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1 Sammendrag 
Helsepersonell er vant til å prioritere den virksomheten som direkte har effekt på pasienten enten det 
dreier seg om forebygging, behandling eller rehabilitering, og de forholder seg vanligvis relativt passive til 
de produkter og løsninger som er til disposisjon. Når nå helse- og næringsmyndighetene har igangsatt en 
5-årig satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, bør det jobbes med hvordan helsesek-
toren spesielt kan nyttiggjøre seg denne satsingen.  

En RHF-felles arbeidsgruppe har utarbeidet denne handlingsplanen for hva RHFene bør gjøre i 
fellesskap og hva de bør gjøre hver for seg. Planen gir en beskrivelse av bakgrunn, status og utfordringer, 
samt aktuelle målsettinger og tiltak innenfor de relevante områder. 

2 Bakgrunn 

2.1 Definisjon av ”innovasjon i helsesektoren” – presisering  

Helsedirektoratet (ved InnoMed) har så langt benyttet følgende definisjon:  ”En innovasjon i helsesektoren er 
en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren”. 
Definisjonen er vid, og vil generelt være tilstrekkelig. Imidlertid vil en så vid definisjon forstås å kunne 
dekke alt tenktbart endringsarbeid i helseforetakene, og gruppen vurderer at i handlingsplanen er det 
behov for en smalere definisjon. Dette er også påpekt av flere forankringsfora, for eksempel 
fagdirektørene. Gruppen Har anbefaler derfor at det i handlingsplanen benyttes en definisjon som også 
legger vekt på mulighet for gjenbruk, og foreslår følgende definisjon: ”Innovasjon i helsesektoren er en ny eller 
forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjør et gjenbrukbart konsept”. 

2.2 Hvorfor innovasjon? – Et virkemiddel for verdiskaping 

Innovasjon skal bidra til økt kvalitet og økt effektivitet 
i helsesektoren. Helsesektorens oppgave er å levere 
god helsetjeneste til befolkningen innenfor de rammer 
gitt av eier.  

Med den kommende ”eldrebølgen” øker behovet for 
innovative konsepter: Økt antall pasienter som er 
sykere enn tidligere, som har kombinerte lidelser, 
gjerne som følge av livsstilssykdommer. Dette skjer 
samtidig som andelen arbeidsføre, også i pleie- og omsorgssektoren, vil bli redusert. Dette gjelder både 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og vil også påvirke samhandlingen mellom disse. 

Behovet for innovasjon i helsevesenet må sees i lys av et økende forventningsgap, der avstanden mellom 
hva som kan gjøres og det som faktisk gjøres øker. Nye medisiner og behandlingsmetoder utvikles og 
markedsføres uten at man opplever at helsevesenet kan ta dette i bruk i samme omfang som pasientene 
har forventninger om.  Nye kostnadssøkende produktinnovasjoner kombinert med en mer informert 
pasient gjør at forventningsgapet kan øker yterligere i årene fremover.   

2.3 Stort innovasjonspotensial i helsesektoren – Flere innovasjonsdrivere 

Innovasjonspotensialet i helsesektoren er betydelig og det er flere innovasjonsdrivere som kan bidra til å 
utløse dette potesialet (se figur): 

Forskningsdrevet innovasjon handler om å videreutvikle forskningsresultater til konkrete produkt og 
løsninger som blir implementert og tatt i bruk i helsesektoren.  
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iktig 

Behovsdrevet (brukerdrevet) innovasjon 
(idéer fra ansatte/enkeltpersoner og 
næringsliv, utnyttelse av kunnskap 
om brukerne i helsesektoren og 
deres behov, kunnskap om trender i 
helsesektoren og forståelse av 
hvordan kjente teknologier kan 
anvendes på nye måter i 
helsesektoren) vil også være en v
driver for innovasjon i helsesek-
toren.    

2.4 Regjeringens 5-årige satsing 

Innhold i satsingen  

Regjeringen har fra 2007 iverksatt en satsing på innovasjon og næringsutvikling. I EUs evaluering av 
innovasjon (European Innovation Scoreboard, på tvers av alle sektorer) ble Norge i 2007 vurdert å være blant 
de moderate innovatørene (verken som innovasjonsleder eller forfølger, blant disse er stort sett de man ønsker å 
sammenligne seg med). Blant annet gjennom satsning på innovasjon i helsesektoren skal Norge heves i 
rangeringen. Det antas at potensialet for verdiskapning kan utløses ved et tettere samarbeid mellom en 
kunnskapsintensiv helsesektor og norske bedrifter, og ved å øke norske bedrifters andel i helsemarkedet 

Dette forutsetter både forsknings- og innovasjonsinnsats, og behovet for innovasjon er knyttet både til 
nye/forbedrede teknologiske og organisatoriske løsninger. Sistnevnte har ikke nødvendigvis et 
næringsutviklingspotensial, men kan likevel gi store gevinster for helse- og omsorgssektoren. Nye 
medisinsktekniske løsninger kan gi bedre og mer effektiv diagnostikk, behandling og rehabilitering, og 
det er behov for nye IKT-løsninger som støtter opp under administrasjon og organisasjon og gir mer 
effektiv samhandling mellom nivåene i helsesektoren, både internt i sykehusene og mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

Forankring 

Regjeringens mål om økt innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren er forankret i Soria-Moria-
erklæringen, Nasjonal helseplan (2007-2010), Forskningsmeldingen (St. meld. nr. 20 (2005)) og Helse- og 
omsorgsdepartementets forskningsstrategi (2006 - 2011). Politiske føringer i forbindelse med satsingen er 
gitt ved: 

• Omtale i Statsbudsjettet for 2007 og 2008 
• Føringer i oppdragsbrev 2007 og 2008 fra HOD til RHFene 
• Føringer i oppdragsdokument 2007 og 2008 fra HOD til Helsedirektoratet om InnoMed 
• Føringer i oppdragsdokument fra NHD til Innovasjon Norge i 2007 og 2008 
• Prioritert satsing i ny Stortingsmelding om innovasjon som lanseres på vårparten 2008. 

2.5 Oppdrag fra HOD i forbindelse med satsingen 

Oppdrag til Helsedirektoratet 

HOD og NHD har gitt Helsedirektoratet det strategiske lederansvaret for innovasjon og næringsutvik-
ling i helsesektoren. Helsedirektoratet, gjennom InnoMed, arbeider for å forankre satsingen i helse-
sektoren.  



5 

 

Oppdrag til RHF 

HOD har i oppdragsdokumenter gitt følgende oppdrag til RHFene i forbindelse med satsingen, under 
pkt. 4 Forskning: 
2007: ”RHFene skal bidra i arbeidet med en ytterligere konkretisering og implementering av en felles femårig nasjonal 
satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet på behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren med særskilt fokus på IKT og medisinteknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges forsk-
ningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antall forsknings- og utviklingskontrakter 
mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i 
form av kompetanse.” 
2008: ”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 utviklings-
kontrakter mellom leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige res-
surser i form av kompetanse til disposisjon.” 

2.6 Oppfølging i Helsedirektoratet (InnoMed) og RHF  

Nasjonal samarbeidsavtale om innovasjon 

Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene (RHFene), Forskningsrådet og Innovasjon Norge har 
inngått en nasjonal samarbeidsavtale om behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 
2007 – 2011. RHFene tar en sentral og aktiv rolle i denne sammenheng. (Ref. samarbeidsavtalen): 

• RHFene vil bidra til kontinuerlig og forsterket fokus på innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse 
og endringsresultater i samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv. 

• RHFene vil bidra til økt satsing på kommersialisering av medisinsk forskning. 
• RHFene vil bidra til kontinuerlig innovasjon og verdiskaping fra kunnskapsbasen også utover det 

som er forskningsbasert. 
• RHFene vil søke å etablere felles innovasjonsprosjekt på tvers av helseforetakene, gjerne med 

nasjonal karakter. 

RHF-felles handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling (denne planen) 

Som et ledd i oppfølging av innovasjonssatsingen og det nasjonale samarbeidet, har RHFene iverksatt 
arbeidet for utvikling og implementering av en felles handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling. 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:  

1. Utarbeide RHFenes felles regionale handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling. 
Handlingsplanen skal: 

a. Klargjøre hvilke områder RHFene samarbeider nasjonalt og hvilke områder som ivaretas 
av det enkelte RHF knyttet til oppfølging av satsingen på innovasjon og næringsutvikling. 

b. Konkretisere RHFenes felles målsettinger, prioriteringer og virkemidler i innovasjons-
arbeidet.  

2. Arbeidet med utarbeidelse av RHFenes felles regionale handlingsplan for innovasjon og 
næringsutvikling skal:  

a. Forankres i RHFenes samarbeidsorganer med universitetene og høyskolene. 

b. Rapporteres til AD-møtet. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
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 Bård Hofstad, Helse Midt-Norge RHF (leder) 

 Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst RHF 

 Marthe Hammer, Helse Bergen HF 

 Terje Haug, Nordlandssykehuset HF 

 Merete Rørvik, Innomed, Helse Midt-Norge RHF (sekretariat) 

 Espen H. Aspnes, Innomed, SINTEF Helse 

3 Status og utfordringer 

3.1 Innledning 

Arbeidsgruppen har hatt en omfattende diskusjon om hovedutfordringene og hvilket nivå tiltaksforslag 
skal ligge på, og har valgt å peke på følgende tema: 

• Virkemidler og finansiering 
• Forskning 
• Innovasjonsledelse- og kultur 
• Oppfølging og måling 
• Kunnskap om hva som er gode innovasjonsprosesser 
• Håndtering av rettigheter 
• Utvikling, utprøving og verifisering av forskningsresultater 

Gjennom forankringsaktiviteter (Fagdirektørforum, AD-møter, Samarbeidsgruppen for medisinsk og 
helsefaglig forskning, Samarbeidsorganer) har utvalget underveis fått bekreftet valg av tema samtidig som 
det er innhentet innspill på konkrete utfordringer og tiltak. 

I dette kapitlet oppsummeres status og utfordringer innenfor hvert tema. Aktuelle tiltak er oppsummert i 
vedlegg. 

3.2 Virkemidler og finansiering 

Status 

Virkemiddelapparatet består av SIVA, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. De to siste har 
aktuelle virkemidler for innovasjon i helse- og omsorgssektoren. 

Innovasjon Norge gir finansiell støtte til etablering av nye bedrifter og vekst i etablerte bedrifter for at 
de skal kunne konkurrere i internasjonale markeder. Innovasjon Norge gir også støtte til etablering og 
drift av bedriftsklynger innenfor bransjer med spesielt vekstpotensial, der klyngene knyttes tettere opp 
mot bl.a. FoU-miljø. Eksempler på slike klynger innen helsesektoren er Oslo Cancer Cluster og 
MedITNor. Sistnevnte er orientert mot nettverksbygging og markedsaktiviteter, for eksempel studieturer 
(der også representanter for helsesektoren kan delta).  

Det viktigste innovasjonsvirkemidlet er imidlertid OFU-/IFU-ordningen: 
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Figur 1. Finansiering gjennom OFU/IFU-ordningen 1995-2005 (alle sektorer) 

Ordningen krever et forpliktende utviklingssamarbeid mellom en leverandørbedrift og en kunde som 
formulerer krav. OFU er innrettet mot offentlige kundepartnere, IFU der prosjektet har kundepartner fra 
industrien (ofte en ”lokomotivbedrift”). Ordningen støtter prekommersielle utviklingsoppgaver fram til 
industrielle prototyper, der eksisterende produkter i markedet ikke dekker behovet tilfredsstillende. Det 
forutsettes lik risikodeling i utviklingsprosjektet for kunde og leverandør (slik at prosjektkostnaden deles 
mellom kunde, leverandør og Innovasjon Norge).  

Norges forskningsråd støtter kommersialisering av FoU-resultater i helsesektoren gjennom virkemidler 
oppsummert i Tabell 1. Helseforetakene kan finansiere prosjekter gjennom følgende virkemidler: 

• SkatteFUNN kan brukes av bedrifter til å kjøpe forskningsressurser, også fra helseforetak, og 
virkemidlet kan benyttes til samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og helsesektor for å sikre at 
produkt som utvikles tilfredsstiller brukernes krav. 

• Brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) krever partnerskap mellom forskere, samt at innovasjonene 
skal ligge i front internasjonalt. Offentlige partnere som helseforetak kan finansiere sin egenandel i 
slike prosjekt gjennom øremerkete midler, egeninnsats eller over innkjøpsbudsjettet.  

• FORNY–programmet og infrastrukturmidler til universitetssykehus/universiteter skal bidra til kom-
mersialisering av forskningsresultater med stort markedsmessig potensial. Det omfatter verifiserings-
midler til prosjekt for ”proof of concept” og oppskalering av prosjektene. Ordningen kan finansiere 
frikjøp av forskerne for å følge videreutviklingen av prosjekt til endelig selskapsetablering eller 
lisensiering.  

Tabell 1. Norsk Forskningsråds virkemidler som er relevante for helsesektoren 

 

http://www.forskningsradet.no/forny


8 

 

• I tillegg bidrar Forskningsrådet med 50 millioner kroner årlig fra i år til innovasjon gjennom fire 
sentra for forskningsdrevet innovasjon innen og helse og omsorg og to som inkluderer arbeid for 
innovasjon i helse. Forholdet til SFI er behandlet i kapittel 3.3. 

I tillegg til å benytte slike virkemidler har enkelte helseforetak gjennomført produktutvikling med 
kommersielt formål, et aktuelt eksempel Rikshospitalets CSAM. 

Utfordringer og tiltak 

Figur 2 viser antall OFU-prosjekt med helseforetak som kunde i perioden 2003-2007. Omfanget er lite, 
selv om det er fastslått at helse er en prioritert sektor for OFU.  

Næringslivet har gjennom slike virkemidler mulighet for risikoavlastning i forbindelse med 
innovasjonsaktivitet. Studier av OFU-prosjekt [1] viser imidlertid at OFU-prosjekter i helseforetak også 
medfører høy risiko for kunden, da gevinsten som oppnås ofte ikke oppveier egeninnsatsen i 
utviklingsfasen. I praksis vil andre helseforetak, som får tilgang til senere og forbedrede versjoner av 
produktet, få større utbytte. Generelt er innovasjonsprosjekt i helsesektoren ofte både komplekse og 
krevende, og faren for overskridelser både tids- og kostnadsmessig er betydelig. I dag er det åpnet for at 
OFU-ordningen etter søknad også kan dekke hele eller deler av helseforetakenes kostnader. Beslutning 
om tilskudd til helseforetak blir avgjort fra sak til sak.  I de prosjekter arbeidsgruppen kjenner til er 
erfaringen at søknader sjelden innvilges, og praksis bør mykes opp. 
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Figur 2. Antall OFU-prosjekt med RHF som kunde i perioden 2003 - 2007 

Arbeidsgruppens vurdering er at en dedikert insentivordning for risikoavlasting for helseforetak ville øke 
omfanget. En slik utvidet eller særskilt finansieringsordning kunne være rettet mot frikjøp av 
helsepersonell, delfinansiering av helsesektorens kontantandel, kjøp av tjenester for etablert gode avtaler 
med bedrifter, og anskaffelse av prototyper og tidlige versjoner for uttesting/evaluering av nye produkt. 
Arbeidsgruppen anbefaler at helseregionene tar opp denne dette med eier, og gjennom oppfølging av 
Samarbeidsavtale om behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Et alternativ (som antas å ha 
dårligere totaleffekt) er at helseregionene etablerer dette selv, innenfor eksisterende rammer. 

Arbeidsgruppen registrerer at helseforetakene generelt har for liten erfaring i å utnytte den 
finansieringsmulighet som Norges forskningsråd og Innovasjon Norge representerer. Delvis gjelder dette 
søknadsprosessen og utarbeidelse av for eksempel OFU-avtale med bedrifter. I tillegg vil det være slik at 
det aktuelle produkt øker i verdi som følge av utviklingsprosessen, dermed vil kundens deltagelse kunne 
øke senere anskaffelseskostnad. I tillegg er det i OFU-avtaler mindre aktuelt å etablere sanksjoner for 
eventuelt forsinket eller uteblitt leveranse. Slike utfordringer medfører behov for et egnet 
veiledningsopplegg med maler for søknader, kontrakter mv.  
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En stor svakhet ved dagens praksis for OFU-prosjekter er at oftest deltar kun ett helseforetak i hvert 
prosjekt. I og med at klinisk praksis/organisering varierer samtidig som det nye produktet ikke fanger 
opp slike variasjoner, oppnår det ferdige produktet ikke aksept i et bredere marked, og konseptet anses 
ikke som gjenbrukbart (jfr. definisjonen). Av denne årsak, samt for å få målrettet ressursbruken, er 
arbeidsgruppens oppfatning at helseregionene i større grad bør gjennomføre prosjekter i fellesskap der 
Norges forskningsråd og Innovasjon Norge skal involveres. Arbeidsgruppen anbefaler at helseregionene 
i fellesskap identifiserer prioriterte områder for gjennomføring av konkrete (OFU-)samarbeidsprosjekter. 

OFU-prosjekter kan være en god ordning for bedrifter som ønsker å få produkter etablert i et marked. 
Ordningen adresserer et kritisk tidsvindu fra et forskningsresultat, ide eller et behov når frem til å bli et 
gjenbrukbart produkt. Dessverre finnes det i dag ingen lignende virkemidler som adresserer tjeneste- og 
prosessinnovasjoner fram mot et gjenbrukbart konsept. Resultatet blir ofte organisatoriske piloter og 
demonstratorer som ikke ”pakkes” til endelig løsninger. I produktinnovasjoner er det bedriften som eier 
produktet. I en tjeneste- eller prosessinnovasjon er det helsevesenet som må eie resultatet. En lignende 
ordning som OFU, rettet mot helseforetakene bør derfor etableres.  

Helseforetak som i egenregi har gjennomført produktutvikling med kommersielt formål har ikke ensidig 
gode erfaringer:  

• Produktutvikling medfører store initialkostnader. I enkelte tilfeller har helseforetak utført 
lånefinansiert innovativ utvikling i regi av eksternt selskap, der det med henblikk på risikoreduksjon 
samtidig er inngått tjenestekjøpsavtale for det utviklede produkt. Slike tjenestekjøpsavtaler er av 
HOD/riksrevisjonen blitt vurdert som en direkte eller indirekte som overføring av forpliktelse, som 
er i konflikt med helseforetakslovens bestemmelse om at HF ikke kan stille sikkerhet for andres 
forpliktelser. 

• Et alternativ er produktutvikling i egen regi, som også på grunn av dagens MVA-regime er 
kostnadsmessig interessant for helseforetak (tjenestekjøp medfører 25% kostnadspåslag i forhold til 
om tilsvarende tjeneste utføres i egen regi). I enkelte tilfeller ved produktutvikling i egen regi stilles 
imidlertid spørsmål fra HOD/riksrevisjonen om produktutviklingen innebærer bruk av midler i strid 
med rammene for det man kan bruke helse-bevilgninger til (et aktuelt eksempel er CSAM). Et 
delspørsmål er gjerne om utviklingen er egnet til å oppfylle helseforetaket og RHFs formål, jfr 
helseforetaksloven § 42. 

• NHDs modell er at helseforetakene kan starte selskaper som driver innovativ utvikling i egen regi, og 
så selge ned eierandeler. Det foreligger ikke anbefalinger eller retningslinjer mht. hvor eierskapet i så 
fall bør ligge. Forholdene over illustrerer fordeler og ulemper med forskjellige modeller. Bør eierskap 
ligge i HF, RHF eller på annet nivå? 

Arbeidsgruppen innser at forholdene inkluderer krevende spørsmål som gjerne krever politisk avklaring 
(MVA, lånerammer/overføring av forpliktelser, helseforetaks formål, eierskapsmodeller), men vurderer 
at forholdene utvilsomt hemmer helseforetaks innovasjon og utvikling. Forholdene bør derfor tas opp 
med eier med sikte på avklaring der det er mulig. 

3.3 Forskning 

Status 

HODs status for forskningsdokumentasjon viser: 

• Norge bruker 1,5 mrd på forskning – herav 13 % til psyk. helse og 1 % til rus (mindre sykehus).  
Mye er eksternfinansiert. Antall dr.-grader øker, antallet er nå ca. 130 pr. år. Helseforetakene 
produserer ¼ av alle artikler. 
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• Norges andel av artikler innenfor kliniske fag øker (N 19 %, DK 27 %, S 54 %). Norge publiserer 
mer enn gjennomsnitt i enkelte fag (hjerte/kar, kreft, folkehelse, yrkes- og samfunnsmedisin, 
psykiatri og revmatisme), og kvaliteten øker (målt i omfang siteringer). 

Figur 3 viser at en stor andel av forskningen foregår i Oslo-regionen med Radiumhospitalet-
Rikshospitalet på topp. Den sammenslåtte Helse Sør-Øst står for vel 60 % av den totale 
forskningsaktiviteten. 

 
Figur 3. Publiseringspoeng 2004-2006 i universitetssykehusene (som utgjør 86% av totalen) 

Det er etablert 14 sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med finansiering fra Norges 
forskningsråd. SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i samarbeid 
mellom bedrifter og forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på 
områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping, og styrke teknologioverføring, internasjonalisering 
og forskerutdanning. Det forutsettes samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og 
Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene vil bli 
etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år. Hovedkriteriet for valg av sentra er potensial for 
innovasjon og verdiskaping, og vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. 
Fire SFI er relatert til helsesektoren: 

• MabCent - Marine bioactives & drug discovery, Tromsø. Senteret skal legge grunnlaget for utvikling av 
bioaktive produkter med høy verdi gjennom å screene ekstrakter av marine organismer fra det 
arktiske miljø. 

• MILab - Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare, Trondheim. Senteret skal tilrettelegge 
for et kostnadseffektivt helsevesen og forbedret pasientomsorg ved å satse på innovasjon innenfor 
medisinsk bildebehandling og skape ny næringsvirksomhet i Norge. 

• Stem Cell Based Tumor Therapy, Oslo. Senteret skal utvikle nye diagnostiske og terapeutiske metoder for 
kreftbehandling. 

• TTL - Tromsø Telemedicine Laboratory. Senterets hovedmål er å etablere et tverrfaglig forskningsmiljø 
innen telemedisin og e-helse. Senteret skal legge grunnlaget for nye produkter og tjenester for 
behandling av kroniske sykdommer og aldrings- og livsstilssykdommer. 

Sentrene skal evalueres etter 4 års drift, og det er lagt opp til en midtveis-evaluering høsten 2010. Det er 
derfor tidlig å peke på utfordringer. 

Samarbeidsorgan mellom regionale helseforetak og universitet i regionen ble etter instruks fra Helse- 
og omsorgsdepartementet etablert rundt 2002. Samarbeidsorganet forvalter midler til medisinsk og 
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helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen og behandler saker av felles interesse for 
partene. 

TTO-kontorer, forskningsparker og kunnskapsparker arbeider med kommersialisering i randsonen 
av forskningsinstitusjoner. TTO er etter hvert opprettet av alle universiteter som en direkte følge av 
lovendringene fra 2003, enten alene eller i samarbeid med andre institusjoner i regionen slik som helse-
foretak. De ulike RHF følger ulike modeller for å sette innovasjon inn i et kommersialiseringsperspektiv. 
Inntil nylig hadde kun universitetssykehusene eget kommersialiseringsapparat, men etter hvert har flere 
andre helseforetak gått inn som samarbeidspartnere eller medeiere i de nye TTOene. Strukturen pr. juni 
2008 er: 

• I Helse Nord eier UNN 24,5 % av TTO Nord. 

• I Helse Midt-Norge er NTNU TTO 100 % eid av NTNU, og er også TTO for St. Olavs Hospital. 

• I Helse Vest eier Helse Bergen 40 % av Bergen Teknologioverføring AS. Stavanger 
Universitetssjukehus (SUS) er medeier i Prekubator Technology Transfer Office. 

• I Helse Sør-Øst eier Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF 100 % av Medinnova SF. 
Radiumhospitalet eier Radiumhospitalets forskningsstiftelse.  

I juni 2008 ble det etablert 4 nye, regionale sentre for omsorgsforskning: 

 Senter for omsorgsforskning - Vest: Høgskolen i Bergen 
 Senter for omsorgsforskning - Sør: Universitetet i Agder/ Høgskolen i Telemark 
 Senter for omsorgsforskning - Midt-Norge: Høgskolen i Nord- Trøndelag 
 Senter for omsorgsforskning - Nord: Høgskolen i Tromsø 

Fra tidligere var Senter for omsorgsforskning – Øst etablert ved Høgskolen i Gjøvik. Dette senteret har 
fått en koordinerende funksjon for de 4 øvrige. I og med at viktige innovasjonsutfordringer ligger i 
samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, forventes det at disse sentrene også vil bli 
viktige å forholde seg til når det gjelder RHFenes innovasjonsvirksomhet, men det vil nok ta en tid før de 
finner sin rolle i forhold til dette. 

Utfordringer og tiltak 

Det finnes i Norge generelt få insentiver som kanaliserer forskningsvirksomheten inn mot tema som kan 
føre til kommersialiserbare/gjenbrukbare konsepter (slike insentiver finnes for eksempel i Finland). Et 
viktigere insentiv for forskere er å oppnå publisering i anerkjente tidsskrift. Det er for øvrig verd å merke 
seg at publisering i noen grad kan hindre muligheter for å sikre IPR1, se også avsnitt 3.7.  

Fokus på publisering gjelder også for fordelingen av forskningsmidlene i de regionale samarbeidsor-
ganene .  RHF bør i tillegg innføre innovasjonspotensial som et prioriteringskriterium, dette kan tvinge 
forskere/utviklere til i større grad å tenke innovasjon. Innføring av slike kriterier bør skje koordinert i alle 
samarbeidsorganer. 

TTO-aktiviteten fremstår som ganske forskjellig hos de ulike institusjoner og regioner. Noen har vel-
etablerte kommersialiseringsenheter i form av egne TTOer, andre har små enheter med relativ liten er-
faring og smal kompetanse. NTNU og UiO peker seg ut med å ha egne TTO med relativt stor beman-
ning i forhold til de andre og hvor aktiviteten er spesialisert mot kommersialisering av forskning. Disse to 
kontorene tar også sikte på å dekke hele verdikjeden fra oppsøkende aktivitet i fagmiljøene via idéutvik-
ling til aktiv oppfølging også etter etablering. Andre modeller finnes for eksempel i Bergen, Stavanger og 
Tromsø hvor TTOene er etablert i samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner og hvor prosjektene i 

 

1 IPR = Intellectual Property Rights (det kan for eksempel gjelde copyright, patent, varemerke, mønster, design etc.) 
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større grad overføres til andre aktører i regionen for videreutvikling i fasene etter at TTOen har vært in-
volvert. 

TTO skal evalueres som del av FORNY-evalueringen som leveres i 2009, det er derfor tidlig å gå detal-
jert inn i vurderinger. Arbeidsgruppen har likevel gjort enkelte vurderinger. Det synes å være et klart 
behov for bedre ressursutnyttelse, samarbeid, koordinering og oppgavefordeling mellom TTO. Uønsket 
konkurranse bør reduseres.  

3.4 Innovasjonsledelse og -kultur 

Status, utfordringer og tiltak 

I RHFene er kjennskap til innovasjonssatsingen generelt svak. Det er behov for forankring av innova-
sjonssatsingen på ledelsesplan og blant ansatte, for å utløse både innovasjonspotensialet etter forskning, 
og nyskapingsevnen hos den enkelte medarbeider/i organisasjonen. Innovasjon har til nå ikke vært inn-
arbeidet som begrep i forskningsstrategier. Det er betydelig spredning i antall innovasjonsprosjekt (se 
også Figur 2 på side 8). 

Innovasjonssatsingen og -begreper må innarbeides i styrende dokumenter og strategier/handlingsplaner 
der det er relevant (som forskningsstrategier). Det bør tydeliggjøres ansvar for innovasjon både på RHF- 
og HF-nivå. Slike innovasjonsansvarlige kan inngå i nettverk på tvers av HF innen regionen, og på tvers 
av RHF.  

Innovasjonsansvarlige bør ha som oppgave å informere om innovasjonsvirksomheten, herunder sørge 
for gjennomføring av blest-aktiviteter som utdeling av regional innovasjonspris. 

Nasjonal IKT (NIKT, www.nasjonalikt.no) er de regionale helseforetakenes viktigste samarbeidsorgan 
for å koordinere IKT-satsingen i spesialisthelsetjenesten nasjonalt. NIKT har en bred prosjektportefølje, 
men benytter ikke virkemidler som OFU selv om flere av prosjektene er ren utvikling og sannsynligvis 
kunne kvalifisert til OFU-ordningen. Arbeidsgruppen anbefaler at NIKT benytter slike virkemidler 
målrettet for felles utvikling av funksjonalitet som ikke eksisterer fra før. 

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS, www.hinas.no) er eid av de regionale helseforetakene 
for å samordne innkjøp, og driver rådgivning og kompetanseutvikling innen innkjøp for hele helse-
sektoren. HINAS har så langt konsentrert om anskaffelser av produkt og tjenester som ikke er spesifikke 
for helsesektoren, men omfanget av strategiske anskaffelser innen det kliniske området øker. HINAS bør 
sannsynligvis ha rådgivningskompetanse for innkjøps/-utviklingsprosesser der det ikke finnes aktuelle 
produkter i markedet og EUs innkjøpsreglement tillater virkemiddelstøttede utviklingsavtaler. 

Helsedirektoratet er gitt en rolle for strategisk ledelse av Regjeringens innovasjonssatsing. Helsedirekto-
ratet bruker InnoMed (www.innomed.no) som apparat for behovsdrevet (brukerdrevet) innovasjon. 
InnoMed er organisert med en styringsgruppe som ledes av Helsedirektoratet, et sekretariat plassert i 
Helse Midt-Norge RHF og innovasjonsrådgivere i hver enkelt helseregion. InnoMed gjennomfører 
behovskartlegginger, forstudier og forprosjekt og bidrar til at disse blir realisert gjennom 
utviklingsprosjekt. Forprosjekter samfinansieres vanligvis av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge – 
IN bidrar dersom forprosjektene synes å ha et kommersielt potensial, mens utviklingsprosjektene 
vanligvis gjennomføres som OFU-prosjekter. InnoMed arrangerer også møteplasser mellom helsesektor 
og næringsliv. 

Arbeidsgruppens vurdering er at Helsedirektoratets budsjett for InnoMed (ca. 7 mill. kroner i 2008) er 
for lite til at en strategisk lederrolle kan utøves i praksis. Et betydelig økt budsjett kunne fungert som et 
hensiktsmessig virkemiddel for risikoredusering i helseforetak. Ut fra dette stiller arbeidsgruppen i tillegg 
spørsmål om det er hensiktsmessig at det strategiske lederskapet legges på denne måten. 

http://www.nasjonalikt.no/
http://www.hinas.no/
http://www.innomed.no/
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3.5 Oppfølging og måling 

Status, utfordringer og tiltak 

HOD’s oppdrag til de regionale helseforetakene er at de skal ”bidra til å øke antall forsknings- og utvik-
lingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter)”, målebegrepet er 
antall OFU-prosjekt. Erfaringer fra forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsenheter (for eksempel 
SINTEF/Sinvent) er at denne typen målebegreper ikke fungerer, i stedet bør det etableres effektmål og 
oppfølging av konkrete tiltak knyttet til disse. Helseregionene bør samarbeide med HOD om utvikling av 
bedre rapporteringsformer. . 

 

Tabell 2 viser eksempler på mulige indikatorer. 

Forskningsaktivitet (”forskningsproduksjon” og ressursinnsats) i HF rapporteres via RHF til HOD. 
Innovasjons- og kommersialiseringsvirksomhet i helseforetakenes TTO rapporteres imidlertid ikke 
gjennom det samme systemet. TTO-systemet rapporterer dette til FORNY/Innovasjon Norge, og HOD 
henter måltallene (antall og volum for OFU-prosjekter) direkte derfra. Foretakene rapporterer dermed  
ikke selv på på oppdraget. Arbeidsgruppens oppfatning er at forpliktelsen vil være større hvis 
rapportering skjer gjennom det regulære rapporteringssystemet i helseforetakene (Årlig melding). 

 

Tabell 2. Aktuelle målekriterier for innovasjonsvirksomhet 

Eksempel på målekriterier for innovasjonsvirksomheten i helseforetakene 

1. Gjennomføring av planlagte tiltak 
2. Antall prosjekt: Det er nødvendig å etablere felles kriterier og det kan det være hensiktmessig å ha flere nivå. 

TTO og FORNY har kriterier for dette. 
3. Antall OFU og IFU – kontrakter. 
4. Antall oppfinnelser: Forskere som har medvirket til en oppfinnelse er allerede i dag pliktet til å gi institusjonen 

beskjed om dette. Dette gjøres ved hjelp av et meldeskjema for oppfinnelser (DOFI – disclosure of invention). 
Antall oppfinnelser som blir registrert på et slikt skjema er en naturlig milepæl å registrere for å måle 
innovasjonsaktiviteten til et sykehus. TTO systemet vil på flere steder ta hånd om dette, og det kan være 
hensiktsmessig å ha flere nivåer for meldeskjema avhengig av type oppfinnelse. 

5. Patenter: Nasjonalt pågår det arbeid for økt satsing på patentering (måleparameter på vellykket innovasjons-
grad i et land, samt at det trolig blir implementert i NFR sine FoU-prosjekt). TTOene er ansvarlige i dag for at 
det ikke patenteres teknologi/metode som ikke har et kommersielt potensial, og kostnadene med patentering er 
i seg selv en hindring mot for stor grad av patentering. 

6. Infrastruktur internt i helseforetakene: (deler av ressursmålingen), ansatte, og egne midler i helseforetakene 
til forskning. 

7. Ekstern finansiering. 
8. Lisensavtaler. 
9. Bedriftsetableringer. 

 

3.6 Kunnskap om hva som er gode innovasjonsprosesser 

Status, utfordringer og tiltak 

Kunnskapen om hva som er de beste tiltakene for å øke omfanget av innovasjon i helseforetak er 
generelt for lite utviklet. Dette gjelder både virkemidler, forskning, kultur, måling og rettigheter.  

Helsedirektoratet og SINTEF Helse har i 2008 inngått et strategisk samarbeid om program for 
kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.  
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Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er representert i styringsgruppen for programmet. 
Målsettingen er å øke kompetansen om effektiv og god gjennomføring av behovsdrevne 
innovasjonsprosjekter for innovasjonsansvarlinge i RHFene/HFene, kommuner, InnoMeds 
innovasjonsrådgivere og andre som arbeider med innovasjon i helsesektoren.  

Arbeidsgruppen mener helseregionene bør delta i gjennomføringen og finansieringen av dette 
programmet.  

Det finnes også eksempler på konkrete tiltak som ser ut til å fungere, for eksempel har opprettelsen av en 
idé-poliklinikk ved Ullevål Universitetssykehus skapt stort engasjement. Arbeidsgruppen anbefaler at alle 
regioner vurderer tilsvarende tiltak. 

Konkrete innovasjonsprosjekt med utenlandske samarbeidspartnere er en annen kilde til kunnskapsopp-
bygging og erfaringsutveksling knyttet til innovasjon. Helsedirektoratet / InnoMed, St.Olavs Hospital 
HF og Helse Bergen HF er delaktig i 2 nordiske innovasjonsprosjekt i samarbeid med helseregioner i 
Sverige og Danmark. Det er viktig å lære av erfaringer fra i andre land og det bør derfor stimuleres til 
flere innovasjonsprosjekt i samarbeid med utenlandske, offentlige samarbeidspartnere. 

Oversikten over innovasjonspotensial har vært mangelfull. Helse Sør-Øst gjennomførte i 2007/2008 en 
kartlegging av slikt potensial i alle helseforetak i regionen, som også har skapt engasjement, og det er 
identifisert mange muligheter for innovasjonsprosjekt. Arbeidsgruppen anbefaler at alle regioner vurderer 
tilsvarende kartlegging. Felles vedlikehold av slike oversikter kan, forutsatt tilstrekkelige ressurser, skje i 
regi av Innomed. 

3.7 Håndtering av rettigheter (IPR – Intellectual Property Rights) 

Status, utfordringer og tiltak 

Det eksisterer regionvise retningslinjer for håndtering av IP/IPR. Forskningsmeldingen2 adresserte 
behovet for en samordning av regelverk og retningslinjer mellom universitet og helseforetak på nasjonal 
basis. Etter en bred prosess i Nasjonal gruppe for forskning som strategisk satsingsområde i spesialhelsetjenesten ble 
det utarbeidet et utkast til regler for kommersialisering av forskningsresultater ved helseforetakene som 
forelå 30. november 2004. Regelverket ligner på det som praktiseres ved universitetene, noe som er viktig 
på grunn av nært samarbeid og utstrakt bruk av kombinerte stillinger mellom helseforetakene og 
universitetene. Dette regelverket har senere blitt vedtatt i helseforetakene. De felles retningslinjene viser 
seg imidlertid å være dårlig kjent, og etter gjennomgang i arbeidsgruppen ser det ut til at regionale 
retningslinjer i praksis ikke helt like. Enkelte problemstillinger håndteres ikke av retningslinjene, som 
delte (kombinerte) stillinger mellom helseforetak og universitet. Dette er en utfordring i 
kommersialiseringsarbeid spesielt i enkelte regioner, for eksempel Oslo hvor det er flere TTO3.  

Arbeidsgruppen anbefaler at retningslinjene kompletteres og gjøres bedre kjent i helseforetakene. 

3.8 Utvikling, utprøving og verifisering av forskningsresultater 

Status 

Utvikling av nye tjenester, legemidler og behandlingsformer er ressurskrevende fordi mange faktorer må 
kartlegges og dokumenteres. Eksempler er: 

• Bekreftelse og dokumentasjon av forskningsfunn krever kartlegging i biobanker i patologiske enheter 
og befolkningsundersøkelser, med tilstrekkelig store populasjoner. Hva som er tilstrekkelig størrelse 
avhenger av det område som studeres, men vanligvis må det sikres at populasjonen er representativ 
slik at resultatene i studiene blir allmenngyldige for alle brukere. 
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• Utprøving av nytt medisinsk teknisk utstyr krever utprøving på et tilstrekkelig antall pasienter. Igjen 
er populasjonens størrelse avhengig av området, men igjen må den være stor nok til at konklusjoner 
kan bli statistisk relevante.  

Utfordringer og tiltak 

En felles utfordring for eksemplene over er at kartlegging eller utprøving må skje med utgangspunkt i 
tilstrekkelig store populasjoner for å sikre representative og statistisk holdbare resultater. 

• Det er et økende behov for å kunne validere funn gjort på materiale i sykdomsbaserte biobanker, 
også i materiale fra populasjonsbaserte kohorter. Imidlertid er norske helseforetaks biobanker 
generelt små, og kombinasjon av flere er nødvendig. Det er derfor behov for å kunne koble data 
mellom flere biobanker, ulike helse-, sykdoms- og kvalitetsregistre, og informasjon samlet inn 
gjennom store, befolkningsbaserte helseundersøkelser. Behov som blir så store at det krever innsyn i 
flere informasjonskilder2 innbærer ofte et mer omfattende avtale- og koordineringsarbeid enn det 
små og mellomstore bedrifter eller norske forskningsmiljøer har kapasitet til. Arbeidet må vanligvis 
gjentas for hvert prosjekt. Resultater fra norsk forskning kommer dermed ikke videre gjennom 
begrensninger i mulighet for utprøving lokalt. 

• Antallet behandlinger i spesialiserte avdelinger ved norske sykehus er sjelden tilstrekkelig til adekvat 
utprøving av medisinsk teknisk utstyr. Det er derfor behov for å kunne gjøre utprøving på flere 
avdelinger parallelt. Dette viser seg å være svært krevende. Norske bedrifter som forsøker å 
gjennomføre utprøving i norske sykehus bruker derfor lengre tid enn nødvendig for å fremskaffe 
dokumentasjon, og taper i konkurransen internasjonalt. Erfaring har også vist at resultater fra 
prosjekt gjennomført i en region ikke lett lar seg implementere i de øvrige, for eksempel på grunn av 
ulik klinisk praksis. Det antas at det eksisterer en grad av konkurranse mellom geografisk forskjellige 
enheter innenfor samme fagområde, både i forhold til klinisk praksis og kommersielle forhold. 

Eksterne analyser utført av bl.a. Innovasjon Norge har vist at biobanker utgjør en nøkkelressurs for 
utvikling av nye diagnostiske verktøy (for eksempel verktøy basert på molekylær diagnostikk). Innen 
forebyggende behandling og ”skreddersydd” medisin. internasjonalt ses en betydelig økning i 
nyetablering av biobanker og i utvidelse av allerede eksisterende biobanker, både populasjons- og 
sykdomsbaserte. HODs rapport ”Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriterings-
beslutninger”, og forskningsrådets”Foreløpig rapport fra Forskningsrådets biobankgruppe 30.11.07”4 berører også 
disse problemstillingene. 

Interessen for å bygge opp eller utnytte allerede eksisterende biobanker til næringsutvikling kan til en viss 
grad stå i konflikt med andre hensyn, som den enkeltes interesse for å verne om sin personlige integritet 
og få garantier for at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie eller blir misbrukt, samt at 
forskningsdataene blir brukt på en etisk forsvarlig måte. 

Legemiddelindustrien har omfattende erfaringer og ressurser for utprøving og kommersialisering av 
vitenskapelige oppdagelser og oppfinnelser, og samarbeider med norske universiteter og større norske 
sykehus om utprøving. De beskrevne utfordringene omfatter ikke slik etablert utprøving og 
kommersialisering. 

Arbeidsgruppens vurdering er:  

 
2 Eksempler på behov:  

1. Selskapet Sonowand (tidl. Mison) har utviklet utstyr for navigasjon av nevrokirurgiske inngrep basert på 
ultralydbilder. Ved utprøving kun i ett nevrokirurgisk miljø (Trondheim) blir antallet inngrep for lavt til adekvat 
utprøving.  

2. HUNT gjør funn som krever utsjekk mot flere patologi-banker for verifikasjon/dokumentasjon. 
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• Studier kan muliggjøres, og resultatene bli mer pålitelige ved bedre koordinering mellom foretakene 
og forskningsmiljøene. Verdien av helseforetakenes mange små biobanker, som hver for seg har sine 
begrensninger, vil ved samordning kunne bli en større ressurs slik at den samlede informasjon blir 
tilstrekkelig til at kunnskap kan utvikles og resultater dokumenteres med tilstrekkelig sikkerhet.. 
Helseregionene bør derfor etablere samarbeid for koordinert utprøving med kobling av informasjon 
mellom de populasjonsbaserte og de sykdomsbaserte biobankene. Det kan vurderes å videreutvikle 
HUNT Biosciences-modellen, slik at denne også kan omfatte andre forskningsbiobanker i Norge, 
både populasjons- og sykdomsbaserte. Det bør videre legges til rette for at mindre bedrifter skal få 
tilgang til data som muliggjør større undersøkelser. 

• Det bør etableres samarbeid for koordinert utprøving av medisinsk teknisk utstyr med utviklet med 
basis i lokal forskning. 

 

 

 

4 Oppsummering av målsettinger og tiltak 
Målsettinger og tiltak innenfor hvert temaområde er oppsummert i tabellene nedenfor.



 

Tema Målsetting Felles tiltak Tiltak i hvert RHF 

Reduksjon av risiko for 
helseforetakene i forbindelse med 
innovasjonsaktivitet 

• Avklaring med Innovasjon Norge om mulighetene for å 
benytte OFU-ordningen (Koordineringsutvalg 
samarbeidsavtalen, des08) 

• Ta opp med eier mulighet for dedikert virkemiddel for 
risikoavlastning for helseforetak for 
innovasjonsprosjekter (AD-gruppen, des2008) 

• Etablere felles veiledningsopplegg for søknader, 
kontrakter mv. (Regionenes repr. i koordineringsutvalg, 
mars09) 

• Etablering av lokalt virkemiddel for 
risikoavlastning for helseforetak for 
innovasjonsprosjekter (Ledelse i 
hver region, budsjettprosess for 09) 

 

Målretting av OFU-innsats på tvers
• I fellesskap identifisere og prioritere prosjekter/områder 

for gjennomføring av OFU-samarbeidsprosjekter 
(Koordineringsutvalg samarbeidsavtalen, juli09) 

 Virkemidler og 
finansiering 

Avklare rammebetingelser for 
innovasjon og utvikling i egen regi 

• I samarbeid med eier avklare retningslinjer for 
finansiering av utvikling både i egen og ekstern regi 
(Helse Sørøst, mars09) 

• I samarbeid med eier avklare om satsing på kommersiell 
utvikling er i strid med helseforetaks formål (Helse 
Sørøst, mars09) 

• I samarbeid med eier arbeide for avklaring på MVA-
forhold (AD-gruppen, mars09) 

• I samarbeid med eier avklare ønskede eierskapsforhold 
ved utvikling med kommersielt formål (Helse Sørøst, 
mars09) 

 

Forskning 
Kanalisering av forskning mot 
tema som kan føre til 
kommersialiserbare/ gjenbrukbare 
konsepter 

• Innføre innovasjonspotensial som prioriteringskriterium 
(RHF-repr i samarbeidsorgan, juli09) 

• Innføre innovasjonspotensial som 
prioriteringskriterium (RHF-repr i 
samarbeidsorganer, des08) 
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Tema Målsetting Felles tiltak Tiltak i hvert RHF 

Hensiktsmessig organisering av 
innovasjonsvirksomheten, som 
stimulerer til samarbeid og 
funksjonsfordeling mellom 
TTOene 

• Sammen med FORNY/TTO, InnoMed, Innovasjon Norge 
utarbeide forslag til praktisk samarbeid mellom kom-
mersialiseringsenhetene og innovasjonsaktører rettet 
mot helsesektoren om konkrete innovasjonsprosjekt 
(Innovasjons-ansvarlig i Helse Sørøst RHF Nov09) 

• Delta i evaluering av FORNY, herunder vurdere utvikling 
av TTO-strukturen, herunder også mulig arbeidsfordeling 
eller samarbeid (Innovasjonsansvarlig Helse Sørøst 
RHF, nov09) 

 

Fremming av 
innovasjons-
kultur 

Etablering av innovasjonsledelse 
og –kultur, øke kjennskap til 
innovasjonssatsingen 

• Innovasjon tas inn i nasjonalt ledelsesutviklingsprogram 
(Helse Midt-Norge, juli09) 

 
• Felles nettverk av innovasjonsansvarlige i RHFene 

(Helse Midt-Norge, juli09) 

• RHF endrer dagens 
forskningsstrategier til strategi-
/handlingsplaner for forskning og 
innovasjon, og inkluderer Innovasjon 
i strategien (Innovasjonsansvarlig i 
hvert RHF, juli09/neste revisjon 
FOU-strategier) 

• Krav/målsettinger til innovasjon 
formuleres i styringsdokumenter til 
HFene (Innovasjonsansvarlig i hvert 
RHF, des08) 

• Utpeke innovasjonsansvarlige i alle 
RHF og HF som har kontakt med 
InnoMed/TTO, samt har oversikt 
over lokale OFU-prosjekter (Ledelse 
i hvert RHF, okt09) 

• Nettverk av HF-vise 
innovasjonsansvarlige 
(Innovasjonsansvarlig i hvert RHF, 
des09) 

• RHF-direktører utdeler årlig 
innovasjonspris etter felles kriterier 
(Innovasjonsansvarlige i hvert RHF, 
okt09) 
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Tema Målsetting Felles tiltak Tiltak i hvert RHF 

Målrettet bruk av offentlige 
virkemidler  

• Nasjonal IKT benytte offentlige virkemidler som OFU-
ordningen (NIKT, mars09) 

• HINAS ha rådgivningskompetanse for innkjøps-/ 
utviklingsprosesser der det ikke finnes aktuelle produkter 
i markedet (Innovasjonsansvarlige RHF ta initiativ, 
deretter HINAS, juli09) 

 

RHF tar større eieransvar og 
pådriveransvar for 
innovasjonssatsingen 

• Ta opp med eier hensiktsmessighet av økt budsjett for 
Helsedirektoratet /InnoMed (AD-gruppen, 
budsjettprosess 09) 

• Konkretisering av hva RHFene vil bidra med knyttet til 
strategisk ledelse og om?/hvilket? RHF som tar en leder 
/ pådriver rolle i denne sammenheng 
(Innovasjonsansvarlig i Helse Midt-Norge, mars09) 

• Sammen med eier og Helsedirektoratet avklare 
plassering av strategisk lederskap for satsingen gjennom 
et samarbeid mellom Helsedirektoratet og RHFene (AD-
gruppen, april09) 

• Kartlegging av innovasjonspotensial 
i alle helseregioner, etter modell av 
HSØ (Innovasjonsansvarlige i RHF, 
juli09)  

Oppfølging og 
måling 

Forbedre målsetning og 
rapportering av innovasjon 

• I samarbeid med HOD innarbeide bedre målsetninger og 
rapporteringskriterier i oppdragsdokument (Ansvarlige 
for eierstyring i RHF, des09) 

• Innarbeide rapportering på innovasjon i det ordinære 
rapporteringssystemet fra RHF (Ansvarlige for 
eierstyring i RHF, des09) 

• Lage oversikter og rapportere på innovasjonsaktiviteten i 
regi av RHFene (Innovasjonsansvarlige i RHF, des09) 

• I samarbeid med HOD innarbeide 
bedre målsetninger og 
rapporteringskriterier i 
oppdragsdokument (Ansvarlige for 
eierstyring i RHF, des09) 
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Tema Målsetting Felles tiltak Tiltak i hvert RHF 

Kunnskap om 
hva som er gode 
innovasjons-
prosesser 

Øke kunnskap om hva som er de 
beste tiltak for å øke omfang av 
innovasjon 

• Deltagelse i Helsedirektoratets program for 
kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning 
(Innovasjonsansvarlige RHF, des08 som del av 
budsjettprosess09) 

• Fra 2009 delta i gjennomføring og 
finansiering av helsedirektoratets 
prosjekt for kunnskapsoppbygging 
(Innovasjonsansvarlige RHF, 
budsjettprosess 09) 

• Vurdere opprettelse av idé-
poliklinikker (Innovasjonsansvarlige i 
RHF og HF, juli09) 

• Kartlegging av innovasjonspotensial 
(se over) 

Håndtering av 
rettigheter (IPR) 

Hensiktsmessig og forutsigbar 
håndtering av rettigheter 

• Felles, kompletterte retningslinjer for håndtering av IPR 
(Innovasjonsansvarlige i RHF, juli09)  

Bedre muligheter for kartlegging 
og utprøving i biobanker 

• Etablere samarbeid for å muliggjøre studier på tvers av 
biobanker og befolkningsundersøkelser 
(Innovasjonsansvarlige i RHF, initiering mars09, ferdig 
des09) 

• Vurdere å bruke HuNT Biosciences-
modell for andre 
forskningsbiobanker 
(Innovasjonsansvarlige i RHF, juli 
09) 

Utvikling, 
utprøving og 
verifisering av 
forsknings-
resultater Bedre muligheter for utprøving av 

medisinsk teknisk utstyr 

• Etablere samarbeid for å muliggjøre utprøving på tvers 
av geografi (Innovasjonsansvarlige i RHF, initiering 
mars09, ferdig des09) 
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