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Vedtekter for UNN

Helse Nord RHF har i foretaksmøtet gitt 
vedtekter for UNN. Disse slår fast at 
helseforetakets formål er å yte gode og 
likeverdige spesialisthelsetjenester samt 
legge til rette for forskning og undervisning 
på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, 
tilpasset rollen som universitetsklinikk. 

Intet om innovasjon….



Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medvirkning, utdanning, forskning, samhandling, telemedisin og kultur

Det er resultatet for pasienten som teller!

Vi gir den beste behandling

1. UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at 

pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt

2. UNN skal være det norske universitetssykehuset for 

nordområdene

3. UNN skal ha kompetente medarbeidere som trives

4. UNN skal i samarbeid med universitetene, høyskolene og de 

videregående skolene utdanne motiverte og kompetente 

helsearbeidere

Respekt, kvalitet, trygghet og omsorg



Forskning og innovasjon skal være en integrert og 
prioritert del av det kliniske arbeidet i alle 
helseforetak.

• Kunnskap og kompetanse
• Topp- og breddeforskning
• Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk
• Etikk, habilitet og forsvarlighet
• Formidling og bruk av forskningsresultater
• Etikk

• Innovasjon



Helse Nords strategi for forskning og innovasjon

Mål

Økt behovsdrevet og forskningsbasert innovasjon skal 
gi bedre kvalitet i helsetjenestetilbudet, mer 
effektivisering, kostnadsreduksjon og 
næringsutvikling. Innovasjonsaktiviteten skal økes.

- Øke innovasjonsaktiviteten i hele sitt forløp

- Det skal satses på ulike typer innovasjon, både den som 
er kommersialiserbar og tjenesteinnovasjon, som tar sikte 
på ikke-kommersiell gjenbruk

- Forankre arbeidet med innovasjon i toppledelsen i hvert 
HF

- Etablere hensiktsmessige finansieringsstrukturer og 
ressursbruk

- Etablere innovasjonskultur



HelseOmsorg21-strategien





Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt desember 2018) 

• Forskning og innovasjon

- Understøtte universitetssykehusets særskilte rolle 
innen forskning og innovasjon

- Sørge for muligheter for forskning og innovasjon 
for ansatte i helseforetakene ved tilrettelegging og 
prioritering av midler. Ressursbruk og aktivitet skal 
som et minimum opp på det samme nivå som i de 
andre regionale helseforetakene

- Drive tjenesteinnovasjon ved å sette ny teknologi 
inn i gode organisatoriske løsninger; begrense 
unødvendig reisevirksomhet for pasienter og 
ansatte, forbedre pasientforløp og fremme bedre 
samhandling med primærhelsetjenesten

- Stort fokus på teknologi





Trygge helsetjenester

”Medicine 

used to be 

simple, 

ineffective and 

safe. Now it is 

complex, 

effective and 

dangerous”





• Utvikle tjenestene gjennom prosess- og 
tjenesteinnovasjon

• Utvikle nye kommersialiserbare
produkter, prosesser, tjenester  - med 
utgangspunkt i behov, ideer og forskning 
i UNN

• Tilrettelegge for og delta i utvikling av 
helsenæringen, eks. innovative 
anskaffelser og tilrettelegging for test og 
utprøving

• Tilrettelegge for arenaer i samarbeid 
med UiT og andre 
kunnskapsleverandører

Fire innovasjnsperspektiver



• DOFI – felles med UiT
• Avtale med NORINNOVA (TTO) om 

kommersialiseringstjenester, IPR
• Regionalt regelverk for eierskap til oppfinnelser
• NST/NSE
• Innovasjonsteam i Kvalitets- og utviklingssenteret

– Rådgiving/veiledning, maler og prosedyrer, finansieringskilder, 
søknadsskriving, prosjektledelse, deltar i nettverk

• Induct – verktøy for mottak og oppfølging av 
innovasjonsideer (for UNN + SANO)
– Oppdragsdokumentet for UNN 2019: UNN skal rapportere på 

innovasjonsaktivitet og –nytte

• Helse Nord har satt av 5 % av forskningsbudsjettet til 
innovasjon = ca. 7,5 mill kr
– Lyser ut midler til innovasjonsprosjekter for 4. år på rad 
– Mange søknader fra UNN i 2019 og 2017

• Regionalt strategisk innovasjonsarbeid – storskala 
telemedisin/e-konsultasjoner

• Styrker innovasjonsstøtten i stab i UNN, omprioriterer
• Prophylix kan gi hyggelige muligheter…… 

Noen innovasjonstiltak i UNN



Det er resultatene for pasienten som teller!
Vi gir den beste behandling


