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1 Sammendrag og anbefalinger  

1.1 Sammendrag  

Innovasjon er en vesentlig drivkraft for utvikling i helsesektoren. I 2007 
lanserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og 
handelsdepartementet (NHD) en femårig satsing på behovsdrevet 
innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. En satsing som i 
utgangspunktet hadde fokus på anvendelse av IKT og medisinsk utstyr i 
spesialisthelsetjenesten. De sentrale aktørene ble utpekt til å være 
Helsedirektoratet, InnoMed, de regionale helseforetakene, Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Denne evaluering skal danne grunnlag for NHDs og HODs vurderinger i 
forbindelse med forlengelse av satsingen. 

Evalueringens overordnede konklusjon er at satsingen har hatt stor 
betydning i forhold til å få skapt en felles nasjonal dagsorden om økt 
fokus på innovasjon i helsesektoren. Det vurderes at satsingen har 
skapt merverdi i forhold til: 

 Synlighet om behov, utfordringer og løsninger innenfor 
innovasjon i helsesektoren 

 Felles strategiske visjoner og handlingsplaner blant sentrale 
aktører i helsesektoren 

 Felles ramme for prioritering av innsatsen hos departementer, 
virkemiddelaktører og utførende aktører i helsesektoren  

 Adferdsendring blant aktører i helsesektoren i retning av 
koordinering, felles aktiviteter osv. 

De styringsmessige, strukturelle og adferdsmessige endringene som 
satsingen har medført, har kun i noen grad hatt betydning for faktisk 

innovasjonsaktivitet i konkrete prosjekter. Dels er det fortsatt for tidlig 
å si noe om effekter i form av realiserte innovasjoner og 
ferdigutviklede løsninger, og dels har satsingen i for begrenset omfang 
vært koblet til faktiske prioriteringer på virkemiddel- og prosjektnivå. 

Evalueringen viser imidlertid at det allerede foregår mye innovasjon 
som skaper verdi i helsesektoren. Innovasjonsaktivitetene involverer 
mange aktører på tvers av verdikjeden i helsesektoren, herunder 
kunnskapsinstitusjoner, sykehus, brukere, bedrifter, de regionale 
helseforetakene, teknologioverføringsenheter (TTOer) osv. Men det er 
også mange utfordringer for innovasjon i sektoren, hvilket gir et 
rasjonelt grunnlag for satsingen samt et godt grunnlag for en videre 
nasjonal satsing på området. 

Konkret peker evalueringen på følgende resultater: 

Satsingens formål.  Evalueringen viser at formålet med satsingen 
fremstår relativt klart, selv om det er uklarheter i definisjonen av 
begrepet behovsdrevet innovasjon. Evalueringen viser at satsingens 
avgrensning delsvist har fungert i form av økt fokus på IKT og 
medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten. Fokus på 
behovsdrevet innovasjon har også medvirket til at de kommunale 
helsetjenestene er dratt inn i satsingen. Når det gjelder 
tidsperspektivet, har de fire årene hatt betydning i form av at 
satsingen har skapt adferdsendringer. Likevel er det behov for en 
forlengelse av satsingen for å opprettholde momentet og sikre en 
tilstrekkelig koordinering og forankring av innsatsen.  

Satsingens organisering og styring. Evalueringen viser at det er en 
tydelig rollefordeling mellom aktørene, hvilket bl.a. er understøttet av 
styringen fra departementene. Evalueringen viser at det i hovedsak er 
tale om styring på et overordnet strategisk nivå, gjennom føringer og 
rapporteringspålegg. Det er i liten grad direkte styring gjennom 
øremerking av midler, konkrete pålegg eller lignende. 
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Denne formen for overordnet styring stiller store krav til at aktørene 
oppfatter et eierskap til satsingen og er villige til å prioritere innsats for 
å oppfylle oppgaven. Eierskap og prioriteringer er nedfelt i aktørenes 
samlede tiltaksplan, som er til høring blant aktørene. En nærmere 
gjennomgang av planen viser at aktørene har konkretisert sine roller, 
men at det også er et stykke igjen for å fremme det forpliktende 
samarbeide og sikre igangsettelse av aktiviteter.  

Satsingens aktiviteter. Evalueringen viser at det har vært igangsatt en 
bred portefølje av aktiviteter. Aktivitetene har både retter seg mot å 
definere rammene for innsatsen og å koordinere  innsatsen. Det er 
også satt i gang aktiviteter som skal fremme at behov avdekkes, 
kompetansegrunnlaget styrkes og at prosjektideer modnes og 
realiseres. Det dreier seg bl.a. om møteplasser, konferanser og 
innovasjonskonsulenter hos virkemiddelaktørene. Evaluering viser at 
satsingen har gitt en vesentlig merverdi gjennom å øke synligheten og 
fokuset på innovasjon blant aktørene i sektoren.  

Evalueringen peker imidlertid på at det er en mindre tydelig kobling 
mellom satsingen og Norges forskningsråds (Forskningsrådets) adferd 
og prioriteringer. Forskningsrådet har en rekke helseprosjekter i sin 
portefølje under de ulike relevante virkemidlene, men det synes i liten 
grad å være en kobling mellom satsingen og prosjektene i betydningen 
at prosjektene i hovedsak hadde blitt gjennomført uansett. 

Satsingens prosjekter.  Analysen peker på at prosjektene under 
satsingen til sammen genererer en omfattende innovasjonsaktivitet, 
som bidrar både til utvikling av nye produkter og tjenester samt til å 
understøtte en positiv utvikling på helseområdet, f.eks. bedre 
behandlinger, pasientforløp, ny medisin osv. 

Prosjektene – spesielt prosjektene fra InnoMed og Innovasjon Norge – 
har stor fokus på behovsdreven innovasjon og involvering av et bredt 

spekter av aktører i prosjektene og på den måten understøtter 
prosjektene i høy grad satsingens formål. 

Det er imidlertid behov for å målrette deler av satsingen, slik at den 
involverer flere praksisorienterte offentlige institusjoners (f.eks. 
sykehus, kommuner osv.) mer direkte i utviklingsprosjekter. Mange av 
virkemidlene - primært virkemidlene hos Norges forskningsråd – har 
fokus på involvering av bedrifter og forskningsinstitusjoner. 

Den videre satsingen. Generelt danner satsingens aktiviteter, 
virkemidler og prosjekter et godt grunnlag for videreutvikling og 
fortsettelse av satsingen. Samtidig viser analysen av prosjektene at det 
er en lang rekke barrierer, som nødvendiggjør en fortsatt innsats for å 
understøtte innovasjon i helsesektoren. 

Evalueringen peker også på at det bør overveies om den ”myke 
innretningen” som satsingen er kjennetegnet av, er tilstrekkelig eller 
om den skal suppleres av sterkere virkemidler. I den videre satsing er 
det samtidig behov for mer synlige og sterkere styringsinsentiver og et 
større bruk av innovasjonspolitiske virkemidler på tvers av 
virkemiddelaktørene for å oppnå vesentlig innovasjon i helsesektoren. 
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1.2 Funn og anbefalinger 

Nedenfor følger en presentasjon av evalueringens anbefalinger på bakgrunn av hovedresultatene i evalueringen. Anbefalingene er strukturert ut ifra 
evalueringens sentrale temaer: 

 Satsingens formål, innretning og forankring 

 Satsingens organisering og styring 

 Satsingens anvendelse av virkemidler 

 Satsingens aktiviteter og prosjekter 

 

Formål, innretning og forankring 

Funn  Anbefaling  

Det er fortsatt uklarheter om innovasjon i praksis. Det er 
behov for operasjonalisering av innovasjon, ikke i form av 
nye prinsippdiskusjoner som kan bidra til å skape avstand 
mellom aktørene, men veiledning til å klargjøre hvordan 
man gjør det i praksis. 

At det fortsatt arbeides med å operasjonalisere innovasjon i offentlig sektor. Operasjonaliseringen 
må bl.a. synliggjøre, hvordan forskjellige former for innovasjon (for eksempel forskningsdrevet, 
behovsdrevet og medarbeiderdrevet innovasjon) i praksis understøtter fornyelse og verdiskapning 
innenfor helsesektoren, spesielt er det vesentlig å fokusere på samspillet mellom de forskjellige 
innovasjonsformene. Operasjonaliseringen skal også bidra til å understøtte bedre sammenheng 
mellom mål om innovasjon og mål om helseutvikling. 

At man får en klarere forståelse av hva som er tjenesteinnovasjon, ikke minst hva som er forskjellen i 
forhold til ordinær tjenesteforbedring i virksomheten. Gevinstene ved å lære fra andre og ta andres 
innovasjoner i bruk bør synliggjøres. 

Satsingen er i økende grad godt forankret i behov og 
identifiserte muligheter, men det er potensial for ytterligere 
effekt ved mer systematisk analyse av behov i befolkningen. 

At man tar utgangspunkt i de store utfordringene i helse- og omsorgssektoren med endret 
sykdomsbilde og store pasientgrupper med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer som psykisk 
helse, rus, diabetes, kols, slag, demens, kreft eller overvekt. Innen disse områdene identifisere 
konkrete utfordringer og systematisere disse for å skape bevissthet og grobunn for innovasjon. 
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Det er bred støtte for at innovasjonssatsingen skal ha et 
bredt perspektiv gjennom satsing både på teknologiutvikling 
og tjenesteutvikling. Det synes imidlertid å være mindre 
klart hvordan man skal understøtte tjenesteinnovasjon der 
teknologi og patentrettigheter ikke er et vesentlig element.    

 

Videreføre styrkingen av miljøer (f.eks. TTOer) og virkemidler som bidrar til å utvikle patenterbare 
kunnskap, teknologier og løsninger, uavhengig av hvordan innovasjonen er drevet fram.  

Stimulere idégenerering og nytenkning blant helsepersonell for å stimulere til nye tjenester og 
organiseringsformer. Sikre kompetanse i helseforetakene som kan bidra til å identifisere og 
selektere de enkeltideer som kan utvikles til en tjenesteinnovasjon.  

Styrke satsingen på tjenesteinnovasjon med konsepter, verktøy og informasjon, incentiver og 
ordninger for å frikjøpe ressurser i en slik fase. 

At man ikke nedtoner betydningen av ordinær virksomhetsforbedring, inkludert det å ta i bruk 
andres innovasjoner, slik at man unngår å ”finne  opp hjulet på nytt”.  

At man i et visst omfang benytter private kommersielle eller ideelle tjenesteleverandører som har 
andre incentiver til å utvikle nye løsninger og skape tjenesteinnovasjoner. 

Forsknings- og behovsdrevne innovasjonstilnærminger 
utfyller hverandre og står ikke i motsetning til hverandre.  

Det øker verdien på alle innovasjoner når de utvikles tett 
opp mot eksisterende eller kommende behov. I tillegg kan 
forskning i sterk grad bidra til å gjøre innovasjonsprosesser 
bedre ved å hente inn og tilpasse helt ny relevant kunnskap. 
Formålet er å gjøre innovasjonene mer robuste og øke 
verdiskapingen ytterligere. 

At man inkluderer forskningsdreven innovasjon som del av satsingen. Og at det skapes tettere 
koblinger mellom aktører, som understøtter både forsknings- og behovsdreven innovasjon, f.eks. 
mellom forskningsinstitusjoner, TTOer, sykehus og deres personale, næringsliv osv. 

 

Dagens fokusområder har ikke fungert som effektive 
prioriteringsmekanismer, og en slik praksis synes å ha vært 
hensiktsmessig. Dagens fokusområder peker i mindre grad 
på tjeneste- eller prosessinnovasjoner, som mange oppfatter 
som områder med stort samfunnsmessig gevinstpotensial. 

Det er støtte for at innovasjonssatsingen skal ha et bredt 
perspektiv gjennom satsing både på teknologiutvikling og 
tjenesteutvikling. 

At man tar vekk avgrensningen til MTU og IKT, og åpner opp for produkt- og tjenesteinnovasjon på 
flere områder. 

At man ved hjelp av myke virkemidler stimulerer innovasjon der potensial og norske 
styrkeposisjoner anses å være best. Dette kan være gjennom bruk av behovsanalyser, oversikt over 
kompetansemiljøer, gjennom møteplasser mellom helsetjenesten og industri og ved å trekke frem 
gode eksempler. 
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RHFene har en betydelig innovasjonsaktivitet i forbindelse 
med store investeringsprosjekter innen for eksempel bygg 
og IT. Disse aktivitetene må synliggjøres bedre som 
innovasjonsarenaer. Tilsvarende gjelder for offentlige 
innkjøp som i liten grad stimulerer  innovasjon, men der 
potensialet av mange vurderes å være betydelig. IKT-
miljøene er allerede i økende grad involvert. 

At fag- og prosjektmiljøer integreres inn i innovasjonssatsingen. Det forventes en rekke store 
sykehusinvesteringer i årene som kommer og man bør tenke mer helhetlig i forhold til innovasjon i 
slike prosesser.   

At innkjøpsstrategier tilrettelegger for å stimulere innovasjon og næringsutvikling innenfor gjeldene 
regelverk. 

Det synes som det er begrenset bevissthet om norske 
styrkeposisjoner i forhold til innovasjon og næringsutvikling. 

 

At næringslivets kunnskap, tjenester og produkter synliggjøres for helsetjenesten, inkludert ved å 
styrke eksisterende nettverk med dette formålet.   

At næringslivet eksponeres for helsetjenestens behov og får kunnskap om ledende miljøer i 
helsetjenesten som er egnede partnere i innovasjonsprosjekter.  

At man er mer bevisst på å bygge opp ledende miljøer til å ta et nasjonalt område innen sitt felt. 
Samarbeidspartene og særlig RHFene bør koordinere en slik prosess.  

Det er enighet om at det er behov for å fokusere på 
innovasjon i primærhelsetjenesten, men det er krevende å 
finne «sentrale samarbeidspartnere». En mulighet er å lære 
fra praksiskonsulentordningen (sykehusenes samarbeid med 
fastleger) og la spesialisthelsetjenesten kompetansemiljøer 
være tilgjengelig for primærhelsetjenesten. 

Det skjer en satsing på innovasjon i kommunesektoren på 
tvers av sektorer, som gir muligheter også for helseområdet.  

At man inkluderer primærhelsetjenesten som del av satsingen. 

At man legger til rette for at primærhelsetjenesten kan benytte helseforetakenes 
innovasjonsrådgivere, InnoMeds og TTOenes kompetanse.  

At man inkluderer innovasjon som del av samarbeidsavtaler i forbindelse med 
samhandlingsreformen. 

At helse- og omsorg inngår som del i kommunenes satsing på innovasjon på tvers av sektorer. 

At man stimulerer til tjenesteinnovasjon i forbindelse med anskaffelse av private helse- og 
omsorgstjenester. 

Det er felles erkjennelse at satsingens periode har vært kort, 
men det er forskjell på hvilke tidsperspektiv som er politisk 
hensiktsmessig for å sikre gjennomføring og hva som er et 
hensiktsmessig tidsperspektiv når man kommer til faktisk 
etterlevelse. 

At det erkjennes at man må jobbe systematisk med innovasjon og gevinstrealisering over tid. 

At man viderefører satsingen til innovasjon er en naturlig del av ordinær virksomhet. 

At man vurderer innretning og resultater ved jevne mellomrom, eksempelvis hvert 4 eller 5 år. 
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Organisering og styring 

Funn  Anbefaling  

Det er utarbeidet en tiltaksplan. Nå er utfordringen å gå fra 
intensjon til handling og etterleve tiltaksplanens 
anbefalinger. Det er etablert eierskap, men det er ulike 
ambisjoner og forventninger til innovasjon hos aktørene i 
satsingen.  

At det arbeides for å etterleve tiltaksplanen og at den aktivt brukes som et styringsredskap for de 
involverte aktørene. 

At de berørte parter utarbeider egne planer for å konkretisere og videreutvikle satsingen, i den grad 
dette ikke allerede er iverksatt. 

At partene arbeider mer integrert og helhetlig langs hele innovasjonsforløpet, og at de iverksetter 
felles målsettinger fra tiltaksplanen 

At kravene til innovasjon inkluderes i eksisterende og nye styringsdokumenter i den grad dette ikke er 
gjennomført, inkludert at indikatorene for måling av innovasjon videreutvikles, og gjennom dette 
sidestiller viktigheten av innovasjon med forskning i RHFene. 

Det har vært svært begrenset med ekstra finansiering, men 
takket være ressurspersoner og bruk av eksisterende 
virkemidler har man oppnådd mye med de midlene man har 
hatt til rådighet.  

At politiske intensjoner følges opp med tilgang på ressurser og som brukes aktivt som 
prioriteringsredskap i forhold til særlige satsningsområder 

Flere sentrale aktører er ønsket inn i satsingen. Dette 
inkluderer KS og eventuelt andre koordinerende 
representanter for helse- og omsorgstjenesten), 
Kunnskapsdepartementet (forskning og innovasjon), KRD 
(innovasjon i kommunene) og DIFI (IKT, innkjøp). 

 

At samarbeidsavtalen videreføres, men at gruppen av samarbeidspartnere utvides med 
representanter for kommunesektoren/primærhelsetjenesten. 

At Forskningsrådet blir tettere integrert og at forskningsrådets interne organisering eksplisitt 
vektlegger innovasjon på helseområdet. 

At man vurderer om det er hensiktsmessig å inkludere Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og/eller DIFI. 

Det er behov for allmenn innovasjonskompetanse og 
rådgivning i alle deler av landet. 

Samtidig er det identifisert behov for å konsentrere 
fagmiljøer både for så sikre tilstrekkelig kompetanse, men 
også for å sikre effektiv ressursbruk og unngå dublering. 
Gjennom nettverk og regionale innovasjonsrådgivere kan 

At RHFene fordeler ansvar for spesifikke innovasjonsmetodikker og fokusområder seg imellom 
basert på etablerte kompetansemiljøer som for eksempel InnoMed og Inven2. 
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man kanalisere helsepersonell og næringsliv til disse 
miljøene. En slik arbeidsdeling er allerede etablert på noen 
områder.  

 

Virkemidler 

Funn  Anbefaling  

Satsingen har foreløpig ikke omfattet ekstra finansielle 
ressurser, men basert seg på at aktørene innenfor gjeldende 
rammer skal omprioritere ressursinnsats i retning av mer 
behovsdrevet innovasjon. Til dels en svak kobling mellom 
satsingen og prosjekter, særlig under virkemiddelaktørene, 
er for eksempel et uttrykk for dette. 

 

At departementene vurderer om satsingen framover bør stimuleres gjennom tilførsel av nye 
ressurser som er målrettet mot innovasjon i helsesektoren. Når det nå som del av satsingen både er 
skapt bevissthet om de muligheter som innovasjon og næringsutvikling og bygget kompetanse til å 
forvalte slike ressurser på en effektiv måte bør aktørene får tilført øremerkede midler i en 
oppbyggingsperiode. En høy andel av midlene bør gå til å gjennomføre prosjekter og frikjøpe 
helsepersonell. Det er viktig at man ved økt ressursbruk balanserer mellom å bygge opp kapasiteten 
hos ledere, hos innovasjonsrådgivere og ellers i virkemiddelapparatet, i forhold til de midler som går 
til faktisk utvikling av nye innovasjoner.  

 

Virkemidlene som benyttes inn i satsingen fra Innovasjon 
Norges og Forskningsrådets side er: 

 i stor grad rettet inn mot utvikling og 
kommersialisering. Virkemidlene synes ikke i 
tilstrekkelig grad å være dekkende for å stimulere 
idégenering eller implementering og spredning av 
innovasjonsresultater.  

 i stor grad rettet inn mot utvikling av produkter, og 
i liten grad innrettet mot tjeneste- og 
prosessinnovasjon. 

 til tross for endringer i OFU-ordningen, i liten grad 
tilpasset at det offentlige skal være prosjekteier. 

Virkemidlene innebærer i liten grad risikoavlastning for 

At departementet igangsetter en prosess hvor målet er å videreutvikle virkemidlene til bedre å være 
tilpasset innovasjon i offentlig sektor. 

At de utførende aktørene vurderer grep som enkelt kan stimulere idégenerering og initiativ knyttet 
til innovasjon. 
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offentlig virksomhet som utvikler prosjekter på vegne av 
sektoren. 

InnoMed med støtte fra Helsedirektoratet har hatt en 
pådriverrolle i forhold til den nasjonale satsingen og 
koordineringsgruppen. InnoMeds fokus har endret seg i 
løpet av satsingsperioden både, en endring som synes 
forankret i faktiske behov og hos sentrale aktører. 

Det pekes på at InnoMed har oppnådd mye gitt sine 
ressurser, men at ressursrammen må økes hvis man videre 
skal forvente effekt av betydning gitt sektorens størrelse.   

At man videreutvikler InnoMed som et nasjonalt pådrivermiljø innen brukerdrevet innovasjon med 
ansvar for møteplasser, behovskartlegginger, verktøy med mer.  

At InnoMed fokuserer på tidligfase av prosjekter og at man deretter kanaliserer prosjektene inn i 
andre deler av virkemiddelapparatet.  

At det utvidete fokus opprettholdes, men at man er bevisst på å forankre utvikling og bredding av 
tjenesteinnovasjon i helsetjenesten slik at det ikke utvikles en rekke innovasjoner som ikke tas i 
bruk.  

At InnoMed tilføres betydelig økte ressurser, men med føringer om at InnoMed skal kanalisere en 
vesentlig del som utløsende midler til prosjekter i helsesektoren, og til å understøtte regionale 
nettverk og møteplasser, inkludert tilskuddsmidler til å utvikle behovsanalyser og 
”businesscase”/kost-nytte-analyser. 

 

Aktiviteter og prosjekter 

Funn  Anbefaling  

Innovasjon er satt på dagsorden i helsesektoren. Satsingen 
har skapt økt bevissthet, ikke minst hos ledere i RHFene. 

At arbeidet videreføres med tanke på å skape forståelse for innovasjonsarbeid som en vedvarende 
aktivitet.  

At det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som viser mulighetene og gevinstene ved innovasjon i 
helsesektoren, inkludert formidling av gode prosjekter. 

Der etterlyses tydelig ledelse og ledelsesforankring av 
innovasjon via både lederutdanning og styringstiltak, på 
samme måte som det er behov for formidling av gode 
pedagogiske eksempler som kan motivere og gi ideer.  

 

At viktigheten av innovasjon kommuniseres og institusjonaliseres gjennom aktiv fokus fra 
toppledelse og avdelingsledelse.  

At det utvikles kompetanseforløp for ledere og medarbeidere med fokus på innovasjon og tilgang til 
metodeverktøy utbredes. 

At arbeidet med informasjon, lederopplæring, verktøyutvikling, webløsninger mm. styrkes og at det 
legges vekt på konkrete eksempler og praktiske løsninger. 
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Det er for lite premiering av innovasjonsaktivitet, både i 
forhold til finansielle incentiver, og i forhold til ikke-finansiell 
premiering som medieomtale, innovasjonspriser, omtale i 
statistikker og rapporter.   

At man styrker insentivene for den enkelte til å medvirke til innovasjon. 

En stor utfordring er at prosjekter stopper opp på grunn av 
manglende prioritering av ressurser til innovasjonsprosjekter 
innad i helsesektoren. Prosjektene settes i gang, men det blir 
ikke prioritert nødvendige midler til videreutvikling og 
implementering eller til å sikre kommersialisering. 

At man styrker virkemiddelapparatet slik at de gode prosjektene kommer gjennom ”the valley of 
death”. Samarbeidspartene bør vektlegge gode overganger mellom virkemiddelområdene langs 
verdikjeden for innovasjon.  

At ikke-kommersielle innovasjoner er forankret i tjenesten og hos institusjoner med 
finansieringsansvar tidlig i prosessen. 

At man i en overgangsfase vurderer egne finansieringsmidler som understøtter tjenesteinnovasjon 
som gir bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

At man tidlig stiller krav til prosjektene om forretningsplaner og analyser av samfunnsøkonomisk 
kost/nytte.  
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2 Bakgrunn for evalueringen

2.1 Formål med evalueringen 

I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- 
og handelsdepartementet (NHD) en femårig satsing på behovsdrevet 
innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. En satsing som i 
utgangspunktet hadde fokus på anvendelse av IKT og medisinsk-
teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten. De sentrale aktørene ble 
utpekt til å være Helsedirektoratet, InnoMed, de regionale 
helseforetakene, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

I Innovasjonsmeldingen for 2008-2009 erkjenner regjeringen at det tar 
tid før satsingen skaper endringer:  

”Endringer i helse- og omsorgssektoren tar lang tid. Regjeringen vil 
derfor forlenge satsingen på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren til 10 år og utvide den til også å 
omfatte forskningsbasert innovasjon. Det forutsettes en positiv 
halvveisevaluering.” 

Kilde: I St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge, 
”Innovasjonsmeldingen” 

Med denne evaluering ønsker NHD og HOD å undersøke forutsetninger 
for å forlenge innsatsen ved å ha fokus på vurdering av følgende 
forhold: 

1. Formålet med satsingen slik det er definert i nasjonale strategier 
og planer 

2. Departementenes oppfølging av satsingen, (relevante 
styringsdokumenter, rapporteringskrav, koordinerende aktiviteter 
mv.) 

3. Den formelle og reelle forankringen og oppfølgning på satsingen 
hos aktørene  

4. Om satsingen har ført til eller antas å føre til økt forekomst av 
relevant næringsutvikling 

5. Om satsingen har ført til eller antas å føre til å nå de overordnede 
målsetninger i helse- og omsorgsektoren – og økt offentlig 
verdiskapning - i form av økt kvalitet, bedre tilgjengelighet, bedre 
sammenheng mellom tjenestenivåene, omkostningsbesparelser 
og/eller høyere effektivitet i helse- og omsorgssektoren.  

NHD og HOD ønsker å få vurdert mål, virkemiddelvalg og innretting av arbeidet. 
Evalueringen skal blant annet vurdere følgende temaer: 

 Om virkemidlene er hensiktsmessige i forhold til intensjonene og målene 
for satsingen. Er potensialet for samordning mellom 
virkemidlene/virkemiddelapparatet fullt utnyttet? Er det begrensninger i 
selve virkemiddelapparatet for å nå målene? 

 Satsingens opprinnelige avgrensning til behovsdrevet innovasjon; til 
spesialisthelsetjenesten; til tematisk å primært omfatte IKT og medisinsk-
teknisk utstyr.  

 Forholdet til forskningsdrevet innovasjon og utvidelse til andre tematiske 
områder og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 Hvordan samarbeidet mellom Helsedirektoratet, RHFene, InnoMed og 
virkemiddelapparatet har fungert.  Hva har fungert tilfredsstillende og hva 
har ikke fungert tilfredsstillende? Hvilke tiltak kan iverksettes for å styrke 
arbeidet? Bør andre aktører delta i arbeidet for å nå de nasjonale 
målsettingene innenfor innovasjon i helse- og omsorgssektoren? 

 Hvorvidt andre fokusområder bør styrkes i satsingen enn de som er 
foreslått gjennom Innovasjonsmeldingen, herunder offentlige innkjøp. 

 Satsingens lengde. 
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2.2 Evalueringens elementer 

I dette avsnittet følger en beskrivelse av DAMVAD og Oslo Economics 
evalueringsmodell, som er anvendt i denne evalueringen, se figur 1.  

Evalueringen er en innsatsevaluering hvor vi ser på formålet (element 
1 i figuren), implementeringen i henholdsvis virkemidler, organisering 
og styring av innsatsen og en rekke prosjekter og aktiviteter (element 
2) og effekten av innsatsen (element 3). Fokus er således på å vurdere 
innsatsens virkning med henblikk på å utforme anbefalinger (element 
4), som kan fremme læring og danne bakgrunn for en justering av 
innsatsen. I valget av evalueringsmetode legges det vekt på læringen 
på tvers av prosjektene i satsingen og å skape rom for 
erfaringsutveksling.  

Figur 2.1: Evalueringsmodell 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. 

 

Evalueringsmodellen er ytterligere operasjonalisert i en rekke 
evalueringsspørsmål, som knytter seg til hver av de fire fasene i 
evalueringen og som tar høyde for særlige forhold ved behovsdrevet 
innovasjon og de involverte aktørene.   

Nedenfor presenteres evalueringsspørsmålene fordelt på 6 
hovedtemaer. 

Hovedtema 1: Fremstår formålet med satsingen klart og underbygget?  

• Er satsingen godt forankret i nasjonale planer og strategier for 
helsesektoren?  

• Har avgrensningen til behovsdrevet innovasjon, IKT og medisinsk-teknisk-
utstyr, og spesialisthelsetjenesten vært hensiktsmessig?  

• Hvilket tidsperspektiv er rimelig når man skal vurdere oppnådde resultater 
med satsingen? 

 

Hovedtema 2: Er virkemidlene hensiktsmessige? 

• Understøtter virkemidlene i satsingen i tilstrekkelig grad de karakteristika 
som kjennetegner behovsdrevet innovasjon? 

• Utfyller virkemidlene hverandre?  

• Er det begrensninger i selve virkemiddelapparatet for å nå målene? 

• Er potensialet for samordning mellom virkemidlene/virkemiddelapparatet 
fullt utnyttet?  

 

 Hovedtema 3: Hvordan har organisering og styring av satsingen vært?  

• Er departementenes (NHD og HOD) og Helsedirektoratets koordinering og 
styring av innsatsen tilstrekkelig i forhold til målene med satsingen? 

• Er satsingen formelt og reelt er forankret og følges opp hos aktørene 

Virkemidler Organisering og styring Projekter og aktiviteter

1. Formål:

Rationalet for etableringen 
af indsatsen 

3. Effekter:

Kort sigt og lang sigt

2. Udmøntning

4. Opfølgning: Anbefalinger og rapport
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(InnoMed, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og 
RHFene)? 

• Hvordan fungerer samarbeidet og rolle- og arbeidsdelingen mellom de 
respektive aktørene, og hva fungerer tilfredsstillende og ikke?  

 

Hovedtema 4: Prosjekter og aktiviteter 

• Hvilke prosjekter og aktiviteter er som igangsatt som en del av satsingen?  

• Hvilke type av aktiviteter og prosjekter er igangsatt i forhold til hva en 
burde forvente ved etablering av satsingen? 

• Hvordan er omfanget av aktiviteter og prosjekter i forhold til hva en burde 
forvente ved etablering av satsingen? 

 

Hovedtema 5: Effekter  

• Hva slags effekter er oppnådd av aktivitetene og prosjektene på kort og 
lang sikt? 

• Bidrar satsingen alt i alt til måloppnåelse i forhold til nasjonale strategier og 
planer? 

• Hvordan vurderes effektene av aktiviteter og prosjekter i forhold til hva en 
burde forvente ved etablering av satsingen? 

 

Hovedtema 6: Oppfølging av satsingen på innovasjon  

• Hvilke overordnede endringer i skal til for å øke utbytte av satsingen på 
innovasjon? 

• Hva er viktig å videreføre? 

• Bør man vurdere andre virkemidler, annen organisering eller 
rollefordeling mellom aktørene? 

• Bør ordningen utvides til også å omfatte forskningsdrevet innovasjon slik 

som planlagt?  

• Bør andre fokusområder enn de som har vært hittil styrkes? 

• Bør andre aktører involveres? 

• Hva bør være satsingens lengde? 
 

 

2.3 Evalueringens datagrunnlag 

Evalueringen bygger på et omfattende kvalitativt og kvantitativt 
datagrunnlag. Utover dette er det i evalueringen gjennomført en 
avsluttende workshop med henblikk på å drøfte evalueringsresultater 
samt anbefalinger. 

I boksen nedenfor er en kort beskrivelse av evalueringens 
datagrunnlag. I bilag 1 er en nærmere redegjørelse for datagrunnlag og 
metode for evalueringen. 

 

Evalueringen bygger på følgende datagrunnlag: 

 Desk research av satsingens styringsgrunnlag, herunder 
stortingsmeldinger, strategier, årsrapporter 

 Statistikk over prosjekter i satsingens prosjektportefølje 

 Ca. 25 kvalitative intervjuer blant sentrale aktører i tilknytning til 
satsingen 

 Selvevaluering blant sentrale aktører i satsingen, herunder 
virkemiddelaktørene 

 Spørreskjemaundersøkelse blant deltakere i prosjekter under 
satsingen 

 Workshop med deltakelse av ca. 20 sentrale aktører i tilknytning til 
satsingen 
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3 Om satsingen

3.1 Satsingens formål 

Endringer i befolkningens sykdomsbilde, demografiske endringer, 
utviklingen av nye behandlingsmetoder og medisinsk teknologi, 
eskalerende kostnader, samt økt fokus på pasientsikkerhet og kvalitet, 
gjør at helse- og omsorgstjenesten må utvikles kontinuerlig. Det er 
behov for forskning, utvikling og implementering av nye produkter, 
tjenester, behandlingsprosesser og organisasjonsformer knyttet til 
hele pasientforløpet (forebygging, diagnostisering, behandling og 
rehabilitering) slik at tilgjengelige ressurser kan utnyttes best mulig. 

Dette forutsetter at helsetjenesten bedrer innovasjonsevnen gjennom 
å bli mer nyskapende og krevende som kunde. Videre krever det 
kompetente leverandører, samordnet virkemiddelapparat og at 
aktørene samordner ressursbruken. 

I 2007 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet derfor å styrke innovasjon og 
kommersialisering i helsesektoren gjennom en felles nasjonal satsing 
på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling med fokus på IKT og 
medisinsk-teknisk utstyr (Nasjonal helseplan 2007-2010). Viktige 
aktører i satsingen skulle være de regionale helseforetakene, InnoMed, 
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.   

Formålet med satsingen er: 

”... å styrke innovasjon og kommersialisering i helsesektoren gjennom 
en fem-årig satsing på behovsdrevet innovasjon...” 

  Kilde: Nasjonal helseplan 2007-2010 

 

Satsingen omfattede tiltak for å stimulere til arenaer og møteplasser 
mellom leverandørindustrien, helsesektoren og virkemiddelapparatet 
samt en styrking av ordningen med offentlige forsknings- og 
utviklingskontrakter (OFU) til helseformål. 

I innovasjonsmeldingen i 2008 ble satsingen foreslått utvidet til å 
omfatte hele helse- og omsorgssektoren, og både behovsdrevet og 
forskningsdrevet innovasjon, samt utvidet til 10 år, forutsatt en positiv 
halvveisevaluering.  

For å følge opp satsingen inngikk aktørene; de regionale 
helseforetakene, Helsedirektoratet, InnoMed, Innovasjon Norge og 
Norges forskningsråd i 2008 en nasjonal samarbeidsavtale med formål 
om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig. 

For å operasjonalisere satsingen har Samarbeidsavtalens 
koordineringsutvalg utarbeidet en tiltaksplan. Planen foreslår en serie 
tiltak som utvalget mener er avgjørende for å innfri suksesskriteriene 
for å løse ut potensialet for offentlig og privat verdiskaping i helse- og 
omsorgssektoren. Noen tiltak kan løses på kort sikt mens andre vil 
kreve mer langsiktig innsats. Tiltakene kan betraktes som en meny av 
muligheter for en offensiv satsing på helse, innovasjon og 
næringsutvikling. 

 

3.2 Aktørene i satsingen 

Satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren ble igangsatt i 2007 og løper frem til 2011. Med 
samarbeidsavtalen mellom Helsedirektoratet, InnoMed, de regionale 
helseforetakene, Norges forskningsrådet og Innovasjon Norge ble 
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satsingens sentrale aktørers roller og bruk av virkemidler presisert og 
fastlagt. Av avtalen forplikter aktørene seg til å benytte bestemte 
støtteformer, og utvikle samarbeide og samspill mellom dem. 
Samarbeidsavtalen klarlegger hvilke virkemidler og aktiviteter 
aktørene forventes å benytte seg av. 

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for koordinering og 
oppfølgning av satsingen blant aktørene. Samarbeidsavtalen presiserer 
at det etableres et koordineringsutvalg under Helsedirektoratet med 
ansvar for konkretisering og oppfølging av satsingen. 

Innovasjon Norge skal bidra med metoder, arenaoppbygging og 
finansiering av prosjekter hos oppstartende og etablerte virksomheter. 
Innovasjon Norge skal sørge for involvering av næringsliv i 
innovasjonsprosesser i helsesektoren. Offentlige forsknings- og 
utviklingskontrakter (OFU) og Industrielle forsknings- og 
utviklingskontrakter (IFU) skal være sentrale virkemidler i satsingen. 
Utover dette skal Innovasjon Norge bidra med andre virkemidler blant 
annet i forhold internasjonalisering. Gjennom utnyttelse av 
innovasjonspotensialet skal Innovasjon Norge øke innovasjon i 
enkeltbedrifter og klynger av bedrifter samt innhente kunnskap fra 
andre land om helseinnovasjon. 

Norges forskningsråd skal ifølge samarbeidsavtalen finansiere ny 
forskningsbasert kunnskap og behovsinitiert og forskningsdrevet 
innovasjon på helseområdet. Forskningsrådet skal bidra til å styrke 
nettverk for innovasjon og forskning samt rådgi i internasjonalt 
samarbeid. Avtalen klarlegger at Forskningsrådet forventes å benytte 
brukerstyrt innovasjonsprosjekter(BIP), støtte gjennom 
kommersialiseringsprogrammet FORNY samt støtte til forskning og 
utvikling i virksomheter gjennom SkatteFUNN programmet. 

 

 

InnoMed skal i følge samarbeidsavtalen; 

 stimulere til arenaer og møteplasser mellom helsetjenesten, 
næringslivet og virkemiddelapparatet. 

 utføre behovskartlegging og identifisering av flaskehalser 
innenfor satsingens fokusområder 

 bidra til nasjonal innretning og god forankring av prosjektene i 
helsesektoren  

 finansiere forprosjekter og nettverk  

InnoMed er ikke i samme forstand som Norges forskningsråd og 
Innovasjon Norge en virkemiddelaktør hvor det er mulig å søke om 
midler til innovasjonsprosjekter. InnoMed er et kompetansenettverk 
(program) for behovsdrevet innovasjon – en fasilitator - som er 
finansiert av HOD/ Helsedirektoratet og Innovasjon Norge.  

InnoMeds rolle er tredelt: 

 Forankre og stimulere til økt satsing på behovsdrevet 
innovasjon i helsesektoren gjennom møteplasser og 
oppsøkende virksomhet. 

 Identifisere og iverksette behovsdrevene 
innovasjonsprosjekter gjennom møteplasser, forstudier og 
forprosjekter med mål om etablering av OFU-
/hovedprosjekter. 

 Være et kompetansemiljø for behovsdrevet innovasjon i 
helsesektoren gjennom utprøving av metoder og utvikling av 
verktøy, kompetanseoppbygging, nettverksbygging og 
kunnskapsformidling. 

Senterets kompetansenettverk jobber ”gratis” på vegne av og i 
samarbeid med helseforetak, kommuner og bedrifter for å bringe frem 
behovsdrevne innovasjonsprosjekter i en tidlig fasegjennom 
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identifisering, forankring, behovskartlegging, markedsvurdering, 
konseptutvikling og etablering av konkrete utviklingsprosjekter.   

De regionale helseforetak (RHFene)skal bidra til et kontinuerlig og 
forsterket fokus på innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse og 
endringer i samarbeide med forskningsmiljøer og næringsliv. RHFene 
skal medvirke til samarbeid om prosjekter med virkemiddelaktørene 
og stille kompetanse til rådighet for disse. Utover dette skal RHFene 
søke å etablere felles innovasjonsprosjekter av nasjonal karakter på 
tvers av helseforetakene. RHFene skal ha et tett samarbeid med 
teknologi- og kommersialiseringskontorene (TTOene) og InnoMed om 
tiltak under satsingen.  

 

3.3 Satsingens karakter 

En viktig bakgrunn for departementene for å sette i gang satsingen er 
at innovasjon skal bidra til at de overordnede målsettingene i helse- og 
omsorgssektoren nås. De overordnede målene er knyttet til økt 
offentlig verdiskapning i form av økt kvalitet, bedre tilgjengelighet, 
bedre samhandling mellom tjenestenivåene, kostnadsbesparelser 
og/eller høyere effektivitet i helse- og omsorgssektoren.  I tillegg er det 
en viktig del av satsingen å stimulere næringsutvikling relatert til 
helseområdet. Med andre ord tar satsingen utgangspunkt i ambisiøse 
mål. 

En satsing kan i utgangspunktet innrettes på ulike måter avhengig av 
hva slags ”verktøy” som følger satsingen. I figur 3.1 har vi enkelt 
illustrert ulike grupper av slike verktøy. En satsing kan eksempelvis 
styres gjennom overordnede styringssignaler og finansiering eller 
kompetansebygging eller andre kombinasjoner av verktøy. 

Satsingen på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren er det vi 
kan kalle en ”myk” satsing. I dette legger vi at satsingen på et 
overordnet nivå fra departementenes side:  

 Er basert på styringssignaler som oppfordrer (pålegger) til 
koordinering, møteplasser og omprioritering av ressursbruk 
innenfor eksisterende virkemidler og rammer 

 Gir svak grad av incentiver til adferdsendringer (utover krav 
om rapportering) 

 Ikke følges av egne finansielle ressurser 

Det betyr at satsingen stiller store krav til eierskap hos de involverte 
aktørene, og at aktørene i stor grad selv evner å prioritere innsats til 
dette området. For en ambisiøs satsing er dette en relativt krevende 
innretning. Evalueringen av satsingen må ses i lys av dette. 

 

Figur 3.1 Ulike mekanismer og virkemidler  

 

 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. 
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3.4 Satsingens støtteformer – flere nivåer i satsingen 

Styringsgrunnlaget for satsingen har gitt retningslinjer for hvilke 
virkemidler hos virkemiddelaktørene som skal involveres i satsingen. I 
satsingens samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet, de regionale 
helseforetakene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og InnoMed er 
det ytterligere konkretisert hvilke støtteformer aktørene forventes å 
benytte i satsingen. En ytterligere konkretisering samt en ytterligere 
forpliktelse til å benytte virkemidlene i satsingen er etablert i 
aktørenes Tiltaksplan. 

Tilsammen har dette gitt rammen for hvilke virkemidler vi anser som 
relevante innenfor satsingen. Det er imidlertid, som vi skal se, forskjell 
på hvor tett knyttet virkemidlene er til satsingen. Vi mener likevel at 
det er et viktig grunnlag for evalueringen å ha et samlet overblikk over 
de sentrale virkemidlene som formelt er utpekt som viktige i forhold til 
satsingen.  

Samlet sett viser kartleggingen av støtteformerne at de involverte 
virkemiddelaktørene i satsingen innenfor satsingens levetid har 
bevilget midler til i alt 491 prosjekter. Prosjektene utgjør en samlet 
bevilling på litt over 1,1 milliard NOK. 

Vi kan skille mellom kjerneprosjekter ift. satsingen og prosjekter med 
begrenset relasjon til satsingen. Tabellen nedenfor viser hvordan 
prosjekter fordeler seg på virkemiddelaktører, samt hvordan 
prosjektene plasseres i forhold til satsingens kjerne og prosjekter med 
begrenset relasjon til satsingen. 

 

 

Tabell 3.1 Oversikt over satsingen og støtteformer 

Aktør   Virkemiddel  Relasjon til satsingen Antall 
prosjekter  

Bevilget beløp 
(mill. kr.)  

InnoMed  Forstudier og 
forprosjekter  

Kjerne  50 21 

Veiledning og 
rådgivning  

Kjerne 7 0 

Innovasjon 
Norge  

OFU  Kjerne 103 107 

IFU  Kjerne 73 102 

Norges 
forskningsråd  

BIP  Begrenset relasjon 67 422 

SFI  Begrenset relasjon 4 316 

FORNY  Begrenset relasjon 54 81 

SkatteFUNN  Begrenset relasjon 133 81 

Totalt   491 1.130 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. Basert på oversikt over prosjekter fra InnoMed, Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet. 

Grunnlaget for behovsdrevet innovasjon er som hovedregel en kobling 
mellom de som har kjennskap til de nyeste teknologier, forskning og 
kunnskap på den ene siden og profesjoner f.eks. sykepleiere, 
ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med helse i 
hverdagen og kjenner behovene for nye løsninger på den anden side. 
Det er gjennom kobling av aktører at løsninger utvikles, prøves og 
gjøres anvendelsesorienterte med henblikk på å sikre økt kvalitet og 
tilgjengelighet i oppgaveløsningen og for pasienter og borgere. Det 
forutsetter virkemidler som skaper møteplasser, sprer kunnskap og 
læring og forankrer innovasjon i profesjonenes praksis. Det er bl.a. den 
rollen InnoMed er tiltenkt i satsingen. 
 
Dertil kommer ønsket om å kommersialisere produkter og løsninger 
for på den måten å bidra til veksten i samfunnet. Det forutsetter helt 
andre virkemidler som fokuserer på patentering, lisensiering og 
produktutvikling, og hvor samspillet mellom private virksomheter og 
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forskning er avgjørende. Det er den rollen både Innovasjon Norge og 
Norges forskningsråd spiller i satsingen.  
 
Tabell 3.2 nedenfor viser innholdet i de virkemidlene som kan knyttes 
til satsingen. Tabellen viser at aktørene benytter forskjellige 
virkemidler og henvender seg til forskjellige aktører.  

Dette betyr også at virkemidlene har forskjellige fokus på involvering 
av brukere og behov i helsesektoren. Tabellen viser at det er en høy 
grad av kompleksitet i satsingen ettersom en vellykket implementering  
forutsetter samspill mellom de forskjellige aktørene og virkemidler, og 
stiller krav til forskjellige effekter.  
 
 

Tabell 3.2 Støtteformer under satsingen 

Norges Forskningsråd Formål Mottaker fokus Krav i forhold til inndragelse av 
brukere og innovasjon 

BIP 

Brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter 

Brukerstyrt innovativ forskning skal stimulere til FoU-satsing i 
næringslivet.  

 

Brukerstyrte innovasjonsprosjekter er rettet direkte mot 
bedrifter som vil utvikle sin egen bedrift eller næring. Det er 
bedriften(e) som legger premissene, men prosjektet må 
gjennomføres i samarbeid med et eller flere FoU-miljø. 

Det forutsettes minst 50 prosent 
egeninnsats og/eller 
medfinansiering fra næringslivet. 

SFI 

Sentre for 
forskningsdrevet 
innovasjon 

Styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært 
samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående 
forskningsmiljøer. Utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på 
områder som er viktige for innovasjon og verdiskapning. 

Forskningsintensive bedrifter og fremstående 
forskningsmiljøer. 

Det forutsettes samfinansiering 
mellom bedrifter, vertsinstitusjon 
og forskningsrådet. Bedrifter må 
delta aktivt i senterets styring, 
finansiering og forskning. 

SkatteFUNN 

Skattefritak for forskning 
og utviklings aktiviteter 

SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping 
og innovasjon i norsk næringsliv. Støtten gir en risikoavlastning til 
prosjekter i form av tilskudd eller skattefradrag. 

Målgruppen er alle skattepliktige bedrifter i Norge som 
driver forsknings- og utviklingsaktivitet i henhold til 
retningslinjene i EØS for forskning og utvikling. 
Enkeltmannsforetak kan også benytte seg av ordningen, 
men den er i hovedsak beregnet på firmaer som har 
personalkostnader. 

 

FORNY 

Kommersialisering av 
forskningsresultater 

Bidra til økt verdiskapning i Norge gjennom kommersialisering av 
forskningsresultater. 

 

 

 

Fokus på universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og 
universitetssykehus 
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Norges Forskningsråd Formål Mottaker fokus Krav i forhold til inndragelse av 
brukere og innovasjon 

Innovasjon Norge    

OFU 

Offentlige forsknings- og 
utviklingskontrakter 

Skal bidra til å bygge opp norsk næringslivs produktspekter og teknisk 
kompetanse og på denne måten gjøre næringslivet mer 
konkurransedyktig.  Samtidig skal det bidra til å effektivisere offentlig 
forvaltning. 

Prioriterer norske små og mellomstore leverandørbedrifter 
med kompetanse, ressurser og kapasitet til å utvikle nye 
produkter, løsninger eller tjenester for en kundebedrift 
eller offentlig virksomhet.  

Må representere et vesentlig 
innovasjonsløft. Krever en balansert 
arbeidsinnsats mellom leverandør 
og kunde. 

IFU 

Industrielle forsknings- og 
utviklingskontrakter 

Skal bidra til et nært utviklingssamarbeid mellom kunde og 
leverandørbedrift for bl.a. å gi økt kompetanse, større nettverk og lavere 
utviklingskostnader. 

Tilskuddsordning for utviklingen av små og mellomstore 
norske bedrifter, som leverandører til større bedrifter 
lokalisert i Norge eller i utlandet.   

En balansert arbeidsinnsats mellom 
leverandør og kunde. 

InnoMed    

Forprosjekter Behovskartleggingen, kartlegging av marked og søk etter 
industripartnere spisses deretter. Et forprosjekt inneholder i tillegg en 
idé-/konseptutviklingsfase hvor man skisserer mulige løsninger på de 
kartlagte behovene. InnoMed har en bred tilnærming til 
innovasjonsprosjektene – både tjenesteutvikling og teknologiutvikling – i 
en tidlig fase av innovasjonsprosessen. 

Helseforetak og/eller kommuner.  

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Basert på data fra Innovasjon Norge, InnoMed og Norges forskningsråd samt 
beskrivelser av støtteformer. 

 

3.5 Innovasjon i helsesektoren 

Innovasjon i helsesektoren er strengt tatt ikke et nytt fenomen. Det 
har foregått innovasjon i helsesektoren gjennom hele sektorens 
eksistens i form av nye produkter, tjenester og prosesser. 
Innovasjonene har oppstått med utspring i ulike kilder, ulike aktører, 
ulike prosesser og på ulike fronter.  

Et stort nordisk statistikk-prosjekt - MEPIN (Measuring Public 
Innovation) har nettopp i en foreløpig pilotstudie vist at det er en  

betydelig innovasjonsaktivitet i offentlig sektor i de nordiske landene, 
herunder i landenes helsesektor, se figur 3.1. Det varierer på tvers av 
landende hvilke typer innovasjon som er mest fremtredende. I Norge 
har det vært mest fokus på prosessinnovasjon og organisatorisk 
innovasjon, mens det f.eks. i Danmark har vært produktinnovasjon. 
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Figur 3.2: Innovasjon i helsesektoren i de nordiske landene. Andel 
(sykehusavdelinger) med forskjellige former for innovasjon, 2008-2009  

 

Kilde: DAMVAD, MEPIN (Nordisk prosjekt om innovasjon i offentlig sektor), 2011. 

Det som særpreger innovasjon i helsesektoren er imidlertid at det frem 
til nyere tid ikke har vært en systematisk forståelse av eller fokus på 
innovasjon. 

For det første har begrepet innovasjon ikke vært et begrep vi 
assosierer med helsesektoren eller offentlig sektor for den del. 
Innovasjon har vært et begrep vi først og fremst forbinder med 
kommersiell næringsaktivitet og næringsutvikling. De innovasjons-
prosessene som har foregått i helsesektoren har i sterkere grad blitt 
referert til som utviklingsprosesser av ulike slag uten at de er 
forbundet med innovasjon. 

For det andre er helsesektorens primæroppgave å drive 
pasientbehandling. Selv om utvikling og forbedring av produkter, 
tjenester og prosesser hele tiden har vært et ledd i pasientbehandling 
har sektoren ikke hatt en systematisk tenkning rundt hvordan ideer til 
videreutvikling eller innovasjoner kan stimuleres, effektivt 

systematiseres, viderebearbeides og implementeres hverken innenfor 
enkeltvirksomheter eller i sektoren som helhet. 

I Innovasjonsmeldingen (St.meld.nr.7; Et nyskapende og bærekraftig 
Norge) defineres innovasjon som; "en ny vare, en ny tjeneste, en ny 
produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er 
lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape 
økonomiske verdier." I helse- og omsorgssektoren vil innovasjon kunne 
måles i økonomiske verdier som skapes gjennom økt kvalitet, økt 
effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos ansatte, pasienter 
og pårørende. 

Innovasjon er viktig som virkemiddel for å nå de helsepolitiske målene 
om å skape gode og dynamiske helse- og omsorgstjenester. Gjennom 
utvikling og implementering av nye produkter, tjenester, 
behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer knyttet til hele 
pasientforløpet (forebygging, diagnostisering, behandling og 
rehabilitering) er målsettingen økt kvalitet og økt effektivitet i 
helsetjenesten. 

Økningen i antall eldre med kroniske sykdommer og/eller livs-
stilsykdommer som kols, demens, slag, kreft, diabetes og psykiske 
lidelser vil føre til en kraftig vekst i behovet for helse- og omsorgs-
tjenester i årene som kommer, samtidig som det blir relativt færre 
yrkesaktive. Dette representerer betydelige utfordringer både for den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten i 
årene som kommer. 

3.5.1 Utfordringer for innovasjon i helsesektoren 

I de senere årene er det satt betydelig mer fokus på verdien av 
innovasjon i offentlig sektor generelt og i helsesektoren spesielt. 
Systematisk arbeid med innovasjon vil gi gevinster for pasientene, 
helsesektoren og for samfunnet.  
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Den tidligere omtalte nordiske MEPIN-undersøkelsen peker på 
følgende utfordringer og barrierer for innovasjon i offentlig sektor, se 
figur 3.2 nedenfor: 

 Politiske barrierer, f.eks. manglende økonomiske insentiver i 
en politisk drevet organisasjon med politiske mål. 

 Interne barrierer, f.eks. tidsmangel, manglende kompetanser 
og insentiver for den enkelte medarbeider og leder. 

 Eksterne barrierer, f.eks. lite fleksible regler for offentlig-
privat samspill og få innovative innkjøpere. 

 Organisatoriske barrierer, f.eks. nullfeilskultur og manglende 
samspillskultur på tvers av institusjoner. 

Det er forskjell på hvordan barrierer for innovasjon i offentlig sektor 
oppfattes på tvers av de nordiske landene. I Norge oppleves det å 
være færre barrierer i forhold til de øvrige nordiske landene. 

MEPIN-prosjektet peker på  at helseområdet er et av de områdene 
hvor det generelt oppleves flest barrierer for innovasjon i offentlig 
sektor. Dette er felles for alle de nordiske landene. En vesentlig årsak 
til dette kan være at helseområdet er et ytterst komplekst område, og 
at det er et av kjerneområdene i offentlig sektor. Området involverer 
mange aktører på mange nivåer i offentlig sektor. Området er også 
sterkt regulert, noe som kan gi mange hindringer for innovasjon. 

 

Figur 3.3: Barrierer for innovasjon i den offentlige sektor 

 

Kilde: DAMVAD, MEPIN (Nordisk prosjekt om innovasjon i den offentlige sektor), 2011. 

 

Nasjonal Helseplan 2007-2010 fremhever mangel på samhandling 
innad og mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenester som kanskje den største utfordringen 
helsetjenesten står overfor, med høye kostnader for helsetjenesten og 
unødige lidelser og problemer for pasienter og pårørende. For å møte 
disse utfordringene har helse- og omsorgssektoren behov for 
innovasjon gjennom nye teknologiske løsninger og nye organisatoriske 
løsninger for bedre og mer effektiv pasientbehandling og drift. 

En satsing på innovasjon i helsesektoren bygger dermed på en relevant 
plattform.  
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3.5.2 Stort internasjonalt fokus på innovasjon i helsesektoren 

Det er også internasjonalt et stort fokus på innovasjon i helsesektoren. 
Det gjelder bl.a. i OECD, EU og i nordisk regi. OECD peker f.eks. på, i 
deres prosjekt om ” Promoting Innovation – Promoting Health”, at det 
er et stort potensiale for å stimulere innovasjon i helsesektoren, hvis 
det skapes de rette rammene for samarbeid mellom aktørene i 
sektoren (f.eks. sykehus, forskningsinstitusjoner, regionale og 
nasjonale myndigheter og bedrifter). OECD peker også på at det finnes 
et bredt spekter av politiske virkemidler til å understøtte innovasjonen 
i helsesektoren (herunder f.eks. finansielle, nettverks-skapende og 
dagsordenskapende)1. 

EU har også satt innovasjon og forskning på helseområdet i sentrum av 
sin nye innovasjonsstrategi. EU har pekt på helsesektoren som et av de 
viktigste områdene hvor det finnes ”grand challenges” som må møtes 
gjennom økt innovasjon, forskning og internasjonalt samarbeid2. 
Helsesektoren forventes å ha en betydelig plass i EUs 8 rammeprogram 
for forskning, innovasjon og teknologiutvikling, hvor det vil bli lagt 
stort fokus på ”grand challenges”. EU peker på at et løft i innovasjon i 
helsesektoren dels vil kunne bidra til å løse viktige utfordringer 
innenfor helseområdet og også bidra til å styrke konkurranseevnen i 
Europa, f.eks. overfor USA og vekstland som Kina, India, Brasil osv. 

I Nordisk regi er det bl.a. gjennomført en studie av helseinnovasjon i 
de nordiske landene, hvor konklusjonen er, at det på tvers av nordiske 
land utvikles mange nye produkter og prosesser for å imøtekomme 
utfordringer i helsesektoren. Det er likevel en rekke barrierer innenfor 

                                                           
1
 Promoting Innovation – Promoting Health, OECD, 2007  

2
 Europe 2020 Flagship Initiative, Innovation Union, EU-Kommissionen, 2010 

helseinnovasjon, spesielt relatert til utbudsregler, som forhindrer 
kunnskap fra innovasjonsprosjekter til å bli utbredt på markedet3. 

3.5.3 Behovsdreven vs. forskningsdreven innovasjon 

Selv om satsingen har fokus på behovsdreven innovasjon i 
helsesektoren, så har det ikke utelukket at forskningsdrevet innovasjon 
også spiller en rolle i satsingen. Det er interessant sett i lys av at 
regjeringen i en stortingsmelding (St. meld. nr. 7 (2008-2009)), som 
oppfølging på helsesatsingen i 2007, har gitt uttrykk for å utvide 
satsingen til også å omfatte forskningsdreven innovasjon.  

Valget av virkemidler i satsingen medvirker i seg selv til å understøtte 
de to formene for innovasjonsprosesser. Eksempelvis har virkemidlene 
fra Norges forskningsråd naturligvis fokus på den forskningsdrevne 
innovasjonen, men samtidig har de også et eksplisitt fokus på det 
behovsdrevne. Men hva ligger det i begrepene ”behovsdrevet 
innovasjon” og ”forskningsdrevet innovasjon”? 

Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukernes 
erkjente og ikke-erkjente behov, se markedspotensialet, finne 
teknologi og samarbeidspartnere som kan dekke det faktiske behovet 
og forstå hvordan teknologi kan anvendes på nye måter. Hensikten er 
å avdekke og bruke kunnskap om brukerens behov til å utvikle og 
implementere rette produkter og tjenester. Overordnet handler 
behovsdrevet innovasjon om å treffe markedet riktig, og minimere 
forretningsrisikoen. 

Forskningsdrevet innovasjon handler om å bygge opp og utnytte ny 
forskningsmessig kunnskap og omsette forskningsresultater til nyttige 
produkter, tjenester eller måter å organisere virksomheten på. 

                                                           
3
 Health Innovation in the Nordic Countries – Public Private Collaboration, utarbeidet 

av DAMVAD og Oslo Economics for Nordisk Ministerråd 2010 
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Forskningsdrevet innovasjon springer gjerne ut fra bedrifters 
forskningsavdelinger og forskningsinstitusjoner, som ofte bruker 
mange år på å utvikle nye teknologiprodukter, tjenester eller 
organisasjonsformer. Et nytt legemiddel, ny sensorteknologi, nye 
plastmaterialer og IKT-baserte tjenester baseres ofte på 
forskningsdrevet innovasjon. 

Disse to innovasjonstilnærmingene utfyller hverandre og står ikke i 
motsetning til hverandre. Det øker verdien på alle innovasjoner når de 
utvikles tett opp mot eksisterende eller kommende behov. I tillegg kan 
forskning i sterk grad bidra til å gjøre innovasjonsprosesser bedre ved å 
hente inn og tilpasse helt ny relevant kunnskap. Formålet er å gjøre 
innovasjonene mer robuste og øke verdiskapingen ytterligere. 

Tabellen 3.3 nedenfor er et resultat av tidligere undersøkelser 
gjennomført av DAMVAD4, men er interessant i denne sammenheng 
fordi den fremhever karaktertrekk ved behovsdrevet innovasjon som 
virkemidlene i satsingen skal være med på å understøtte. 

I forhold til behovsdreven innovasjon, er det bl.a. viktig å fange opp 
mindre lokale og kanskje i utgangspunktet inkrementelle ideer, og 
utvikle og modne dem til bærekraftige løsninger. Det betyr også at det 
stilles forskjellige ledelsesmessige krav til å understøtte behovsdrevet 
innovasjon sammenlignet med forskningsdrevet innovasjon, blant 
annet knyttet å involvere medarbeidere og få skapt insentiver bredt i 
organisasjonen. 

Når man velger virkemidler til en satsing betyr det også at det er 
forskjellige politikkutfordringer som skal understøttes: henholdsvis 
koblinger mellom forskning og bedriftslivet for å skape rom for at 

                                                           

4
  Bl.a. DAMVAD: Praksisnær innovation for LO, 2010.  

medarbeiderne og brukerne involveres i innovasjonsprosessene og å 
spre kunnskap om hvordan man best designer slike prosesser. 

Tabell 3.3: Forskjellige former for innovasjon 

 Forskerdrevet innovasjon  Behovsdrevet innovasjon 

Opprinnelse  • Drives av teoretiske og 

erkjennelsesmessig behov 

• Drives av praksisorienterte 

behov 

Effekt • Økt teknologi innhold i prosess 

eller produksjon 

• Økt kvalitet og verditilvekst 

• Anvendelsesorientering av 

produkt eller prosess 

• Økt kvalitet og verditilvekst 

Type  • Få nye ideer (radikale) 

• Kodifiserbar og generelt 

appliserbar  

• Kompleks, langsom og 

kostnadstung  

• Flere små ideer 

(inkrementelle) 

• Lokale applikasjoner 

• Kilder til besparelser 

• Enkle, hurtigere og billigere å 

utvikle  

Organisering  • Sentralisert/fokusert på 

enkelte forskere 

• Innovasjonsavdelinger/grupper 

genererer, utvikler og 

implementerer ideer  

• Desentralisert/bred 

involvering av medarbeidere 

• Medarbeidere bredt 

genererer, utvikler og 

implementerer ideer.  

 

Ledelsesutfordring  • Å skape effektiv 

kunnskapsledelse av 

forskningsmedarbeidere og 

understøtte hele 

forretningsstrategien.  

• Å få systematisert 

innovasjonsprosesser og 

skapt insentiver bredt i 

organisasjonen for 

innovasjon.  

Politikkutfordring  • Å koble forskning til 

næringslivet  

• Å skape rom til å involvere 

medarbeidere, og kunnskap 

om hvordan  

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. 
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4 Vurdering av satsingens formål, forankring og avgrensning

I dette kapitlet evaluerer vi satsingens formål, forankring og avslutning. 
Vi vurderer særlig om satsingen og formålet med satsingen framstår 
som tydelig, og om satsingens innretning og tidsperspektiv har vært 
hensiktsmessig. I tillegg vurderer vi hvordan satsingen er forankret i 
forhold til aktørenes strategiske dokumenter, styringsdokumenter og 
virksomhets- eller handlingsplaner. 

Evalueringen viser at formålet fremstår relativt klart, men det er noen 
uklarheter i definisjonen av begrepet behovsdrevet innovasjon. 
Satsingens avgrensning i fokus har til dels fungert i form av økt fokus 
på IKT og medisinsk-teknisk utstyr i spesialhelsetjenesten. Fokus på 
behovsdrevet innovasjon har også medvirket til at de kommunale 
helsetjenestene er dratt inn i satsingen. Hva gjelder tidsperspektivet 
vurderes fire år å ha hatt avgjørende betydning i form av at det har 
ført til adferdsendringer, men at det er behov for en forlengelse for å 
opprettholde trykket og sikre en tilstrekkelig koordinering og 
forankring av innsatsen. 

 

4.1 Vurdering av satsingens formål 

Generelt sett framstår myndighetenes formål med satsingen som klart. 
Myndighetene bestiller innovasjon i helsesektoren ved å utpeke 
innovasjon som en oppgave som skal løses. Imidlertid er det sider ved 
formuleringen av satsingen som skaper uklarheter i hvordan satsingen 
tolkes av aktørene i helsesektoren. Det dreier seg om:  

Hva er innovasjon? Innovasjon som begrep er fremmed, og det er 
krevende å omsette innovasjon til praksis. Satsingen gir i formålet 
ingen føringer på, hva innovasjon er, eller hvordan det skal omsettes til 

praksis. Satsingen overlater til aktørene i helsesektoren å forme 
forståelsen av dette. 

Hva er behovsdrevet innovasjon? En videreføring av spørsmålet om 
innovasjon er spørsmålet om, hva behovsdrevet innovasjon innebærer. 
Behovsdrevet innovasjon benyttes som begrep for å skille 
innovasjonene fra forskningsdrevet innovasjon. I satsingen har 
behovsdrevet innovasjon av aktørene i helsesektoren blitt tolket mer 
som brukerdrevet innovasjon i betydningen at innovasjonsideene 
stammer fra de praktiske hverdagssituasjonene i helsesektorene, se 
tabell 3.3 i kapittel 3. Imidlertid har vi gjennom evalueringen inntrykk 
av at det ikke nødvendigvis er en omforent og felles forståelse av hva 
som menes med de ulike innovasjonsformene eller implikasjonene av 
dette. Dette skaper uklarhet om prioriteringen. Denne uklarheten har 
neppe påvirket arbeidet i satsingen, men en avklaring av dette kan 
være en måte å tydeliggjøre fokus og øke forståelsen av hva som 
driver innovasjon. 

Innovasjon for bedre helsetjenester eller innovasjon for 
næringsutvikling? I utgangspunktet het det i satsingen, at formålet var 
å styrke innovasjon og kommersialisering i helsesektoren for å bedre 
helsetjenestene. Formuleringen gjenspeiler politikkområdene til de 
drivende departementene bak satsingen (helsepolitikk og 
næringspolitikk). Formuleringen av satsingen har utviklet seg til å være 
”innovasjon og næringsutvikling” i helsesektoren. I utgangspunktet er 
det ikke en motsetning mellom innovasjon og næringsutvikling. Gode 
innovasjonsideer kan gjerne resultere i utvikling av næringsvirksomhet. 
Men, det er også innovasjoner som ikke nødvendigvis resulterer i 
næringsutvikling selv om de kan gi store gevinster for helsesektoren. 
Mange framhever blant annet at prosess- og tjenesteinnovasjoner 
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potensielt kan utløse store gevinster i helsesektoren gjennom 
effektivisering av arbeidsformer f.eks. skriver en av aktørene i 

selvevalueringen: ”For vår del er utvikling av egne tjenester og 
effektivitet viktigere enn næringsutviklingen”. 

Gjennom arbeidet med evalueringen av satsingen har flere aktører 
fremhevet at det kan oppfattes å være en spenning mellom det 
helsepolitiske perspektivet og det næringspolitiske perspektivet. Det er 
imidlertid vår oppfatning, at dette neppe har påvirket, hvordan 
arbeidet med satsingen har forløpt. Likevel kan det være uheldig at 
formuleringen av satsingen bidrar til en slik utydelighet. 

 

4.2 Forankring av satsingen 

Det er ulike måter å vurdere forankringen av satsingen på. Her 
vurderer vi forankring på to ulike nivåer: Forankring i behov og 
forankring i overordnede styringsdokumenter og strategier.  Når det 
gjelder forankring hos de involverte virksomhetene på det operative 
planet (virkemiddelaktørene, RHFene og HFene) drøftes dette under 
punktet om organisering og styring. 

4.2.1 Forankring i behov 

Vi har tidligere vurdert, at det er et godt rasjonale for satsingen. 
Satsingen er forankret i et behov for å styrke arbeidet med 
behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

Gjennom arbeidet med evalueringen har det kommet synspunkter på, 
at satsingen i sterkere grad burde vært forankret i definerte behov 
(eksempelvis store helseutfordringer) og i en vurdering av, hvor Norge 
har komparative fortrinn i form av særskilt kompetanse, ressurser eller 

infrastruktur. Det ligger i liten grad slike føringer på satsingen fra 
departementenes side. Samarbeidsavtalen mellom aktørene har 
imidlertid presisert dette nærmere.  

4.2.2 Satsingen er forankret i overordnede plandokumenter 
og meldinger 

Regjeringens mål om økt innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren er først og fremst forankret i Soria-Moria-erklæringen 
(2005), Forskningsmeldingen (St. meld. nr. 20 (2005)), Helse- og 
omsorgsdepartementets forskningsstrategi (2006 - 2011) og Nasjonal 
helseplan (2007-2010). 

 Soria Moria 2005: Fastlegger et mål om å tilføre økte ressurser 
til forskning i helsesektoren og styrke innovasjon og 
næringsutvikling generelt. 

 Forskningsmeldingen 2005 Vilje til forskning: Fastlegger et 
mål om å øke forskningsaktiviteten til 3 pst. av BNP innen 
2010. 

 HODs forskningsstrategi (2006-2011) november 2006: 
Understreker behovet for å etablere systemer for ivaretakelse 
av forskningsdrevet innovasjon fra helsesektoren, og at det må 
bygges opp kompetanse og mekanismer, som sikrer gevinsten 
ved eventuell kommersiell utnyttelse av forskning. 

 Nasjonal helseplan (2007-2010): I nasjonal helseplan for 2007-
2010 heter det at satsing på innovasjon og kommersialisering i 
helsesektoren vil være viktig for å nå målet om å øke 
forskningsaktiviteten til 3 pst. av BNP innen 2010. I meldingen 
lanseres satsingen på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren (som kommentert tidligere): 

”Helse- og omsorgsdepartementet vil sammen med Nærings- 
og handelsdepartementet styrke innovasjon og 
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kommersialisering i helsesektoren gjennom en fem-årig felles 
satsing på behovsdrevet innovasjon med fokus på IKT og 
medisinsk-teknisk utstyr. Viktige aktører vil være de regionale 
helseforetakene, InnoMed, Innovasjon Norge og Norges 
forskningsråd. Satsingen vil omfatte en styrking av ordningen 
med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) til 
helseformål og tiltak for å stimulere til arenaer og møteplasser 
mellom leverandørindustrien, helsesektoren og 
virkemiddelapparatet.” 

Satsingen er etter igangsettingen på ulike måter fulgt opp blant annet i 
Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr 7 (2008-2009)), den nye Forsknings-
meldingen (St. meld. nr 30 (2008-2009)), meldingen om offentlige 
innkjøp (St.meld. nr 36 (2008-2009)) og Samhandlingsmeldingen 
(St.meld. nr 47 (2008-2009)). 

 Innovasjonsmeldingen (St.meld. nr 7 (2008-2009)): I 
Innovasjonsmeldingen forlenges programmet. Bakgrunnen er, 
at endringer i helse- og omsorgssektoren tar lang tid. 
Regjeringen forlenger satsing på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren til 10 år og utvider den til 
også å omfatte forskningsdreven innovasjon. 
Forlengelsen/utvidelsen forutsetter at det er en positiv 
halvveisevaluering. 

 Forskningsmeldingen (St. meld. nr 30 (2008-2009)): Viser til 
forslaget om forlengelsen av satsingen på behovsdrevet 
innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Det sies også 
at Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere 
utfordringer og muligheter for innovasjon i omsorgssektoren, 
og styrke kliniske enheter for utprøving av nye legemidler og 
behandlingsmetoder i helsesektoren. 

 Meldingen om offentlige innkjøp (St.meld. nr 36 (2008-
2009)): I meldingen heter det: ”Regjeringa vil at det i aukande 

grad skal leggjast vekt på innovasjon på relevante område i 
innkjøpsprosessen. Innovative innkjøp kan gjelde innkjøp av 
produkt eller tenester som enno ikkje eksisterer, men som ein 
ventar kan utviklast innanfor ei realistisk tidsramme. Slike 
innkjøp krev ofte tettare samvirke mellom leverandør og 
kunde. I dette ligg ein del moglegheiter for innovasjon, men 
òg nokre utfordringar.” ... ”Forskings- og utviklingskontraktar 
er eit verkemiddel som medverkar til innovasjon gjennom eit 
forpliktande kunde/leverandørsamarbeid i privat sektor, eller 
mellom offentleg og privat sektor. I dei seinare åra har 
Innovasjon Norge arbeidd for at det skal bli fleire 
utviklingsprosjekt med offentlege kundar. Innovasjon er 
likevel ikkje ei lovpålagd oppgåve for offentlege verksemder. 
Det er ønskjeleg at erfaringane frå vellykka 
leverandørutviklingsprosjekt med høgt innovasjonsinnhald 
vert overførte til andre liknande offentlege prosjekt. Arbeidet 
bør blant anna identifisere sektorar kor det kan vere særleg 
mykje å hente i form av auka berekraftig verdiskaping 
gjennom leverandørutvikling. Potensialet ved 
leverandørutvikling innanfor helse- og omsorgssektoren bør 
ein òg sjå nærmare på.” 

 Samhandlingsmeldingen (St.meld. nr 47 (2008-2009)): 
Omtaler satsingen, InnoMeds rolle og TTOenes rolle. 

4.2.3 Satsingen er forankret i HODs og NHDs årlige budsjetter 

Satsingen omtales i alle HODs budsjetter (St. prp. nr. 1) fra 2007 til 
2010. Omtalen utvikler seg noe over årene. I 2008 foreslås det å styrke 
InnoMed med 1 mill. kroner for å understøtte satsingen. Etter hvert 
omtales også resultater av satsingen i from av helseprosjekter innen 
OFU-ordningen (Innovasjon Norge), samt innen ordningene FORNY og 
BIP (Forskningsrådet). Omtaler resultater i InnoMed foregående år. I 
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2010 vises det til at alle regionale helseforetak for første gang 
rapportert på en rekke indikatorer for innovasjon. 

I NHDs budsjetter i samme periode omtales satsingen og det 
rapporteres på antall og bevilging til OFU-kontrakter til helse. NHD 
omtaler generelt også omfang av kommersialisering av FoU (i 
virkemiddelapparatet). I 2010 rapporteres det om en økning i midler 
bevilget til forskning for innovasjon i helse og omsorg, særlig innenfor 
programmet BIA hvor satsingen på helse i alt beløp seg til 119 mill. 
kroner i 2009 mot 76 mill. kroner i 2008. I tillegg til FORNY og BIA, 
framheves de store programmene Verdikt og Fuge, samt Sentre for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI), som viktige virkemidler for å følge 
opp satsingen. 

 

4.3 Satsingens avgrensning 

Satsingen har vært avgrenset til å gjelde behovsdrevet innovasjon i 
spesialisthelsetjenesten innenfor to fokusområder (IKT og medisinsk 
teknisk utstyr). Det er vår vurdering at satsingen har hatt en 
hensiktsmessig innretning så langt. 

4.3.1 Avgrensning til behovsdrevet innovasjon 

Det har vært et særskilt behov å ha fokus på innovasjon, som oppstår 
på andre arenaer enn som følge av forskning. Innovasjon som følge av 
forskning har i større grad og over noe lengre tid vært gjenstand for 
systematisk arbeid knyttet til utvikling av rammebetingelser, utvikling 
av incentiver, regulering av rettigheter og etablering av apparat for 
kommersialisering (TTOer). Selv om begrepet behovsdrevet innovasjon 
oppfattes som uklart, er det bred enighet om at det har vært behov for 
å ta tak i innovasjoner, som oppstår utenfor forskningsløpet. I en 

første fase synes denne innretningen hensiktsmessig for å konsentrere 
fokus og arbeidsinnsats. 

4.3.2 Avgrensning til spesialisthelsetjenesten 

Satsingen har vært fokusert om innovasjon i spesialisthelsetjenesten. 
Alternativet hadde vært å inkludere den kommunale 
primærhelsetjenesten og omsorgstjenesten for den del. 
Spesialisthelsetjenesten er organisert i fire (fem ved satsingens 
oppstart) regionale helseforetak (RHFer), som igjen organiserer sine 
helseforetak (HFer).  Det betyr, at de er et begrenset antall og klare 
styringslinjer mellom myndighetsnivået og det utførende nivået. 
Situasjonen er mer kompleks, når det gjelder styring av den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten med 430 selvstendige 
kommuner.  

I en første fase synes innretningen mot spesialisthelsetjenesten å ha 
vært hensiktsmessig, fordi det har vært betydelig enklere for aktørene 
å koordinere seg gjennom etablering av og komittering til en 
samarbeidsavtale og en tiltaksplan (se avsnitt 5.3). I praksis er det 
imidlertid kunstige å skille det, som skjer i spesialisthelsetjenesten fra 
det, som skjer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Pasientbehandling er en integrert prosess mellom de ulike 
forvaltningsnivåene og kanskje særlig i et innovasjonsperspektiv. 
Innovasjoner vil påvirke, hvordan forvaltningsnivåene jobber sammen, 
og hvordan oppgaver knyttet til pasientbehandling løses. I tillegg vil 
muligheten for å hente ut gevinster av innovasjoner i sterk grad være 
påvirket av at hele behandlingskjeden jobber integrert. Det 
understøttes av, at den kommunale helse- og omsorgstjenesten også 
er rikelig representert i prosjektporteføljen under satsingen, særlig i 
InnoMeds forprosjektportefølje.  

Slik sett har ikke avgrensningen ført til, at kommunal sektor 
nødvendigvis har vært avstengt fra muligheter innenfor satsingen, men 
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satsingen har ikke integrert et systematisk fokus på innovasjon i 
kommunal helse- og omsorgstjenester. Vi kommer tilbake til, hvordan 
det videre arbeidet med innovasjon i helsesektoren bør innrettes i 
forhold til spørsmålet om innovasjon i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. 

4.3.3 Avgrensning til fokusområdene IKT og medisinsk teknisk 
utstyr 

Satsingen har hatt to fokusområder; IKT og medisinsk-teknisk utstyr. 
Formålet med denne innretningen har vært, at aktørene i satsingen 
primært skal prioritere å rette innsatsen, aktivitetene og prosjektene 
mot disse områdene.  

Avgrensningen til de to fokusområdene ligger i føringene fra 
departementene og i samarbeidsavtalen mellom aktørene i satsingen. I 
sistnevnte er satsingsområdene bredere definert gjennom “både 
teknologiutvikling og tjenesteutvikling, med fokus på medisinsk 
teknologi, biomedisin, IKT og organisasjonsutvikling”. I praksis har 
denne innretningen dog også fungert ulikt som 
prioriteringsmekanisme fra aktør til aktør: 

 Én av InnoMeds oppgaver er å drive prosjektutvikling. Dette gjøres 
gjennom kvalifisering av ideer til forprosjekter. InnoMed har i 
perioden for satsingen gjennomført 50 forprosjekter, som i stor 
grad vært rettet inn mot de to nevnte fokusprosjektene, se tabell 
7.2. I de avholdte møteplassene har det vært et noe bredere fokus 
mot f.eks. eldreboliger og ernæring. Med andre ord har 
fokusområdene delvis virket som prioriteringsmekanismer for 
InnoMeds arbeid.  

 Innovasjon Norges virkemidler i satsingen har primært vært OFU-
kontakter men også nettverk-/møteplasstimulerende virkemidler 
som for eksempel ARENA. Prosessen bak et OFU-prosjekt skiller 

seg fra prosessen bak et forprosjekt i InnoMed. Mens InnoMed 
selv jobber fram prosjektene er prosjektene som oppnår en OFU-
kontrakt i større grad løpende søknadsbasert. Som virkemiddel vil 
dermed OFU-ordningen i mindre grad være egnet til å gjøre 
prioriteringer mellom ulike fokusområder. OFU-ordningen 
prioriterer de gode prosjektene uavhengig av de to 
fokusområdene. Imidlertid har 18 antall forprosjekter fra InnoMed 
blitt videreført i OFU-kontakter. Dette er i stor grad prosjekter som 
er konsentrert om de to fokusområdene. Slik sett har 
avgrensningene også indirekte påvirket at de igangsatte OFU-
kontraktene gjenspeiler de ønskede prioriteringene i satsingen.  

 Norges forskningsråds virkemidler inn i satsingen er store 
programmer rettet inn mot innovasjon som sådan eller 
helsesektoren generelt. Disponeringen av midlene er basert på 
søknader etter utlyste konkurranser. Slik sett gir 
programstrukturen en reell mulighet for å prioritere noen områder 
framfor andre, gitt at det er like gode prosjekter. Basert på 
vurderinger av Forskningsrådets prosjektportefølje (se tabell 7.2), 
er det vår vurdering at satsingens innretning mot IKT og medisinsk-
teknisk utstyr ikke har fungert som en prioriteringsmekanisme. 

Det er i intervjuene pekt på flere områder som anses å kunne ha stor 
betydning for innovasjon og næringsutvikling, men som ofte ikke 
oppfattes som innovasjonsaktiviteter. Dette inkluderer: 

 Helseforetakenes omfattende investeringer i bygg og infrastruktur, 
med St. Olavs Hospital og A-hus som flaggskip.  

 RHFenes investeringer i IKT-infrastruktur og styringssystemer der 
det pågår omfattende nyutvikling og stimulans av 
leverandørindustrien. 

 Helseforetakene gjennomfører offentlige innkjøp for 
milliardverdier og disse kan innrettes slik at innovasjon stimuleres. 
Dette gjøres i et svært begrenset omfang, men viljen til å legge til 
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rette for nye anskaffelsesformer og kunnskapen om mulige 
løsninger synes å være begrenset. 

I intervjuene kommer det frem at disse områdene oppleves som svært 
viktige innovasjonsarenaer, men aktørene opplever at innsats innenfor 
disse områdene ikke anerkjennes tilstrekkelig, og at man ikke 
kompenseres i rimelig grad for å ta en lederrolle for å bidra til den 
innovasjonsaktivitet som er ønskelig i et samfunnsperspektiv.  

Flere milliardprosjekter har løftet frem innovasjon som et sentralt 
element, men eiere og brukere har opplevd at nye til dels uferdige 
løsninger er krevende å forholde seg til og rapporterer at de nok i 
større grad ville valgt mer standardløsninger og latt andre sykehus 
eller land ta ”pilotkostnadene”.  

Kravene til effektiv ressursbruk i sykehusene og opplevelsen av trange 
ressursrammer og mange rapporteringskrav anses i økende grad å 
medføre redusert risikovillighet og ønske om å bidra inn i 
innovasjonsprosjekter av denne type. Det etterlyses hel eller delvis 
kompensasjon for å videreføre satsingen på samme nivå som i dag.    

4.3.4 Tidsperspektivet 

Satsingens opprinnelige tidsperspektiv var fem år. Aktørene vurderer 
tidsforløpet hensiktsmessig ut fra en vurdering av, at det gir et naturlig 
stoppunkt for å vurdere resultater av satsingen og 
forbedringsmuligheter og korrigering av kursen for videre arbeid. 

I et innovasjonsperspektiv er imidlertid fem år ikke hensiktsmessig, 
særlig ikke innenfor en sektor som i utgangspunktet var kommet kort i 
sitt arbeid med innovasjon. Å utvikle innovative ideer, drive 
næringsutvikling, implementere og høste gevinster krever et helt 
annet tidsforløp. Det er da heller ikke vår oppfatning at fem år ble satt 

som tidsforløp fordi det var realistisk ut i fra et innovasjonsperspektiv, 
men heller som følge av en politisk prioritering. 

Som det fremgår av kapittel 6 og 7, så har det i perioden skjedd en 
bevegelse i riktig retning, gjennom at det er skapt større 
oppmerksomhet om innovasjon via en rekke stimulerings- og 
koordineringsaktiviteter. I lys av det synes fire år som tilstrekkelig for å 
kunne observere om det har skjedd konkrete adferdsendringer i 
forhold til arbeidet med innovasjon, og at arbeidet har riktig kurs. 

I selvevalueringene er samtlige aktører bedt om å vurdere behovet for 
en forlengelse. Dette understøttes i intervjuene. Svaret er utvetydig ja: 
forlengelse er nødvendig for å høste gevinstene. Det begrunnes med 
noen av de styrings- og koordineringsutfordringene som beskrives i de 
neste kapitlene. F.eks. at det først er nå tiltaksplanen er på plass og 
RHFene begynner å avsette selvstendige midler til innovasjon. For det 
andre vurderes helsemarkedet å være et krevende marked, hvor det 
tar lang tid fra idé/behov er identifisert til produkt/løsning er godkjent 
og implementert/etablert i markedet. Nye legemidler tar for eksempel 
typisk 6-10 år og koster 2 milliarder kroner å utvikle og introdusere. 
For det tredje tar innovasjon tid i form av kulturbygging og 
prosjektutvikling. En av aktørene skriver: ”Behovet for å forlenge 
satsingen begrunner jeg med at vi trenger enda mer tid til å få 
innovasjon akseptert som en av våre aktiviteter”. 

Også eierskap nevnes som en begrunnelse for forlengelse. Dersom 
satsingen skulle opphøre nå og aktørene blir overlatt til seg selv, vil 
satsingen sannsynligvis bli nedprioritert. I tillegg vil man miste nasjonal 
koordinering, kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling. Det synes 
med andre ord å være gode grunner til å forlenge satsingen. Dette blir 
ytterligere underbygget i de etterfølgende kapitlene. 
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5 Satsingens organisering og styring

Vi vurderer organisering og styring av satsingen på to nivåer; først de 
førende departementenes organisering og styring av aktørene i 
satsingen, deretter de aktørenes organisering og styring seg i mellom 
og i de enkelte virksomhetene. 

Oppsummeringsmessig viser evalueringen at det er en tydelig 
rollefordeling mellom aktørene, hvilket bl.a. er understøttet av 
styringen fra departementene. Evalueringen viser likevel at det i 
hovedsak er tale om styring på et overordnet, strategisk nivå gjennom 
føringer og noe rapporteringspålegg. Det er i liten grad direkte styring 
gjennom øremerking av midler, konkrete pålegg eller lignende. 

Denne formen for overordnet styring stiller store krav til at aktørene 
oppfatter et eierskap til satsingen og er villige til å prioritere innsats for 
å oppfylle oppgaven. Eierskapet er i stor grad utviklet i tiltaksplanen 
som er til høring blant aktørene. En nærmere gjennomgang av 
tiltaksplanen viser at aktørene nettopp har konkretisert sine roller, 
men også at det er et stykke igjen for å fremme et forpliktende 
samarbeid og sikre igangsettingen av aktiviteter.  

 

5.1 Klar rollefordeling mellom aktørene 

Aktørene i samarbeidet har ulike roller og ansvar i forbindelse med 
satsingen: 

 Helsedirektoratet har den overordnede, koordinerende rollen 
og bevilger også midler til forprosjekter. 

 InnoMed har en fasilitatorrolle og skal skape møteplasser og 
identifisere innovasjonsprosjekter (behovskartlegging) og 
gjennomføre forprosjekter.  

 Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er 
virkemiddelaktører og skal bidra med sine relevante ordninger 
for å videreutvikle innovative prosjekter. 

 RHFene skal bidra til kontinuerlig å forsterke 
innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse og 
endringsresultater i samarbeid med forskningsmiljøer og 
næringsliv.   

Rollene og ansvaret er forankret i aktørenes ulike ståsted og mandat. 
For eksempel skal RHFenes arbeid være forankret i deres 
hovedmandat om å tilby befolkningen kvalitativt gode 
behandlingstilbud innenfor gitte rammer. Innovasjon Norges arbeid 
skal være forankret i deres mandat om å stimulere lønnsom 
næringsutvikling. 

Vi oppfatter at det er en klar rollefordeling mellom aktørene i 
satsingen gjennom deres generelle posisjoner og mandater. Verken i 
intervjuene eller gjennom surveyene i dette prosjektet har det vært 
tilbakemeldinger på at rollene er utydelige eller at aktørene går i beina 
på hverandre. Derimot synes det å være utfordringer med graden av 
forpliktende samarbeid mellom aktørene. Dette utdypes nedenfor.  

 

5.2 Overordnet styring fra departementene  

Departementer styrer underliggende virksomheter gjennom såkalte 
oppdragsbrev eller dokument (RHFene) eller tildelingsbrev 
(Helsedirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge). I tillegg er 
det en løpende styringsdialog mellom departementene og de 
underliggende virksomhetene gjennom budsjettåret. Vi avgrenser 
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vurderingene under til primært å se på styringen gjennom de formelle 
årlige styringsdokumentene. 

5.2.1 Tydelig styring i oppdragsbrevene til RHFene  

Vi ser en tydelig utvikling i HODs styring av RHFene i forbindelse med 
fokus på innovasjon og satsingen. 

I oppdragbrevene for 2006 (den gang kalt bestillerdokument) er det 
ingen omtale av behovsdrevet innovasjon. I 2007 introduseres 
satsingen og de regionale helseforetakene skal: 

 bidra i arbeidet med en ytterligere konkretisering og 
implementering av felles femårig nasjonal satsing mellom 
Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren med særskilt fokus på IKT og 
medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge. 

 bidra til å øke antall forsknings- og utviklingskontrakter mellom 
norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) 
innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av 
kompetanse. 

Det samme budskapet fremmes i 2008. I 2009 introduseres i tillegg, at 
RHFene skal rapportere på en rekke faktorer i forbindelse med årlig 
melding: 

 Antall OFU (evt. IFU) kontrakter og tildelte midler fra 
Innovasjon Norge 

 Antall FORNY (kommersialisering av FoU-resultater), BIP 
(brukerstyrte innovasjonsprosjekter) og KBM 
(kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) prosjekter 

samt tildelte midler fra Norges forskningsråd til 
innovasjonsprosjekter 

 Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) 

 Antall registrerte patenter 

 Antall lisensavtaler 

 Antall bedriftsetableringer 

 Utarbeide rutiner som gjør det mulig i større grad identifisere 
mulig innovasjonspotensial i forsknings- og utviklingsprosjekter 
for å utnytte den samlede forsknings- og utviklingsinnsatsen 
best mulig. 

I oppdragsbrevene for 2010 henvises det til at satsingen varer til 2017. 
Omtalen av satsingen og rapporteringsindikatorene videreføres med 
noen mindre justeringer.  

Med andre ord har innovasjon gått fra å være et ikke-eksisterende 
begrep i oppdragsdokumentene til å være en oppgave RHFene skal 
prioritere på linje med andre oppgaver. 

5.2.2 Overordne styring mellom HOD og Helsedirektoratet  

Helse- og omsorgsdepartementet styrer Helsedirektoratet (blant 
annet) gjennom tildelingsbrev. I tildelingsbrevet for 2008 introduseres 
satsingen på innovasjon og Helsedirektoratet blir bedt om å iverksette 
tiltak for gjennomføring av felles 5-årig satsing mellom NHD og HOD på 
behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsetjenesten 
(møteplasser, iverksatte prosjekter mv). I tillegg får direktoratet i 
oppgave å presentere en nasjonal oversikt (pr. år) over 
iverksatte/gjennomførte OFU/IFU prosjekter, FORNY prosjekter og 
brukerstyrte innovasjonsprosjekter, og evt. andre indikatorer for 
innovasjon innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette året strykes 
også InnoMed med 1 mill. kroner for å understøtte satsingen. 
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For 2009 videreføres oppdraget. I tillegg nevnes det, at det er avsatt 7 
mill. kroner til OFU-prosjekter i omsorgssektoren i statsbudsjettet for 
2009. For 2010 heter det, at direktoratet skal sikre helhetlig oppfølging 
og koordinering av felles satsing på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. 

Tildelingsbrevene til Helsedirektoratet er overordnede i betydningen 
at det gis føringer for at arbeidet med innovasjon skal prioriteres. Det 
er opp til Helsedirektoratet å utforme aktiviteter som skal til for å 
koordinere satsingen og å presenterer oversikter over 
innovasjonsaktiviteter. 

5.2.3 Tydelig styring i tildelingsbrev fra NHD til Innovasjon 
Norge 

Nærings- og handelsdepartementet styrer Innovasjon Norge gjennom 
årlige tildelingsbrev. Satsingen introduseres i tildelingsbrevet til 
Innovasjon Norge i 2007. Departementet beskriver det faglige og 
politiske grunnlaget for satsingen ved at ”...helsesektoren står overfor 
betydelige utfordringer, samtidig som en stor andel av offentlige 
budsjettmidler brukes på helsesektoren. Behovet for helsetjenester og 
medisinsk teknisk utstyr vil være sterkt økende fremover, både i Norge 
og i resten av verden. Dette skaper betydelige markedsmuligheter og 
potensial for verdiskaping i norsk næringsliv, noe som kan bidra til å 
effektivisere og styrke helsevesenet og gi mer helse pr. krone.” 

Departementet styrer hvordan Innovasjon Norges innsats skal foregå. 
”... satsing på helseprosjekter skal omfatte både finansiering av 
utviklingsprosjekter og innsats for å stimulere til møteplasser mellom 
næringslivet, helsesektoren og virkemiddelapparatet. ... Innovasjon 
Norge skal samarbeide tett med InnoMed og Norges forskningsråd om 
satsingen. Innovasjon Norge skal særlig jobbe for å få frem flere 
samarbeidsprosjekter med helseforetakene.”  

I 2008 presiseres det spesielt at Innovasjon Norge særlig skal jobbe for 
å få frem flere samarbeidsprosjekter med helseforetakene som 
krevende kunde. I 2009 innebærer tildelingsbrevet en mulighet for 
Innovasjon Norge til å tilpasse OFU-ordningen for støtte til offentlige 
kunder i enkeltsektorer, som for eksempel helsesektoren. Endringen 
var initiert av at man så at OFU-ordningen i utgangpunktet ikke var 
ideell for formålet med satsingen. Innovasjon Norge skal rapportere på 
de midlene, som blir bevilget til offentlige kunder, herunder en 
spesifisering av eventuelt antall prosjekter og hvor mye midler som er 
gitt til den offentlige kunden som delvis risikoavlastning. For prosjekter 
i helsesektoren vil dette gjelde både helseforetak og regionale 
helseforetak.  

I 2009 legges det opp til en satsing med FoU-kontrakter på 7 mill. 
kroner til bedrifter i omsorgssektoren i 2009, for å bidra til 
effektivisering og dermed kunne strekke innsatsen i omsorgsektoren 
lengre. I 2010 videreføres signalet om at Innovasjon Norge særlig skal 
forsøke å få frem FoU-kontrakter innenfor helse- og omsorgsområdet. 

Tildelingsbrevene til Innovasjon Norge er derfor på linje med 
oppdragsbrevene til RHFene tydelige på at Innovasjon Norge skal 
prioritere satsingen, og at OFU-kontrakter er virkemidler som primært 
skal benyttes i tillegg til at Innovasjon Norge skal bidra til å skape 
møteplasser.  

5.2.4 Mer overordnede føringer i tildelingsbrev fra NHD til 
Norges forskningsråd 

Nærings- og handelsdepartementet styrer sine midler til Norges 
forskningsråd på samme måte som midlene til Innovasjon Norge 
gjennom årlige tildelingsbrev. Satsingen introduseres i tildelingsbrevet 
til Forskningsrådet i 2007. Departementet vil at Forskningsrådet 
arbeider aktivt sammen med Innovasjon Norge og andre relevante 
aktører for å få flere kvalifiserte søknader til de relevante 
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forskningsprogrammene for denne sektoren. Departementet påpeker 
også at det ligger en utfordring i å få til et best mulig samvirke mellom 
relevante programaktiviteter i de ulike divisjonene i Forskningsrådet. 
Nærings- og handelsdepartementet legger opp til en nærmere dialog 
om denne satsingen. 

I 2008 presiserer departementet, at Forskningsrådet skal arbeide 
sammen med Innovasjon Norge og andre relevante aktører slik, at 
Forskningsrådets virkemidler avstemmes mot og styrker tiltakene inn 
mot satsingen. I 2009 presiseres det i tillegg at Forskningsrådet skal 
bidra ved å finansiere ny forskningsbasert kunnskap og behovsinitiert 
forskningsdrevet innovasjon på helseområdet og bidra til å styrke 
nettverk for forskning for innovasjon, rådgiving om internasjonalt 
samarbeid og internasjonale støtteordninger. I 2010 legger 
departementet til grunn at satsingen blir fulgt opp gjennom 
samarbeidsavtalen fra 2008 mellom de regionale helseforetakene, 
Innovasjon Norge, InnoMed og Norges forskningsråd.  

Forskningsrådets rolle i satsingen blir dermed også fastsatt gjennom 
tildelingsbrevene. I forhold til departementets styring av Innovasjon 
Norge synes styringen av Forskningsrådet noe mer generell. Dette 
skyldes sannsynligvis at det er enklere å identifisere hvilke ordninger 
og tiltak Innovasjon Norge skal bidra med gjennom særlig FoU-
kontrakter og møteplasser enn det er å identifisere hvilke ordninger 
Forskningsrådet skal trekke på. Styringen av Forskningsrådets innsats 
framstår derfor som mer overordnet enn styringen av Innovasjon 
Norge. Dette overlater mer ansvar for konkretisering til 
Forskningsrådet. 

 

5.2.5 Styringen er i hovedsak på strategisk nivå 

I utgangspunktet kan departement styre underliggende virksomheter 
på ulike måter som innebærer ulik grad av styring og ulikt rom for 
underliggende virksomheter til å handle.  

Som gjennomgangen av styringsdokumentene over viser styres 
aktørene i satsingen i hovedsak på et overordnet, strategisk nivå 
gjennom føringer og noe rapporteringspålegg. Det er i liten grad 
direkte styring gjennom øremerking av midler, konkrete pålegg eller 
lignende. Den mest konkrete styringen er kanskje styringen av 
Innovasjon Norge ved å peke på at OFU-kontraktene er det virkemidlet 
som skal benyttes. Ut over dette overlater styringen i stor grad til 
aktørene hvordan de skal løse oppdraget knyttet til satsingen. 
Satsingen har heller ikke vært fulgt av særskilte bevilgninger eller 
midler.  

Denne formen for overordnet styring stiller store krav til at aktørene 
oppfatter et eierskap til satsingen og er villige til å prioritere innsats for 
å oppfylle oppgaven. For å prioritere oppgaven må noe annet 
prioriteres vekk. Som vi skal se senere er samarbeidsavtale, tiltaksplan 
og aktiviteter i stor grad generert nedenfra. Likevel er det ulikt i 
hvilken grad aktørene har fulgt opp satsingen og prioritert ressursbruk 
til denne. 

Gjennom intervjuene i forbindelse med denne evalueringen oppfatter 
vi at aktørene i hovedsak er fornøyd med at de har handlingsrom for å 
løse oppgavene innenfor sine mandater, og at de i liten grad ønsker at 
departementene skal detaljstyre. Dette kan oppfattes som en 
motsetning da formalisering av styring og koordinering også etterlyses 
jf. kapittel 6.  
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5.3 Aktørenes organisering og styring 

Aktørene i satsingen har organisert og operasjonalisert den strategiske 
styring på ulike måter i avtaler og strategier – både i fellesskap og hver 
for seg. 

5.3.1 Etablert nasjonal samarbeidsavtale 

For det første har aktørene etablert en nasjonal samarbeidsavtale: ” 
Avtale om samarbeid om behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling 
i helsesektoren 2007-2011 mellom Helsedirektoratet, de regionale 
helseforetakene, Forskningsrådet og Innovasjon Norge”. 

Hovedmålet med samarbeidsavtalen var å konkretisere og 
operasjonalisere satsingen. Avtalen forplikter partene til å bruke og 
samordne ressursbruken slik at målet nås. I avtalen foreslås det at i 
tillegg til økt antall OFU-kontrakter (som styrende dokumenter 
påpeker) bør det måles antallet helserelaterte brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter i Forny.  

Avtalen viser at partene aktivt har tatt grep om satsingen og i 
fellesskap utformet en strategi for hvordan den skal implementeres i 
de ulike virksomhetene. 

5.3.2 Omfattende tiltaksplan: graden av forpliktelse? 

I forlengelsen av den nasjonale samarbeidsavtalen har partene 
utarbeidet en tiltaksplan. Tiltaksplanen omfatter en rekke definerte 
tema med tilhørende målsettinger, tiltak og ansvarsfordeling. 
Temaene fokuserer både på strategiske forhold, eierskap og 
forankring, kulturfremming, koordinering, offentlige anskaffelser, 
virkemiddelapparatet og gevinstrealisering. 

De definerte tiltakene er både rettet mot fellesskapet som helhet, 
noen av aktørene i samarbeid eller mot enkeltaktørene. Tiltaksplanen 
er i skrivende stund på høring hos de ulike aktørene.  

Tiltaksplanen adresserer en rekke av de sentrale utfordringene i 
arbeidet med innovasjon i helsesektoren blant de aktørene som 
allerede i dag er med i samarbeidet.  Tiltaksplanen viser at aktørene 
følger opp den overordnede styringen fra departementene på en 
operativ måte – og særlig at RHFene har økt graden av forpliktelse i 
innsatsen ved f.eks. å sette av midler til å dekke interne kostnader, 
samordne innovasjonssiden på samme måte som forskningssiden og 
integrerer innovasjon som et naturlig element i sine 
forskningsstrategier.  

Det kan hevdes, at det har gått lang tid fra satsingen ble lansert til en 
samlet plan for tiltak er på plass. Vurderingen er at det ikke er et 
utrykk for uvilje, men mer et uttrykk for at temaet innovasjon har vært 
upløyd mark for en del av aktørene i samarbeidet, og at det har vært 
krevende å samle aktørene om felles initiativ og fremstøt.  

En annen utfordring synes å være graden av forpliktelse i tiltakene. 
Generelt sett innebærer tiltaksplanen i mange henseender både en 
konkretisering og en økt forpliktelse for aktørene sammenlignet med 
samarbeidsavtalen. Likevel har mange av tiltakene stadig karakter av å 
være rundere hensiktserklæringer, som fokuserer på 
rammebetingelsene for innovasjon. Tiltaksplanen er på den måten 
med på å understreke satsingens karakter som et mykt virkemiddel, 
selv om bevegelsen framover har vært markant. For at satsingen skal 
få effekt er det avgjørende at den følges opp av konkrete aktiviteter. 
Dette vurderes i kapittel 6.  

Se også den konkrete samstillingen av samarbeidsavtalen og 
tiltaksplanen i bilag 2.  
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6 Satsingens aktiviteter og merverdi

Dette kapitlet omhandler aktivitetene som de respektive aktørene har 
satt i gang som en del av satsingen, og som dermed er den 
operasjonelle delen av hensiktserklæringene i samarbeidsavtalen. 

Evalueringen viser at det har vært igangsatt en bred portefølje av 
aktiviteter som retter seg både mot å koordinere og sette rammer for 
innsatsen og aktiviteter med formål å fremme at behov avdekkes, 
kompetansegrunnlaget utvikles og at prosjektideer modnes og 
realiseres. Det dreier seg bl.a. om møteplasser og konferanser. 
Evaluering viser således at satsingen har gitt en vesentlig merverdi ved 
å øke synlighet og fokus på innovasjon og spre kunnskap om 
innovasjon blant en rekke aktører.  

Evalueringen peker like fullt også på en rekke utfordringer, som gjør at 
det bør overveies om det ”myke virkemidlet” som satsingen er 
kjennetegnet ved, fremover bør suppleres av andre sterkere 
virkemidler.  

 

6.1 Hvilke utfordringer skal aktivitetene 
imøtekomme? 

I selvevalueringene ble aktørene bedt om å vurdere hva de anser som 
den største utfordringen for å fremme innovasjon i helsesektoren – og 
dermed hva som er den største utfordringen for å skape ønsket adferd 
innenfor innovasjon. Noen av de sentrale utfordringene som ble 
fremmet var:  

 At det ikke eksisterer innovasjonskultur og innovasjons-
ledelse i helsesektoren – eller en styring som understøtter 
ledelsen i arbeidet med å sette innovasjon på dagsordenen 

 At fokus ikke er tilstrekkelig langsiktig fordi de offentlige 
enhetene i helsesektoren legger vekt på god forvaltning av 
ressursene fra år til år og ikke på å koordinere over tid  

 At samarbeidet mellom virkemiddelaktørene ikke er 
tilstrekkelig koordinert, herunder også i forhold til å sikre 
samkjøring av like prosjekter nasjonalt 

 At fokus er for ensidig på at innovasjon handler om å utvikle 
ny løsninger eller utstyr – og ikke at det også bør være fokus 
på utvikling av bedre tjenester 

 At medarbeidernes kompetanse til å være pådriver for 
innovasjonsprosesser er begrensede.  

 At innovasjonsaktiviteter ikke nyter anseelse i 
forskningsmiljøene. Satsingen på innovasjon blir av mange 
oppfattet som en trussel da det kan medføre reduserte 
ressurser til forskning 

 At det ikke finnes en sentral instans som følger prosjektene fra 
idégenerering, eller behovidentifisering til nytt produkt eller 
løsning er implementert eller introdusert i markedet  

 

Ovenstående vitner om at aktørene vurderer at utfordringen i høy grad 
ligger i å øke forståelsen av hva som ledelses- og styringsmessig skal til 
for å fremme innovasjon, og deretter å styrke koordineringen mellom 
aktørene. Det er også utfordrende å øke kompetansen knyttet til å 
arbeide med innovasjon for på den måte å skape fokus på og en kultur 
som understøtter innovasjon.  
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I lys av dette er det interessant å analysere hvilke aktiviteter de 
respektive aktørene har igangsatt, hvordan de er i tråd med 
utfordringene og hvordan tiltaksplanens fremadrettede fokus passer 
inn her. 
 

6.2 Aktiviteter gjennomført av aktørene 

Som angitt i samarbeidsavtalen er konkretisering og operasjonalisering 
av satsingen avhengig av et ”et samordnet fokus på innovasjonsledelse, 
innovasjon og endringskompetanse”. Av den grunn forplikter aktørene 
seg bl.a. til å bidra til å identifisere innovasjonsbehov, informere og 
styrke informasjon om innovasjonsmuligheter og bidra til koordinering 
av finansiering.  

Det legges således både opp til en rekke koordineringsaktiviteter og en 
rekke aktiviteter som handler om å fremme kompetanse og kunnskap i 
forhold til arbeidet med innovasjon. I forhold til sistnevnte er hver 
enkelt aktør tillagt en rekke oppgaver gjennom samarbeidsavtalen.  

6.2.1 Aktørenes koordinerende aktiviteter 

Helsedirektoratet har det formelle ansvar for den overordnede 
koordineringen og oppfølgningen av satsingen blant aktørene. 

InnoMed har i følge InnoMeds egen vurdering vært pådriver for å få på 
plass den nasjonale samarbeidsavtalen og den nasjonale tiltaksplanen 
for samarbeidspartnerne. Intervjuene bekrefter InnoMeds sentrale 
rolle og berømmer det engasjement InnoMed bidrar med. 
InnoMed har dessuten vært ansvarlig for styringsgruppen med 
representanter fra de respektive samarbeidspartnerne. 
Styringsgruppen anses som krumtappen i de koordinerende 
aktivitetene, hvor aktørene både drøfter virkemidlenes samspill, 

prioritering av satsingsområder og fremdrift i de enkelte aktiviteter – 
altså koordinering på strategisk nivå.  
 
Ifølge Innovasjon Norge har deres koordineringsaktiviteter i hovedsak 
vært rettet mot InnoMed. Det har bl.a. resultert i at Innovasjon Norge 
finansierer deler av InnoMeds arbeid, bl.a. møteplasser. Innovasjon 
Norge samarbeider også med Helsedirektoratet om finansiering av 
forprosjekter i InnoMed. Prosjektene finansieres 40 prosent fra 
Helsedirektoratet og 60 prosent fra Innovasjon Norge hvis det er 
prosjekter med kommersielt potensial ellers 100 prosent fra 
Helsedirektoratet. Innovasjon Norge har også laget en egen veiledning 
for hvordan InnoMeds prosjekter skal håndteres i Innovasjon Norge. 
Det er også etablert et samarbeid mellom innovasjonrådgiverne i 
InnoMed og saksbehandlere ved distriktskontorene i Innovasjon Norge 
som har spesielt ansvar for helsesatsingen. For å styrke koordineringen 
er InnoMed også blitt trukket inn i arbeidet med vurdering av 
prosjektsøknader og vurdering av produktideer hos Innovasjon Norge.  

 
Flere av RHFene er imidlertid noe kritiske til koordineringen mot 
Innovasjon Norge. F.eks. fremheves det at koordineringen rundt OFU-
kontraktene bør styrkes. RHFenes opplevelse er at OFU-kontrakter ofte 
blir presentert som ferdig forhandlet uten at helseforetakene har vært 
involvert i prosessene. Et annet forhold, som ikke nødvendigvis skyldes 
manglende koordinering, men som likevel er en vesentlig barriere, er 
at behandlingstiden for søknader kan ta lang tid, og at forhold i 
prosjektene endre seg før søknadene avgjøres.  
 
I selvevaluering angir Norges forskningsråd at samarbeidet mellom 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge på dette feltet er begrenset. 
Deres egen forklaring er at de ikke har noen reell programvirksomhet 
som er i stand til å fange opp innovasjonen i satsingen. Både 
selvevaluering og intervjuene indikerer likevel at det er en sentral 
utfordring forbundet med koordineringen mellom Norges 
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forskningsråd og Innovasjon Norge, rett og slett fordi virkemidlene ikke 
er tilstrekkelig koordinert i utgangspunktet. Det understøttes av 
tiltaksplanens mange tiltak rettet mot nettopp koordineringen mellom 
disse to aktørene, herunder det å utnytte hverandres komplementære 
kompetanseressurser. Manglende koordinering skaper spesielt 
utfordringer i forhold til finansiering (se 6.1.1 nedenfor).  
 
RFHenes koordineringsaktiviteter er i tråd med deres ansvar knyttet til 
å initiere felles innovasjonsprosjekter på tvers.  Dette er blant annet 
gjort ved å etablere nasjonale nettverk med formål å kvalifisere 
prosjekter med kunnskap fra andre i nettverket, og gjennom å forsøke 
å koble sammen aktører. Gjennom dette gis det i selvevalueringen 
tilbakemeldinger på at det er igangsatt en rekke prosjekter som er 
koordinert på tvers af RFHene. Det antydes også at koordinering av 
arbeid på prosjektnivå er ressurskrevende.  

Innovasjon er dessuten forankret i RHFenes strategier og styring av 
HFene. Utover dette er det likevel en svært ulik grad av 
operasjonalisering på nåværende tidspunkt (se bilag 2 og 3).  

Når det gjelder forskningsdrevet innovasjon er det betydelig aktivitet i 
RHFene/spesialisthelsetjenesten. Det er særlig de siste årene gjort 
endringer for å forsterke innovasjonsrealisering knyttet til forskning. 
Det er blant annet innarbeidet at det i alle forskningssøknader skal 
gjøres en vurdering av kommersialiseringspotensialet, og det er også 
etablert infrastruktur for kommersialisering av forskningsresultater 
gjennom TTOene (Technology Transfere Offices).  

Når det gjelder behovsdrevet innovasjon, som er fokus i denne 
evalueringen, er arbeidet med dette kommet kortere i RHFene. Helse 
Sør-Øst er sannsynligvis det RHFet som har gjort flest grep for å 
stimulere behovsdrevet innovasjon på kort sikt, blant annet er de det 
eneste RHFet som har øremerket midler til dette i 2010 (10 millioner 
kroner). RHFet utmerker seg også gjennom Idépoliklinikken på Oslo 
Universitetssykehus.  

6.2.2 Koordineringsutfordringer i forhold til finansiering 

Som angitt i samarbeidsavtalen har aktørene en særlig forpliktelse til å 
koordinere finansiering på tvers. Evalueringsmaterialet peker på en 
rekke konkrete utfordringer, blant annet: 
 

 Samspillet mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er 
svakt samordnet når det gjelder finansiering av prosjekter, blant 
annet fordi søknadsfrister og vurderingskriterier avviker mye. I 
Norges forskningsråd har de konkurranse om prosjektmidlene og 
de gir midler til de beste prosjektene ut fra svært formelle og 
forhåndsbestemte kriterier. Det er derfor som regel ikke mulig å ta 
hensyn til om en søker eller partner har hatt et relevant IN-
prosjekt.  
 

 Ifølge Norges forskningsråd er det også utfordringer i 
koordineringen av finansiering av forprosjekter og mindre 
prosjekter i InnoMed. Disse prosjektene trenger ofte mye støtte 
for å kunne tas videre. Norges forskningsråd har ikke mulighet til å 
støtte dem utenom de ordinære prosessene, og der faller lett 
søkere med bakgrunn i InnoMed-prosjekter gjennom.  

 

 RFHene anser det som en utfordring at Innovasjon Norge er for 
restriktive med hensyn til finansiering av kostnadene til 
helseforetaket i OFU-prosjekter. Konsekvensen er at det blir 
ubalanse i finansieringen mellom bedrifter og helseforetak i 
samme prosjekt. 
 

 RFHene anser det som en utfordring at det er begrensede 
finansieringsmuligheter i Innovasjon Norge for prosjekter som er 
rettet mot nye arbeidsmåter i helsevirksomhetene (for eksempel 
basert på ny teknologi).  Slike prosjekter kan være viktige for 



39 

 

leverandører som har problemer med å komme inn i 
helsemarkedet. Virkemidlene i Innovasjon Norge er i stor grad 
rettet inn mot utvikling av konkrete produkter.  
 

6.2.3 I hovedsak koordinering på overordnet nivå 

Aktørenes arbeid har også båret frukt i kraft av tiltaksplanen. InnoMed 
har vært pådrivere og en svært viktig bidragsyter for å få på plass en 
omforent og koordinert nasjonal tiltaksplan hvor partnerne peker på 
områder og tiltak for å utløse innovasjonspotensialet. 
 

Utfordringen av tiltaksplanen synes på mange måter å være en løsning 
på mange av de ovenstående utfordringene.  
 

6.3 Kompetanse- og kunnskapsutviklende aktiviteter 

Ifølge samarbeidsavtalen er et annet vesentlig mål med satsingen å 
øke innovasjonstakten ved å rette fokus på innovasjonsledelse og 
endringskompetanse. Mere spesifikt handler det om å bringe aktørene 
sammen for å stimulere til behovsdrevet innovasjon og øke innsikten i 
hva som fremmer innovasjon og øke læringen.  

Viktigheten av disse aktivitetene understrekes av følgende sitat fra 
selvevalueringen:  

Det må etableres en innovasjonskultur. Til det trengs dedikerte 
personer i eget miljø som kan bygge opp et nettverk av 
innovasjonskontaker internt og mot eksterne miljø. Innovasjon må 
være forankret hos ledelsen, og må følges opp med en 
innovasjonsstrategi og tilhørende handlingsplan. Hovedbudskap er å 
dele kunnskap for derved å unngå at det gjøres dobbelt arbeid og at 
utviklingen av prosjekter blir optimal 

I overensstemmelse med samarbeidsavtalen er InnoMed en sentral 
spiller i forhold til denne type aktiviteter. Noen av de vesentligste 
aktivitetene beskrives nedenfor:  

Innovasjonskonsulentene: InnoMed finansierer de regionale 
innovasjonskonsulentene som driver behovskartlegging og som driver 
fram ideer til forprosjekter. InnoMed disponerer begrensede ressurser 
(årlig budsjett på 7.4 mill. NOK fra HOD over statsbudsjettet og 2 mill. 
NOK fra NHD via Innovasjon Norge til møteplasser).  I tillegg kommer 
prosjektmidler fra Innovasjon Norge til delfinansiering av 
forprosjekter). Aktivitetene og prosjektene synes å være i tråd med det 
mandatet InnoMed er gitt i satsingen. 

Årlige innovasjonskonferanse. I årene fra 2007 til 2010 har InnoMed 
gjennomført fire nasjonale innovasjonskonferanser. Målgruppen er 
myndigheter, helseledere, helsepersonell, pasientorganisasjoner, FoU-
miljø, bedrifter og virkemiddelaktører. Antallet deltakere har vært 
stigende gjennom årene fra 100 i 2007 til 250 i 2010. Det totale 
antallet deltakere på konferansene har vært 750 deltakere.  

Møteplasser: InnoMed har fra 2008 fått en særskilt rammebevilling på 
2 mill. NOK. fra Innovasjon Norge til å lage møteplasser. Møteplassene 
samler ulike aktører fra helsesektoren, forskning og næringsliv til 
diskusjoner rundt bestemte tema Noen eksempler er ”Utfordringer og 
muligheter i den akuttmedisinske kjeden” og ”Elektronisk tilgang til 
egen journal”. I tabell 6.1 vises antallet møteplasser og deltakere i 
perioden 2008-2010. Det samlede antall deltakere ligger på knappe 
800 personer.   
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Tabell 6.1: Møteplasser 2008-2010 

År Tema Hvor Antall 
deltagere 

2008 Utfordringer og muligheter i den 
akuttmedisinske kjeden 

Gardermoen 40 

2008 Fremtidens eldreboliger og smarthusteknologi Tønsberg 54 

2009 Samhandling, velferdsteknologi og innovasjon Oslo 70 

2009 The Eden Alternative Trondheim 48 

2009 Fall og lårhalsbrudd Gardermoen 60 

2009 Riktig ernæring, en forutsetning for god helse Bergen 45 

2009 Workshop om "Den akuttmedisinske kjeden" Tromsø 35 

2010 User Driven Innovation in the Health Care 
Sector 

København 70 

2010 Elektronisk tilgang til egen journal Gardermoen 115 

2010 Egenjournal i psykiatrien Tromsø 40 

2010 Unge som faller utenfor arbeid og aktivitet Stavanger 55 

2010 OFU/IFU ordningen i offentlige anskaffelser Gardermoen 35 

2010 Innovasjon og omsorg Trondheim 120 

I alt    787 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. 

Nettverk: InnoMed er representert i flere fora som skal fremme 
innovasjon f. eks Innovasjonsalliansen, Hagen-utvalget "Innovasjon og 
omsorg" og Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS). Dessuten 
deltar de i flere Arena-nettverk (se nedenfor).  
 
Pilotprogrammer: Det er igangsatt prosjekter for å bygge opp en 
innovasjonskultur i helse- og omsorgssektoren. Formålet er at 
stimulere til økt forståelse og fokus på behovet for innovasjonskultur 
og ledelse gjennom konkrete pilotprogram på området. InnoMed og 
SINTEF har etablert et strategisk samarbeid gjennom programmet for 

kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet 
innovasjon.  

Oppsøkende virksomhet: Som supplement til møteplassene har 
InnoMed drevet oppsøkende virksomhet i helsesektoren blant ledere, 
sentrale fagmiljøer og nøkkelpersoner i RHF og HF. InnoMed har også 
vært aktive i forhold til enkeltkommuner for å identifisere 
behovsområder og prosjektideer.  
 
Andre tiltak: Fokus på innovasjon i anskaffelsesprosesser.  InnoMed 
deltar bl.a. i Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS) for å utvikle 
metoder for innovative anskaffelser.  
 
På tvers av aktørene nevnes ”summen” av ovenstående aktiviteter hos 
InnoMed som særdeles viktige i forhold til å øke fokus på innovasjon i 
det hele tatt – men også konkret for å identifisere innovasjonsbehov 
og flaskehalser i helsetjenestene. På denne måten har de fasiliterende 
aktivitetene også hatt direkte innflytelse på hvilke prosjekter som er 
satt i gang. Således har InnoMed ifølge både egen og de andre aktørers 
vurdering bidratt vesentlig til systematisk kunnskapsutvikling og 
formidling av metoder og gode verktøy til støtte i arbeidet med 
behovsdrevet innovasjon og til utvikling av en innovasjonskultur i 
helsesektoren. 
 
De andre aktørene i samarbeidsavtalen har også bidratt til de 
kompetanse- og kunnskapsutviklende aktivitetene. 
 
Innovasjon Norge er ansvarlig for ARENA- og NCE-nettverk, hvorav 
noen nettverk er blitt opprettet på helse- og omsorgsområdet. ARENA-
programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges 
forskningsråd og SIVA. Programmet tilbyr faglig og finansiell støtte til å 
etablere Arena-nettverk. Programmet skal dessuten bidra til læring i 
innovasjonsprosesser og utvikling av næringsmiljøer. For å få til dette 
trekkes forsknings- og utdanningsmiljøer ved både universiteter og 



41 

 

høyskoler inn i samarbeidet. Også flere andre private og offentlige 
aktører deltar. Disse nettverkene har derfor også vært en vesentlig 
kilde til samarbeid og prosjektgenering.  
 
Dessuten har Innovasjon Norge tatt initiativ til særskilte 
utredningsprosjekter i Helse Sør-Øst og Helse-Midt Norge for å 
identifisere innovasjonsbehov. Innovasjon Norge har også vært 
oppsøkende ved å holde foredrag om finansieringsordninger og 
spesielt OFU/IFU-programmet som er markedsdrevet, og de har 
presentert suksesshistorier fra programmet. 
 
En rekke forprosjekter i InnoMed er også tatt videre i OFU-kontrakter. I 
forbindelse med dette så man at innretningen av OFU-ordningen ikke 
var hensiktsmessig i forhold til å inkludere helseforetak. Nærings- og 
handelsdepartementet ga i 2009 i mandat til Innovasjon Norge å 
reformulere vilkårene for å ta hensyn til dette (se omtale i avsnitt 
5.2.3). Denne endringen viser også en adferdsending som følge av 
satsingen, og er en endring som har bidratt til at forprosjekter kan 
søke videre om OFU-kontrakt. 

RHFene har også bidratt med å arrangere møteplasser og organisert 
samarbeid i forum og forprosjekter med sikte på å stimulere gode 
innovasjonsprosjekter. På institusjonsnivå har deres rolle også vært å 
utfordre helseledere i forhold til deres strategier og prioritering av 
oppgaver som kan egne seg som prosjekter i satsingen.  
 
Deretter har RHFene deltatt aktivt både som tilretteleggere og 
prosjektledere i samarbeid med bedrifter, kommunehelsetjeneste og 
helseforetak. Det er utpekt innovasjonsansvarlige på de fleste sykehus, 
som RFHene løpende samler og informerer om mulighetene i 
satsingen.  
 
Også tech-trans-enhetene (TTOene) som f.eks. Inven2 har igangsatt 
aktiviteter knyttet til satsingen i form av møter, seminarer og foredrag, 

hvor det informeres om mulighetene for å etablere brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter.  
 
Norges forskningsråds tiltak har vært mer konsentrert om tilpasning 
av eksisterende virkemidler, enn egentlige nye aktiviteter f.eks. å gjøre 
helse til tema i SFI og opprioritere medtech, biomedisin og biotek i BIA.  
Forskningsrådet har dog bidratt aktivt til å formidle kunnskap om 
hvordan den offentlige delen selv kan bruke førkommersielle prosjekt 
innenfor helseområdet, og hvordan innovasjonsaktivitet kan måles og 
fremmes via foredragsaktivitet. 

6.3.1 Aktivitetene forbedrer grunnlaget for innovasjon 

I selvevalueringen ble aktørene også bedt om å vurdere hva som skal 
til for å imøtekomme de største utfordringene i forhold til innovasjon. 
Svarene knytter seg i hovedtrekk til disse fire temaene:  

 Tydelig ledelse og ledelsesforankring av innovasjon via både 
lederutdanning og styringstiltak.  

 Bygge opp en organisasjon som kan bidra i hele 
innovasjonsløpet, spre erfaringer og virke som "hjelpere" som 
bidrar til å få prosjektene i gang og som kan gi råd underveis. 

 Støtte til møteplasser på viktige behovsområder vil kunne 
bringe frem muligheter for ny satsing der det trengs mest.  

 Formidling av gode pedagogiske eksempler, som kan motivere 
og gi ideer.  

Sammenligner man det ovenstående med aktivitetene som allerede er 
satt i gang, er det ingen tvil om at satsingen er på rett vei i forhold til å 
forbedre vilkårene for innovasjon i helsesektoren.  
 
Det bekreftes også av evalueringen, hvor størstedelen av 
prosjektdeltakerne som har besvart spørreskjemaet svarer at de 
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kjenner til satsingen. Det kan i høy grad forklares med mange 
deltakere på innovasjonskonferanser og møteplasser, men også i de 
tilknyttede nettverkene. 
 
På tvers av aktørene vurderes det at spesielt InnoMeds rolle er 
avgjørende. Likevel pekes det på at InnoMeds ressurser er beskjedne, 
og flere anbefaler at ressurstilgangen bør styrkes. Bl.a. foreslås 
innovasjonsrådgiverne fullfinansiert slik at de kan konsentrere seg om 
å øke aktiviteten. I dag er de finansiert med ca. 1/3 årsverk fra 
InnoMed og er avhengige av å initiere, og selv delta i enkeltprosjekt for 
å kunne jobbe fulltid for InnoMed. 
 

6.4 Aktivitetenes merverdi 

I bilag 3 har vi oppsummert de respektive aktivitetene sett i forhold til 
oppgavene aktørene var tiltenkt i samarbeidsavtalen. Tabellen viser at 
aktørene i vesentlig grad har oppfylt oppgavene de har forpliktet seg 
til.  

6.4.1 Variabel grad av samarbeid 

Resultater av satsingen er avhengig av at aktørene samarbeider.  
Gjennom perioden for satsingen ser vi ulik grad av dette. 
Samarbeidsavtalen et tydelig uttrykk for samarbeid på det strategiske 
nivået.  Både denne og tiltaksplanen lister en rekke 
samarbeidsområder mellom aktørene. Basert på informasjon som er 
innhentet gjennom intervjuene og surveyene i dette prosjektet er det 
vår oppfatning at det også har vært samarbeid på operativt nivå i 
perioden som har vært, men at graden av samarbeid nok har variert. 

Det har vært en rekke koordineringstiltak mellom InnoMed og RHFene 
i form av nettverk og innovasjonskonsulenter. Som vi har nevnt 
tidligere er det også etablert et samarbeid mellom InnoMed og 

Innovasjon Norge, særlig gjennom møteplasser og finansiering av 
forprosjekter. 

Mange, også aktørene selv, etterlyser imidlertid et sterkere samarbeid 
mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Denne 
utfordringen er også adressert i tiltaksplanen. 

Den største utfordring synes å være at de regionale helseforetakene i 
mindre grad har utført konkrete aktiviteter rettet mot å etablere felles 
innovasjonsprosjekter på tvers av helseforetakene.  De har også i 
mindre grad utført konkrete aktiviteter og tiltak rettet mot 
kontinuerlig innovasjon og verdiskaping fra kunnskapsbasen. 

6.4.2 Rammene for innovasjon er forbedret 

Ser vi på hvilken merverdi satsingen har skapt i form av økt fokus på 
innovasjon og endringer i aktørenes atferd, ser vi at satsingen har hatt 
betydning for den måten det samarbeides på, og den måten prosjekter 
generes og koordineres på. Det bekreftes også i kapittel 7, hvor den 
samlede prosjektporteføljen beskrives og vurderes.  

Samlet sett, og basert på informasjonen både fra intervjuene og 
selvevalueringen, er det vesentlig verdi av aktivitetene: 

 Den viktigste effekten er forankring og bevisstgjøring om 
behovsdrevet innovasjon hos sentrale aktører i helsesektoren. 
Innovasjon er satt på dagsorden i sektoren og skapt debatt 
rundt hvordan man best og sammen kan stimulerer til 
innovasjon. 

 Aktivitetene har skapt relasjoner mellom ulike aktører og gjort 
samarbeid om innovasjon mulig. Gjennom satsingen har 
aktører i større grad utarbeidet felles mål og tiltak for å 
stimulere til innovasjon. Dette ville neppe i samme grad ha 
skjedd uten satsingen.  
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 Aktivitetene har bidratt til kompetanseheving gjennom bedre 
forståelse for hva innovasjon i helsesektoren er og metoder for 
å stimulere behovsdrevet innovasjon i sektoren. 

 Satsingen har også bidratt til begynnende adferdsendring i 
hovedsak på to områder: 

o Vi ser en mer systematisk jobbing med innovasjon 
særlig i spesialisthelsetjenesten 

o Vi ser en begynnende tilrettelegging av infrastruktur 
for å fremme innovasjon 

Gjennomgangen av aktivitetene peker på en rekke utfordringer som 
har innvirkning på den måten aktivitetene blir implementert på. Det 
dreier seg spesielt om koordinering i forhold til finansiering, 
samtenkning av eksisterende virkemidler og tilstrekkelig 
ledelsesmessig fokus.  

Utfordringer er i vesentlig grad adressert i tiltaksplanen. Som nevnt er 
tiltaksplanen likevel et meget mykt styringsinstrument, som i høy grad 
hviler på aktørenes eierskap og koordinering. For å øke merverdien av 
satsingen synes det å være behov for at sentrale styringstiltak og 
finansiering understøtter og stimulerer aktørene til å sette gode 
intensjoner ut i livet.  

En annen utfordring er at det på kort sikt er usikkert om aktivitetene 
har bidratt til mer behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling, som 
er ambisjonen med satsingen. Hvorvidt det er tilfellet undersøkes 
nærmere i kapittel 7. Mye indikerer likevel at gevinster av innovasjon 
utløses på lang sikt, og det derfor er urealistisk å forvente økonomiske 
effekter og andre samfunnsøkonomiske effekter etter fire år. 
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7 Virkemiddelaktørenes støtteformer og prosjekter 

I dette avsnittet presenteres en kartlegging av de støtteformer (eller 
virkemidler) og prosjekter, som satsingens virkemiddelaktører har 
benyttet som en del av satsingen. En sentral del av evalueringen er å 
belyse om de støtteformene som virkemiddelaktørene har til rådighet 
er hensiktsmessige i forhold til intensjonene og målene for satsingen. 
Det omfatter bl.a. også en vurdering av om potensialet for samordning 
av virkemidlene/virkemiddelapparatet er fullt utnyttet. Det omfatter 
videre en vurdering av om det er begrensninger i selve 
virkemiddelapparatet for å nå målene. 

I kapittel 3 har vi vist omfanget av prosjektporteføljen som kan 
adresseres til satsingen. I det følgende gjør vi en analyse av 
prosjektporteføljen på bakgrunn av prosjektstatistikk som er samlet 
inn fra de involverte aktørene i satsingen samt resultater fra en 
spørreskjemaundersøkelse gjennomført blant prosjektlederne i de 
støttede prosjekter under de gitte virkemidler. 

Analysen peker på at prosjektene under satsingen til sammen 
genererer en omfattende innovasjonsaktivitet som bidrar både til 
utvikling av nye produkter og tjenester samt til å understøtte en 
positiv utvikling på helseområdet, f.eks. bedre behandlinger, 
pasientforløp, ny medisin mv. Prosjektene – spesielt prosjektene fra 
InnoMed og Innovasjon Norge – har stor fokus på behovsdreven 
innovasjon og involvering av et bredt sett med aktører. På den måten 
understøtter prosjektene i stor grad satsingens formål. 

Der er imidlertid behov for å målrette deler av satsingen, slik at den 
involverer flere praksisorienterte offentlige institusjoner (f.eks. 
sykehus, kommuner mv.) mer direkte i hovedprosjekter. InnoMeds 
forprosjekter involverer i stor grad sykehus og kommuner, men mange 
av virkemidlene - primært virkemidlene hos Norges forskningsråd – har 
fokus på involvering av bedrifter og forskningsinstitusjoner. 

Generelt danner satsingens virkemidler og prosjekter et godt grunnlag 
for videreutvikling og forlengelse av satsingen. Samtidig viser analysen 
av prosjektene også at det er en lang rekke barrierer som 
nødvendiggjør en fortsatt innsats for å understøtte innovasjon i 
helsesektoren. 

 

7.1 Kartleggingen av prosjektporteføljen hos 
satsingens aktører 

Nærings- og handelsdepartementet har eksplisitt ønsket en kartlegging 
av prosjektene knyttet til satsingen hos virkemiddelaktørene 
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, samt av prosjektene i 
InnoMed på grunn av den tette koblingen mellom forprosjekter hos 
InnoMed og OFU-prosjekter hos Innovasjon Norge. Evalueringen har 
ikke konkret belyst prosjekter som er gjennomført i regi av RHFene. 
Det skjer imidlertid også prosjekter på dette nivået. Aktørenes 
virkemidler og støtteformer ble presentert i kapittel 3.4. 

Norges forskningsråd har flere programmer som rommer muligheter 
for finansiering av helserelaterte innovasjonsprosjekter, og 
Forskningsrådet yter årlig en betydelig finansiell bistand til slike 
prosjekter. Avtalen klarlegger at Forskningsrådet forventes å benytte 
brukerstyrte innovasjonsprosjekter(BIP), støtte gjennom 
kommersialiseringsprogrammet FORNY samt støtte til forskning og 
utvikling i virksomheter gjennom SkatteFUNN programmet. 

Innovasjon Norge har ”Helse” som én av ni sektorsatsinger og 
finansierer prosjektene hovedsakelig gjennom ordningen for Offentlige 
Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU-ordningen). OFU-kontrakter 



45 

 

står sammen med Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) 
sentralt i satsingen på behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.   

InnoMed er ikke i samme forstand som Norges forskningsråd og 
Innovasjon Norge en virkemiddelaktør hvor det er mulig å søke om 
midler til innovasjonsprosjekter. Men det er likevel interessant å 
vurdere InnoMed i denne sammenhengen, fordi mange av deres 
aktiviteter er knyttet opp mot å understøtte virkemidler og prosjekter 
som Norges forskningsråd og Innovasjon Norge er ansvarlige for. 
Utover dette, dekker porteføljen prosjekter som ikke har mottatt en 
egentlig bevilgning, men som har fått rådgivning på timebasis fra 
InnoMed. 

7.1.1 Prosjekter relatert forskjellig til satsingen 

Det er som nevnt forskjellig hvor tett kobling det er mellom 
virkemidlene som ligger innenfor satsingens ramme og de aktivitetene 
og prosjektene som er igangsatt. I en kartlegging av virkemidlene og 
dermed av prosjekter under satsingen, vil det derfor gi mening å skille 
mellom prosjektene i forhold til i hvor høy grad de er tilknyttet til 
satsingen. Man kan skille mellom: 

 Kjerneprosjekter ift. satsingen 

 Prosjekter med begrenset relasjon til satsingen 

Det avgjørende i vurderingen av prosjektenes tilknytning til satsingen 
er hvor forpliktet aktørene i samarbeidsavtalen er til å bruke sine 
virkemidler, f.eks. ift. å prioritere virkemidler og prosjekter for å 
understøtte satsingens formål. I den vurdering er det også viktig å se 
hvor tett knyttet virkemidlene og prosjektene er til aktivitetene i selve 
satsingen, f.eks. rådgivnings og nettverksaktivitetene. Tabellen 
nedenfor viser hvordan, prosjekter fordeler seg på virkemiddelaktører, 
samt hvordan prosjektene plasseres i forhold til satsingens kjerne, 
relaterte prosjekter og prosjekter med begrenset relasjon til satsingen. 

 

Tabell 7.1 Oversikt over satsingen og virkemidler 

Aktør   Virkemiddel  Relasjon til satsingen Antall 
prosjekter  

Bevilget beløp 
(mill. kr.)  

InnoMed  Forstudier og 
forprosjekter  

Kjerne  50 21 

Veiledning og 
rådgivning  

Kjerne 7 0 

Innovasjon 
Norge  

OFU  Kjerne 103 107 

IFU  Kjerne 73 102 

Norges 
forskningsråd  

BIP  Begrenset relasjon 67 422 

SFI  Begrenset relasjon 4 316 

FORNY  Begrenset relasjon 54 81 

SkatteFunn  Begrenset relasjon 133 81 

Total   491 1.130 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. Basert på oversikt over prosjekter fra InnoMed, Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet. 

InnoMeds prosjektportefølje inngår som en del av det vi kaller for 
satsingens kjerne. InnoMeds prosjektportefølje består av 57 prosjekter 
som klart ligger innenfor satsingens fokusområde, og som har en 
sentral rolle i forhold til behovskartlegging av innovasjonspotensial 
innenfor helseområdet.  

Flere av prosjektene leder til prosjekter under OFU-ordningen hos 
Innovasjon Norge akkurat som flere av OFU-prosjektene har vært 
involvert i veiledningsaktiviteter under InnoMed (se avsnitt 6.2).  Over 
halvparten av InnoMeds prosjekter er innenfor IKT- og 
medtechområdet, som er en av satsingens sentralt temaområder. 

Innovasjon Norges virkemidler og prosjekter ligger i forlengelse av 
satsingens fokus og har en tett relasjon til satsingen. Mange av 
Innovasjon Norges prosjekter er basert på forprosjekter hos InnoMed 
og dermed på prosjekter fra kjernen. Og som tidligere nevnt har 
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Innovasjon Norge ”Helse” som én av ni sektorsatsinger og finansierer 
prosjektene hovedsakelig gjennom ordningen for Offentlige 
Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU-ordningen), som spesifikt 
nevnes i den Nasjonale helseplan 2007-2010. Derfor kan Innovasjon 
Norge i alt 176 prosjekter - som er meldt inn til denne kartlegging - 
betegnes som en del av kjerneprosjektene i satsingen. 

Når det gjelder Norges forskningsråds virkemidler (betegnes i rådet 
som ”støtteformer”) og prosjekter, så er dette aktiviteter som har en 
relativ begrenset tilknytning til satsingen og dens aktiviteter. I alt har 
Forskningsrådet innmeldt 258 prosjekter til kartleggingen. Prosjektene, 
som er innmeldt av forskningsrådet, er bevilget under 115 forskjellige 
forskningsprogrammer.  Forskningsrådet mener at satsingen ikke har 
hatt direkte innflytelse på prioritering av prosjekter i de forskjellige 
forskningsprogrammene. Utover dette har prosjektene en svak kobling 
til satsingen i forhold til samspill og aktiviteter under satsingen og har 
derfor en begrenset relasjon til satsingen. 

Hvis vi har et nyansert perspektiv på prosjektporteføljen, viser det seg 
at ca. halvparten av prosjektene i satsingen - dvs. prosjektene fra 
InnoMed og Innovasjon Norge - kan karakteriseres som 
kjerneprosjekter i forhold til satsingens innretning og målsetting.  

Det betyr likevel ikke at virkemidlene og prosjektene fra Norges 
forskningsråd er irrelevante i vurderingen av satsingen i denne 
sammenheng. Man kan argumentere for at det er nyttig å ha et 
overblikk over relevante virkemidler og prosjekter, spesielt i forhold til 
vurderinger knyttet til den fremtidige innretningen av satsingen. I 
forlengelsen av dette kan man argumentere for at satsingen også skal 
sees som en prosess, hvor man fremover kan forvente at flere 

                                                           
5
  SkatteFUNN, SFI, FUGE, MATPROGRAMMET, BIA, EUROSTARS, FORNY, GLOBVAC, 

HELSEOMSORG, SKOGUTV og VERDIKT 

virkemidler og prosjekter hos aktørene blir mer knyttet til satsingen i 
takt med implementeringen av Tiltaksplanen. 

7.1.2 Satsingens fagområder 

En oversikt over prosjektene bevilget over satsingens virkeperiode 
vises i tabell 7.2 nedenfor. Kartleggingen av prosjektene viser at 
antallet prosjekter stiger jevnt i perioden, spesielt innenfor InnoMeds 
og Innovasjon Norges område. 

Kartleggingen av prosjektene viser at prosjektene generelt spenner 
over mange fagområder. Det er vår vurdering at spennet i 
fagområdene er bredere enn det som opprinnelig var lagt til grunn i 
satsingen, nemlig fokus på IKT og medisinsk-teknisk utstyr. 

Kartleggingen viser at prosjektene dekker følgende fagområder: 
Hjelpemidler og behandlingsutstyr, medisinutvikling og bioteknologi, 
diagnostisk utstyr og mat og næringsmidler. Tabell 7.2 nedenfor viser 
prosjektene fordelt på disse fagområdene. Det har i kartleggingen ikke 
vært mulig å direkte identifisere IKT-elementer i den samlede 
prosjektporteføljen, med unntak av for InnoMeds prosjekter. Derfor 
inngår IKT ikke som et fagområde i oversikten over prosjektene, men 
det fremgår av InnoMeds egne oversikter at IKT-integrerende 
prosjekter utgjør ca. halvparten av deres prosjektportefølje. 

Generelt sett ligger en stor del av prosjektene (både hva angår antall 
og bevilgning) innenfor områdene ”Hjelpemidler og behandlingsutstyr” 
samt ”diagnostisk utstyr” (i alt ca. 60 prosent.). Det gjelder spesielt 
kjerneprosjektene i InnoMed og Innovasjon Norge. 

En femtedel av prosjektene – spesielt fra Norges forskningsråd, men 
også fra Innovasjon Norge – ligger innenfor temaområdet ”medisin og 
bioteknologi”. En del av prosjektene – både kjerneprosjektene og de 
øvrige prosjekter – ligger også innenfor temaområdet ”mat og 
næringsmidler”. 



47 

 

Overordnet er det det våres vurdering at prosjektene i stor grad ligger 
innenfor de satsingsområdene som opprinnelig var lagt til grunn i 
satsingen. Omvendt må det konstateres, at prosjektene under 
satsingen involverer mange fagområder, som det kan være relevant at 
satse på i Norge. 

Der er store variasjoner i bevilgningsstørrelsen til prosjektene. 
Bevilgningene varierer fra meget små prosjekter med 4.000 kr. i støtte 
i form av skattefritak til innovasjon og utviklingsaktiviteter under 
SkatteFUNN til etablering av Senter for Forskningsdrevet Innovasjon 
(SFI) med bevilging på 80 mill. kr. Den store variasjon i 
bevilgningsstørrelsene gjenspeiler at satsingen spenner over et bredt 
spekter av støtteformer som har forskjellig mottagerfokus, formål og 
støttestruktur.  

Generelt har støtten til prosjektene vært mindre bevilgninger, men 
enkelte prosjekter med tosifret millionbeløp har vært med på å øke 
den gjennomsnittlige bevilgningen per prosjekt til 2,3 mill. kr. 
Prosjektstørrelsen avspeiler også forskjellige prosjekttyper. Bl.a. består 
InnoMeds prosjektportefølje av forprosjekter som ofte handler om 
behovsavklaring og etterfølgende leder til større 
innovasjonsprosjekter. 

Da satsingen løper til 2011 og kun 47 prosent av prosjektene er 
avsluttet kan de langsiktige effektene og de endelige resultatene av 
prosjektene ennå ikke vurderes. Derfor er effektene og resultatene 
som fremheves i evalueringen foreløpige. Mange av prosjektene har 
ennå ikke gitt konkrete resultater og effekter, men vil gjøre det på 
lengre sikt. Prosjektene under satsingen kan derfor forventes å utløse 
ytterligere resultater og langsiktige effekter som går ut over de 
effektene vi kommenterer i denne evalueringen. 
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Tabell 7.2 Oversikt over porteføljen i forhold til virkemiddelaktører og temaområder 

Virkemiddelaktører  2003 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Forskningsrådet Antall prosjekter 1* 0 67 66 99 25 258 

 Bevilgning 25.000.000 0 463.751.392 155.358.363 188.948.662 66.896.900 899.955.317 

 Gns. bevilgning 25.000.000 0 6.921.663 2.353.915 1.908.572 2.675.876 3.488.199 

Innovasjon Norge Antall prosjekter 0 0 34 46 55 41 176 

 Bevilgning 0 0 37.017.162 42.910.688 75.425.930 53.165.706 208.519.486 

 Gns. bevilgning 0 0 1.088.740 932.841 1.371.381 1.296.725 1.184.770 

InnoMed Antall prosjekter 0 3 8 11 11 17 57** 

 Bevilgning 0 820.000 3.447.000 3.989.000 5.452.550 7.032.000 20.740.550 

 Gns. bevilgning 0 273.333 430.875 362.636 495.686 413.647 414.811 

Totalt Antall prosjekter 1* 3 109 123 165 83 484** 

 Bevilgning 25.000.000 820.000 504.215.554 202.258.051 269.827.142 127.094.606 1.129.215.353 

 Gns. bevilgning 25.000.000 273.333 4.625.831 1.644.374 1.635.316 1.531.260 2.333.090** 

 

Temaområder  2003 2006 2007 2008 2009 2010 Total** 

Medisin/biotek Antall prosjekter 0 0 28 27 42 9 107 

 Bevilgning 0 0 242.463.392 63.481.546 95.538.715 18.604.000 420.087.653 

 Gns. bevilgning 0 0 8.659.407 2.351.168 2.274.731 2.067.111 3.963.091** 

Hjelpemidler og behandlingsutstyr Antall prosjekter 1* 3 41 42 56 43 192 

 Bevilgning 25.000.000 820.000 123.163.162 55.740.577 57.915.930 54.280.033 316.919.702** 

 Gns. bevilgning 25.000.000 273.333 3.003.980 1.327.157 1.034.213 1.262.326 1.722.390 

Diagnostisk utstyr Antall prosjekter 0 0 17 28 29 14 88 

 Bevilgning 0 0 108.362.000 70.057.090 92.514.947 23.407.739 294.341.776 

 Gns. bevilgning 0 0 6.374.235 2.502.039 3.190.171 1.671.981 3.344.793 

Fødevare og næringsmidler  Antall prosjekter 0 0 10 6 13 3 32 

 Bevilgning 0 0 15.519.000 1.530.000 5.181.000 9.474.000 31.704.000 

 Gns. bevilgning 0 0 1.551.900 255.000 398.538 3.158.000 990.750 

Annet Antall prosjekter 0 0 13 20 25 14 72 

 Bevilgning 0 0 14.708.000 11.448.838 18.676.550 21.328.834 66.162.222 

 Gns. bevilgning 0 0 1.131.385 572.442 747.062 1.523.488 918.920 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Basert på oversikt over prosjekter under satsingen fra Forskningsrådet, Innovasjon 
Norge og InnoMed  samt kategorisering av prosjekter i temaområder. I NOK .* Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) fra 2003 til 2009 **Eksklusiv rådgivningsprosjekter(i alt 7 stk.) uten 
bevilgning og med ukjent oppstartsdato.
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7.2 Kjerneprosjektene i satsingen 

For å belyse prosjektene i kjernen av satsingen har vi foretatt en 
nærmere gjennomgang av 10 forprosjekter under InnoMed og 5 
prosjekter under Innovasjon Norge. Gjennomgangen av disse 
prosjektene gir et innblikk i hvilke effekter som er kommet av 
prosjektene i kjernen av satsingen og som kan tilskrives satsingen. 

De primære effektene av prosjektene hos InnoMed og Innovasjon 
Norge har vært kommersialiseringer og forbedringer av produkter og 
tjenester til helsesektoren. Utover dette underbygger gjennomgangen 
den tette relasjonen og samarbeidet mellom forprosjekter hos 
InnoMed og OFU-prosjektene hos Innovasjon Norge. 

Forprosjektene har generelt mye samarbeid med aktører i 
helsetjenesten, men også med bedrifter om utvikling av produkter og 
ideer for å sikre hurtig utprøving og justering av nye produkter og 
ideer. Effekten av den tette koblingen til helsesektoren i InnoMeds 
prosjekter er at prosjektene i høy grad treffer brukernes behov.   

Forprosjektene i InnoMed er små prosjekter som primært har hatt som 
formål å avdekke behov og skape grunnlag for et hovedprosjekt. I flere 
tilfeller har forprosjektene medført forbedringer av tjenester til 
helsesektoren. Forbedringene er i hovedsak mindre forbedringer av 
tjenester eller innføring og kommersialisering av nye produkter i 
eksisterende prosesser. 

Nedenstående tabell viser hva InnoMeds forprosjekter inntil videre har 
ført til, og underbygger at en meget stor andel av InnoMeds prosjekter 
fører til hovedprosjekter og kommersialiseringer. 

 

Tabell 7.3 Hva fører InnoMeds prosjekter til? 

Forprosjekter 
i alt  

OFU/Hovedprosjek-
ter under 

etablering på 
bakgrunn av 

InnoMed 
forprosjekt 

OFU/Hovedprosjekter 
etablert på bakgrunn 

av InnoMed 
forprosjekt 

Avsluttede 
hoved/OFU 

prosjekter som er i 
kommersialiserings-

fasen 

50 13 18 6 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011. Basert på data fra InnoMed. 

Resultatene av InnoMeds forprosjekter må ses i forhold til at 15 av 
prosjektene først forventes avsluttet i 2011. 

Gjennomgangen av prosjektene under Innovasjon Norge gir på samme 
måte inntrykk av at det i de fleste prosjektene er et tett samarbeid 
mellom mange forskjellige aktører; sykehus, bedrifter, kommuner osv. 
Det tette samarbeidet har vært en fordel for disse prosjektene, fordi 
formåle har vært å få innovasjoner utprøvd og implementert i 
helsesektoren. Likefullt viser gjennomgangen også at det er et stykke 
igjen fra utvikling av produkter og innovasjoner til implementering og 
kommersialisering. Prosjektene har støtt på forskjellige barrierer, som 
eksempelvis mangel på virksomheter som kan løfte 
kommersialiseringen av produktene.    

 

7.3 Få prosjekter med prosjekteiere fra offentlig 
institusjon 

Et vesentlig element i evalueringen er å vurdere om virkemidlene er 
hensiktsmessige i forhold til å understøtte satsingens formål. Et 
interessant element i det er å se på hvilke aktører som er involvert i 
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prosjektene, med henblikk på å belyse hvilke innovasjonsprosesser 
virkemidlene understøtter. Her er det interessant å se på hvilke 
aktører som er mottakere av prosjektstøtte. 

En gjennomgang av prosjektporteføljen viser at virkemidlene i 
dominerende grad understøtter innovasjonsprosesser i private sektor 
målt etterat det i særlig grad er virksomheter som er prosjekteiere i de 
støttede prosjektene. Tallene viser at 74 prosent av prosjektene ledes 
av private bedrifter. Det innebærer at virkemidlene i høy grad - 
spesielt virkemidlene under Norges forskningsråd - understøtter 
innovasjon i helsesektoren gjennom støtte til innovasjon i næringslivet. 

Analysen viser at kun 18 prosent av prosjektene ledes av offentlige 
virksomheter som sykehus og andre offentlige institusjoner innenfor 
helsesektoren. Det er spesielt i InnoMeds forprosjekter i kjernen at 
offentlige virksomheter er prosjekteiere. 

Utover dette er det en rekke prosjektene (8 prosent) – spesielt under 
Norges forskningsråds virkemidler - der universiteter eller 
kommersialiseringsenheter (TTOene) er prosjekteiere. 

Innovasjon i helsesektoren kan i mange tilfeller drives gjennom 
innovasjonsaktiviteter i privat sektor med helsesektoren som krevende 
og kompetent kunde. Men, det kan også være bruk for tiltak som 
direkte understøtter innovasjon i de offentlige virksomhetene. Den 
relative lille andelen av offentlige prosjekteiere i den samlede 
prosjektporteføljen i satsingen reiser spørsmål om 
virkemiddelapparatet i tilstrekkelig grad understøtter offentlig drevet 
innovasjon – dvs. innovasjon gjennom innovasjonsprosjekter hvor det 
er offentlige virksomheter som er drivkraften i prosjektene. 

 

 

Tabell 7.4 Oversikt over prosjektenes prosjekteiere 

 Bedrif-
ter 

Offentlige 
myndigheter og 

institusjoner 

Syke
-hus 

TTO og 
andre 

Universiteter og 
kunnskapsinstitusjoner 

Forsknings-
rådet 

230  3 13 12 

Innovasjon 
Norge 

172     

InnoMed  22 35   

Total 363 50 40 26 12 

Andel av 
satsingen 
samlet 

74 % 10 % 8 % 6 % 2 % 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsektoren. Basert på oversikt over prosjekter fra InnoMed, Innovasjon Norge og 
Forskningsrådet samt kategorisering av prosjekter i forhold til kontrakteiere. 

 

7.4 Prosjekter forener innovasjonsmål og helsemål 

Målet med satsingen er å bringe mer innovasjon inn i helsesektoren. 
Derfor er det interessant å se om de virkemidlene og 
innovasjonsprosjektene som ligger under satsingen understøtter dette 
målet. Det er som et ledd i evalueringen gjennomført en 
spørreskjemaundersøkelse blant prosjekteiere i prosjekter som har fått 
støtte under virkemidlene som satsingen omfatter. Spørreskjemaet 
dekker både kjerneprosjektene (dvs. prosjektene under Innovasjon 
Norge og InnoMed) samt prosjekter som kan sies å være mindre 
relaterte til satsingen (dvs. prosjektene under Norges forskningsråd). 

Spørreskjemaundersøkelsen viser at prosjektene har et klart formål 
om å frembringe innovasjoner i form av f.eks. forbedrede produkter og 
tjenester. Men prosjektene har også til formål å understøtte en positiv 
utvikling innenfor helsesektoren, f.eks. bidra til bedre behandlinger, 
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oppnå større kunnskap om behandlingsmuligheter eller i seg selv å 
sette innovasjon på dagsorden i helsesektoren, se figur 7.1 og 7.2 
nedenfor. 

Tallene viser imidlertid at det  i prosjekter hvor offentlige institusjoner 
er prosjekteiere, er en tendens til større fokus på utvikling av 
helsesektoren enn i prosjekter hvor bedrifter er prosjekteiere (f.eks. i 
prosjekter støttet av Norges forskningsråds virkemidler, herunder BIP 
og SkatteFUNN).  

Figur 7.1 Formålet med prosjekter med offentlige prosjekteiere

 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant offentlige prosjekteiere. N:42. 

Mye kan tyde på at det i prosjekter hvor en offentlig institusjon er 
drivkraft, finnes et større sammenfall av mål om innovasjon og mål om 
helseutvikling.  

Figur 7.2 Formålet med prosjekter med bedrifter som prosjekteiere  

 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant bedrifter. N:173. 

 

7.5 Understøtter forskningsdrevet og behovsdrevet 
innovasjon 

7.5.1 Samarbeidspartnere i prosjektene 

Omfanget og karakteren av aktørene i prosjektene avspeiler hvilke 
kilder til kunnskap prosjektene trekker på. Spørreskjemaanalysen 
peker på at prosjektene generelt involverer mange 
samarbeidspartnere, som dekker mange forskjellige aktører bl.a. fra 
kommuner, sykehus, universiteter og bedrifter. Ser vi på prosjekter 
med prosjekteiere fra offentlig sektor, så involverer prosjektene i høy 
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grad andre offentlige institusjoner, f.eks. sykehus og universiteter, se 
figur 7.3. Men prosjektene involverer f.eks. også kommuner osv. 
Videre involverer størstedelen av prosjektene bedrifter. 

Figur 7.3 Samarbeidspartnere i offentlig ledede prosjekter 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant offentlige prosjekteiere. N:42. 

Det tilsvarende bildet gjør seg gjeldende for prosjekter hvor bedrifter 
er prosjekteiere (f.eks. BIP-prosjektene eller IFU-prosjektene), se figur 
7.4. Det er likevel en tendens til at prosjektene under Norges 
forskningsråd har langt større fokus på involvering av 
kunnskapsinstitusjoner, og i mindre grad offentlige institusjoner 
(utover kunnskapsinstitusjoner) enn prosjektene under InnoMed og 
Innovasjon Norge. 

Figur 7.4 Samarbeidspartnere i privat ledede prosjekter 

 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant offentlige prosjekteiere. N:166. 

7.5.2 Omfattende brukerinvolvering i prosjektene 

For å belyse behovsperspektivet i satsingens prosjekter ytterligere, har 
evalueringen gjennom spørreskjemaundersøkelsen satt fokus på 
hvordan prosjektene trekker på kunnskap fra brukere i 
utviklingsarbeidet.  

Generelt viser spørreskjemaundersøkelsen at prosjektene i høy grad 
trekker inn brukere, se figur 7.5 nedenfor. Som fremhevet i det forrige 
avsnittet, er det en generelt stor involvering av brukere i prosjektene. 
Det understreker at prosjektene i satsingen generelt understøtter 
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satsingens formål om å stimulere behovsdrevet innovasjon i 
helsesektoren. 

Undersøkelsen peker imidlertid på at det er variasjoner i hvor stort 
fokus det er på brukerinvolvering i prosjektene. Størstedelen av 
kjerneprosjektene har fokus på å involvere brukere i 
utviklingsarbeidet, mens det kun gjelder for litt over halvparten av 
prosjektene som i mindre grad er relatert til satsingen (dvs. 
Forskningsrådets prosjekter). 

Figur 7.5 Brukerinvolvering hos virkemiddelaktørene (offentlig og privat) 

  
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant offentlige og private prosjekteiere. 
N(Innovasjon Norge og InnoMed):84, N(Forskningsrådet):133. 

Undersøkelsen peker på at det er mange forskjellige brukere som 
involveres i prosjektene, se figur 7.6 nedenfor. Brukere som i høy grad 
har vært involvert er leger, sykepleiere og annet helsepersonale. Det 
er spesielt i de offentlig ledede prosjektene at denne brukergruppen er 
involvert (92 prosent). Men også pasienter og deres pårørende samt 
bedrifter har vært brukermålgrupper for prosjektene. 

Figur 7.6 Hvilke brukere ble involvert? 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Baseret på spørreskjema blant offentlige og private prosjekteiere. 
N(offentlig):36 N(bedrifter):112. 

Brukerdreven innovasjon kan praktiseres på mange forskjellige måter. 
Det finnes tradisjonelle metoder, som bygger på alminnelig 
brukerinvolvering i form av f.eks. enkle brukerundersøkelse. Men det 
finnes også nyere og mere avanserte metoder, som har fokus på 
brukernes ikke erkjente behov, f.eks. antroprologiske metoder. 
Undersøkelsen viser at prosjektene benytter seg av et bredt utvalg av 
metoder for brukerinvolvering, se figur 7.7. Det er likevel en tendens til 
at prosjektene benytter seg av de mere tradisjonelle metodene for 
brukerinvolvering (spesielt i de prosjektene der bedriftene er 
prosjekteiere). InnoMeds prosjekter benytter i større omfang 
avanserte metoder for brukerinvolvering enn det vi ser hos 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

Det er vanskelig i denne undersøkelsen å avgjøre om prosjektene har 
anvendt hensiktsmessige metoder for brukerinvolvering og om 
omfanget av brukerinvolvering er tilstrekkelig. Hvilke metoder for 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Innovasjon Norge og InnoMed Forskningsrådet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Helsepersonale 
(leger, 

sykeplejere mv.)

Pasienter og 
pårørende 

Bedrifter

Offentlige

Bedrifter



54 

 

 

brukerinvolvering som konkret anvendes, må avhenge av prosjektenes 
formål. Men internasjonale erfaringer (bl.a. fra Danmark) peker på at 
strukturerte metoder for involvering, som f.eks. involvering og 
samarbeid med frontløper-brukere eller etnografiske studier til 
avdekking av ikke erkjente behov – ofte medfører større forståelse av 
brukerne og dermed grunnlag for en mer målrettet produktutvikling.  

Figur 7.7 Benyttede metoder til brukerinvolvering 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjema blant offentlige og private prosjekteiere. 
N(offentlig):36 N(bedrifter):111. 

 

7.6 Mange effekter av prosjektene 
Et viktig element i evalueringen er å se på hvilke effekter som oppstår 
av prosjektene under satsingen. Spørreskjemaundersøkelsen viser at 

det er et bredt spekter av effekter av prosjektene, se figur 7.8 
nedenfor.  

Figur 7.8 Offentlige og private prosjekters resultater 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011. Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjemaundersøkelser blant offentlige og private 
prosjekteiere under satsingen.  N:(196). 

Prosjektene har i høy grad skapt kunnskapsmessige effekter i form av 
resultater med relevans for innovasjon i helsesektoren. Men 
prosjektene har også skapt egentlige innovasjoner i form av nye 
produkter og tjenester til helsesektoren. 
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Utover dette har prosjektene skapt adferdsendringer og 
kompetanseoppbygging blant aktørene i helsesektoren. Det gjelder 
f.eks. økt kompetanse i forhold til å involvere brukere i 
innovasjonsprosesser, forbedret samarbeid mellom aktørene i 
sektoren og et økt fokus generelt på innovasjon i helsesektoren. 

Prosjektene synes i mindre grad å ha skapt forbedrede rutiner og 
organisering av helsesektoren. Det kan henge sammen med at slike 
former for innovasjoner er omfattende hvis de skal implementeres i 
helsesektoren. Ofte krever slike forandringer en sterk ledelsesmessig 
forankring, fordi forandringene krever en omfattende involvering av 
organisasjonen. 

 

7.7 Godt utgangspunkt for en videre satsing 

Effektene og resultatene av prosjektene igangsatt av InnoMed, 
Innovasjon Norge samt Forskningsrådet viser at det er bygget opp 
kunnskapsbase og kompetanse i innovasjon hos de deltakende 
aktørene. Dette danner et godt utgangspunkt for videreføring av 
satsingen. Utover dette har prosjektene medvirket til å skape 
forbedret kompetanse hos prosjekteiere i forhold til alminnelige og 
avanserte metoder for brukerinvolvering. Også dette skaper et godt 
utgangspunkt for fremtidige prosjekter og dermed potensial for en 
videre satsing.  

Det høye aktivitetsnivået som fremgår av porteføljens størrelse på 491 
innovasjonsprosjekter og 1,1 milliarder NOK. viser at det finnes mange 
innovasjonsprosjekter på området. Samtidig betyr et så stort 
aktivitetsnivå også et stort koordinasjonsbehov mellom 
virkemiddelaktørene.  Relasjonen mellom kjerneprosjektene og de 
relaterte prosjektene, samt prosjekter med begrenset relasjon til 

satsingen kan med fordel styrkes. Dette vil fremme potensialet i 
forhold til økt samspill mellom forskningsdrevet og behovsdrevet 
innovasjon, men også videreføring av prosjekter på tvers av 
forskningsverdikjeden.  

Kartlegging av dagens samspill mellom virkemiddelaktørene viser at 
det er potensial i å forbedre samarbeidet mellom særlig InnoMed og 
Forskningsrådet samt Innovasjon Norge og Forskningsrådet. InnoMed 
og Innovasjon Norge har i stor utstrekning et velutviklet samarbeid på 
prosjektnivå samt et godt samarbeid om etablering og drift av felles 
møteplasser. En utvikling av satsingens samarbeidsstruktur kan danne 
en plattform for koordinering mellom alle virkemiddelaktørene og 
forbedre samspillet på prosjektnivå. 

Et vesentlig resultat av prosjektene er som nevnt et økt fokus på 
innovasjon i helsesektoren lokalt og generelt, og dette er med på å 
skape potensial for en videre satsing på området. For å sikre et 
vedvarende og økt fokus på innovasjon i helsesektoren, har 
innovasjonsprosjekter med deltakelse fra aktører i helsesektoren en 
sentral rolle.  Derfor betyr økt fokus på innovasjon også økt potensial 
ved en videre satsing. 

7.7.1 Kjennskap til satsingen 

Satsingen har som nevnt primært hatt betydning på et styringsnivå i 
forhold til koordinering mellom virkemiddelaktørene, fremfor direkte 
betydning for bevilgning til prosjekter. Ikke desto mindre er det likevel 
interessant å se på prosjektledernes kjennskap til satsingen. Tallene i 
spørreskjemaundersøkelsene viser overraskende at kjennskapet til 
satsingen blant prosjekteiere er relativt høyt, jf. figur 7.9 nedenfor.  

Kjennskapet til satsingen er størst i kjerneprosjektene og i de relaterte 
prosjektene, hvor 71 prosent av prosjektlederne har kjennskap til 
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satsingen. For Forskningsrådet og prosjektene med begrenset relasjon 
til satsingen har 59 prosent av prosjektlederne kjennskap til satsingen. 
Dette er høyt i forhold til satsingens betydning for dem. 

Figur 7.9 Offentlige og private prosjekteieres kjennskap til satsingen 

 

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011. Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjemaundersøkelse blant offentlige og private 
prosjekteiere. N(Innovasjon Norge og InnoMed):85, N(Forskningsrådet):131. 

Kjennskap til satsingen på prosjektnivå viser at kunnskap om satsingen 
har beveget seg ned fra styringsnivå hos virkemiddelaktørene til 
prosjektene. Den økte interessen om satsingen skaper grunnlag for å 
videreutvikle satsingen.  

7.7.2 Barrierer for innovasjon på prosjektnivå 

På prosjektnivå er det imidlertid flere barrierer som har betydning for 
hvorvidt prosjektene imøtekommer hensikten med satsingen. En 
vesentlig utfordring er at prosjektene stopper opp på grunn av 
manglende prioritering av ressurser til innovasjonsprosjekter i 
helsesektoren. Prosjektene settes i gang, men nødvendige midler til 

videreutvikling og implementering, og til å sikre kommersialisering blir 
ikke prioritert. 

En annen sentral barriere for at prosjektene imøtekommer satsingens 
formål er, at virkemidlene er mindre egnet  for å fremme 
prosessinnovasjon, utvikling av rutiner samt organisering i 
helsesektoren.  Få prosjekter arbeider med disse problemstillingene. 
Det har sammenheng med at det mangler intensiver i helsesektoren til 
å forandre rutiner og organisasjonsstrukturer. 

Spørreskjemaundersøkelsene blant offentlige og private prosjekteiere 
viser også manglende ressurser som den vesentligste barrieren for 
innovasjonsprosjekter i helsesektoren. Offentlige prosjekter møter 
denne barrieren internt i organisasjonene i forhold til økonomi og tid 
til innovasjonsarbeid, mens de private møter den eksternt hos 
offentlige aktører i helsesektoren. 

Figur 7.1 Vesentligste barrierer i følge private prosjekteiere 

 
Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011. Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-
utvikling i helsesektoren. Basert på spørreskjemaundersøkelse. N(bedrifter):169. 
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Figur 7.11 Vesentligste barrierer i følge offentlige prosjekteiere

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics. Basert på spørreskjemaundersøkelse. N(offentlig):38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insentivsystemene i helsesektoren er også en vesentlig barriere. 
Risikoavlastning nevnes i selvevalueringene blant sentrale aktører i 
satsingen, som en mulighet for å overkomme denne barrieren. 
Risikoavlastning for offentlige virksomheter er ikke en del av 
virkemidlene under satsingen i dag.. Derfor er det også potensial ved 
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forlengelse av satsingen. 
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Bilag 1: Evalueringsmetode og datagrunnlag 

Innledning 

DAMVAD og Oslo Economics har på oppdrag fra Nærings- og 
handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
gjennomført en evaluering av satsingen på behovsdrevet innovasjon 
og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011). Metoder og verktøy 
(f.eks. spørreskjemaer etc.) som er benyttet i evalueringen, er utviklet 
av DAMVAD og Oslo Economics som en del av prosjektet.  

Datainnsamling og analyser ble gjennomført i perioden desember 
2010-februar 2011. DAMVAD og Oslo Economics har gjennomført 
analysene og tolkningene av dataene, og bærer det fulle ansvaret for 
framstillingen og konklusjonene som fremgår av evalueringsrapporten. 

Evalueringen er basert på innhentet informasjon fra: 

 Dokumentanalyse 

 Kvalitative intervjuer 

 Etablering av database om prosjektportefølje 

 Selvevaluering og spørreskjemaer  

 Innhenting av informasjon om prosjektene vha. 
spørreskjemaundersøkelser, prosjektportefølje 

 Workshop 

 Midtveis- og sluttrapportering 

Vi beskriver ed syv delelementer nedenfor. 

 

Dokumentanalyser 

Det er gjennomført dokumentanalyser på forskjellige nivåer: 

En gjennomgang av politiske dokumenter som omhandler satsingen 
har dannet grunnlag for vurderingen av sentrale interessenters mål 
med satsingen samt bakgrunn og utformingen av satsingen. Hensikten 
med analysen av disse dokumentene har vært å kunne vurdere 
hvorvidt satsingen har vært klart definert, hvordan satsingen er 
forankret, hvordan satsingen er styrt og innrettet samt om det finnes 
en klar ansvars- og rollefordeling mellom de involverte aktører og 
deres virkemidler.  

Vi har gjennomgått følgende: 

 Relevante stortingsmeldinger, herunder St.meld.nr.20 (2004-
2005) ”Vilje til forskning”, St.meld.nr.7 (2008-2009) ”Et 
nyskapende og bærekraftig Norge” og St.meld.nr.30 (2008-
2009) ”Klima for forskning”. 

 Relevante handlingsplaner, herunder, Nasjonal helseplan 
2007-2010 og nasjonal helse- og omsorgsplan (2011- 2015). 

 Relevante stortingsproposisjoner, herunder Nærings- og 
handelsdepartementets St.prp. nr. 1 for budsjettårene  2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 og Helse- og omsorgsdepartementets 
St. prp. nr. 1. for budsjettårene 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

Sentrale administrative styringsdokumenter knyttet til de enkelte 
aktørene er gjennomgått for å få en større innsikt i styringen og 
operasjonaliseringen av satsingen. 
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Vi har gjennomgått følgende: 

 Oppdragsbrev mellom Helse- og omsorgsdepartementet og 
RHFene for de relevante årene 

 Tildelingsbrev mellom Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet og Norges forskningsråd for de relevante 
årene 

 Tildelingsbrev mellom Nærings- og handelsdepartementet og 
Innovasjon Norge og Norges forskningsråd for de relevante 
årene 

 Avtale om samarbeid om behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren (2007-2011) mellom 
Helsedirektoratet, RHFene, Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge samt tilhørende tiltaksplan av 2010 

 InnoMeds mandat 

 Årsrapporter fra Innovasjon Norge, InnoMed, RHFene og 
Norges forskningsråd.  

Sentrale dokumenter knyttet til prosjektene samt evalueringer er 
analysert. Hensikten har vært å skape et overblikk over prosjekter og 
aktiviteter som er igangsatt, undersøke hvilket fokus disse prosjektene 
har hatt og hvem deltakeren har vært.  

 RHFenes handlingsplaner for innovasjon og næringsutvikling 

 Innovasjon Norges Offentlige Forsknings- og 
Utviklingskontrakter (OFU-ordningen) 

 Norges forskningsråds FORNY og evalueringen av FIFOS/VIOS. 

Dokumentgjennomgangen har gitt en detaljert forståelse av satsingen 
og har bidratt til å skape et grunnlag for evalueringen av satsingen. 

 

Prosjektbeskrivelser fra InnoMed og Innovasjon Norge. Vi har foretatt 
nærmere studier av ti prosjektbeskrivelser fra InnoMed og ti 
prosjektbeskrivelser fra Innovasjon Norge. Prosjektbeskrivelsene er 
valgt slik at de er representative for satsingen i forhold til at de dekker 
forskjellige fagområder, for- og hovedprosjekter, offentlige og private 
prosjekteiere, etablerere og vekstvirksomheter. Gjennomgangen har 
dannet bakgrunn for forståelse på prosjektnivå. Resultatene av denne 
analysen har vært viktig for utformingen av 
spørreskjemaundersøkelsen og vurderingen av måloppnåelsen i 
satsingen. Vi har ikke gjennomgått prosjektbeskrivelser fra 
Forskningsrådet, ettersom vi anser at Forskningsrådets prosjekter har 
en svak tilknytning til satsingen. 

 

Kvalitative intervju 

Det har vært gjennomført intervjuer med representanter fra alle 
aktørene i satsingen, samt en rekke andre aktører som jobber innenfor 
innovasjon i helsesektoren. 

Formålet med de kvalitative intervjuene har vært å hente kunnskap 
om satsingen som helhet og kunnskap knyttet til evalueringens 
hovedspørsmål.   

Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer. Denne 
intervjuformen gir intervjuet struktur i forhold til noen overordnede 
spørsmål og områder som gjennomgås, men samtidig er strukturen på 
intervjuet løs nok til at det kan tilpasses fortløpende og avdekke andre 
områder og perspektiver som måtte oppstå underveis. 

Intervjuene avdekket sentrale temaer som: 
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 Oppfatninger av styrker og svakheter ved innretning og 
organisering av satsingen 

 Forankringen av satsingen og arbeidet med å implementere 
satsingen 

 Vurdering av samspill mellom aktørene 

 Respondentens følelse av merverdi som følge av satsingen 

 Utfordringer for innovasjon i helsesektoren 

 Muligheter for forbedringspotensial  

Intervjuene ga en dypere innsikt i satsingen og samspillet mellom de 
enkelte virkemiddelaktører og deres aktiviteter relatert til satsingen, 
samt en dypere forståelse for bruken av virkemidler, samarbeidet, 
koordineringen og utfordringene for satsingen.  

I forkant av intervjuet ble det sendt en intervjuguide til respondenten, 
som ble tilpasset den enkelte respondent, samt en beskrivelse av 
formålet med evalueringen. Dette gav respondenten muligheten til å 
orientere seg om hvilke sentrale områder intervjuet ville omhandle. 

Tabell 1 Liste over intervjupersoner  

Kategori Intervjupersoner  

Satsingens 
oppdragsdepartement 

  

Nærings- og 
handelsdepartementet 

Eivind Lorentzen  

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Maiken Engelstad  

Myndigheter/virkemiddelaktører   

Helsedirektoratet Hans Petter 
Aarseth 

Leder InnoMeds 
styringsgruppe 

 Kristin Skogeng Leder 
koordineringsutvalget for 

Kategori Intervjupersoner  
innovasjonssatsingen 

Innovasjon Norge Helge Kildal Ansvarlig OFU-ordningen. 
InnoMeds styringsgruppe. 
Koordineringsutvalget for 
innovasjonssatsingen 

 Ole Jørgen Marvik Ansvarlig INs helsesatsing- 

Norges forskningsråd Trond Knudsen Divisjon for innovasjon. 
Koordineringsutvalget for 
innovasjonssatsingen 

Utførende aktører/miljøer   

InnoMed Merete Rørvik Leder 

InnoMed/SINTEF Jarl Reitan Kunnskaps-
/verktøyutvikling 

SINTEF Toril A. Nagelhus 
Hernes 

Forskningsdirektør  

Helse Midt-Norge RHF Bård Helge Hofstad Direktør for stab og 
prosjektstyring 

St. Olavs Hospital HF Gudmund Marhaug Fagdirektør 

Helse Vest RHF Herlof Nilssen Adm. dir + leder Nasjonal 
IKT 

 Johnny Heggestad Koordineringsutvalget for 
innovasjonssatsingen 

Haukeland Universitetssykehus 
HF 

Ernst Omenaas Forskingssjef 

Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Adm. dir. 

 Bjørn Grønli Koordineringsutvalget for 
innovasjonssatsingen, 
InnoMeds styringsgruppe 

 John Torgils Vaage Direktør Forskning og 
innovasjon 

 Øystein Krüger Forskningssjef 

OUS HF Kari Kværner Leder 
innovasjonsseksjonen 

 Christoffer 
Ellingsen 

Innovasjonsseksjonen 
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Kategori Intervjupersoner  

LMI Monica Kjeken Ansvarlig for 
rammebetingelser for 
forskning og utvikling og 
næringsutvikling på 
legemiddelområdet 

Oslomedtech Kathrine Myhre CEO 

KS Trude Andresen Direktør innovasjon og 
utvikling 

 

Etablering av database om prosjektportefølje 

Et sentralt formål med evalueringen har vært å etablere en oversikt 
over satsingens prosjektportefølje. Vi har gjort dette ved å samle inn 
informasjon fra de enkelte virkemiddelaktørene i satsingen. Oversikten 
over satsingens prosjektportefølje har gjort det mulig å innhente 
systematisk informasjon om satsingens effekter, både kvantitativ og 
kvalitativ informasjon, fra programaktørene og målgruppen. Dette har 
skapt kunnskaper gjennom: 

 En karakteristikk av porteføljen av prosjekter som har mottatt 
støtte, f.eks. størrelsen på bevilgningene, fordelingen av dem 
på mottakere og på fagområder. 

 En karakteristikk av deltakerne i aktiviteter som støttes, 
herunder hvilke typer forskningsmiljøer som deltar, om det er 
virksomhetsdeltakelse  mv.  

Vi har benyttet data fra Forskningsrådets informasjons- og 
prosjektstyringssystem Foriss, samt InnoMed og Innovasjon Norges 
informasjonssystemer. Informasjon om prosjekteiere som epost er 
benyttet til en egen spørreskjemaundersøkelse av prosjektene. 

Evaluator har gjennom løpende dialog med Forskningsrådet, InnoMed 
og Innovasjon Norge hatt adgang til deres prosjektinformasjon og har 
fått foretatt flere uttrekk av databasene. Disse uttrekkene har dannet 
et kvantitativt grunnlag for analysen av prosjektporteføljen.  

Etableringen av datagrunnlag og porteføljeanalysen har vært gjort på 
følgende måte: 

 Innovasjon Norge, InnoMed og Forskningsrådet har meldt inn 
hvilke prosjekter de betrakter som en del av satsingens 
portefølje. 

 Gjennomgang og kvalifisering av data. Dubletter er fjernet, 
prosjekter med samme prosjektnummer er lagt sammen og 
datasettet er renset for prosjekter uten bevilgning eller 
misvisende bevilgninger. 

 Klassifisering av prosjekter etter ulike typer av støtteformer i 
tett dialog med virkemiddelaktørene. 

 Utvikling av et klassifiseringskonsept til gruppering av 
prosjekter i forhold til anvendt forskning, innovasjon og 
kommersialisering samt i forhold til prosjektenes fagområder 
og prosjekteiere. 

 Kvalitetssikring i tett dialog med Forskningsrådet, InnoMed og 
Innovasjon Norge. 

 Endelig datasett er benyttet til tabeller og analyser av 
prosjekter som virkemiddelaktørene betrakter som en del av 
satsingen. 



62 

 

 

Selvevaluering  

Hensikten med selvevalueringen har vært å kartlegge de ulike 
aktørenes erfaringer og synspunkter på satsingen. Selvevalueringen 
ble designet for å få frem de enkelte aktørenes refleksjoner om hva 
som hemmer og hva som fremmer innsatsen. 

Formålet med selvevalueringen har vært å avdekke spørsmål som: 

 Fremstår formålet som klart og underbygget? 

 Er virkemidlene hensiktsmessige samt styringsmessig og 
organisatorisk underbygget? 

 Hvilke aktiviteter og prosjekter er igangsatt? 

 Finnes det tegn på effekter av innsatsen og hva har fremmet 
effektene? 

 Hva skal til for å optimere satsingen? 

Selvevalueringen ble tilpasset de enkelte aktørene i satsingen.  
Informasjonen fra selvevalueringen supplerer informasjonen fra 
intervjuene, og ga respondentene mulighet for å utdype og presisere 
sine erfaringer og kunnskap omkring satsingen. 

Selvevalueringen inneholdt åpne spørsmål og respondenter ble invitert 
til å delta i undersøkelsen via en e-post.  

Selvevalueringen ble påbegynt i januar 2011 og siste selvevaluering ble 
avsluttet i midten av februar 2011.  

 

Spørreskjemaundersøkelser 

Vi har gjennomført spørreundersøkelser rettet mot prosjektlederne i 
de identifiserte prosjektene (jf. over). 

Hensikten med spørreskjemaundersøkelsene har vært å innhente best 
mulig grunnlag for å kunne vurdere effekter av satsingen, både 
prosjektmessige, virksomhetsmessige og samfunnsmessige.   I tillegg 
har det vært et viktig formål å undersøke satsingens gjennomslagskraft 
og prosjektledernes kjennskap til satsingen. Spørreundersøkelsene var 
også et virkemiddel for å innhente synspunkter på satsingens 
oppbygning og synspunkter på forbedringspotensial ved en eventuell 
videreføring av satsingen. 

Det ble laget spørreundersøkelser for to grupper av prosjekteiere: 
private virksomheter og offentlige virksomheter. For å få relevant 
informasjon og synspunkter ble spørreundersøkelsene tilpasset de 
ulike gruppenes rolle og ståsted. Spørreundersøkelsene ble 
gjennomført elektronisk vha. verktøyet Enalyzer.  

Undersøkelsene ble sendt ut via e-post til de prosjektlederne som 
virkemiddelaktørene hadde e-post til.   

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført blant målgruppen i 
starten av januar 2011 og ble avsluttet medio februar.  
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Tabell 2 Selvevaluering og spørreskjemaoversikt  

 Selvevaluering 
blant satsingens 
aktører 

Private 
virksomheter 
som 
prosjekteiere 

Offentlige 
prosjekteiere 

 

Grunnpopulasjon 22 363 67  

Undersøkelsespopulasjon 22 287 52  

Antall svar 19 175 42  

Ikke svart/ 

ufullstendige 

3 103 10  

Svarprosent 86 % 61 % 81 %  

 

Workshop 

Det ble gjennomført en avsluttende workshop med satsingens 
hovedsamarbeidspartnere og utvalgte andre sentrale aktører innenfor 
arbeidet med innovasjon i helsesektoren. Formålet med workshoppen 
var å diskutere evalueringens anbefalinger og mulige konsekvenser for 
innretning av en eventuell videre satsing, og gjennom dette få innspill 
til den avsluttende fasen av evalueringen.  

 

 

 

 

Tabell 3 Deltakere i workshopen 

Navn Virksomhet 

Tove Klæbo Nilsen Helse Nord RHF 

Bjørn Grønli Helse Sør-Øst RHF 

Merete Rørvik InnoMed 

Trond Knutsen Forskningsrådet 

Helge Kildal Innovasjon Norge 

Hans Petter Aarseth Helsedirektoratet 

Kristin Skogeng Helsedirektoratet 

Per Michaelsen Inven2 

Ann Cathrine Østebø Precubator AS 

Carl Christian Gilhuus-Moe Oslomedtech 

Inger Holen Sørlandet sykehus HF 

Valborg Sund St. Olavs Hospital HF 

Cecilia Rockwell UNN HF 

Tove Normann UNN HF 

Espen Aspnes Sintef 

Eivind Lorentzen NHD 

Geir Petterson Geir Petterson 

Lise Lund Håheim HOD 
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Bilag 2: Sammenheng mellom Samarbeidsavtalen og Tiltaksplanen 

Aktører Aktiviteter 
(Samarbeidsavtalen) 

       

Helsedirektoratet ved/ 
InnoMed 

Stimulere til arenaer og 
møteplasser mellom 
helsetjenesten, 
virksomhetslivet og 
virkemiddelapparatet 

Utføre behovsklarlegging 
og identifisere 
flaskehalser innenfor 
fokusområder 

Bidra til nasjonal 
innretning og god 
forankring av prosjekter i 
helsesektoren 

Finansiere forprosjekter og 
nettverk i sektoren 

    

 Aktiviteter 
(Tiltaksplanen) 

     Ansvar  

Langsiktig og målrettet 
innovasjonssatsing. 
 
 
 
Nasjonal samordning og 
koordinering av 
innovasjonsprosjekter. 
 
 
 
 
Styrkelse av 
innovasjonsfasilitetene. 
 
 
 
 
 
 
Realisering av 
gevinstpotensialet. 

Tar initiativ til 
etablering av 
møteplasser ml. de 
berørte aktører 2 
ganger årlig. 
 
 
 
 
 
 
 
InnoMed opprettholdes 
og spisses mot: 
Etablering og forøkelse 
av antallet av 
samarbeidsarenaer og 
møteplasser.  

 Bidrar til forlengelse av 
samarbeidsavtale til 2017. 
Inviterer KS med i 
samarbeidsavtalen. 
 
Nasjonale myndigheter 
må i et tett samarbeid 
med NIKT sørge for at 
nasjonale standarder ift. å 
sikre de nye IKT-
løsningene. 
 
Vurderer muligheten for å 
bruke nasjonale 
retningslinjer til sikring av 
bedre utbredelse for 
vellykkede 
innovasjonsprosjekter. 
 
 
Agere drivkraft for 
nasjonal utbredelse av 
vellykkede 
innovasjonsprogrammer 
ved å informere om disse 
og tilrettelegge den 
nødvendige samhandel 
for utbredelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spille en aktiv rolle for å 
stimulere til etablering av 
innovasjonsprosjekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InnoMed opprettholdes og 
spisses mot: Etablering av 
et solid kunnskapsgrunnlag 
gjennom gode metoder og 
verktøy. 

 Fullt ansvar 
 
 
 
 
Delt ansvar med 
RHF 
 
 
 
 
 
Delt ansvar med 
RHF og 
Forskingsrådet 
 
 
 
 
 
 
Delt ansvar med 
RHF 
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De regionale 
helseforetakene 

Aktiviteter 
(Samarbeidsavtalen) 

       

 Bidra til kontinuerlig og 
forsterket fokus på 
innovasjonsprosesser, 
innovasjonsledelse og 
endringsresultater i 
samarbeid med 
forskningsmiljøer og 
virksomhetsliv 

Bidra til kontinuerlig 
innovasjon og 
verdiskapning fra 
kunnskapsbasen også ut 
over det som er 
forskningsdreven 

Bidra til å øke antallet av 
prosjekter som inngås 
med Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge, ved å 
stille de nødvendige 
ressurser, i form av 
kompetanse, til rådighet. 

Søke å etablere felles 
innovasjonsprosjekter på 
tvers av helseforetakene, 
gjerne med nasjonal 
karakter. 

    

 Aktiviteter 
(Tiltaksplanen) 

     Ansvar  

Strategiske 
satsingsområder 

Etablerer en felles 
policy for innovasjon 
innenfor medtek-
området. 

Koordinerer seg på 
innovasjonssiden, i likhet 
med forskningssiden, 
gjennom egnede fora. 

    Delt ansvar  

Forankring og eierskap i 
helsesektoren 

Etablerer et system for 
vurderingen av 
innovasjonspotensiale. 

Innfører tiltak og struktur 
som skal organisere 
innovasjonssatsingen. 

  Inndrar innovasjon som et 
naturlig element i sine 
forskningsstrategier. 

 Fullt ansvar  

Fremme 
innovasjonskultur i RHFer 
og HFer 

Bidrar til at 
innovasjonsledelse og 
kultur anvendes på 
helseforetakenes 
toppleder program. 

 Avsetter interne midler til 
å dekke omkostninger i 
prosjekter med 
virksomheter som mottar 
støtte fra IN og 
Forskningsrådet. 

   Fullt ansvar  

Nasjonal samordning og 
koordinering av 
innovasjonsprosjekter 

   Inntar en aktiv rolle ift 
utvikling, utprøving og 
verifisering av 
forskningsresultater, 
gjennom etablering av 
samarbeid som muliggjør 
dette på tvers av geografi, 
gjerne nasjonalt og nordisk 
nivå. 

  Delt ansvar  

Innovasjon i forbindelse 
med offentlige 
anskaffelser 
 
 
 
 
 

Etablerer møteplasser 
for næringslivet og 
RHFer 

Setter i gang tiltak for å 
sikre en god kobling 
mellom forsknings- og 
innovasjonsstrategiene 
og innkjøpsstrategier ved 
å sette i gang konkrete 
innovasjonsprosjekter. 

  Etablerer en langsiktig 
innkjøpsstrategi, hvor 
innovasjon og utvikling av 
nye løsninger blir planlagt 
og prioritert. 

 Fullt ansvar  
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Styrkelse av 
innovasjonsfasilitetene 

   Sammen med 
universitetene og 
virkemiddelapparatet tas 
initiativ til koordinering 
innenfor innovasjon i 
helsesektoren.  

  Delt ansvar med 
Helsedirektoratet 
og 
Forskningsrådet. 

 

Realisering av 
gevinstpotensialet 

   Etablerer rutiner for 
gevinstmåling i forbindelse 
med innovasjonsprosjekter 

  Delt ansvar med 
Helsedirektoratet 

 

Forskningsrådet Aktiviteter 
(Samarbeidsavtalen) 

       

 Brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter 

Kompetanseprosjekter 
med brukervirkning 

Sentre for 
forskningsdrevet 
innovasjon 

Prosjektetableringsstøtte 
og forprosjekter for 
innovasjonsprosjekter 

Støtte forskning for 
innovasjon gjennom 
bidrag til 
forskningsformidling, 
nettverk og etablering av 
relevante møteplasser 

Støtte til 
kommersialisering av 
forskningsresultater 
gjennom FORNY 

  

 Aktiviteter 
(Tiltaksplanen) 

     Ansvar  

Strategiske 
satsingsområder 

    Etablerer virkemidler og 
bidrar til økt satsing på 
forskning og 
kunnskapsutvikling 
mellom, på den ene side 
utvikling og 
implementering av ny 
teknologi og på den andre 
side organisasjons- og 
tjenesteutvikling. 

 Delt ansvar  

Styrkelse av 
innovasjonsfasilitetene 

     Forskningsrådet må i 
sine forslag til 
relevante 
departementer 
prioritere at 
rammebetingelsene 
for TTOene 
opprettholdes på et 
høyt nivå gjennom 
FORNY-ordningen. 

Delt ansvar med 
RHFene og 
forskningsrådet 

 

Et sammenhengende 
virkemiddelapparat 

Forskningsrådet 
formaliserer en tett og 
god dialog med både 
helsetjenesten og 

   Forskningsrådet etablerer 
et tettere samarbeid både 
på et strategisk og et 
operasjonelt nivå for å 

 Delt ansvar med 
Innovasjon Norge 
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virksomhetene for å 
sikre at virkemidlene 
treffer det faktiske 
behov for innovasjon. 

sikre en sammenhengende 
virkemiddelportefølje 
langs hele verdikjeden fra 
idé til marked. 

Innovasjon Norge Aktiviteter 
(Samarbeidsavtalen) 

       

 Bidra med metoder, 
arenabygging og 
finansielle virkemidler 
for utvikling av 
nyetablering og vekst i 
nye bedrifter gjennom 
innovasjonsprosesser i 
helsesektoren 

Sørge for god involvering 
av virksomhetslivet 

Programmet for 
forsknings- og 
utviklingskontrakter 
(OFU/IFU) vil være et 
sentralt virkemiddel i 
satsingen 

Øke innovasjonstakten i 
klynger og enkeltbedrifter 
samt hjemhenting av 
internasjonal kunnskap. 

Bidra til å utløse det store 
potensiale for 
kommersialisering av 
produkter og tjenester for 
det nasjonale og 
internasjonale 
helsemarked. 

   

 Aktiviteter 
(Tiltaksplanen) 

     Ansvar  

Strategiske 
satsingsområder 

Etablerer virkemidler og 
bidrar til økt satsing på 
forskning og 
kunnskapsutvikling 
mellom, på den ene 
siden utvikling og 
implementering av ny 
teknologi og på den 
andre siden 
organisasjons- og 
tjenesteutvikling. 

     
 

 Delt ansvar med 
RHFene og 
Innovasjon Norge 

 

Et sammenhengende 
virkemiddelapparat 

 IN formaliserer en tett og 
god dialog med både 
helsetjenesten og 
virksomhetene for å sikre 
at virkemidlene treffer 
det faktiske behovet for 
innovasjon. 

IN følger opp på den 
muligheten som har 
åpnet seg gjennom 
OFU/IFU-ordningen med 
sikte på å gi helseforetak 
og kommuner muligheten 
for delvis finansiering av 
egen aktivitet i 
helseprosjekter. 
 
IN tilpasser OFU-
ordningen til bruk i klinisk 
uttesting. 

IN sikrer bedre koordinering 
av det løpende praktiske 
arbeidet på sektornivå, 
hvilket omfatter samspill 
mellom 
forskningsinstitusjoner, 
klyngeaktører, 
nettverksarenaer, 
konferanser og 
internasjonale 
profileringstiltak. 
 

  Delt ansvar med 
RHFene og 
forskningsrådet 
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Bilag 3: Aktiviteter tilknyttet satsingen hos aktørene 

Tabell 1 Aktørenes aktiviteter knyttet til oppdraget i samarbeidsavtalen
6
 

Aktører Aktiviteter       

InnoMed Stimulere til arenaer og 
møteplasser mellom 
helsetjenesten, 
virksomhetslivet og 
virkemiddelapparatet 

Utføre behovsklarlegging og 
identifisere flaskehalser innenfor 
fokusområder 

Bidra til nasjonal 
innretning og god 
forankring av prosjekter i 
helsesektoren 

Finansiere forprosjekter og 
nettverk i sektoren 

   

 Det arbeides med støtte 
og stimulering til 
innovasjonsatsing 
gjennom nasjonale 
møteplasser. 

 

InnoMed har gitt 
informasjon om 
mulighetene for offentlige 
aktører i helsesektoren i 
forhold til å gjennomføre 
og få støtte til brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter, 
gjennom årlige 
møteplasser. 

 

Årlig 
innovasjonskonferanse. 

InnoMed har identifisert en rekke 
innovasjonsbehov, og flaskehalser i 
helsetjenestene, gjennom det 
daglige arbeidet med å fasilitere 
innovasjon  

 

InnoMed har drevet oppsøkende 
virksomhet i helsesektoren blant 
ledere, sentrale fagmiljøer og 
nøkkelpersoner i RHF og HF. 
InnoMed har også vært aktive i 
forhold til enkeltkommuner for å 
identifisere behovsområder og 
prosjektideer. 

 

InnoMed og SINTEF har etablert et 
strategisk samarbeid gjennom 
programmet for 
kunnskapsutvikling og 

Tett samarbeid med 
virkemiddelapparatet for 
å utbrede budskapet om 
behovet for tilpasning av 
virkemiddelbruk til 
helsesektoren.  

 

 

InnoMed har koordinert 
prosjekter med felles 
finansiering fra 
Helsedirektoratet og Innovasjon 
Norge. 

  

I 2007: 12 forprosjekter 

I 2008: 17 forprosjekter 

I 2009: 12 forprosjekter 

 

InnoMed har etablert en modell 
for behovsdrevet 
prosjektutvikling gjennom 
forstudier og forprosjekter. 

   

                                                           

6 Det er vanskelig å vurdere Forskningsrådets innsats fordi Forskningsrådet bidrar til samarbeidet gjennom eksisterende programmer som BIA, SFI, FUGE og VERDIKT og de enkelte 

programmers årsrapporter, beskriver veldig lite de konkrete aktiviteter og tiltak i forhold til samarbeidsavtalen. Forskningsrådets aktiviteter og tiltak er beskrevet i Forskningsrådets 
Policy 2007-2011 for medisinsk og helsefaglig forskning, og den supplerende research er derfor foretatt i denne policy. 
Bedømmelsen av de regionale helseforetakenes konkrete aktiviteter og tiltak er kun utført på bakgrunn av besvarelsene i selvevalueringen, da det ikke finnes noen samlede 
årsrapporter som viser deres konkrete tiltak og aktiviteter. 
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I 2008: 3 forskjellige 
møteplasser. 

I 2009: 6 forskjellige 
møteplasser 

kunnskapsformidling knyttet til 
behovsdrevet innovasjon i 
helsesektoren. 

De 
regionale 
helseforet
akene 
samlet 

Bidra til kontinuerlig og 
forsterket fokus på 
innovasjonsprosesser, 
innovasjonsledelse og 
endringsresultater i 
samarbeid med 
forskningsmiljøer og 
virksomhetsliv 

Bidra til kontinuerlig innovasjon 
og verdiskapelse fra 
kunnskapsbasen også ut over det 
som er forskningsdrevet 

Bidra til å øke antallet av 
prosjekter som inngås 
med Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge, ved å 
stille de nødvendige 
ressurser, i form av 
kompetanse, til rådighet. 

Søke å etablere felles 
innovasjonsprosjekter på tvers 
av helseforetakene, gjerne med 
nasjonal karakter. 

Rapportering (2009), Helse 
Vest 2010 

  

 Har igangsatt aktiviteter i 
IT-organisasjonen (Hemit)  

 

Har igangsatt tiltak i 
Nasjonal IKT med egen 
innovasjonsgruppe 

 

Det er blitt arrangert 
møteplasser og organisert 
samarbeid i forum og 
forprosjekter med sikte på 
å stimulere gode 
innovasjonsprosjekter. 

 

 Aktiv deltaker i 
tilrettelegging og 
prosjektledelse i 
samarbeid med bedrifter, 
kommunehelsetjeneste 
og helseforetak  

 

Utfordring av en rekke 
helseledere i forhold til 
deres strategier og 
prioritering av oppgaver 
som kan egne seg som 
prosjekter vi kan bidra til. 
Samtidig er det gitt 
informasjon i flere fora 
om de muligheter 
behovsbasert innovasjon 
åpner for helsesektoren.  

Etablert felles 
handlingsplan for 
innovasjon mellom de 
regionale 
helseforetakene 
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Helse Sør-
Øst RHF 

Gjennomført møterekke 
med ledergruppene i alle 
helseforetakene for å sette 
innovasjon på dagsorden 

 

Vedtatt handlingsplan for 
innovasjon 

Bidratt til etablering av Inven2 

Foretatt gjennomgang av 
innovasjonspotensialet i 
forskningsprosjekter som har fått 
regional forskningsfinansiering. Det 
er igangsatt samarbeid med de 
andre regionale helseforetakene 
om å forbedre elektroniske system 
for registrering av 
innovasjonspotensialet i 
forskningsprosjektene der det 
søkes regionale forskningsmidler 

Samarbeidet med 
Innovasjon Norge og 
Norges forskningsråd om 
prosjektutvikling innen 
innovasjon. En rekke 
helseforetak i regionen 
har etablert OFU- 
kontrakter med bedrifter 

Satt av 10 mill kr til 
innovasjonstiltak 

 

Deltatt i: 

 - 10 OFU-prosjekter 
- 32 FORNY prosjekter ble 
igangsatt 
- 64 oppfinnelser (DOFI) ble 
registrert  
- 8 patentsøknader ble 
innlevert 
- 5 lisensavtaler ble inngått 
- 2 bedriftsetableringer ble 
realisert 

  

Helse Nord 
RHF 

 Vedtatt forskningsstrategi med 
uttalt mål om mer innovasjon 

Jobber strategisk med innovasjon i 
det nasjonale 
koordineringsutvalget, 

Stilt krav til alle som søkte 
regionale forskningsmidler i 2009 
om at innovasjonspotensialet i 
prosjektene skulle beskrives 

Delegerer til UNN HF å 
jobbe direkte med å få 
fram flere OFU-
kontrakter 

 Deltatt i: 

- 5 registrerte oppfinnelser 
(DOFI) 
- 1 bedriftsetablering 

 

  

Helse Vest 
RHF 

 Strategi 2020: Gjennom 
innovasjons- og utviklingsarbeid 
bidra til at ny kunnskap blir omsatt 
til god og effektiv praksis i daglig 
drift. 

Tiltaksplanen er forankra i Helse 
Vest både i styre, leiargrupper og i 
samarbeidsorganet med 
universiteta. 

 

Deltar i den spesifikke 
innovasjonsgruppa for IKT 
under Nasjonal IKT. 

Det gjenstår å etablere 
eit betre nettverk i 
føretaksgruppa for den 
delen av innovasjon som 
ikkje er forskingsbasert, 
som tenester og 
organisasjonsutvikling, 
dette skal skje i 2011. 

 Det er i 2010 gjennomført 
fleire OFU-prosjekt, spesielt 
innan personal og 
kompetansesida, og det er gitt 
dedikerte midlar til 
vidareutvikling av arbeidet 
med KOLS-kofferten i 
Dalaneregionen. 

  

Helse 
Midt-
Norge RHF 

 Koordinert samarbeid med 
InnoMed 

Tatt ansvar for å utarbeide en felles 

Etableres koordinatorer i 
hvert helseforetak for 
videre samordning og 

 Deltatt i: 

- 1 OFU-prosjekter 
- 32 FORNY, 12 BIP, 4 KBM- 
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handlingsplan for regionene innen 
innovasjonsområdet 

Tatt ansvar for å utarbeide, samt 
bidratt til oppfølging av 
samarbeidsavtalen 

Utarbeide rutiner som gjør det 
mulig i større grad å identifisere 
mulig innovasjonspotensial i 
forsknings- og utviklingsprosjekter 
for å utnytte den samlede 
forsknings- og utviklingsinnsatsen 
best mulig. 

oppfølging 

Diskutert mulige OFU-
prosjekter med 
helseforetakene i 
regionen 

prosjekter ble igangsatt 
- 2 oppfinnelser (DOFI) ble 
registrert  
- 2 patentsøknader ble 
innlevert 

Har konkrete 
innovasjonsprosjektpiloter 
gående 

Forsknings
-rådet 

Brukerstyrte 
innovasjonsprosjekter 

Kompetanseprosjekter med 
brukervirkning 

Sentre for 
forskningsdrevet 
innovasjon 

Prosjektetableringsstøtte og 
forprosjekter for 
innovasjonsprosjekter 

Støtte fremme av forskning 
for innovasjon gjennom 
bidrag til 
forskningsformidling, nettverk 
og etablering av relevante 
møteplasser 

Støtte til 
kommersialisering 
av 
forskningsresultater 
gjennom FORNY 

 

 11 % av Forskningsrådets 
totalinnsats på temaet 
Helse går i perioden 2007-
11 til brukerstyrte 
innovasjonsprogrammer. 

Det er blitt utviklet egen 
prosjekttype som er 
spesielt tilpasset offentlig 
sektor som søker 
(Innovasjonsprosjekter i 
offentlig sektor),  

Det er gjentatte ganger 
foreslått en satsing på 
innovasjon i den offentlige 
sektor med hovedvekt på 
helse. 

Brukerstyrte prosjekter 
prioriteres høyt i NHD 

 

En lang rekke KMB prosjekter 
mottar støtte fra NHD men antallet 
av KMB prosjekter er markant 
mindre enn antallet av BIB 
prosjekter. 

Åpnet for ansøkninger 
om sentre for 
forskningsdrevet 
innovasjon i helse 

 

Helse er valgt som tema 
for siste runde av SFI og 
et senter er kommet på 
plass. 

 

Har foreslått økt støtte til 
videreføring av relevante 
forskningsresultater innenfor 
helse til innovasjons- og 
kommersialiseringsprosjekter.  

 

Har foreslått programsatsing 
innenfor forskningsdrevet 
innovasjon. 

Brukerstyrt innovasjonsarena 
– BIA. 

 

Forskningsrådets ordninger, 
som brukerstyrt 
innovasjonsarena (BIA) og 
kommersialisering  av FoU-
resultater (FORNY) skal bidra 
til å utvikle et 
forskningsintensivt 
virksomhetsliv og skape verdi 
gjennom kommersialisering av 
forskningsresultater. 

Mange eksempler på 
dette. 

 



72 

 

 

Innovasjon 
Norge 

Bidra med metoder, 
arenabygning og 
finansielle virkemidler for 
utvikling av nyetablering 
og vekst i nye bedrifter 
gjennom 
innovasjonsprosesser i 
helsesektoren 

Sørge for god involvering av 
virksomhetslivet 

Programmet for 
forsknings- og 
utviklingskontrakter 
(OFU/IFU) vil være et 
sentralt virkemiddel i 
satsingen 

Øke innovasjonstakten i klynger 
og enkeltbedrifter samt 
hjemhenting av internasjonal 
kunnskap. 

Bidra til å utløse det store 
potensiale for 
kommersialisering av 
produkter og tjenester for det 
nasjonale og internasjonale 
helsemarkedet. 

  

 Etablering av flere ARENA 
og NCE nettverk innenfor 
helse og omsorg. 

Innovasjon Norge inngikk i 
august 2007 en 
samarbeidsavtale med KS 
med det formål å bidra 
med å videreutvikle 
kommunenes arbeide med 
lokal virksomhetsutvikling. 

Arena-programmet skal 
bidra til å øke 
verdiskapelsen i regionale 
virksomhetsmiljøer 
gjennom en styrkelse av 
samspillet mellom 
virksomhetsaktører, 
kunnskapsaktører og det 
offentlige. 

Tjenestetilbud til etablerte 
virksomheter som blant annet 
omfatter 
”Kompetanseprogrammet” som 
består av forskjellige 
kompetansetjenester. 

Det avholdes foredrag om 
Innovasjon Norges 
finansieringsordninger og 
spesielt OFU/IFU-
programmet som er 
markedsdrevet, og det 
presenteres 
suksesshistorier. 

Prioritering av helse- og 
omsorgsprosjekter i 
OFU/IFU programmet. 

 

Norwegian Centres of Expertice 
(NCE-programmet) skal bidra til 
økt verdiskapelse gjennom 
utløsning og forsterkning av 
samarbeidsbaserte innovasjons- 
og 
internasjonaliseringsprosesser i 
vekstkraftige 
virksomhetsklynger med klare 
ambisjoner og gode muligheter 
for vekst. 

 

I 2008 lanseres tjenesten 
Bedriftsnettverk, som vil rette 
seg mot behovet for å utvikle 
samarbeide i forretningsmessige 
nettverk rettet mot 
internasjonale markeder. 

Blant tiltakene for å øke 
virksomhetenes kunnskap om 
internasjonale 
markedsmuligheter, er kurs- 
og kompetanseprogrammer 
gjennom Innovasjon Norges 
Eksportskole. 

 

Mot slutten av året ble de 
internasjonale 
rådgivningstjenestene 
omstrukturert og tydeliggjort i 
tråd med Innovasjon Norges 
internasjonaliseringsstrategi. 

 

  

Kilde: DAMVAD og Oslo Economics, 2011. Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og nærings-utvikling i helsesektoren.
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Kilde: DAMVAD & Oslo Economics, 2011, Evaluering av Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. * Ingen projektbevilgning. ** Ikke medregnet projekter uten bevilgning  

 

Tabell 1: Oversikt over satsing og forskningsverdikjede 

Virkemiddel Støtteformer  Anvendt forskning Innovasjon Kommersialisering Totalt 

Forskningsrådet  Antall prosjekter 71 133 54 258 

  Bevilgning 738.400.740 80.779.000 80.775.577 899.955.317 

  Gns. bevilgning 10.400.010 607.361 1.495.844 3.488.199 

 BIP Antall prosjekter 67   67 

  Bevilgning 422.400.740   422.400.740 

  Gns. bevilgning 6.304.489   6.304.489 

 FORNY Antall prosjekter   54 54 

  Bevilgning   80.775.577 80.775.577 

  Gns. bevilgning   1.495.844 1.495.844 

 SFI Antall prosjekter 4   4 

  Bevilgning 316.000.000   316.000.000 

  Gns. bevilgning 79.000.000   79.000.000 

 SkatteFUNN Antall prosjekter  133  133 

  Bevilgning  80.779.000  80.779.000 

  Gns. bevilgning  607.361  607.361 

InnoMed  Antall prosjekter  57  57 

  Bevilgning  20.740.550  20.740.550 

  Gns. bevilgning  363.869  414.811*** 

 Forprosjekter Antall prosjekter  50  50 

  Bevilgning  20.740.550  20.740.550 

  Gns. bevilgning  414.811  414.811 

 Veiledning * Antall prosjekter  7*  7* 

  Bevilgning  0  0 

  Gns. bevilgning  0  0 

Innovasjon Norge  Antall prosjekter  176  176 

  Bevilgning  208.519.486  208.519.486 

  Gns. bevilgning  1.184.770  1.184.770 

 IFU Antall prosjekter  73  73 

  Bevilgning  101.672.072  101.672.072 

  Gns. bevilgning  1.392.768  1.392.768 

 OFU Antall prosjekter  103  103 

  Bevilgning  106.847.414  106.847.414 

  Gns. bevilgning  1.037.354  1.037.354 

Totalt  Antall prosjekter 71 359 61 491 

  Bevilgning 738.400.740 310.039.036 80.775.577 1.129.215.353 

  Gns. bevilgning 10.400.010 863.618** 1.324.190 2.333.090** 
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Kilde DAMVAD & Oslo Economics, 2011, Evalueirng af Behovsdrevet innovasjon og næringsudvikling i helsesektoren. * Ingen projektbevilling. ** Ikke medregnet projekter uden bevilling 

Tabell 2: Oversikt over satsingen fordelt på fagområder 

Virkemiddel Støtteformer Hjelpemidler og  behandlingsutstyr Medisin/biotek Diagnostisk utstyr Fødevare og næringsmidler Annet Totalt 

Forskningsrådet Antall prosjekter  96 73 28 20 258 

  Bevilgning 193.783.427 396.353.653 263.580.237 15.668.000 30.570.000 899.955.317 

  Gns. bevilgning 4.726.425 4.128.684 3.610.688 783.400 1.091.786 3.488.199 

 BIP Antall prosjekter 9 29 24 1 4 67 

  Bevilgning 84.809.227 176.001.476 139.612.037 6.600.000 15.378.000 422.400.740 

  Gns. bevilgning 9.423.247 6.069.016 5.817.168 6.600.000 3.844.500 6.304.489 

 FORNY Antall prosjekter 11 23 16 3 1 54 

  Bevilgning 18.660.200 36.205.177 21.380.200 3.530.000 1.000.000 80.775.577 

  Gns. bevilgning 1.696.382 1.574.138 1.336.263 1.176.667 1.000.000 1.495.844 

 SFI Antall prosjekter 1 2 1 0 0 4 

  Bevilgning 80.000.000 156.000.000 80.000.000 0 0 316.000.000 

  Gns. bevilgning 80.000.000 78.000.000 80.000.000 0 0 79.000.000 

 SkatteFUNN Antall prosjekter 20 42 32 16 23 133 

  Bevilgning 10.314.000 *28.147.000 22.588.000 5.538.000 14.192.000 80.779.000 

  Gns. bevilgning 515.700 670.167 705.875 346.125 617.043 607.361 

InnoMed  Antall prosjekter 40 1 2 11 3 57 

  Bevilgning 13.359.000 0 825.000 5.632.550 924.000 20.740.550 

  Gns. bevilgning 333.975 0 412.500 512.050 308.000 414.811** 

 Forprosjekter Antall prosjekter 34 0 2 11 3 50 

  Bevilgning 13.359.000 0 825.000 5.632.550 924.000 20.740.550 

  Gns. bevilgning 392.912 0 412.500 512.050 308.000 414.811 

 Veiledning* Antall prosjekter 6 1 0 0 0 7 

  Bevilgning 0 0 0 0 0 0 

  Gns. bevilgning 0 0 0 0 0 0 

Innovasjon Norge Antall prosjekter  10 13 1 41 176 

  Bevilgning 109.777.275 23.734.000 29.936.539 44.861.672 210.000 208.519.486 

  Gns. bevilgning 988.984 2.373.400 2.302.811 1.094.187 210.000 1.184.770 

 IFU Antall prosjekter 43 3 11 15 1 73 

  Bevilgning 56.496.533 2.650.000 26.596.539 15.719.000 210.000 101.672.072 

  Gns. bevilgning 1.313.873 883.333 2.417.867 1.047.933 210.000 1.392.768 

 OFU Antall prosjekter 68 7 2 26 0 103 

  Bevilgning 53.280.742 21.084.000 3.340.000 29.142.672 0 106.847.414 

  Gns. bevilgning 783.540 3.012.000 1.670.000 1.120.872 0 1.037.354 

Totalt  Antall prosjekter 192 107 88 72 32 484 

  Bevilgning 316.919.702 420.087.653 294.341.776 66.162.222 31.704.000 1.129.215.353 

  Gns. bevilgning 1.650.623 3.926.053 3.344.793 918.920 990.750 2.333.090** 
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Kilde DAMVAD & Oslo Economics, 2011, Evalueirng af Behovsdrevet innovasjon og næringsudvikling i helsesektoren. * Ingen projektbevilling. ** Ikke medregnet projekter uden bevilling 

Tabell 3: Oversikt over satsingen fordelt på prosjekteiere 

Virkemiddel Støtteformer  Virksomheter Sykehus TTO og andre Offentlig myndighet og institusjoner Universiteter og kunnskapsinstitusjoner  Totalt 

Forskningsrådet  Antall prosjekter 230 3 13 0 12 258 

  Bevilgning 520.945.140 86.015.000 16.164.177 0 276.831.000 899.955.317 

  Gns. bevilgning 2.264.979 28.671.667 1.243.398 0 23.069.250 3.488.199 

 BIP Antall prosjekter 63 1 0 0 3 67 

  Bevilgning 385.730.740 5.770.000 0 0 30.900.000 422.400.740 

  Gns. bevilgning 6.122.710 5.770.000 0 0 10.300.000 6.304.489 

 FORNY Antall prosjekter 38 0 11 0 5 54 

  Bevilgning 56.514.400 0 14.380.177 0 9.881.000 80.775.577 

  Gns. bevilgning 1.487.221 0 1.307.289 0 1.976.200 1.495.844 

 SFI Antall prosjekter 0 1 0 0 3 4 

  Bevilgning 0 80.000.000 0 0 236.000.000 316.000.000 

  Gns. bevilgning 0 80.000.000 0 0 78.666.667 79.000.000 

 SkatteFUNN Antall prosjekter 129 1 2 0 1 133 

  Bevilgning 78.700.000 245.000 1.784.000 0 50.000 80.779.000 

  Gns. bevilgning 610.078 245.000 892.000 0 50.000 607.361 

InnoMed  Antall prosjekter 0 41 0 16 0 57 

  Bevilgning 0 14.037.000 0 6.703.550 0 20.740.550 

  Gns. bevilgning 0 342.366 0 418.972 0 414.811** 

 Forprosjekter Antall prosjekter 0 34 0 16 0 50 

  Bevilgning 0 14.037.000 0 6.703.550 0 20.740.550 

  Gns. bevilgning 0 412.853 0 418.972 0 414.811 

 Veiledning*  Antall prosjekter 0 7* 0 0 0 7* 

  Bevilgning 0 0 0 0 0 0 

  Gns. bevilgning 0 0 0 0 0 0 

Innovasjon Norge  Antall prosjekter 172 0 4 0 0 176 

  Bevilgning 207.530.486 0 989.000 0 0 208.519.486 

  Gns. bevilgning 1.206.573 0 247.250 0 0 1.184.770 

 IFU Antall prosjekter 69 0 4 0 0 73 

  Bevilgning 100.683.072 0 989.000 0 0 101.672.072 

  Gns. bevilgning 1.459.175 0 247.250 0 0 1.392.768 

 OFU Antall prosjekter 103 0 0 0 0 103 

  Bevilgning 106.847.414 0 0 0 0 106.847.414 

  Gns. bevilgning 1.037.354 0 0 0 0 1.037.354 

Totalt  Antall prosjekter 402 44 17 16 12 491 

  Bevilgning 728.475.626 100.052.000 17.153.177 6.703.550 276.831.000 1.129.215.353 

  Gns. bevilgning 1.812.128 2.273.909 1.009.010 418.972 23.069.250 2.333.090** 

  


