
Referat  Møte 3/2021 

 1/4 

 

 
HelseOmsorg 21-rådet 
Dato Onsdag 25. februar 2021, kl. 9:00 – 12.00 
Sted Zoom 

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

Baard Christian Schem, Helse Vest, Bergen 
Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo 
Ingrid Senstadvold Ross, Kreftforeningen, Oslo  
Kathrine Myhre, Patentstyret, Oslo (fra 10.00) 
Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo (til 10.00) 
Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset (til 11.00) 
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø 
Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo  
Wenche Dehli, Trondheim kommune, Trondheim (sak 22/3/21) 

 
Forfall:   Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo 

Erlend Smeland, Oslo universitetssykehus, Oslo 
Esperanza Diaz, UiB og Folkehelseinstituttet, Bergen 
Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo 
Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo  
 

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

Gloria Traina, Helse- og omsorgsdepartementet 
Helga Andrea, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 
Hjørdis Møller Sandborg, Helse- og omsorgsdepartementet 
Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet 
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet 
Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet 
Monica Skjøld Johansen, Helse- og omsorgsdepartementet 

  
Tilstede fra Forskningsrådet: 

Frode Hovland Søreide, rådgiver (til kl. xx) 
Hege Strand Mikkelsen, seniorrådgiver 
Henrietta Blankson, spesialrådgiver 
Ina Dahlsveen, seniorrådgiver 
Ole Johan Borge, avdelingsdirektør 

 
Tilstede fra Innovasjon Norge: 

Catherine Capdeville, finansieringsrådgiver 
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Sak HO21-rådet 18/3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 19/3/21 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 20/3/21 Godkjenning av referat fra møte 2/2021, 24. februar 2021 

Oppdatert referat etter merknadsfristen ble lagt frem for 
godkjenning. 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak HO21-rådet 21/3/21 Orientering og status Handlingsplan for Rådet  

Rådsleder og sekretariatet orienterte om status for tiltak innenfor 
hovedområdene i Rådets handlingsplan; Hjemmemarked, 
næringsutvikling og innovative offentlige anskaffelser, En bærekraftig 
helsetjeneste, Teknologi og digitalisering, Kunnskapsløft for 
kommunene og Kliniske studier som en integrert del av 
helsetjenesten. 

Hovedområdene Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative 
offentlige anskaffelser, Kunnskapsløft for kommunene og Kliniske 
studier som en integrert del av helsetjenesten var satt opp som egne 
saker på møtet. 

Tidligere vedtatte tiltak innenfor hovedområdet Teknologi og 
digitalisering; innspill til Direktoratet for e-helse om 
finansieringsmodell for helseanalyseplattformen og brev til HOD om 
at målbildet om en helthetlig infrastruktur for helsedata til 
sekundærbruk kommuniseres tydelig, vil ikke bli gjennomført som 
separate tiltak, men inkluderes i Rådets innspill til den offentlige 
høringen av forskriften om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring 
av helsedata til sekundærformål. 

Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 Sak HO21-rådet 22/3/21 Kunnskapsløft for kommunene  
Rådsmedlemmene Kristin Weidemann Wieland og Wenche Dehli 
innledet om utfordringsbildet i kommunene. Blant annet ble veksten i 
ressurskrevende brukere, finansieringssystemer og risikoavlastning 
som ikke står i forhold til oppgavene og utfordringene i tillegg til 
utfordringer i overgangen fra pilotering til skalering og samhandling 
mellom tjenester, trukket frem. Det ble understreket at en ofte 
undervurderer hvordan forskjellene i styringen av 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten påvirker hvordan en fatter vedtak og får i gang 
aktiviteter i de respektive tjenestene. Det ble også påpekt at i tillegg 
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til behovet for relevant kunnskap som man evner å bruke, er det et 
stort behov for gode strukturer for samarbeid og koordinering som 
Kommunes strategiske forskningsorgan (KSF) og de regionale 
digitaliseringsnettverkene. 

Presentasjonene er vedlagt referatet og gir utfyllende informasjon 
om utfordingsbildet og innsats i kommunene. 

Rådet takket for gode presentasjoner og støtter behovet for mer 
oppmerksomhet om forskning og innovasjon i kommunene og bedre 
struktur for samhandling og koordinering rundt utvikling og bruk av 
relevant kunnskap. Det er behov for radikale løsninger og nye måter 
å gjøre ting på, og det ble stilt spørsmål om dette i større grad burde 
komme frem i målene for området. Det kom også noen konkrete 
forslag til justeringer til problembeskrivelsen/kvalifiseringsskjemaet 
for området. Instituttsektor må inkluderes i oversikten over 
interessenter. 

Vedtak:  Rådet slutter seg til forslagene for målformuleringer for området.  

 Det nedsettes en referansegruppe innenfor området. Det vil vurderes 
om den skal ha grenseflater til styringsgruppen for KSF.  

Rådet tar med seg perspektivene som kom frem i diskusjonen på 
møtet i Rådets videre arbeid. 

 

Sak HO21-rådet 23/3/21 Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative anskaffelser 
Rådsleder innledet med å presisere at det er mange aktører i dette 
området, og at det derfor er viktig at Rådet tar fatt i temaer der 
Rådet kan gi en merverdi. 

I den reviderte planen for gjennomføring av dialogmøter, foreslås det 
å arrangere digitale dialogmøter mellom Rådets medlemmer og noen 
utvalgte og inviterte aktører. Møtene tar tak i definerte 
problemstillinger med utgangpunkt i faktiske eksempler/case, der 
næringslivet deltar som innledere med eksempler og innspill. Dette 
gir Rådet og deltagerne bedre muligheter til å forstå de ulike 
utfordringene, hva som skal til for å få til endring, påvirke politikk og 
utforme gode kommunikasjonstiltak. 

Gjennom samtaler med interessenter har det kommet fram ulike 
utfordringsområder som samarbeid, tillit, kompetanse, roller, ansvar 
og rammebetingelser. Disse utfordringene gjelder både i det 
offentlige, private og i forvaltningen. I diskusjon med Rådet ble særlig 
rolledeling og ansvar i tillegg til samhandling og kompetanse 
fremhevet som særlig viktige områder. I tillegg ble det lagt vekt på at 
pandemien har bidratt til endringer, slik at det er behov for å drøfte 
beredskap, nasjonal produksjon og anskaffelser, sett opp mot 
etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Frivillig sektor ble 
også spilt inn som en viktig aktør i utviklingen av et hjemmemarked.    
Rådsmedlemmene spilte inn flere eksempler og case som 
sekretariatet tar med inn det videre arbeidet. 

Vedtak:  Rådet fortsetter arbeidet innenfor dette området etter revidert plan 
med de kommentarer som kom frem under Rådets diskusjon. 
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Sak HO21-rådet 24/3/21 Kliniske studier som en integrert del av tjenesten 
Sammen med referansegruppen har sekretariatet laget et forslag til 
to underområder som skal prioriteres i videre arbeid: Flere kliniske 
studier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og Kliniske 
studier er en integrert del av helse- og omsorgstjenesten.  

Rådet støttet referansegruppens forslag, helhetsperspektivet i saken 
og at også ikke-behandlingsperspektiver var tydelig inkludert.  

Rådet støttet hovedmålet og delmålene for områdene. I tillegg kom 
det forslag om å inkludere et mål om bedre informasjon om 
muligheter for å delta i kliniske studier ("hvilke studier er jeg 
kvalifisert til?"). Pasient- og forbrukerperspektiver bør fremheves 
både for at pasienter og deltagere i større grad skal etterspørre 
studier og for at de skal være med på å prioritere forskning 
(behovsidentifiserte studier).  

For kliniske studier i sykehus, ble det blant annet presisert at 
finansieringsordningene må samordnes med finansiering av ordinær 
klinisk virksomhet slik at sykehusene ikke taper penger på å kjøre 
kliniske studier.  

Flere foreslåtte aktiviteter har grenseflater til andre områder i Rådets 
handlingsplan og vil bli fulgt opp der. Saksfremlegget nevnte arbeid 
knyttet til behov for felles system for datainnsamling og 
dokumentasjon for klinisk oppfølging og innrapportering til 
kvalitetsregistre (automatisk overføring) som følges opp under 
området Teknologi og digitalisering som et eksempel. Et annet 
eksempel er arbeid knyttet til Kommunenes strategiske 
forskningsorgan (KSF) som på møtet ble anbefalt flyttet til Et 
kunnskapsløst for kommunene.  

Vedtak:  Rådet slutter seg til forslaget til mål, delmål og konkrete aktiviteter 
for de foreslåtte innsatsområdene med de kommentarer som kom 
frem på møtet. 

  

Sak HO21-rådet 25/3/21 Eventuelt 

Ingen saker meldt inn.  

Vedtak:  Intet.  

 

Sak HO21-rådet 26/3/21 Evaluering av møtet  

   Vedtak:  Intet. 

 


