kan vi identifisere utfordringene? Hvordan skal vi best 

kommunisere endringsbehovet? 

Økosystem for helseinnovasjon og næringsutvikling 

Innovasjon innenfor helse og omsorg krever samarbeid på tvers av sektorer, fagområder og 

teknologi. I Norge har vi et voksende, men umodent økosystem, og det er stadig behov for å styrke 

økosystemet ved å legge til rette for bedre samspill mellom aktørene og sikre både offentlige og 

private innsatsfaktorer. Hvordan bygger vi et større og bedre system rundt utviklingsprosessen 

(verdiskaping)? Hvordan involvere flere aktører (investorer, tilskuddspenger, instituttsektor, design)? 

Hvordan få til bedre bruk av ressurser f. eks. infrastruktur i UoH og på institutter? Er det behov for 

spesielle virkemidler for å styrke økosystemet utover det som finnes i dag? 

Økt industrialiseringen av norsk helsenæring 

For at helsenæringen skal skape verdier av betydning for norsk økonomi, må det skapes 

arbeidsplasser og eksportinntekter. Vi må utnytte omstillingsperioden til å skape ny næring. Den siste 

Menon rapporten om Helsenæringens verdi viser at om lag en tredjedel av de bedriftene som svarte 

på undersøkelsen i 2018 har industriell produksjon i Norge, mens to tredjedeler har utvikling og 

prototypeproduksjon i Norge. Det viser at det finnes et stort potensial for økt innenlands 

industrialisering. Muligheten for å etablere egen produksjon av helseprodukter i Norge krever tilgang 

på kompetanse, infrastruktur, kapital, forskning og teknologiutvikling på høyt nivå på lik linje med 

prosessindustri eller vareproduksjon. Hvordan kan vi legge til rette for at flere norske helse-

innovasjoner kan produseres i Norge? Hvordan bygge opp og bevare kompetanse innenfor 

innovasjon, næringsutvikling, industrialisering osv. i Norge? Dette er avgjørende for å levere 

verdiskaping på sikt. Hvordan kan vi stimulere industriaktører i andre sektorer med relevant 

kompetanse og fremtidig behov for diversifisering til aktivt å oppsøke mulighetene for å etablere 

helseindustri(produksjon) i Norge? 

(Meld. St. 18, Helsenæringen) 
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 Sak 20/2020 
 Møteplan for høsten 2020 og våren 2021 

Type sak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Rådets møteplan for høsten 2020 og våren 2021 fremlegges på møtet. 

Forslag til vedtak 
 Møte 4 / 2020:  

 Møte 5 / 2020:  

 Møte 1 / 2021:  

 Møte 2 / 2021:  

 Møte 3 / 2021:  
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 Sak 21/2020 
 Informasjon 

Type sak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Aktuell informasjon. 

Forslag til vedtak 
Intet. 
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 Sak 22/2020 
 Eventuelt 

Type sak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Medlemmene bes melde inn saker til eventuelt ved starten av møtet. 

Forslag til vedtak 
Intet 
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 Sak 23/2020 
 Evaluering av møtet 

Type sak Diskusjonssak
Til HO21-rådet

Fra Ole Johan Borge

Det foretas en evaluering av møtet. 

Forslag til vedtak 
Intet 
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