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Høringsbrev - HelseOmsorg21 
 

HOD har på oppdrag fra regjeringen satt i gang et arbeid for å utvikle en forsknings- og 

innovasjonsstrategi for hele helse- og omsorgssektoren. Strategien skal legges frem for HOD 

sommeren 2014. I den forbindelse er det satt i gang en åpen høringsrunde der alle relevante 

aktører kan avgi høringssvar. Informasjon om strategien finnes på www.helseomsorg21.no. 

 

Hva er en 21-prosess 
Arbeidet gjøres etter modell av en «21-prosess». «21» viser til at strategien skal danne 

grunnlaget for hele dette århundret. En 21-prosess defineres som: 

«et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid for forskning og innovasjon på oppdrag fra regjering eller 

departement for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder».  

En 21-prosess kjennetegnes av at den: 

 Møter utfordringer på viktige samfunnsområder 

 Utvikler helhetlige nasjonale strategier for forskning og innovasjon 

 Involverer bredt gjennom åpne innspillsrunder og møter 

 Skaper samspill mellom næringsliv, forskning, interesseorganisasjoner og myndigheter 

Andre eksempler på 21-prosesser er Klima21, Hav21, Energi21 og OG21 (olje og gass). 
 

Organisering av arbeidet 

Myndighetene har nedsatt en strategigruppe med ansvar for å utarbeide strategien. Gruppen 

består av representanter fra næringslivet, helseforetakene, universiteter og høyskoler, 

kommunesektoren, forvaltning og brukerorganisasjoner. Sekretariat for dette arbeidet ligger i 

Forskningsrådet.  

I tillegg er det opprettet fem arbeidsgrupper. Hver med ansvar for å utarbeide en rapport 

innenfor sitt tematiske område; Næringsutvikling, Forskningskvalitet og internasjonalisering, 

Kunnskapssystemet, Kommunesektoren, og Globale helseutfordringer. Disse rapportene 

danner grunnlaget for den overordnede rapporten som utarbeides av strategigruppa i dialog 

med ledere og nestledere for arbeidsgruppene.  

Arbeide med den overordnede rapporten skal etter planen starte i januar/februar 2014. Den 

endelige strategien utarbeidet av strategigruppen og forelagt HOD vil ikke bli sendt på 

ekstern høring. 

 

Strategiens målsetning 

Strategien skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats med 

mål om: 

http://www.helseomsorg21.no/
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«å fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk, tjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, 

pasientsikkerhet, brukermedvirkning, og effektivitet, i tillegg til en utvikling av kunnskapsbasert 

næringsliv innen feltet og nasjonal økonomisk utvikling».  

Strategien skal identifisere kunnskapsbehov og prioriteringer, vurdere styrker og svakheter i 

forhold til mål og potensiale, foreslå tiltak og virkemidler for økt utnyttelse av kunnskap, 

peke på muligheter for bedre samarbeid og sterkere nettverk på tvers av aktørene inkludert 

nordisk, europeisk og annet internasjonalt samarbeid, og gi anbefalinger og foreslå tiltak og 

virkemidler.  

Arbeidsprosessen 

Arbeidet med strategien baseres på en åpen høringsprosess der det er mulighet til å gi innspill 

i to omganger.  

I første omgang ble relevante samfunnsaktører bedt om å gi innspill med utgangspunkt i gitt 

mål og ramme for HelseOmsorg21 og arbeidsgruppenes bakgrunnsnotater. Disse er 

tilgjengelige på www.helseomsorg21.no. Det ble ikke lagt frem konkrete forslag i notatene da 

arbeidsgruppene ønsket å basere sine forslag på innspill fra aktørene. 

Aktørene ble gitt 4 ukers høringsfrist (fra 17. september til 14. oktober) og en begrensning på 

2500 tegn under hver forhåndsbestemte overskrift:  

 Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus og situasjon 

 Vurderinger (utfordringer og muligheter inkludert besvarelse av evt. konkrete spørsmål på 

området) 

 Målsetninger (identifiser konkrete mål det er ønskelig å oppnå) 

 Anbefalinger og forslag til tiltak 

 Vurderinger og kommentarer som faller utenfor alle arbeidsområder 

 

Legeforeningens avga foreløpige innspill basert på eksisterende politikk som nedfelt i blant 

annet «Forskning er helsetjenestens grunnpilar, Forskningspolitisk strategidokument 2012-

2014», og tilbakemeldinger fra Forening for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), 

Legeforeningens forskningsutvalg, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Utvalg for 

menneskerettigheter, klima og global helse.  

I neste omgang får Legeforeningen anledning til å kommentere arbeidsgruppenes 

delrapporter. Disse rapportene legges ut 13. desember og fristen for kommentarer er satt til 

17. januar 2014.  

 

Vi ber høringsinstansene om: 

 Å kommentere de foreløpige innspillene som Legeforeningen har avgitt (se oppsummering av 

arbeidsnotater og Legeforeningens foreløpige innspill vedlagt) 

 Å gi innspill på andre momenter som bør fremheves innenfor de forhåndsbestemte overskriftene 

som gitt over 

 Å komme med kommentarer til delrapportene som vil bli lagt ut på nettsidene 

www.helseomsorg21.no den 13. desember. Disse må instansene selv laste ned når de blir gjort 

tilgjengelige 

 

Frist for høringssvar er torsdag 19. desember. Det bes om at høringssvar lastes opp på 

www.legeforeningen.no/høringer  

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 
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