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FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Styret legger til grunn at HelseOmsorg21 nyttes i det videre arbeidet med forsknings- og innovasjonsstrategi i 
Helse Vest. 
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Oppsummering 

Helse- og omsorgsdepartementet tok våren 2013 initiativ til HelseOmsorg21. Målet med utredningen er å bidra 
til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive 
tjenester. 
 
Utredningen skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling 
og innovasjon innenfor helse- og omsorg. 
 
Parallelt med utarbeiding av den nasjonale strategien – HelseOmsorg21, er det etablert et permanent 
dialogforum – Topplederforum med 15 medlemmer med forankring i tjenestene, forskning, næringsliv, 
forvaltning og brukerorganisasjoner. Norges forskningsråd har bidratt med sekretariat. 
 
For spesialisthelsetjenesten vil dokumentet kunne benyttes i det videre strategiarbeidet som gjøres i Helse Vest 
samt som bakgrunnsdokument for utøvelsen av tjenestene, inkludert forskning og innovasjon og til videre 
utvikling av brukermedvirkningsperspektivet. Nasjonalt vil det i løpet av de kommende årene, etter nærmere 
vurdering i de respektive departementer, komme styringssignaler med bakgrunn i utredningen. 
 

Fakta 

Saken er en orientering om rapporten HelseOmsorg21 - Et kunnskapssystem for bedre folkehelse - 
Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. 
 
Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bernt Høie mottok i juni 2014 HelseOmsorg21 rapporten. 
Rapporten blir viktig for regjeringens prioriteringer fremover. Den er et av flere «21» dokumenter og skal skape 
en helhetlig og målrettet nasjonal innsats i verdikjeden fra forskning, innovasjon og kommersialisering for å 
fremme kunnskapsbaserte og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. I stort handler det om verdiskaping i 
samfunnet. 

Kommentarer 

Det er pekt på 10 hovedområder og konkrete tiltak for å kunne oppnå disse målene. Det nye i denne strategien at 
den utfordrer bredt og ber om samhandling for å kunne løse oppgavene. 
 
Figur 1. Ti hovedområder for økt fokus og samhandling 
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I sluttdokumentet ble disse fem hovedpunktene løftet frem på en særskilt måte: 

• Et kunnskapsløft for kommunene med solid finansiering, etablering av et nasjonalt register for 
kommunale helse- og omsorgstjenester og med en universitets- og høgskolesektor og en ny 
instituttsektor innrettet mot kommunenes behov 

• Helse- og omsorg som et næringspolitisk satsingsområde med sektorspesifikke virkemidler og økt 
samhandling mellom offentlig og privat sektor 

• Lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata 
• Et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning og med vektlegging av 

kompetanse og det å utvikle, utprøve og dokumentere effekter av tiltak 
• Sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og økt deltakelse i konkurransen i EUs 

forskningssystem 
 
I prosessarbeidet ble det utviklet en interdepartemental dialog som utfordrer til samhandling blant annet om 
hvilke styringssignaler som blir sendt til ulike aktørene. Det er planlagt at «Topplederforumet» som ga innspill 
under prosessarbeidet skal fortsette, kanskje supplert med en liten gruppe som får konkret ansvar for 
oppfølging av tiltakene. I tillegg er det en forventning om at det skal utløse ny kraft og tydeligere retning hos 
samtlige aktører i alle sektorer i samfunns- og næringslivet. En særskilt utfordring i Norge, sammenliknet med 
for eksempel Danmark, er at næringsliv relatert til helse- og omsorg er svært svakt og ikke utløser den 
drivkraften som er etterspurt. 
 
For spesialisthelsetjenesten vil dokumentet kunne benyttes i det videre strategiarbeidet som gjøres i Helse Vest 
samt som bakgrunnsdokument for utøvelsen av tjenestene, inkludert forskning og innovasjon, samt videre 
utvikling av brukermedvirkningsperspektivet. Flere av tiltakene vil i løpet av de kommende årene, etter 
nærmere vurdering i de respektive departementer, komme som styringssignaler blant annet gjennom 
oppdragsdokumentene.  
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Konklusjon 

HelseOmsorg21 må nyttes i det videre arbeidet med forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Vest. 
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