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Bakgrunn: 

Regjeringa har frå 2007 sett i verk ei satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Målet 
med satsinga er norsk verdiskaping. Auka kvalitet og effektivitet i dagens og morgondagens helse- og 
omsorgstenester krev forsking og innovasjon. Behovet for innovasjon er knytt både til nye teknologiske 
løysingar og ikkje minst nye organisatoriske løysingar. Sjølv om organisatoriske løysingar ikkje har like 
stort næringsutviklingspotensial kan det likevel gje store gevinstar for helse- og omsorgssektoren. 
 
Helsedirektoratet har lagt følgjande definisjon til grunn for innovasjon: 
”En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organi-
sasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren”. 
 
I 2008 vart det inngått avtale om samarbeid om behovsdriven innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren mellom Helsedirektoratet, dei regionale helseføretaka, Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge. Hovudmålet med samarbeidet er å konkretisere og operasjonalisere den femårige satsinga på 
behovsdriven innovasjon og næringsutvikling. Samarbeidsavtalen skal bidra til å auke innovasjonstakten 
betydeleg og utnytte dei offentlege ressursane knytt til innovasjon og næringsutvikling best mogleg. 
Samarbeidsavtalen er lagt ved som Vedlegg 1 til denne saka. 
 
Helse og Omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumenta gitt dei regionale helseføretaka i oppdrag å 
følgje opp satsinga. I bestillinga frå HOD for 2008 heiter det: 
”RHFene skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsing på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011) med særskilt fokus på IKT og medisinskteknisk utstyr i 
samarbeid med InnoMed, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal 
bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom leverandørbedrifter og helseforetak 
(OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse til 
disposisjon.” 
 
 

Kommentarar: 

På basis av dette har RHF-a laga ein felles handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren. Planen er godkjent i RHF AD-møtet.  
 



 
 
I denne handlingsplanen er definisjonen av innovasjon presisert til følgjande: 
”Innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller 
organisasjonsform som utgjør et gjenbrukbart konsept”. 
 
Planen ser behovet for innovasjon i sektoren i lys av det auka forventningsgapet mellom kva som i dag 
er mogleg og kva som faktisk vert gjort. Nye kostnadsaukande produktinnovasjonar og betre informerte 
pasientar gjer at dette forventningsgapet kan auke ytterlegare. 
 
Det er lagt til grunn ulike verkemiddel for å sikre tilstrekkeleg fokus på satsinga på innovasjon. Mellom 
desse er blant anna å ta innovasjon inn i leiararbeidet, gjere det til ein del av forskingsstrategien, legge 
krav og mål inn i styrande dokument, peike ut innovasjonsansvarlege i helseføretaka samt etablere gode 
innovasjonsnettverk både nasjonalt og regionalt.  
 
Vidare er TTO-kontora (Technology Transfer Offices) og dei store helseføretaka sine einingar for tidleg 
fase kommersialisering av forskingsresultat peika på som medaktørar i satsinga. Her i vest gjeld dette 
Bergen Teknologioverføring AS og Prekubator AS. Helse Bergen og Helse Stavanger er medeigarar i 
desse. 
 
RHF-a sin felles handlingsplan klargjer kva som bør løysast i fellesskap og kva som kan løysast best kvar 
for seg. Ein registrerer at helseføretaka generelt har for lite erfaring i å utnytte dei moglegheitene som 
ligg hos Forskningsrådet og Innovasjon Noreg, spesielt med tanke på finansiering. Ein erfarer også at 
mange prosjekt vert gjennomført med eitt enkelt føretak og av den grunn har vanskar med å oppnå 
gjenbruk. Det vert difor tilrådd at helseregionane i fellesskap prioriterer områder for gjennomføring og at 
dette skjer i fellesprosjekt. Planen peikar også på fleire forhold som er hemmande for innovasjon og 
utvikling i sektoren og der dette bør takast opp med eigar. Kunnskap om kva det krev å auke 
innovasjonen i helseføretaka er også lite utvikla, det er difor også lagt eit mål om å auke kompetansen 
om effektiv og god gjennomføring av behovsdrivne innovasjonsprosjekt.   
 
Innovasjon har til no heller ikkje vore innarbeida som omgrep i forskingsstrategiar. I tillegg til generell 
innarbeiding føreslår handlingsplanen å innføre innovasjonspotensial som eit prioriteringskriterium ved 
tildeling av forskingsmidlar.  
 
Handlingsplanen adresserer nokre aktuelle målekriterium for innovasjonsverksemd. Blant desse er 
gjennomføring av planlagde tiltak, tal på prosjekt, tal på OFU- og IFU-kontraktar, tal på oppfinningar og 
patent, etablering av verksemder og eigne medarbeidarar og eigne midlar innan området. Det er 
forventa at oppdragsdokumenta også presiserer målekriterium. 
 
RHF-a sin felles handlingsplan summerer seg opp med ein tabell over tema for tiltak med tilhøyrande 
målsetting og kva som er felles tiltak og regionale tiltak. Handlingsplanen er lagt ved som Vedlegg 2 til 
denne saka. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tek saka til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: 
RHFenes handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 
 
Vedlegg 2: 
Avtale om samarbeid om innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 2007 – 2011 mellom, 
Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, Forskningsrådet og Innovasjon Norge 
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