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1. Sammendrag 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til en handlingsplan for å få på plass et felles og 
helhetlig kommersialiseringssystem i Helse Sør- Øst (HSØ). To sentrale elementer må være 
på plass for å få et offensivt innovasjonssystem til å virke. For det første et velregulert 
avtaleforhold knyttet til ikke- materielle rettigheter (IPR) og dernest et ryddig og avklart 
forhold til en kommersialiseringsaktør. 
Gruppen ser det som en avgjørende forutsetning for å lykkes i det nye 
kommersialiseringssystemet at innovasjon er tydelig forankret i det regionale helseforetaket 
(RHF) og det enkelte helseforetak. 
Gruppen anbefaler at Medinnova velges som felles kommersialiseringsenhet for HSØ. 
Medinnova har samlet betydelig og bred erfaring og kompetanse fra industriell og helsefaglig 
virksomhet, noe som er en forutsetning for å håndtere krevende kommersialiseringsprosesser. 
Medinnova vil ha oppgaver knyttet til hele verdikjeden: Idestimulerende tiltak – 
rettighetsvurdering – patentering – prosjekt/produktutvikling – kommersialisering – 
tilbakeføring av verdier til institusjon og oppfinnere. 
Kommersialiseringsaktøren vil ha sin naturlige fysiske tilstedeværelse i nærheten av de mest 
innovative miljøene, men må samtidig kunne håndtere en ”satelittfunksjon” mot alle 
helseforetak (HF) i HSØ. Det betyr at enheten må organiseres slik at mangfoldet i HSØ på 
innovasjonsområdet kan ivaretas og videreutvikles. 
Arbeidsgruppen foreslår videre som oppfølging av Oppdragsdokumentet at det avsettes 15 
mill kroner i HSØ for å delfinansiere OFU – kontrakter i helseforetak som inngår slike avtaler 
med Innovasjon Norge og bedrifter. Det forutsettes av det enkelte HF selv er med å finansiere 
prosjektene. Gruppen foreslår videre at det i en oppbyggingsfase settes av 2 mill. kroner årlig 
til infrastrukturtiltak hvor HFene kan søke om midler. Forvaltningen av midlene må være ved 
linjemessig forankret i HSØ ved forskningsdirektøren. 
Gjennom i alt 12 tiltak foreslår gruppen en konkret handlingsplan for gjennomføring av 
innovasjon i HSØ. Her foreslås det mål og en serie med konkrete tiltak forankret i den 
vedtatte forskningsstrategien. 
Tiltakene blir foreslått gjennomført i løpet av 2009 og tilpasset de enkelte helseforetakene. 
Arbeidsgruppens rapport er enstemmig, men Morten B. Jacobsen kom sent inn i arbeidet og 
grunnet sykdom i sluttfasen har han ikke fått tatt standpunkt til anbefalingene i rapporten. 

2. Bakgrunn og forankring. 
 
2.0. Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen 

Den 22. mai i år sluttet styret for Helse Sør- Øst seg til den nye forskningsstrategien for HSØ. 
Som en oppfølging av styrevedtaket opprettet adm.dir. i HSØ en egen gruppe som ble gitt 
dette mandatet: 

”Gruppen skal som en del av arbeidet med en handlingsplan for innovasjon legge de 
overordnede nasjonale føringer til grunn samt RHFenes arbeid med en inter - regional 
handlingsplan. Gruppen skal i tillegg på grunnlag av den prinsipielle avklaring om å etablere 
en felles kommersialiseringsenhet, utarbeide en konkret handlingsplan for organiseringen av 
og gjennomføringen av denne organisasjonsendring. Gruppen skal i denne sammenheng 
særlig ta hensyn til at den nye organiseringen gir en balansert løsning mellom en sentralisert 
løsning og de enkelte helseforetaks behov for desentral oppfølging og bistand”. 

Arbeidsgruppen har hatt disse medlemmene: 
Forskningsdirektør Andreas Moan, Ullevål universitetssykehus HF (forskningsadministrativ 
leder Mette B. Stinessen har møtt for Andreas Moan på noen møter) 
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Forskning og Utviklingsdirektør Inger Holen, Sørlandet sykehus HF 
Fagdirektør Harald Noddeland, Sykehuset Buskerud HF 
Direktør Jonas Einarsson, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 
Administrerende direktør Audun Øksendal, Medinnova 
Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet HF 
Forskningsdirektør Stein Vaaler, Akershus universitetssykehus HF 
Direktør juridisk enhet Ann-Margrethe Langbakk, Helse Sør-Øst RHF (advokat) 
Forskningssjef og professor Morten B. Jacobsen, Sykehuset Østfold HF (kom sent inn i 
arbeidet) 
Spesialrådgiver Per Magnus Mæhle, Aker universitetssykehus HF (sekretær) 
Spesialrådgiver Bjørn Grønli Helse Sør-Øst RHF (leder) 
 
Morten B Jacobsen har kommet sent inn i arbeidet og har ikke grunnet sykdom deltatt i 
sluttfasen av arbeidet. Han har følgelig ikke tatt standpunkt til anbefalingene i rapporten. 

2.1. Definisjon av innovasjon i helsesektoren. 
Helsedirektoratet bruker følgende definisjon av innovasjon: ”En innovasjon i helsesektoren er 
en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i 
bruk i helsesektoren”. Dette er en vid definisjon som inkluderer svært mye av 
utviklingsarbeidet i foretakene. Arbeidsgruppen har valgt å følge den definisjon som RHFenes 
handlingsplan for innovasjon i helsesektoren bruker: ”Innovasjon i helsesektoren er en ny 
eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjør et 
gjenbrukbart konsept”. Gruppen har funnet denne hensiktmessig fordi den allerede er 
innarbeidet i den felles handlingsplan for RHFene og at den i tillegg fokuserer den på 
utbredelsesperspektivet i innovasjon og ikke enkeltstående innovasjoner. Det må likevel 
presiseres at denne handlingsplanen først og fremst er rettet mot tiltak for å stimulere til 
kommersialiserbare innovasjoner. Det vil si innovasjoner der det er et marked som er villig til 
å finansiere prosjektet fordi det er en tro på at det er et marked for sluttproduktet.  Ved 
helseforetakene vil det også være innovasjoner knyttet til produkter og tjenester som bidrar til 
kvalitative forbedringer og/eller bedre økonomiske resultater, uten at de er egnet for 
kommersialisering. Enkelte av tiltakene som foreslås her, vil kunne bidra også til denne typen 
innovasjoner, men er ikke utredet i handlingsplanen.  

2.2. Hvorfor er innovasjon viktig? 
Det er viktig for HSØ å følge opp føringer fra Helsedepartementet, som i samarbeidet med 
Nærings- og handelsdepartementet har lagt opp til en 5- årig satsing på innovasjon i 
helsesektoren. Grunnlaget for denne handlingsplanen er vedtatt forskningsstrategi hvor 
innovasjon er en integrert del. 

Mer generelt vil gruppen fokusere på betydningen av innovasjon og nyskaping som drivkraft 
for fornyelse og modernisering i helsesektoren og potensialet hos den enkelte medarbeider 
med tanke på nye løsninger. Innovasjon er et av elementene for en god helsetjeneste.  

2.3. Stort potensiale for innovasjon. 
Helsesektoren har gjennom mange år drevet med innovasjon uten at dette er satt i system og 
underlagt ledelsesmessig fokus ved alle foretak. Enkelte av helseforetakene i HSØ har 
kommet langt på dette området og har lykkes i å omsette nyskapingen i nye produkter og nye 
løsninger som har lagt grunnlag for egne selskaper. 

HSØ har nylig kartlagt innovasjonspotensialet sammen med Innovasjon Norge i alle 
foretakene med tanke på OFU- kontrakter. Kartleggingen viser klart at potensialet er betydelig 
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på mange områder, men at det gjenstår mye før dette potensialet er godt utnyttet og 
innovasjonsområdet er organisert på en systematisk måte i alle HF. 

2.4. Regjeringens 5- årig satsing på innovasjon. 
Gjennom den 5- årig satsingen har regjeringen satt innovasjon på dagsorden i helseforetakene. 
Det fastslås der at RHFene skal bidra med konkretisering og implementering av innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. Her er det særlig å øke antallet forsknings- og 
utviklingskontrakter (OFU- kontrakter) som er fokusert. 

De regionale helseforetakene har etter oppdrag fra sine administrerende direktører utarbeidet 
en felles handlingsplan for innovasjon. Det er dessuten undertegnet en egen samarbeidsavtale 
mellom RHFene, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Helsedirektoratet om 
innovasjon. HSØ har kommet godt i gang med sin satsing bl.a. ved å integrere innovasjon 
som del av i forskningsstrategien. 

 

3. Status og utfordringer. 

3.1. Innovasjonens plass i helseforetakene. 
Mens forskningen har fått en naturlig plass i helseforetakenes organisasjon og fokus, er 
ansvaret for innovasjon i langt mindre grad synliggjort.. Bildet varierer imidlertid mye fra HF 
til HF. Innen enkelte av foretakene er det gjort viktige, positive erfaringer med 
institusjonaliserte ordninger og relasjonsbygging til samarbeidspartnere på  ulike områder. 
Disse erfaringene ønsker den foreslåtte handlingsplanen å bygge videre på.  

På tross av en del positive erfaringer gir kartleggingen av innovasjonspotensialet i tidligere 
Helse Øst foretak følgende hovedinntrykk: 

 Innovasjon som begrep og fenomen er lite kjent i helseforetakene 
 Det er skepsis i enkelte miljø til å engasjere seg i kommersialisering 
 Forståelsen/holdning/kjennskap til innovasjon er lav 
 Innovasjon Norges rolle og tjenestetilbud er lite kjent 
 Flere helseforetak har mangler vedrørende strategier, organisasjon og rutiner i 

forhold til innovasjon 
I lys av disse observasjonene er det klart at helseforetakene i HSØ står overfor interne 
utfordringer før innovasjon er integrert som en naturlig del av helseforetakenes virksomhet. 

3.2. Suksesskriterier. 
Skal omfanget av innovasjon og kommersialiseringer øke i HSØ er det nødvendig å få på 
plass en konkret handlingsplan for innovasjon. Arbeidsgruppen ser det som en avgjørende 
forutsetning at innovasjonssatsingen er godt forankret i styre og øverste ledelse i 
foretaksgruppen. Videre er det er avgjørende at satsingen involverer i bredden og dybden og 
at innovasjon anses som legitimt og meritterende på linje med forskning.  

Mer generelt vil gruppen peke på følgende forhold som viktige forutsetninger for å lykkes på 
dette området: 

 En klar forankring av ansvar og oppgaver i helseforetaket 
 Tydelige krav og forventninger til innovasjonsvirksomhet inntatt i foretakenes 

driftsavtale og/eller foretaksprotokollen 
 Initiering av tiltak for å stimulere ideskaping 
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 Etablere rutiner for å fange opp innovative ideer 
 Etablere rutiner for rettighetsavklaring og patentering 
 Implementering av robust modeller for gevinstdeling ved kommersiell suksess 
 Etablering av lokale og regionale nettverk for å dele kunnskap og stimulere til 

innovasjon 
 Tilgang til en profesjonell kommersialiseringsaktør 
 Kompetente samarbeidspartnere på leverandørsiden 
 Tilgjengelige finansieringsmuligheter for innovasjonsprosjekter 

 
 

Kap.4. Et felles, helhetlig kommersialiseringssystem. 
To sentrale elementer må være på plass for å få et offensivt innovasjonssystem til å virke 
innen hele Helse Sør-Øst: 

1. Et velregulert avtaleforhold knyttet til ikke materielle rettigheter 

2. En langsiktig og ryddig relasjon til en kommersialiseringsaktør 

Avtaleavklaringer 
De må etableres avtale mellom helseforetaket og de ansatte om hvordan rettigheter og 
eierskap til oppfinnelsen reguleres og håndteres. Avtalen må inneholde hvilke rettigheter og 
plikter den ansatte har og hvilke rettigheter og plikter foretaket har. Dersom det er uklarhet 
om eierskap til en oppfinnelse, er det lite sannsynlig at man får finansiering til utviklingen av 
ideen. 1 

Felles kommersialiseringsenhet 
Med utgangspunkt i den prinsipielle avklaring styret i HSØ gjorde 19.mai d.å. har gruppen 
utarbeidet forslag til organisasjonsmodell og gjennomføringsplan for et felles 
kommersialiseringssystem. Med kommersialiseringssystem mener vi en måte å arbeide 
systematisk med innovasjon på, fra stimulering til ideskaping og helt fram til etablering av 
bedrifter eller salg av lisenser der ideen er blitt til et produkt som kan markedsføres og selges. 
I de tidlige fasene i kommersialiseringsprosessen vil systemet konsentreres om å sikre en 
robust organisering for å fange opp ideene i helseforetakene. I de seinere fasene vil en 
kommersialiseringsenhet utenfor, men med sterke relasjoner til foretaket spille en avgjørende 
rolle. Selve samhandlingen mellom helseforetak og kommersialiseringsaktør vil utgjøre en 
viktig del av kommersialiseringssystemet.  

I Helse Sør - Østs geografiske område finnes flere virksomheter som bistår i 
kommersialiseringsprosesser og har en tilknytning til universitet, høyskoler, eller 
helseforetak. Disse har i dag ulike roller fra mer ekstern støtte i kommersialiseringsprosessen 

                                                 
1 Den ansattes plikter vil primært være å melde fra om alle ideer som oppstår i arbeidsforholdet til arbeidsgiver 
og derved overdra eiendomsretten til ideen til helseforetaket. Den ansatte vil også innen visse grenser være 
ansvarlig for å arbeide videre med ideen i arbeidsforholdet. Helseforetakets plikt vil omfatte å innen en viss frist 
bestemme om helseforetaket vil ha ideen og derved påta seg ansvaret for å videreutvikle den. Dersom 
helseforetaket ikke overholder denne fristen går eiendomsretten for ideen tilbake til den ansatte. Foretaket vil 
videre være forpliktet til å undersøke patentforholdene omkring ideen og sørge for finansiering gjennom interne 
eller eksterne midler til å patentere og utvikle ideen videre. Den ansattes rettighet vil være en økonomisk 
kompensasjon i tilfelle ideen gir inntekt. Et vanlig system ved universiteter er tredelingsprinsippet der oppfinner 
får 1/3 av nettoinntekt. Dette systemet er valgt ved Rikshospitalet. Foretakets rettigheter er eiendomsrett til ideen 
og derved retten til å lisensiere ut eller selge ideen. 
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til rene kommersialiseringsenheter. Det kan være attraktivt for et helseforetak å benytte en 
kommersialiseringsaktør knyttet til f.eks. den lokale høyskolen siden det både bygger på 
personlige forbindelse og kontakt med lokale investorer. All erfaring viser imidlertid at 
utvikling av en oppfinnelse fra ide til kommersialisering er en komplisert prosess der 
kompetanse og kontaktnett innen fagområdet er sentralt. Det er derfor gruppens vurdering at 
det vil være avgjørende å velge en sentral, felles kommersialiseringsaktør spesialisert på 
biomedisin. En slik spesialisert organisasjon vil raskere kunne sortere ideer etter 
innovasjonshøyde og kvalitet og ha inngående kjennskap til støttesystemer og potensielle 
partnere innen utvikling og forretning. Den praktiske videreutvikling av ideen bør imidlertid 
skje i de miljøer der den har best forutsetninger for å lykkes. I mange tilfeller vil det være 
miljøer i tilknytning til det sykehuset der den er utviklet. Men det må skje etter at den først er 
vurdert av kommersialiseringsenheten. 

To kommersialiseringsaktører i Sør-Øst Norge har kompetanse innen biomedisin, Birkeland 
innovasjon (eid av universitetet i Oslo) og Medinnova. Birkeland innovasjon dekker alle 
fagområder men hvor biomedisin utgjør en viktig del, mens Medinnova er en dedikert 
kommersialiseringsaktør for biomedisin utviklet av Rikshospitalet for dette formålet. 
Medinnova er en integrert del av Rikshospitalets innovasjonssystem som står for mesteparten 
av den biomedisinske innovasjonen i Sør-Øst Norge og er strukturert likt Karolinska 
Innovasjon i Stockholm som er en svært vellykket modell.  

Medinnova har samlet betydelig og bred erfaring og kompetanse fra industriell og helsefaglig 
virksomhet. De fleste områder innen biomedisinsk forskning, patentkompetanse, klinisk 
utprøvning, kontraktsforhandlinger, økonomi/finans og forretningsutvikling er i dag dekket av 
Medinnova. I tillegg har organisasjonen opparbeidet et stort nettverk nasjonalt og 
internasjonalt. Medinnova har i konkurranse med andre enheter i dag avtaler med følgende 
helseforetak i Helse Sør-Øst: Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus, Akershus 
universitetssykehus. I tillegg har Medinnova ansvaret for InnoMeds virksomhet i Helse Sør-
Øst innen behovsdrevet innovasjon (fokusområder medisinsk utstyr og IKT).  

Gruppen anbefaler derfor at Medinnova velges som felles kommersialiseringsenhet for Helse 
Sør-Øst og at det utarbeides en regional rammeavtale. Avtalen bør i utgangspunktet ha et 
tidsperspektiv på fem år og som kan forlenges etter en evaluering. Rammeavtalen skal være 
tydelige på de forpliktelser som forventes av kommersialiseringsaktør en med hensyn til 
kvalitet, service og tilgjengelighet. Videre skal det gjennomføres en evaluering av om de mål 
og resultatkrav som er satt for virksomheten blir realisert etter en 3-5 års periode. 

Gruppen har basert seg på at kjernen i den nye modellen skal være å bygge videre på den rolle 
Medinnova har i dag i i forhold til de sykehusene der denne kommersialiseringsenheten har en 
formell, etablert relasjon. Gruppen har videre lagt til grunn at ansvaret for håndteringen av 
forskningsfond og industriavtaler (samarbeid med industrien om utestting av nye legemidler 
eller utstyr) skal ligge under den felles kommersialiseringsenhet. Det ligger betydelige 
ressursmessige og kompetansemessige gevinster i en slik modell. Gjennom denne modellen 
vil HSØ sikre god bruk av kompetanse, infrastruktur, lave driftskostnader og oppnå 
nødvendig kritisk masse av prosjekter.  

Medinnova er i dag eid av Rikshospitalet HF. Gruppen har ikke vurdert mulige positive og 
negative konsekvenser av å endre eierstruktur. Handlingsplanen er uavhengig av dette 
spørsmålet. 

Organiseringen av det nye kommersialiseringssystemet 
Arbeidsgruppen har lagt til grunn at det nye kommersialiseringssystemet skal bygge på 
følgende prinsipper og organisasjonsmodell: 
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 Det er en avgjørende forutsetning for å lykkes i det nye kommersialiseringssystemet at 
innovasjon er tydelig forankret i helseforetakets ledelse og at ansvaret for å implementere 
systemet er tydelig plassert. Særlig vil det gjelde de tidlige faser hvor ideer skal stimuleres 
og fanges opp på en systematisk måte. 

 Facilitatoren i det nye systemet vil være Medinnova med dagens oppgaver knyttet til hele 
verdikjeden: Idestimulerende tiltak – rettighetsvurdering – patentering – 
prosjekt/produktutvikling – kommersialisering – tilbakeføring av verdier til institusjon og 
oppfinnere.  

 Det nye kommersialiseringssystemet skal sørge for alle helseforetak i HSØ på 
innovasjonsområdet.  Det forutsettes at alle ideer som skal vurderes med hensyn til 
kommersiell interesse – enten de er forskningsbaserte eller ikke – går til vurdering via 
Medinnova sine kanaler og aktuelle samarbeidsaktører. Handler ideen om fagområder 
eller markeder der Medinnovas kompetanse er svak eller fraværende, forventes at 
Medinnova støtter seg på et samarbeid mot andre kommersialiseringsaktør er. 

 Gjennom denne modellen sikres Medinnova volum på sine tjenester og styrker dermed 
egen kompetanse på feltet, noe som igjen kommer innovatøren og helseforetaket til gode. 

 Kommersialiseringsaktøren vil ha sin naturlige tilstedeværelse i nærheten av de mest 
innovative miljøene, men må samtidig kunne håndtere en ”satellittfunksjon” mot alle 
helseforetak i HSØ. Det betyr at enheten må organisere seg slik at mangfoldet i HSØ på 
innovasjonsområdet kan ivaretas og utvikles. Dette betyr også at det praktiske 
kommersialiseringsarbeidet (for eksempel knyttet til eksperimentering og 
inkubatorprosesser), bør foregå i det miljøet innen HSØ som er best egnet for oppgaven. I 
mange tilfeller vil det si miljøer nær eller i tilknytning til det HFet ideen stammer fra.  

 Det må etableres avtaler som regulerer rettighetsspørsmål (IPR) og mekanismer for 
fordeling av evt. overskudd ved suksess mellom enheten, foretaket prosjektet kommer fra 
og oppfinnerne. Utvalget anbefaler at man legger Rikshospitalets eksisterende 
avtalesystem til grunn. 

 Samarbeidet mellom Medinnova og Helse Sør - Øst er regulert av en samarbeidsavtale. 
Det er viktig at kommersialiseringsaktør en drives etter kommersielle prinsipper.  

 For å stimulere til etablering av OFU kontrakter bør HSØ øremerke midler til støtte for 
helseforetak som inngår avtale om OFU- kontrakt der støtten kan være utløsende for 
realiseringen av prosjektet. Gruppen foreslår at HSØ setter av 15 mill. kroner til denne 
delfinansiering av OFU – prosjekter. Det forutsettes av det enkelte HF selv er med å 
finansiere prosjektet. Det må etableres en ubyråkratisk ordning hvor prosjektene faglig 
vurderes av Medinnova. Ansvarlig for midlene bør være forskningsdirektøren i HSØ 

 Gruppen forslår videre at det som kreves av etablering av infrastrukturtiltak ved det 
enkelte HF i oppbyggingsfasen blir løst ved at HFene kan søke å få dekket kostnader til 
slik aktivitet fra RHFet. I den forbindelse bør det settes av en pott til slik aktivitet på 
RHFets budsjett de tre første årene. For å dekke behovet for slik oppstartaktivitet bør 
denne potten være på 2 mill kr i året. Ansvaret for å forvalte midlene må være linjemessig 
forankret i HSØ ved forskningsdirektøren. 

Gruppen mener at midlene bør settes av fra 2009. 

Gjennomføringsplan 
Arbeidsgruppen ser det som realistisk at den nye organisasjonsmodellen kan være på plass 
innen et halvt etter at vedtak er gjort i HSØ. Det innebærer at Medinnova må foreta en 
tilpasning av organisasjonen for å betjene hele HSØ, som inkluderer at det organiseres et 
nettverk mot alle helseforetakene. RHFets pott for å stimulere og utvikle slik kontakt vil være 
et viktig virkemiddel for å få til dette. 
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Innovasjon på foretaksgruppeplan 
Helseforetakene og kommersialiseringsenheten har nøkkelroller i å lykkes i forhold til mål og 
ambisjoner for innovasjonsvirksomhet i Helse Sør-Øst. Men samtidig har også det regionale 
helseforetaket noen viktige oppgaver og roller. Det er avgjørende at en har en felles forståelse 
av dette.  

Gruppen vil ikke anbefale at det etableres et nytt innovasjonsråd på det regionale nivå. I stedet 
bør innovasjon blir betraktet som en naturlig del av ansvaret til den eksisterende 
utvalgsstruktur HSØ har etablert gjennom det Regionale forskningsutvalget og det 
Administrative forskningsledernettverket. Som en følge av dette og for å synliggjøre 
innovasjon bør det regionale forskningsutvalget hete ”Forsknings- og innovasjonsutvalget”, 
og at denne kombinerte rollen må få noen konsekvenser for mandat, sammensetning og 
kompetanse i utvalget. Gruppen vil presisere at RHFet bør ha følgende roller i forbindelse 
med innovasjon: 

 Forvalte og følge opp felles krav og ambisjoner angående innovasjon i foretaksgruppa – 
enten disse kommer fra eier, HOD, eller gjennom felles beslutning i foretaksgruppen og 
kommer til uttrykk i oppdraget til det enkelte helseforetak. 

 Bidra til en egnet infrastruktur mellom helseforetak og regioner med sikte på både å 
utnytte virkemidler og spre kunnskap, ideer og utvikle felles muligheter for innovasjon på 
tvers av HFene. 

 Koordinere foretaksgruppas interesser når det gjelder innovasjonspolitikk og offentlig 
virkemiddelapparat. 

 Tilrettelegging av fellesressurser gjennom å skape arenaer for kunnskapspåfyll, 
erfaringsutveksling samt sikre tilgang til adekvate kompetansemiljø og 
finansieringsordninger..  

 

5. Hovedelementer i handlingsplanen med tidsplan for 
gjennomføring i perioden 2008-2011. 
 
I dette kapittelet skisseres forslag til handlingsplan for innovasjon i Helse Sør-Øst. Første 
punkt uttrykker de målene virksomheten bør følges opp på grunnlag av, mens det resterende 
er virkemidler for å nå målene. I gjennomgangen av virkemidler er det også integrert de 
momentene som ble trukket fram i forbindelse med vedtak av forskningsstrategien for Helse 
Sør-Øst. 

 
1. Mål for innovasjonsvirksomheten 

Mål for innovasjonsvirksomheten må sees i sammenheng med hvilke effekter de i siste instans 
skal bidra til å gi. Overordnet handler dette om å gi utstyr, metoder, medikamenter osv som 
kan gi bedre og/eller mer kostnadseffektiv pasientbehandling. På et nivå under dette handler 
ønskede effekter om å styrke innovasjonskultur, øke evnene til å være i forkant internasjonalt 
når det gjelder praktisk biomedisinsk utvikling og bidra til at dette arbeidet i siste instans og 
på lang sikt også kan gi økonomiske bidrag tilbake til virksomheten. 

Det er naturlig å identifisere de mest sentrale målområdene for innovasjonsvirksomheten i 
Helse Sør-Øst. Disse vil dels handle om ønsket resultat (eks. antallet ideer/patenter o.l.) og 
dels om variabler som er viktig i prosessene for å nå resultatmålene. (eks. konsulentbruk). 

Det foreslås at innovasjonsvirksomheten i Helse Sør-Øst følges opp langs disse målområdene: 
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Mål 1: Utvikling i antallet behandlede innovasjonsideer i det enkelte foretak, representert ved 
det antall som er meldt helseforetaket (gjennom DOFI – disclosure of invention) og som blir 
oversendt Medinnova. 

Mål 2: Utvikling i antall patentsøknader og godkjente patenter 

 
Mål 3: OFU – kontrakter. For å følge opp Oppdragsdokumentet til RHFet bør helseforetakene 
rapportere antall prosjekter, helseforetakenes kostnader og totalkostnad for prosjektet 

Mål 4: Utvikling i antallet artikler og/eller dr. grader som gir grunnlag for innovasjonsideer - 
og prosjekter. 

Mål 5: Antall lisenser 

Mål 6: Antall bedriftsetableringer 

 
Gruppen vil anbefale at målene blir konkretisert i resultatmål i planene for 2009. 

 

2. Tiltak for forankring og oppfølging i det enkelte helseforetak 
De målene som settes må først og fremst realiseres gjennom aktiviteter i det enkelte 
helseforetak. Det foreslås følgende krav: 

a) Stille krav om at det er formulert mål og avsatt ressurser til intern infrastruktur og 
angitt indikatorer for innovasjon i HFet på kort og lang sikt 

b) Stille krav om at systemansvaret for innovasjon er definert i foretaksledelsen. .  
c) Stille krav om at det er etablert et innovasjonssystem ved hvert HF. 

Gruppen mener det er realistisk at disse krav kan gjennomføres i løpet av første halvdel av 
2009 for hele foretaksgruppen. 

 

3. Handlingsplan for organisering av og gjennomføring av en felles 
kommersialiseringsenhet 
a) Utarbeide regional rammeavtale med Medinnova  
b)  lokale avtaler nivå mellom Medinnova og det enkelte HF 
c) Avklare prosedyrer for håndtering av innovasjonsideer på markeds- og fagområder 

Medinnova dekker lite eller ikke i det hele tatt. 
Gruppen vil anbefale at denne prosess blir gjennomført i løpet av første halvår 2009. 

 

4. Tiltak for å utløse potensialer for innovasjon mellom helseforetak 
a) I et samarbeid mellom Medinnova og RHFet, identifisere områder som omfatter 

flere HF og initiere samarbeid om prosjekter og innovasjon på aktuelle områder. 
Gruppen mener dette bør være i fokus fra og med 2009. 

 

5. Tiltak for å ta ut innovasjonspotensialet i FoU  
Gruppen vil mer generelt peke på viktigheten av å styrke muligheten for utprøving og 
verifisering av forskningsresultater. Dette vil være av stor betydning i 
innovasjonssammenheng og det vil kunne styrke samarbeidet mellom helseforetakene, 
universitet/høgskole og næringslivet. Gruppen vil i den sammenheng vise til f.eks den rolle 
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som utprøvningsenheten ved Radiumhospitalet har innen cancermedikamenter og utprøvende 
behandling. 

For å øke uttaket av innovasjon i FoU, vil gruppen foreslå følgende: 

a) Bidra til at en modell a la idépoliklinikken kan implementeres i alle HF f.eks 
gjennom samarbeide mellom flere helseforetak. 

b) Stille krav om at det lages rutiner som gjør at alle FoU prosjekt i startfasen ved 
HFet gjennomgås med sikte på å identifisere mulige innovasjonspotensiale 

c) Gjennom kommersialiseringsenheten stille til rådighet rådgivningskompetanse for 
vurdering av innovasjonspotensialet i aktuelle FoU prosjekt må inn i avtalen. Dette 
må inn i avtalen mellom RHFet og Medinnova. 

Gruppen mener dette bør gjennomføres fra høsten 2009 med sikte på fordelingen av de felles 
forskningsmidler i HSØ. 

 
6. Tiltak for å innfri kravet om flere OFU- kontrakter 

Med bakgrunn i at Oppdragsdokumentet har stilt særlig krav på dette området, er det 
viktig at helseforetakene har fokus på dette området. Gruppen vil imidlertid understreke at 
dette utgjør et mindre område innen innovasjon. Medinnova vil i sitt arbeid som ansvarlig 
kommersialiseringsaktør søke alle typer virkemidler til finansiering av prosjekter langs 
verdikjeden, herunder OFU-kontrakter. 

Gruppen foreslår følgende: 

a) Stille krav om rapportering på utvikling av OFU kontrakter årlig 
b) Medinnova skal involveres ved inngåelse av OFU kontrakter – både for å bidra i 

dialog og samarbeid med bedrifter for å etablere mulige OFU – prosjekter og for å 
sørge for nødvendige avklaring av habilitet og rettigheter. 

c) Medinnova sikrer det nødvendige samarbeidet med InnoMed, Norges 
Forskningsråd og Innovasjon Norge om mulig bruk av virkemidler til 
prosjektporteføljen. 

Gruppen mener dette bør gjøres gjeldende fra 2009. 

 

7. Tiltak for å stimulere og utløse innovasjonspotensialet utenfor 
forskningsmiljøene 

I helseforetakene vil det være mange ideer som i utgangspunktet ikke er 
forskningsbasert. Gruppen vil understreke at helseforetakene bør innta en positiv holdning 
til generell nytenking og utvikling. Gruppen vil samtidig ha fokus på å stille krav til at 
prosjektet skal ha betydelig høyde for å videreutvikles gjennom helseforetakets 
kommersialiseringssystem. 

Gruppen vil foreslå følgende: 

a) Åpne for at idehavere og ”grundere” i helseforetakene skal få anledning til å få 
testet ut sine ideer. 

b) Tilpasse modell for idémottak spesielt til utviklingsbasert innovasjon 
c) Bruke felles RHF basert finansiering til å støtte utvikling og realisering av 

innovasjoner med stort verdiskapingspotensiale for helsesektoren, men uten 
tilstrekkelig kommersialiseringspotensial. 

Gruppen vil anbefale at dette gjennomføres i løpet av 2009 avhengig hvor langt de respektive 
helseforetak har kommet på innovasjonsområdet. 
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8. Tiltak for håndtering av ikke - materielle rettigheter (IPR) og 
kommersialiseringsrettigheter 

 
a) Samordne inngåelse av likeartede avtaler om IPR og fordeling av økonomiske 

rettigheter ved alle HF som ikke har dette på plass. Dette avtaleverket bør legge til 
grunn avtalene som er inngått ved Rikshospitalet. 

b) Etablering av et formelt system for melding av ideer og oppfinnelser til foretaket 
(DOFI – disclosure of invention). Det må foreligge et skjema som oppfinnere 
fyller ut og sender til en ansvarlig i foretaksledelsen. Skjema bør være tilgjengelig 
på helseforetakets nettsider. 

c) Felles informasjon og markedsføring rundt bruken av slik avtale blant annet 
gjennom en veileder 

Gruppen mener det bør gjennomføres i løpet første halvår 2009. 
 

9. Tiltak for å utvikle samarbeidet mellom helseforetakene i HSØ og de øvrige RHF 
 

Gruppen mener dette bør skje i samsvar med de tiltak og den tidsplan for gjennomføring av 
tiltak som er lagt til grunn i den felles handlingsplan for innovasjon mellom RHFene. 

 

10. Tiltak for å utvikle samarbeidet med universitetene og høgskolene 
Gruppen vil vise til de mer prinsipielle vurderinger på dette området under omtalen av den 
felles kommersialiseringsenhet i kap.4 og de krav til kompetanse og erfaring vi må stille på 
dette området. 

Gruppen foreslår følgende: 

a) Videreutvikle et nært faglig utviklings- og prosjektsamarbeid mellom aktuelle mellom 
Helse Sør-Øst sin kommersialiseringsaktør og andre kommersialiseringsaktører i vår 
region – spesielt de som er knyttet til samarbeidende universiteter og høgskoler.  

b) Etablere en fast rapporteringsrutine på innovasjon til de generelle samarbeidsorganer med 
universiteter og høgskoler.  

c) Innarbeide innovasjon i eksisterende rammeavtaler mellom Helse Sør Øst og aktuelle 
universitet og høgskoler om samarbeid og fordeling av rettigheter.  

 
Gruppen mener det bør være særlig fokus på dette i første del av 2009. 

 

11. Tiltak for å styrke samarbeide med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd 
 

a) Identifisere en tydelig innovasjonspolitisk rolle for RHFet med oppgave å ha en 
løpende dialog mot de to sentrale institusjonene innen innovasjon generelt og når 
det gjelder utvikling av innovasjonspolitiske virkemidler spesielt. 

b) Stimulere til søknader om innovasjonsprosjekter til EUs 7. rammeprogram. 
Gruppen mener dette bør stå sentral i første halvdel av 2009. 

 

12. Tiltak for oppfølging og måling av innovasjon 
a)  Innovasjon må inn som område i foretaksprotokoll og/eller driftsavtale mellom 

HSØ og det enkelte HF 
b) Sørge for at innovasjon er innbakt i den ordinære rapportering fra helseforetakene 

med utgangspunkt i de mål og målområder som er satt regionalt (se pkt 1) 
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Gruppen vil anbefale at dette gjøres gjeldende fra 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


