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Styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i   

    Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å legge fram høringsutkastet for ny strategi for forskning 
og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Det vises til styresak 46-2015/4 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet (styremøte 29. april 2015) 
og styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, informasjon (styremøte 
30. september 2015). 
 
Styret i Helse Nord RHF oppdateres i denne saken på prosess og innhold i saken, og 
inviteres til å gi innspill på høringsutkastet. 
 
Styret vil få seg forelagt strategien til endelig vedtak i februar 2016, etter at den har 
vært på høring. 
 
Bakgrunn/fakta 
Arbeidet med strategien har fulgt milepælsplanen fram til nå, med én forskjell: I stedet 
for å sende et tidlig utkast ut på høring 1. oktober 2015, ble det valgt å jobbe mer med 
utkastet og sende det ut på høring om lag 1. desember 2015. Dette av flere grunner, 
både avventing av tiltaksplanen for den nasjonale strategien HelseOmsorg21, en 
grundigere behandling av innkomne innspill i dialogmøter og referansegruppen, og til 
sist forankring av et første utkast i ulike fora, før offisiell høring. 
 
Handlingsplanen for den nasjonale strategien HelseOmsorg21 kom 24. november 2015, 
og de meste relevante målene og tiltakene fra den nasjonale strategien er tatt inn i vår 
strategi. 
 
Også Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (20. november 2015) med sin 
vektlegging av betydningen av forskning og innovasjon for framtidens helsetjeneste er 
innarbeidet i vår strategi.   
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Det ble i løpet av oktober 2015 jobbet med strategiutkastet, og i november 2015 ble det 
avholdt møter/hatt utkast til strategi til behandling i følgende fora: 
• Ledergruppen i Helse Nord RHF  
• Referansegruppen  
• Regionalt fagsjefmøte   
• Samarbeidsmøte med KTV/KVO (tematime) 
• Regionalt brukerutvalg (RBU) 
• Direktørmøte i Helse Nord1 
 
Utkastet som ble behandlet, er godt mottatt, og det er kommet en del innspill på 
utfylling, presiseringer og enkelte forslag til endringer. 
 
Referansegruppen har behandlet utkastet særlig grundig, og det er også kommet flere 
innspill fra RBU, i tillegg til øvrige fora.  
 
Alle innspill er behandlet og tatt med i vurderingen, når det endelige høringsutkastet nå 
foreligger, vedlagt denne saken. 
 
Det er et tydelig ønske fra alle å markere i tittelen at det er en strategi for både 
forskning og innovasjon. 
 
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 oppnevnte Eirik S. Holand som representant i referansegruppen.  
 
KTV/KVO ble orientert om arbeidet med strategidokumentet i samarbeidsmøtet 23. 
oktober 2015, og førsteutkastet til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 
2016-2020 ble gjennomgått med KTV/KVO i tematime 10. november 2015.  Dokumentet 
skal formelt drøftes i forkant av styrets endelige behandling av strategien i februar 
2016. 
 
Brukermedvirkning 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020   ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 11. november 2015, jf. RBU-sak 76-
2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Det er viktig at det foregår god forskning i alle helseforetak. 
b. Etikk - avklaring av brukergrupper som forskes på og hvordan 
c. Rutiner for habilitet 

1 Direktørmøte i Helse Nord: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak  
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d. Fokus på forskning på kvinnesykdommer 
e. Oppdragsforskning rettet mot innvandrere (kultur, mat m. m.) 
f. Forskning på habiliteringsområde må styrkes. 
g. Inkludere alle universiteter i regionen i forskningsarbeidet 
h. Styrking av samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen 
i. Opplæring av brukerne i forskningen, jf. retningslinjer for brukermedvirkning i 

forskning 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 

Høringsutkast av 2. desember 2015 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 2015  
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http://www.helse-nord.no/styremoter/styremote-i-helse-nord-rhf-16-desember-2015-article114480-1079.html?date=16.12.2015



