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SAK NR 018-2011 
NASJONAL SAMARBEIDSAVTALE – REGJERINGENS INNOVASJONSSATSING I 
HELSESEKTOREN (2007-2011) NASJONAL TILTAKSPLAN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret i Helse Sør- Øst RHF slutter seg til den nasjonale tiltaksplan for innovasjon. 
Styret ber om at videre arbeid forankres gjennom arbeid i eksisterende nasjonale og 
regionale samarbeidsfora med ansvar for forskning og innovasjon. Videre operasjonalisering 
av planen gjøres i den enkelte region sammen med samarbeidspartnere og tilpasses 
regionale forhold. 
 
Det nasjonale koordineringsutvalget sikrer at det etableres en forankring av den nasjonale 
tiltaksplanen inn mot KS, universitet og høyskolesektoren. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 6. april 2011 
 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
 
Denne saken legges frem som en felles sak for de fire styrene i de regionale helseforetakene. 
 
For å konkretisere regjeringens innovasjonssatsning i helse- og omsorgssektoren har 
representanter fra aktørene (RHFene, Helsedirektoratet, InnoMed, Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge) utarbeidet forslag til nasjonal tiltaksplan Tiltaksplanen har vært på en 
forankringsrunde til alle helseforetakene i Norge og fått bred tilslutning. 
 
Tiltaksplanen var til behandling i fellesmøte for de fire RHF-direktørene 21. mars hvor det ble 
oppsummert følgende: 
 

• AD- møtet slutter seg til den nasjonale tiltaksplanen. 
• AD- møtet ber om at videre arbeid forankres gjennom arbeid i eksisterende nasjonale og 

regionale samarbeidsfora med ansvar for forskning og innovasjon 
• Videre operasjonalisering av planen gjøres i den enkelte region sammen med 

samarbeidspartnere, og tilpasses regionale forhold. 
• Det nasjonale koordineringsutvalget sikrer at det etableres en forankring av den nasjonale 

tiltaksplenen inn mot KS og universitet - og høyskolesektoren. 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å slutte seg til den nasjonale tiltaksplanen for 
innovasjon. 
 
Det vil bli utarbeidet en fristsatt handlingsplan på basis av den nasjonale tiltaksplanen som 
forankres i forsknings - og innovasjonsnettverkene, samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og 
høyskolene samt Samarbeidsorganet mellom UiO og Helse Sør-Øst. Handlingsplanene følges 
opp av administrerende direktør og vil også inngå som utgangspunkt for budsjett 2012 og 
økonomisk langtidsplan innen området innovasjon. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet en 
langsiktig satsing for å styrke behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.  
For å følge opp satsningen inngikk aktørene de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet 
(InnoMed), Innovasjon Norge og Forskningsrådet i 2008 en nasjonal samarbeidsavtale med 
målsetting om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig, samt bedre utnyttelsen av 
offentlige ressurser knyttet til innovasjon i helsesektoren. For å konkretisere satsningen har 
samarbeidsavtalens koordineringsutvalg utarbeidet vedlagte forslag til nasjonal tiltaksplan.  
Ved behandlingen av St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 
(Innovasjonsmeldingen), ble satsningen forlenget til 10 år (forutsatt en positiv halveisevaluering) 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble inkludert.  
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Etter behandling i møte 22.11.10 mellom de fire RHF- direktørene, har tiltaksplanen vært til bred 
høring i alle helseforetak. De helseforetak i Helse Nord som har uttalt seg støtter planen og 
mener den er et godt utgangspunkt for satsingen. Saken er planlagt behandlet i styret i Helse 
Nord RHF 27.april. De fleste helseforetak i Helse Midt tar planen til etterretning. Styret i Helse 
Midt- Norge RHF behandlet planen 3. mars og tok planen til etterretning. Helse Vest RHF hadde 
en høringsrunde i våren 2010 og behandlet saken 22.06.10 og tok saken til orientering. 
 
De helseforetakene som har uttalt seg i Helse Sør- Øst støtter planen. Det er særlig tre forhold 
som blir trukket fram.  Det er behov for kulturbygging og kompetanseutvikling knyttet til 
innovasjon, det er viktig å etablere gevinstmåling og det er behov for satsing på 
tjenesteinnovasjon.  
 
Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gitt sin tilslutning til tiltaksplanen. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Den nasjonale tiltaksplanen har vært til bred behandling i helseforetakene, i Innovasjon Norge, 
Norges Forskningsråd og Helsedirektoratet. Alle institusjoner støtter planen og vil lage en 
tilpasset regional handlingsplan. 
 
Den nasjonale tiltaksplanen vil være positiv for de regionale helseforetakene i forhold til behovet 
for å sette fokus på innovasjon som virkemiddel for å møte helsetjenestens utfordringer gjennom 
utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye 
organisasjonsformer knyttet til hele pasientforløpet.  
 
Helse Sør- Øst har en omfattende aktivitet på innovasjonsområdet og planen passer inn i vår 
satsing. Et sentralt grep i Helse Sør- Øst har vært å etablere Inven2 i 2010 ved å slå sammen 
Medinnova og Birkeland Innovasjon. Allerede nå ser vi gode resultater av denne fusjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Nasjonal samarbeidsavtale. Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren 
(2007-2011) Nasjonal tiltaksplan 
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