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Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2021-2025 
 
Helse Nord RHF inviterer med dette til innspill til ny forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-
2025.   

Dette er den fjerde forsknings- og innovasjonsstrategien vi lager i Helse Nord RHF siden 2003. 

Det er en strategi for det regionale helseforetaket, og den er retningsgivende for alle 
helseforetakene våre. I kommende strategiperiode har vi fokusert på færre innsatsområder og 

tydeligere prioriteringer enn tidligere. 

Revidering av strategien var tema på den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen og 

arbeidet har pågått helt siden da, med en særlig bred og grundig innspillsprosess høsten 2020. 
Skisse til forsknings- og innovasjonsstrategi har vært til diskusjon i RHF-styret, 

samarbeidsorganet mellom universitet og helseforetak (USAM), regionalt brukerutvalg, møter 

med tillitsvalgte, og i egne innspillsmøter i helseforetakene og i flere dialogmøter med 
universitetene. 

Strategien har en felles innledning, hvor deretter hhv. forskning og innovasjon omtales særskilt i 

hvert sitt delkapittel. Strategien tar med det høyde for at forskning og innovasjon er to ulike 
aktiviteter.  

Det er et sentralt mål for Helse Nord RHF å styrke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i 

helseregionen. Forskning og innovasjon er nødvendig i vårt arbeid med kvalitet og 

pasientsikkerhet, og skal bidra til at vi lykkes med å nå målene i Helse Nord RHFs strategi for 
perioden 2021-2024. Denne er vedtatt i RHF-styret 24.02.2021 og kan leses her .  

Innspill 

Strategien gir retning for en helhetlig prioritering ut fra overordnede føringer og ut fra Helse 

Nord RHFs strategi 2021-2024, og inneholder konkrete innsatsområder med tydelige 
prioriteringer for kommende periode.   

Innsatsområdene for strategien bygger på styrende dokumenter og innspillsrunden med 

sentrale aktører høsten 2020, og disse ligger derfor relativt fast. Vi er spesielt interessert i 

synspunkt og kommentarer til punktlistene som angir hvordan vi skal jobbe for å realisere 
strategiens innsatsområder.  
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Høringsfrist  

Høringen er åpen og utkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi vil bli lagt ut på våre 
nettsider https://helse-nord.no/. 

Høringsfristen er 26.03.2021.  Høringssvar bes sendt på e-post til postmottak@helse-nord.no. 

Styret i Helse Nord RHF vil i møte 29.04.2021 vedta sak om ny strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord for 2021-2025.  

 

Vennlig hilsen 

 

 

Tove Klæboe Nilsen 

fungerende kvalitets- og forskningsdirektør 

             
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Høringsbrevet sendes: 

 

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Nordlandssykehuset HF 

• Finnmarkssykehuset HF 

• Helgelandssykehuset HF 

• Sykehusapotek Nord HF 

• Helse Nord IKT HF 

• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord  

• Brukerutvalgene i HF-ene 

• SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus 

v/Finnmarkssykehuset HF  

• NSE – Nasjonalt senter for e-helseforskning v/UNN 

• SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

• Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

• Nord universitet  

• Samisk høgskole 

• Norges Forskningsråd 

• Innovasjon Norge 

• Konserntillitsvalgte i Helse Nord for: 
o Unio 

o YS 
o LO Stat 

o SAN 

o Akademikerne 

• KS Nordland, Troms og Finnmark  

• NHO Nordland, Troms og Finnmark 

• Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark 

• Sametinget 

• Kreftforeningen 

• SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

• FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

• Helse Sør-Øst RHF 

• Helse Midt-Norge RHF 

• Helse Vest RHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


