Virksomhetsplan
Visjon

Bedrift
Ansvarlig

Sammen for fremtidens helsetjeneste

Hovedmålsetting

Imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten
sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets
innbyggere gjennom å finne nye bærekraftige løsninger
på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap,
forskning, utvikling og innovasjon.

Satsningsområder

Samhandling
Kommunale helse- og
omsorgstjenester
Helse- og velferdsteknologi
Helse som næring
Folkehelse

Interessenter

Innbyggerne
Primærhelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten
Utdanningsinstitusjoner
Forskningsinstitusjoner
Politisk/administrativ ledelse
lokalt, regionalt, nasjonalt
Næringsaktører

Kritiske suksessfaktorer
1.

Realisere og synliggjøre effekter/gevinster
av utført FoUI aktivitet med relevant
samfunnsmessig betydning innen helse

2.

Prioritering av FoUI aktivitet som er tydelig
forankret i utfordringsbildet hos innbyggere,
tjenestene og nasjonale helsemyndigheter

3.

God gjennomføringsevne av FoUI aktivitet
basert på HIS sin samhandlingsmodell

År: 2022 - 2024
Godkjent den 07.11.2021
2022
2023

Grunnfinansiering fra staten. Tall i MNOK
Egeninnsats eiere og andre interessenter. 50% av grunnfinansiering. Tall i MNOK
Innvilgede prosjektmidler HIS/Andre. HIS minst 10% av grunnfinansiering. Tall i MNOK
Antall faste stillinger. Årsverk
Midlertidige stillinger. Antall/årsverk
FoUI prosjekter med/uten implementerte løsninger. Antall
FoUI prosjekt med/uten måling av brukermedvirkning. Antall
Publikasjoner egne: (Essay, poster, abstract, blogginnlegg, medieopptreden, artikler,
bokanmeldelser, presentasjoner og rapporter). Antall
Publikasjoner andre:
Deltakende eiere i prosjektaktivitet

Suksesskriterier

HIS fremstår som en tydelig og troverdig FoUI partner
Kjennskap og nærhet til kommuner
Praksisnær forskning
Behovskartlegging hos interessenter i helse- og omsorg
Forpliktende samarbeid mellom aktørene
Engasjerte og deltakende eiere
Kompetente og engasjerte medarbeidere
Samhandlingsaktører med spesifikk fagkompetanse
Tilgang til ressurser

Handlingsplan
a.

Helseinnovasjonssenteret AS
Geir Dagfinn Sylte
Nøkkeltall

HIS skal publisere fremskaffet kunnskap og resultat fra alle
gjennomførte FoUI prosjekt
b. Effekter/gevinster av FoUI prosjektene skal tas i bruk hos
tjenestene og innbyggerne hos pilotene etter gjennomført
prosjekt
c.
Være en fasilitator til spredning og implementering av
helseinnovasjoner
a. Velge ut noen sentrale hovedtema hvor majoriteten av aktiviteten
ved HIS vil ligge
b. Tilpasse FoUI aktivitet i forhold til organisasjonens reelle
forutsetninger for å skape verdifull helseinnovasjon gjennom:
- kartlegging av aktuelle utfordringer, - prioritering av utfordringer
og prosjekt jmf. HIS sin modell for innsikt og vurdering
a. HIS sin rolle som samhandlingsaktør i FoUI aktiviteter innen helse
er etablert og anerkjent hos eiere av HIS og andre
samarbeidspartnere

Kjernekompetanse

FoUI kompetanse
Kompetanse om praksisfeltet
Erfaring fra praksisfeltet
Samhandlingskompetanse
Formidlingskompetanse
Digital og teknisk kompetanse
Nevrovitenskap
Kompetanse om helsepolitiske
mål og virkemidler

Mål

2024

10,3
5,2
1,4
9/8,5
4/2,2

Metode/Teknologi

Samskapende metodikk
Translasjonsforskning
Teknologi og digitalisering
Naturvitenskapelige metoder
Samfunnsvitenskapelige metoder
FOUI
Prosessveiledning
Nettverksarbeid
Spredning og utbredelse (Dissemination)

2022

2023

2024

Synlige iverksatte resultat av
gjennomført FoUI aktivitet

Se HP 2022

Se HP 2023

Se HP 2024

Styrke relevans på utvalgte
områder i å skape fremtidens
helsetjeneste

Se HP 2022

Se HP 2023

Se HP 2024

HIS sin rolle som sentral
samhandlingsaktør i FoUI
aktivitet styrkes

Se HP 2022

Se HP 2023

Se HP 2024

