
 

Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - 

informasjon  
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å orientere styret i Helse Nord RHF om status i arbeidet 
med ny forskningsstrategi i Helse Nord. Det vises til styresak 46-2015/4 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet som ble behandlet av styret 
i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. april 2015. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF har siden oppstarten i 2002 jobbet aktivt med sørge-for-ansvaret for 
forskningen i helseforetakene. Helse Nord har fordelt forskningsmidler fra 2002, hatt 
samarbeidsorganer med universitet og høyskoler fra 2003 (mandat og etablering ble 
vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 2002), og styret vedtok Helse Nords første 
forskningsstrategi i 2004. Denne ble avløst av ny forskningsstrategi fra 2010 (vedtatt i 
styret i 2009), som fortsatt gjelder.  
 
Arbeidet med Helse Nords tredje forskningsstrategi som skal gjelde fra 2016, startet 
opp våren 2015. Dette skal være en strategi for forskning og innovasjon. 
 
Til grunn for arbeidet med ny strategi ligger: 
• Systematisk gjennomgang av mål og tiltak under de fem målene i gjeldende strategi med 

fokus på hva er oppfylt og hva som ønskes eventuelt videreført. 
• Den eksterne evalueringen fra Sirona, 13.mars 2015. 
• HelseOmsorg21 - nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helsetjenesten, juni 2014 
• Siste års oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nords plan 

2016-2019 
 
Plan for strategiarbeidet 
Plan for arbeidet med ny strategi ble lagt fram for styret i april 2015, jf. styresak 46-
2015/4. Strategien utarbeides av Helse Nord RHF med følgende samarbeidspartnere: 
helseforetakene og universitets-/høyskolesektoren.  
 
I arbeidet vil Helse Nord jobbe aktivt med innspill fra samarbeidspartnere og aktuelle 
miljøer (se milepælsplan). 
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Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF er kjernegruppen for 
strategiarbeidet med følgende personer: 
• Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør (leder arbeidet) 
• Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef 
• Ingvild Fjellberg, rådgiver 
• Arpad Totth, medisinsk rådgiver 
• Jan Norum, medisinsk rådgiver i fagavdelingen, fra 1. juni 2015 
 
I tråd med instruksen til Helse Nord RHF om samarbeid med universitet og høyskoler 
vil Helse Nord bruke begge samarbeidsorganene (USAM1 og HSAM2) i prosessen, og har 
universitets-/høyskolesektoren med i referansegruppen. 
 
Milepælsplanen er så langt fulgt, referansegruppen er etablert, og det er gjennomført 
dialogmøter med alle helseforetak. 
 
Referansegruppen 
Det er gjennomført møte med referansegruppen, og neste møte med denne gruppen blir 
avholdt 26. september 2015 (et heldagsmøte). Da er også samarbeidsparter fra øvrige 
RHF og Forskningsrådet invitert for å holde innlegg om sine strategier. 
 
Kjernegruppen fra kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF deltar i møtene i 
referansegruppen. 
 
Dialogmøter med helseforetak og samarbeidsinstitusjoner m.m. 
I juni 2015 hadde kjernegruppen dagsmøter med alle helseforetak. Det ble presentert 
noe av arbeidet med strategien, og helseforetakene har presentert 
forskningsvirksomheten i eget helseforetak, gitt innspill fra ledernivå og fra forskernivå. 
Dette har vært veldig verdifulle og nyttige møter. 
 
Det vil i løpet av høsten 2015 gjennomføres samme type møter med Universitetet i 
Tromsø, Helsefakultetet og Universitetet i Nordland, der Helse Nord vil møte flere 
forskningsmiljøer innen helseforskning. 
 
Tidsplan framover 
Kjernegruppen vil skrive et utkast til ny strategi i løpet av september 2015. Denne skal 
deretter sendes til offisiell høring i oktober 2015, jf. milepælsplanen. I dette arbeidet tar 
Helse Nord RHF hensyn til innspill som er kommet underveis, som sammenholdes med 
det evalueringen peker på, føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og 
HelseOmsorg21, samt plan for Helse Nord. HOD vil for øvrig komme med en konkret 
tiltaksplan knyttet til HelseOmsorg21-strategien i november 2015. Helse Nord har 
allerede henvist til HelseOmsorg21-strategien som førende, og vil ta tiltakene i den 
kommende tiltaksplanen inn i det videre forskningsarbeidet og samarbeidet med 
universitetene. 
 
 

1 USAM: Universitetssamarbeidet 
2 HSAM: Høgskolesamarbeidet 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, jf. sak 46-2015 Forskningsstrategi i Helse 
Nord - plan for ny strategi 2016-2020, informasjon (samarbeidsmøte 17. april 2015).  
 
KTV/KVO har oppnevnt Eirik S. Holand som representant i referansegruppen.  
 
Utkast til forskningsstrategi 2016-2020 vil bli gjennomgått med KTV/KVO for ev. 
innspill og tilbakemeldinger, før dokumentet formelt drøftes i forkant av styrets 
behandling. 
 
Brukermedvirkning 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - plan for arbeidet og oppnevning av 
representanter til referansegruppe ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 20. mai 2015, jf. RBU-sak 30-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om evalueringen av 12 års 

forskningsinnsats og planen for arbeidet med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-
2020 til orientering. 

 
2. RBU oppnevner Jørgen Dahl og Bjørn Helge Hansen som brukerrepresentanter i 

referansegruppen for arbeidet med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få utkast til forskningsstrategi 2016-2020 
lagt frem til behandling i forkant av styrets behandling. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forskningsstrategi i Helse 
Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Referansegruppe og milepælsplan, pr. 25. mai 2015 
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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 25.05.2015 
 
 
 
 
 
Oppdatert oversikt referansegruppen og milepælsplan 
For arbeidet med Forskningsstrategi 2016-2020 

 
 
 
 

Kjernegruppen/arbeidsgruppe i Helse Nord RHF  
• Rune Sundset – leder  
• Tove Klæboe Nilsen – prosjektleder  
• Ingvild Fjellberg 
• Arpad Totth 
• Jan Norum 

 
 
Referansegruppen 

• Svetlana Zykova, UNN 
• Truls Myrmel, UNN 
• Mette Kjær, Finnmarkssykehuset  
• Petter Øien, Nordlandssykehuset  
• Tomas Log, Helgelandssykehuset  
• Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord  
• Sameline Grimsgaard, UiT 
• Eyvind Paulssen, UiT 
• Bodil Svendsgård, UiN 
• Bjørn Helge Hansen, bruker, FFO 
• Jørgen Dahl, bruker, FFO 
• Eirik Holand, tillitsvalgt, Akademikerne 
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Oppdatert tidsplan/milepælsplan for arbeidet 
 

Dato  Aktivitet Kommentar aktivitet 
07.04.2015 Ledermøte RHF Informasjon evaluering og forslag 

prosess strategi 
13.-14.04.2015 USAM/ 

SANKS 
Drøfting evaluering og innspill til 
strategi 

15.04.2015 Direktørmøte Drøfting evaluering og innspill til 
strategi 

17.04.2015 Samarbeidsmøte/ 
konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud 

Orientering til de tillitsvalgte 

22.04.2015 Åpent møte/onsdagsmøte UNN Orientering evaluering og strategarbeid 
29.04.2015 Styremøte RHF Orienteringssak  
29.04.2015 Forskningsnettverk, 

Forskningsledere HFene 
Møte, informasjon evaluering og innspill 
strategi 

06.05.2015 Fagsjefmøte Samme sak 
11.05.2015 Referansegruppe Første møte 
20.05.2015 Regionalt brukerutvalg - RBU Samme sak 
08.06.2015 USAM Status  
17.06.2015 HSAM Drøfting evaluering og innspill til 

strategi 
19., 24., 25., 26., 29. 
juni 

Besøk i de fem HFene Kontaktpunkt: fagsjefene. 
Møte fagsjefene, forskningslederne m.fl. 

06.07.2015 – 
14.08.2015 

Sommerferie  

Høst Besøk /dialog ulike 
forskningsmiljøer i HFene 

• Global helse  
• Helsetjenesteforskning 
• 3 forskningsprogrammer: 

-somatikk… 
-psyk/rus 
-e-helse, samhandling, h.tj.f., 
kvalitet/pas.sikkerhet 

 
Høst Besøk i universitetene • Helsefak, UiT – flere miljøer 

• UiN, Profesjonshøgskolen 
 

25.september kl 9-12 
(ev 10-13)i Tromsø 

Referansegruppe Andre møte 

September Samarbeidsmøte tillitsvalgte Status/orientering/utkast 
September  USAM Status 
Oktober RHF-styret Orienteringssak 
01.10.2015 Utkast strategidokument  4 ukers høringsfrist 
November Samarbeidsmøte/ 

konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud  

Drøfting/informasjon 

November RBU Drøfting/forankring 
November Fagsjefmøtet Drøfting/forankring 
November Direktørmøte Drøfting/forankring 
2.november kl 12-15 
på video 

Referansegruppemøte Tredje møte, gjennomgang siste utkast 

28.11.2015 Ferdig strategidokument og 
styresak 

Oversendes styret 

16.12. 2015 Styremøte RHF Vedtakssak 
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