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Sterkere målretting av innovasjonsmidlene.
Helse Sør-Øst RHF utlyste i 2015 for første gang midler til Strategiske innovasjonstiltak. Mens
utlysningene for hhv. Forskningsbasert og Brukerdreven innovasjon ikke var avgrenset av spesielle
temaer, var utlysningene innen Strategisk innovasjon rettet mot temaer av strategisk betydning for
Helse Sør-Øst. Denne praksisen ble videreført også for første utlysning i 2016.
Etter interne tilbakemeldinger ble målrettingen ytterligere forsterket ved andre utlysning i 2016.
Rammene for Forskningsbasert innovasjon forble uendret, men Brukerdreven og Strategisk
innovasjon ble slått sammen til en ny kategori – Behovsdrevet innovasjon med angivelse av temaer
som søknadene måtte forholde seg til. Det ble her etterspurt nye løsninger av strategisk betydning
for Helse Sør-Øst innenfor et eller flere av følgende tema:
•
•
•
•

bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
reduksjon av ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
økt arbeidsbesparelse og effektivisering
økt bruk av selvbetjeningsteknologi

Samlet for de to søknadskategoriene kom det i andre søknadsrunde inn søknader fra 10 helseforetak
i Helse Sør-Øst samt fra to av de private, ideelle sykehusene. Denne gode spredningen har vært
gjennomgående etter at vi etablerte søknadskategoriene Brukerdreven/Behovsdrevet innovasjon i
tillegg til Forskningsbasert.
Ut over arbeidet med den interne utlysningen av innovasjonsmidler, har det i løpet av året blitt tatt
en rekke initiativ for å følge opp regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21-strategien, der
helsektoren bl.a. oppfordres til tettere samarbeid med næringslivet og å bidra til næringsutvikling.
Blant virkemidlene som diskuteres – og forhåpentligvis vil kunne realiseres i 2017 - er:
•
•

«Én inngang» for virksomheter som søker samarbeid med helseforetakene for utvikling,
testing og verifisering av nye løsninger som vil kunne forbedre pasientbehandlingen.
Gründer-stipend – i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge - til ansatte i
helseforetak som ser en mulighet for å etablere egen virksomhet basert på forretningsidéer
utviklet sammen med helseforetaket.

Den samlede innsatsen til innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen er foreslått videreført på samme
nivå som 2016 med til inntil 30,0 mill. kr til Forskningsbasert, Behovsdrevet innovasjon og Gründerstipend i løpet av 2017.

