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6. 1  Kunnskap og kompetanse 

 

Mål: Helseforskningen i Helse Nord skal føre til økt kunnskap og kompetanse av høy kvalitet, som videreutvikler våre tjenester og ansatte, og kommer pasienten til nytte. Denne 

forskningen skal frembringe kunnskapsgrunnlag for spesialisthelsetjenesten og samhandling med primærhelsetjenesten. 

 

Delmål 1: Forskningen skal ha god kvalitet, være nyttig og basert på behovet for mer kunnskap. Sykehusene har en 
særlig rolle i den kliniske og pasientrettede forskningen. 

  Tidsrom 

Tiltak Ansvar Budsjett. Nye midler/evt. 
omdisponering av midler. 

Merknader 

a. Prioriterte områder 
Somatisk forskning spesielt hjerte/kar, kreft og aldersforskning inkludert demens  
Forskning på psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
Epidemiologisk forskning 
Translasjonsforskning  
Helsetjenesteforskning inkludert samhandling 
Forskning innen bioinformatikk og avansert diagnostikk  
Forskning på e-helse 
Forskning på samisk helse inkludert behandlings- og helsetjenesteforskning 
Global helseforskning inkludert smittevern, miljøproblematikk, arbeidshelse og helse i Barentsområdet og minoritets- 
og flyktningespørsmål 
Forskning på kvinnesykdommer 
Forskning på pasient/pårørendeopplæring og brukermedvirkning 
Forskning på kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedringsarbeid, samt forskning som gir grunnlag for 
forebygging 
Forskning på rehabilitering og habilitering 
Farmasøytisk forskning 

RHF 
HF 

RHF/USAM 
HF 

Hele perioden 

b. Brukermedvirkning 
Brukere skal bidra aktivt i utviklingen av prioriterte forskningsområder 
Brukere skal tilbys relevant opplæring 
Brukere skal delta i samarbeidsorganene med universitetene 
Det skal være brukermedvirkning i kliniske forskningsprosjekter og helsetjenesteforskning 

RHF 
HF 
Brukerorg. 

Prosjektene integrert i 
forskningsmidlene  
Budsjett brukerkurs 

Hele perioden 
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c. Forskningskultur 
Forskningen skal integreres i virksomheten i alle helseforetak  
Sikre at personell i klinikkene har tid og kompetanse til å delta i forskningsaktiviteter, og legge til rette for delte 
stillinger 
Forskningskompetanse skal være representert i klinikkledelse 
Ansvar og roller knyttet til forskning skal tydeliggjøres i alle foretak 
Alle helseforetak har ansvar for å løfte egen forskningsaktivitet 
Ledelsen i foretakene skal stimulere forskere til økt internasjonalt forskningssamarbeid spesielt i Europa og 
sirkumpolare områder 

HF HF Hele perioden 

Delmål 2: Forskningsmiljøene skal ha robust og relevant forskningskompetanse som sikrer stabilitet og bedrer  

forutsetningene for gode forskningsresultater over tid. 

  Tidsrom 
 

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. Stimulere til ferdigstillelse av igangsatte ph.d.-prosjekter RHF. HF  Pågående 

b. Rekruttere talentfulle og motiverte kandidater til ph.d.- prosjekter Prosjektledere 
ved institusj. 

 Pågående 

c. Øke tildeling av andel postdoktorer og forskerstillinger i forhold til ph.d.-tildelinger RHF  
HF 

RHF/USAM. 
Omfordeling av midler 

Iverksatt  

d. Det skal tildeles minimum ett nytt prosjekt til helsefaglig forsker på postdoktor-/forskerstillingsnivå i den åpne 
konkurransen, såfremt det er støtteverdig 

RHF Tildeling for 2017 Iverksatt 

e. Videreutvikle forskningskarrieremuligheter for erfarne forskere utover postdoktornivå  RHF. HF  Hele perioden 

Delmål 3: Forskningen skal videreutvikle våre tjenester.    

a. Nasjonale og regionale registre, kvalitetsregistre, befolkningsundersøkelser og biobanker skal benyttes bedre til 
forskning. Dette inkluderer også data fra SAMINOR og Tromsøundersøkelsene, som kan benyttes av forskere fra 
alle HF. 

Alle registre, 
SKDE og 
forskere 

 Pågående  

b. Forskningsbehov uttrykt i ulike fagplaner i Helse Nord skal ses nærmere på i perioden, for utvikling opp mot faktisk 
status. 

RHF, samarb. 
mlm Fagavd 
og Kvafor 

Oppdragsforsknings- 
midler 

Hele perioden 

c. Legge til rette for ansettelse av forskningskompetente medarbeidere fra universiteter og andre institusjoner i 
bistillinger ved helseforetakene. 

HF og 
universitetene 

Nye midler evt. 
basis-budsjett i HFene 

Hele perioden 

d. Evaluere ressursbruk, forskningsaktivitet, nytte og kvalitet, samt oppnådde resultater sett i forhold til total 
ressursbruk til forskning i Helse Nord. 

RHF  
 

 Årlig opp-
datering og 
monitorering 
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6.2 Topp- og breddeforskning 

 

Mål 

Forskningen i Helse Nord skal være innenfor både topp og bredde, og forskningen må være tverrfaglig der problemstillingene krever dette. Det skal stimuleres til forskning innen 

fagområder, faggrupper og helseforetak med liten forskningsaktivitet. Det skal foregå god forskning i alle helseforetak. 

Delmål 1: Våre miljøer skal kunne utvikle og stabilisere seg som toppmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Hele perioden 

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid hvor det legges til rette for utveksling og gjesteopphold ved 
andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt, og også tiltrekke oss utenlandske forskere til vår region 

RHF 

HF 

 Hele perioden 

b. De aller beste miljøene stimuleres til i større grad å konkurrere om de nasjonale og internasjonale 
forskningsmidlene 

RHF 

HF 

 Hele perioden 

c. Sterke, etablerte miljøer stimuleres til videre utvikling gjennom insentivordninger som toppstipend – 
posisjoneringsstipend for store søknader 

RHF Økt bruk av 

kategorien 

toppstipend 

Igangsatt  

d. Nødvendige regionale støttefunksjoner etableres/videreutvikles for å styrke mulighetene for gjennomslag i 
søknadsprosesser både nasjonalt (som NFR og Kreftforeningen) og internasjonalt (som Horisont 2020) 

RHF 

Universitetene 

 Igangsatt  

e. Søknader til Helse Nord som kan vise til god evaluering i EU og Forskningsrådet vil kunne gis særskilt prioritering RHF   

Hele perioden 

f. Øke antall publikasjoner og publikasjonspoeng til minst 10 % av RHFenes andel i målesystemet. Forskerne  Hele perioden 

g. Over 20 % av antallet publikasjonene bør være i ledende tidsskrift Forskerne  Hele perioden 

h. Over 45 % av publikasjonene bør ha internasjonalt medforfatterskap  Forskerne  Hele perioden 

i. Øke antallet internasjonale prosjekter i HFene, målt ved deltakelse eller ledelse av EU-prosjekter Alle. RHF. HF. 

Forskerne 

Forsknings-

støtteapparatet 

 Hele perioden 

j. Samarbeid med UiT og Nord universitet om utvikling og finansiering av strategiske satsinger, for toppforskning RHF. UiT. Nord 

universitet 

 Pågående  
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Delmål 2: Tilstrekkelig bredde i forskningen.  

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader  

a. Nye miljøer under etablering og oppbygging støttes med inkubatorstøtte eller miljøstøtte, etter nærmere kriterier RHF  Pågående 

b. Tverrfaglig og regionalt samarbeid premieres i den åpne konkurransen om forskningsmidlene RHF  Pågående  

c. Samarbeide med universitetene for å få frem flere helsefagutdannede med forskningskompetanse, og skape flere 
samarbeidsprosjekter mellom universitet og alle HF i regionen 

HF 

Universitetene 

 Hele perioden 

d. Samarbeid med universitetene om utvikling og finansiering av strategiske satsinger, for utvikling av svake miljøer RHF 

Universitetene 

USAM. Strategiske 

midler 

Pågående 

e. Stimulere til oppbygging av nye forskningsmiljøer gjennom samarbeid med etablerte forskningsmiljøer i regionale 
forskningsnettverk 

RHF  Hele perioden 

f. Opprettholde ordningen med faglige forskningslederstillinger i hel eller delt stilling innenfor prioriterte områder. 
Disse skal også ha et regionalt ansvar for å bygge opp eget fagområde, stimulere til utvikling av 
forskningskompetanse, rekruttering til forskning, og utvikling av gode prosjekter. Disse vil ha en gitt 
prosjektperiode og rullere på aktuelle forskningssvake områder 

RHF 

 

Budsjett 2017 Iverksatt. 

Stilling pasient- 

og pårørende-

opplæring. 

Bioinformatikk-

satsing 

 

Delmål 3: God forskning i alle helseforetak    

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. UNN skal være det sterkeste samlede miljø og et forskningsknutepunkt i regionen. RHF. UNN  Hele perioden 

b. UNN har et særlig ansvar for å inkludere og samarbeide med aktuelle miljøer fra andre helseforetak UNN Innen eksisterende 

budsjett 

Hele perioden 

c. UNN skal vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i ledende stillinger UNN  Hele perioden 

d. NLSH har et sterkt forskningsmiljø knyttet til flere områder, og skal videreutvikle disse NLSH Innen eksisterende 

budsjett 

Hele perioden 

e. Foretakene utenom UNN og NLSH må samarbeide regionalt med større miljøer, for å oppnå god forskning. HF  Hele perioden 

f. Foretakene utenom UNN gis midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra RHF for å sikre oppbygging av 
forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, eventuelt hele forskningsfelt, i foretaket. HFene må 
delfinansiere stillingen(e) med 20 %. 

RHF 

HF 

USAM. Strategiske 

midler  

Budsjett 2017 

Iverksatt 

g. Foretakene utenom UNN tildeles minimum ett nytt prosjekt i den åpne konkurransen pr år fra Helse Nord RHF, 
såfremt det er støtteverdig. 

RHF 

 

Forskningsmidlene  Iverksatt 
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h. Funksjon som forskningsansvarlig med doktorgradskompetanse videreføres i alle helseforetak. Disse skal jobbe for 
styrket forskning i eget foretak og opptre som bindeledd mellom helseforetaket og Helse Nord RHF.  

HF. RHF  Iverksatt  

i. Vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i noen ledende stillinger i helseforetakene HF  Hele perioden 

 

6.3 Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 

 

Mål 

Regionale infrastrukturtiltak, regional forskningsstøttefunksjoner og faglig nettverkssamarbeid innen helseregionen 

og i samarbeid med de andre helseregionene og internasjonale miljø, skal bidra til gjensidig faglig styrking, god 

ressursutnyttelse, og økt internasjonal konkurranseevne. 

   

Delmål 1: Helse Nord skal ha gode støttefunksjoner for forskere i helseforetak   Tidsrom 

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. Fagområder og helseforetak med liten eller svak forskningsaktivitet må satse på samarbeid med andre miljøer, og 
støtteapparat ved KFA. 

HF 

KFA 

 Hele perioden 

b. Arbeide for at bibliotektjenester og konsortieavtaler for litteraturtilgang for forskere utenfor UNN HF 
videreutvikles. 

RHF. HF. Regionalt 

forskningslederforum 

 Igangsatt  

Delmål 2: Opprettholde og videreutvikle KFA som regional forskningsstøtteavdeling    

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader  

a. Utvide ordningen med metodeveiledere (forskningsveiledere i 20 % stilling), til å dekke flere fagområder, blant 
annet helsefaglig forskning. 

RHF 

KFA 

 

Nye midler budsjett 

2017 

Iverksatt: 

50% helsefagl. 

100 % 

statistiker 

b. Sikre at det er tilgang til nødvendig veiledning i metode, forskningsdesign og statistikk for alle helseforetak RHF. KFA  Hele perioden 

c. Forskningskurs skal være tilgjengelige for alle forskere i regionen. Kursene skal i størst mulig grad tilrettelegges 
for videokonferanse, alternativt filmes og legges på nett 

KFA  Hele perioden 

d. Videreføre en felles utøvende og rådgivende ressurs for randomiserte kliniske studier (RCT satsningen) KFA  Iverksatt  

e. Aktiv deltakelse fra KFA i nasjonale nettverk for forskingsstøtteenheter ved universitetssykehus KFA  Pågående  

f. Det skal ses på ytterligere samarbeid med UiT innen forskningsstøtte RHF. UNN  Igangsatt  

Delmål 3: All regional infrastruktur (både utstyr og personell) finansiert av Helse Nord RHF skal være tilgjengelig for 

forskere i hele regionen, og utnyttes optimalt. 

  Tidsrom 
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Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. Sikre biobankfasiliteter og personell til å drive disse. KFA  Hele perioden 

b. Sikre tilstrekkelige ressurser til de viktigste infrastrukturer for forskning, inkludert delfinansiering av drift av 
Tromsøundersøkelsen. 

RHF 

 

Strategiske midler Iverksatt  

c. Videreutvikle kjernefasiliteter i regionen. Disse skal gjøres tilgjengelig for alle helseforetak.  KFA. NLSH  Pågående  

d. Sikre god oversikt over kjernefasiliteter med oppdaterte nettlinker. KFA  Hele perioden 

e. Forskningskurs og brukerkurs arrangert av kjernefasiliteter skal være tilgjengelige for alle forskere i regionen KFA  Hele perioden 

f. Sikre at tilstrekkelig IKT-verktøy for forskning er tilgjengelig. RHF. KFA  Hele perioden 

Delmål 4: Samarbeide med universitetene om fellesfunksjoner    

Tiltak Ansvar  Budsjett Merknader 

a. Gjennom samarbeid sikre god veiledningskapasitet for stipendiatene. HF. Universitetene  Pågående  

b. Samarbeide om forskerkurs, og arrangere kurs som utfyller tilbudet ved universitetene, og som forskere i 
foretakene har særskilt behov for 

HF. Universitetene. 

KFA 

 Pågående  

c. Videreføre samarbeid om forskningsveileder/-lederkurs RHF. HF. KFA  Pågående  

d. Samarbeide om å opprette forskerskoler der dette er relevant RHF. HF. KFA 

Universitetene 

 Pågående  

e. Utvikle forskningsadministrativt samarbeid i store søknader, særlig store EU-søknader. Tjenesten skal være 
tilgjengelig for alle helseforetak 

RHF.HF. 

Universitetene 

Regionalt forsknings-

lederforum 

 EU-rådgiver. 

Felles satsing 

2015-2018 

6.4 Etikk, habilitet og forsvarlighet 

 

Mål 

Forskningsforvaltningen i helseregionen skal ha gode, åpne og habile prosesser basert på faglige og forsvarlige 

vurderinger. Prosessene innrettes slik at forskernes ressursbruk på administrasjon minimaliseres, samtidig som 

myndighetskrav til likebehandling, redelighet, dokumentasjon, tillatelser m.m. ivaretas.  

  

Delmål 1: Sikre god forskningsforvaltning med åpne prosesser.   

Tiltak Ansvar Budsjett. Merknader 

a. Prioriteringen av forskningsmidler, både i åpen konkurranse og i direkte strategiske tildelinger i Helse Nord skal 
være effektiv og basert på åpne kriterier og prosedyrer, og foregå i tråd med denne forskningsstrategien og 

RHF 

USAM 

Hele perioden 
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kriterier i utlysningene. Dette gjelder også overordnede budsjettdisponeringer i samarbeidsorganet med 
universitetet, og tildelingen i Tildelingsutvalget. 

Tildelings-utvalget 

b. Videreutvikle og følge gode habilitetsrutiner i forskningsforvaltningen (både administrativt og vitenskapelig) som 
følges opp fortløpende. 

RHF Hele perioden 

c. Sekretariatet for forskningssøknadene i Helse Nord som er lokalisert ved KFA på UNN, driftes godt og effektivt 
med god forskningsadministrativ kompetanse 

RHF 

KFA 

Hele perioden 

d. De vitenskapelige forskningsutvalgene arbeider etter åpne, gitte kriterier og kompetanse. RHF Hele perioden 

Delmål 2: Helseforskning i Helse Nord skal være etisk god, uten risiko for pasientene og til nytte for samfunnet    

Tiltak Ansvar Budsjett. Merknader 

a. Forskning på pasienter og biologisk materiale skal være godkjent av REK Forskerne. Ledere i HF Hele perioden 

b. For alle prosjekter gjelder at nødvendige tillatelser innhentes (for eksempel Datatilsynet, Legemiddelverket). Forskerne. Ledere i HF  Hele perioden 

c. Det skal som hovedregel være brukermedvirkning i forskning. Evt. avvik må begrunnes. Forskerne Iverksatt  

d. Det skal utvises særlige etiske hensyn ved forskning på den samiske befolkningen1. Det er ønskelig å utvikle egne 
etiske retningslinjer for helseforskning i den samiske befolkningen sammen med relevante samarbeidspartnere. 

Forskerne. RHF. UNN 

Finnmarkssykehuset 

Hele perioden 

Delmål 3: God forskningsetikk – et institusjonelt ansvar   

Tiltak Ansvar Budsjett. Merknader  

a. Helseforetaket har ansvar for å formidle betydningen av god forskningsetikk til sine ansatte, og sikre rutiner og 
tiltak for forskningsetikk og behandling av forskningsetiske saker.  

HF Hele perioden 

b. Helseforetakene ivaretar sitt systemansvar (for eksempel ansvar for sikker lagring av data, og oppdatert oversikt 
over pågående forskningsprosjekter i HFet). Systemansvaret er forankret i den vanlige styringslinjen og ligger i 
foretaksledelsen. 

HF Hele perioden 

c. Foretakets forskningsansvarlige i ledelsen har et særlig ansvar for oppfølging av forskning i egen institusjon. HF. Forsknings-ansvarlig Hele perioden 

Delmål 4: God forskningsetikk – hos den enkelte forsker   

Tiltak Ansvar Budsjett. Merknader  

a. Forskere bevisstgjøres på helseforskningsloven og forskningsetikkloven. RHF. HF Hele perioden 

b. Det avholdes forskningslederkurs der også etikk, inkludert REK-systemet er tema. RHF. KFA Hele perioden 

c. Forskningen gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og regelverk, internasjonale retningslinjer og avtaler, for 
eksempel Helsinki-deklarasjonen, Oviedo-konvensjonen, prinsippene for Good Clinical Practice, og Vancouver-
reglene. 

Forskerne Hele perioden 

                                                      
1 I mangel av etiske retningslinjer for helseforskning i den samiske befolkningen vises det til retningslinjer for forskningsvirksomhet i urbefolkningspopulasjoner i New Zealand 

og Canada.   
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d. Eventuelle konflikter innad og mellom forskere/forskningsgrupper skal søkes løst på laveste nivå (innad i 
avdeling/klinikk eller forskningsgruppe), og ellers i de fora som fins for konflikthåndtering. 

HF Hele perioden 

6.5 Formidling og bruk av forskningsresultater 

 

Mål 

Det skal være en aktiv formidling av forskningsresultater til både brukere, helsepersonell og beslutningstakere. Gode og nyttige forskningsresultater skal aktivt omsettes til klinisk 

praksis, eller endret organisering av helsetjenestene og pasientbehandlingen. 

Delmål 1: Mer aktiv formidling av forskning    

Tiltak Ansvar Budsjett Merknader  

a. Forskning bør rutinemessig formidles innad i egen avdeling, klinikk og helseforetak. HF. Forskerne 

Forsknings-

ansvarlige 

 Hele perioden 

b. Forskningsprosjekt og resultater bør presenteres i utadrettet virksomhet – i media, på kongresser, internasjonale 
møter, nasjonale arrangement som Forskningsdagene og regionale forskningskongresser. Dette innebærer 
populærvitenskapelig formidling i tillegg til mer tradisjonell vitenskapelig formidling av forskningsresultatene. 

Forskerne  Hele perioden 

c. Det skal vurderes å la formidling av forskning telle ved bedømmelse av prosjektsøknader til Helse Nord.   Hele perioden 

Delmål 2: Gjøre forskningen mer tilgjengelig ved åpen publisering    

Tiltak Ansvar Budsjett Kommentarer 

a. Det skal publiseres mer som Open Access (OA) – enten i OA-tidsskrifter, eller egenarkivering i åpne 
publiseringsarkiv. 

HF 

Forskerne 

 Hele perioden 

b. RHFet refunderer kostnader til OA-publisering via fondsmidler. Fondet har utarbeidet regler for mottak av refusjon 
for merkostnader ved OA-publisering. 

RHF Eget fond Pågående 

Delmål 3: Bruk av forskningsresultater    

Tiltak Ansvar Budsjett Kommentarer 

a. Utvikle og forbedre rutiner for implementering av forskningsresultater i samarbeid med avdelings-/klinikkledere. HF. 

Forsknings-

ansvarlig 

 Hele perioden 

b. Sikre en klinisk praksis i tråd med nasjonale retningslinjer og de siste anerkjente forskningsresultater.  HF  Hele perioden 
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6.6 Innovasjon 

 

Mål 

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

økes. 

Delmål 1: Øke innovasjonsaktiviteten i hele sitt forløp    

Tiltak Ansvar Budsjett Merknader  

a. Ansatte skal oppfordres og stimuleres til å bidra med ideer til forbedring av virksomheten. Alle  Hele perioden 

b. Det skal etableres regionalt verktøy for administrasjon og oppfølging av innovasjonsprosjekter som inkluderer alle 
HF. 

RHF Budsjett 2017 Pågående. 

Arbeidsgruppe USAM 

c. Innovasjonsaktivitet bør ta utgangspunkt i eksisterende kompetanse, behov, pågående forskning og relasjoner. RHF. HF 

Universitetene 

 Hele perioden 

d. Det skal realiseres flere innovative forskningsprosjekter gjennom Horisont 2020, med deltakere fra HFene.  HF. Forskerne  Hele perioden 

e. Regelverket skal gjøres mer kjent mht hvordan rettigheter og økonomiske interesser knyttet til immaterielle 
rettigheter skal fordeles og ivaretas. 

RHF 

HF 

 Hele perioden 

f. Bidra i arbeidet med å implementere en nasjonal satsing på innovasjon i helsesektoren i samarbeid med InnoMed, 
Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Kommunenes Sentralforbund. 

RHF 

Samarbeidspartnere 

 Hele perioden 

Delmål 2: Det skal satses på ulike typer innovasjon, både den som er kommersialiserbar og tjenesteinnovasjon, som 

tar sikte på ikke-kommersiell gjenbruk. 

   

Tiltak Ansvar Budsjett Merknader 

a. Ledelsen skal ha et særskilt fokus på tjenesteinnovasjon. HF  Hele perioden 

b. Alle forskningsprosjekter med finansiering fra RHF-et skal vurderes med hensyn til potensial for praktiske og 
eventuelle kommersialiserbare produkter og tjenester og følges opp. 

RHF 

HF 

 Hele perioden 

c. RHF-et skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og 
helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse 

RHF 

UNN 

 Hele perioden 

d. For innovasjoner som er kommersialiserbare: Bruke Norinnova Technology Transfer eller TTO Nordland i 
kommersialiseringsprosessen. 

RHF 

HF 

 Iverksatt  

Delmål 3: Forankre arbeidet med innovasjon i toppledelsen i hvert HF    

Tiltak Ansvar Budsjett Merknader 
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a. Innovasjon bør være på agendaen i lederutviklings- og opplæringstiltak. RHF. HF  Hele perioden 

b. Det er ledelsens ansvar å påse at brukere får en tydelig og aktiv rolle, for eksempel ved å gi innspill til tiltak og 
forbedringer. 

HF  Hele perioden 

Delmål 4: Etablere hensiktsmessige finansieringsstrukturer og ressursbruk    

Tiltak Ansvar Budsjett  Merknader 

a. Det skal i strategiperioden etableres et system for utlysning av innovasjonsmidler. RHF  Utlysning 01.04.2017 

Arbeidsgruppe USAM 

b. En regional innovasjonspott bør settes av til virksomhet i tidlige, kritiske faser i idéutviklingen. RHF Strategiske 

midler 

Hele perioden 

c. Minimum 5 % av RHF-ets forskningsmidler går til innovasjonsprosjekter i løpet av perioden. RHF Fra andre halvår 

2017 

Omprioritere 

forskningsmidler 

Hele perioden 

 

d. Dedikert personell i Helse Nord skal ha innovasjon som hovedoppgave. RHF. UNN  Hele perioden 

e. Finansiering av innovasjonsprosjekter fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og EU skal økes fra dagens nivå. RHF. HF   Hele perioden 

Delmål 5: Etablere innovasjonskultur    

Tiltak Ansvar Budsjett  Merknader 

a. Innovasjon skal bli en integrert del av virksomheten i alle helseforetak RHF 

HF 

 Hele perioden 

b. Innovasjonsprosjekter skal synliggjøres, og det skal etableres arena for deling av ideer RHF. HF 

Aktuelle 

innovasjonsmiljø 

 Hele perioden 

c. Innovasjonsaktiviteter bør meritteres, for eksempel gjennom regelmessige innovasjonspriser  RHF. HF 

Aktuelle 

innovasjonsmiljø 

 Hele perioden 

d. Det skal etableres innovasjonsnettverk mellom HF og universitet og eventuelt eksterne samarbeidspartnere som 
industri og innovasjonsselskaper. 

RHF. HF 

Universitetene 

 Hele perioden 

 

 


