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Vis jon:  I nnoMed ska l  b id ra  t i l  bærekra f t ige  he lse t jenes te r  
g jennom nyskap ing  og  spredn ing  av  kunnskap i  he le  lande t

Visjonen skal oppnås gjennom smarte og balanserte 

mål…

InnoMed skal bidra til koordinerte og sammenhengende 

pasientforløp for prioriterte pasientgrupper i henhold til nasjonal 

helse- og sykehusplan (NHSP).

InnoMed skal bidra til utvikling og implementering av bærekraftige og 

nyskapende helsetjenester.

InnoMed skal bidra til spredning av innovative helsetjenester på tvers 

av kommuner og helseforetak.

InnoMed skal bidra til å øke kompetansen på tjenesteinnovasjon i 

helse- og omsorgstjenestene.

InnoMed skal spre kunnskap om tjenesteinnovasjon- og utvikling, og 

gi praktisk veiledning til helseforetak og kommuner. 

InnoMed skal være en godt kjent støttespiller i tjenestene, og 

førstevalget for nye prosjekter innen helseinnovasjon.

Prosjekter skal ha bred forankring i helsefellesskapene, på tvers av 

kommuner og helseforetak.

… og realiseres gjennom fire strategiområder

Prioritere pasientgrupper med behov for helsetjenester på tvers av 

kommuner og helseforetak. Fokusere på tjenester som gir økt 

pasientsikkerhet, bedre samhandling, økonomisk bærekraft og økt kapasitet 

i tjenesten. 

Jobbe sammen med kommuner og helseforetak for å sikre forankring, 

identifisere sammenfallende initiativer, legge til rette for kompetanse-

overføring, sikre landsomfattende dekning  og økt kommunal deltakelse i 

InnoMeds prosjekter. 

Sikre at porteføljen er i samsvar med prioriterte pasientgrupper og 

strategiske satsnngsområder. Ha økt fokus på å få prosjekter over i drift. 

Sikre spredning av tjenesteinnovasjon gjennom prosessveiledning, 

erfaringsdeling og kobling mellom aktører. 

Ha en analytisk tilnærming med evidens som grunnlag for prosess-

veiledning. Veilede i dokumentasjon av effekter for ressursforbruk, 

tjenestekvalitet og pasientsikkerhet. Spre kompetanse om tjeneste-

innovasjon gjennom veiledning, erfaringsdeling og lett tilgjengelige verktøy. 

Satsingsområder

Målgrupper

Prosjektportefølje

Virkemidler



InnoMeds sats ingsområder  ska l  b idra  t i l  å  løse  
helset jenestens ut fordr inger

• Prioritere pasientgrupper med behov for helsetjenester på 
tvers av kommuner og helseforetak.

• Bidra til at nasjonale satsninger blir implementert i helse- og 
omsorgstjenestene.

• Fokusere på tjenester som gir økt samhandling, styrket 
pasientsikkerhet og økt kapasitet i tjenesten.

• Bidra til økonomisk bærekraft gjennom fokus på kost/nytte-
analyser og gevinstrealisering. 

• Bidra til åpenhet om evidens, dokumentert effekt, 
pasienterfaringer, kvalitetsmålinger og uønskede hendelser.

• Bidra til likeverdige helsetjenester ved å sørge for at 
prosjektporteføljen omfatter minoriteter og utsatte grupper.
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Målgruppene for  InnoMeds t jenester  er  kommuner  og 
helseforetak  i  he lsefe l leskapene 

• InnoMed skal i 2023 i sammen med kommuner og helseforetak 

arbeide for å:

✓ identifisere sammenfallende initiativer

✓ sikre at søknader til InnoMed er forankret i 
helsefellesskapet

✓ legge til rette for kompetanseoverføring fra spesialist-
helsetjeneste til kommune

✓ sikre at InnoMed er kjent og har dekning i hele landet

• InnoMed skal jobbe for økt kommunedeltakelse i prosjekter, og 
at flere prosjekter har eierskap i kommunen. 

• InnoMed skal ha utvidet dialog med sekretariatene til 
helsefellesskapene for å identifisere aktuelle 
samhandlingsprosjekter. 

• InnoMed skal se sin aktivitet i sammenheng med andre initativ
og strukturer i økosystemet, blant annet samspillet med 
helsefelleskap, initativ som velferdsteknologisk knutepunkt med 
videre. 

Tiltak 2023
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fellesskapKommune Helseforetak



Prosjektpor te fø l jen  ska l  re t tes  mer  mot  overgang t i l  
dr i f t

• InnoMed skal sikre at prosjekter som får prosessveiledning 
velges ut i samsvar med prioriterte pasientgrupper og 
strategiske satsingsområder.

• InnoMed skal i enda større grad fokusere på å få prosjekter 
over i drift og endret praksis gjennom prosessveiledning og 
vurdering av gjennomføringsevne ved utvelgelse av 
prosjekter.

• InnoMed skal samtidig sørge for at en del av 
prosessveiledningen brukes på ny tjenesteinnovasjon og 
utprøving av tjenester.

• InnoMed skal sikre spredning av tjenesteinnovasjon 
gjennom prosessveiledning, erfaringsdeling og kobling 
mellom aktører.

Tiltak 2023
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Fi re  v i rkemidler  ska l  b idra  t i l  måloppnåelse   

• InnoMed skal ha en analytisk tilnærming hvor 
prosessveiledning på bakgrunn av resultater fra 
eksisterende forskning og dataanalyse i samråd med 
prosjektene.

• InnoMed skal veilede prosjektene i kartlegging og 
dokumentasjon av effekter for ressursforbruk, 
tjenestekvalitet og pasientsikkerhet. 

• InnoMed skal bidra til å bygge kompetanse i 
tjenesteinnovasjon ute i tjenestene gjennom 
prosessveiledning, erfaringsdeling og lett tilgjengelige 
verktøy.

• InnoMed skal publisere resultater fra prosjekter og tjenester 
som er satt i drift. 

• InnoMed skal koble aktører sammen for å bidra til deling av 
kunnskap og erfaring. 

Tiltak 2023
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InnoMed skal være en godt kjent støttespiller for helsetjenestene og bidra til:

Overføring av kompetanse om tjenesteinnovasjon 

Utvikling av nyskapende og bærekraftige helsetjenester

Spredning av innovative helsetjenester på tvers av kommuner og helseforetak

Målsetning for InnoMed

Tiltak for å følge opp målsetningene:

Kartlegge kompetanse hos kommuner og helseforetak som har mottatt prosessveiledning gjennom 

brukerundersøkelser.

Kartlegge antall prosjekter i porteføljen som går fra tjenesteinnovasjon til implementering.

Sørge for at gevinster blir kartlagt, og at gevinster fra implementerte forløp blir dokumentert.

Vise til prosjekter som lykkes med å etablere bærekraftige tjenester.

Dokumentere kjennskap til InnoMed blant annet gjennom kartlegging av trafikk på hjemmesiden og deltakalse på 

arrangementer.



Vedlegg



Ki lder  t i l  InnoMeds sats ingsområder

• Prioritere pasientgrupper med behov for helsetjenester på tvers av kommuner og helseforetak, 

herunder psykisk helse og rus, barn og unge, skrøpelige eldre og pasienter med kroniske sammensatte 

lidelser

• Fokusere på tjenester som gir økt pasientsikkerhet, bedre samhandling og økt kapasitet i tjenesten, og 

som er samkjørt med satsninger i kommunal sektor, eksemplvis digital hjemmeoppfølging og 

pasientens legemiddelliste

• Belyse hvordan tjenesteinnovasjon, digitalisering og teknologi påvirker personalbehov og bærekraft 

gjennom veiledning i gevinstrealisering og kost-nytte analyser

• Bidra til åpenhet om evidens, pasienterfaringer, kvalitetsmålinger og uønskede hendelser gjennom 

prosessveiledning og kunnskapsspredning

• Utvikle modeller for finansiering som inkluderer kostnadsberegning, forvaltning, drift av nye tjenester og 

bruk av takster for å sikre økonomisk bærekraft for innovative tjenester

• Bidra til likverdige helsetjenester ved å sørge for at prosessveiledningen inkluderer minoriteter og 

utsatte grupper (eksempelvis samisk befolkning, individer med kjønnsinkongruens)

• Sikre at prosessveiledningen dekker hele landet gjennom dialog og samarbeid med helsefelleskapene 

og regionale helseforetak, fremfor alt Helse Midt og Helse Nord

• Satse på forebyggende og sammenhengende helsetjenester med dokumentert effekt på 

pasientsikkerhet og ressursbruk (eksempelvis ACT/FACT)

• Etablere samarbeid med Helseplattformen og FKJ for å avdekke mulige samhandlingsprosjekter med 

bruk av felles journalløsning

• Kartlegge behov, utfordringer, muligheter og eksempler på løsninger knyttet til finansiering ved 

tverrsektorielle samhandlingsforløp, inkludert bruk av takster og refusjoner.

Område Kildehenvisning

Prioritere pasientgrupper med behov for helsetjenester på tvers av kommuner og helseforetak, herunder psykisk helse og rus, barn og unge, 

skrøpelige eldre og pasienter med kroniske sammensatte lidelser

Nasjonal Helse og sykehusplan

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

Fokusere på tjenester som gir økt pasientsikkerhet, bedre samhandling og økt kapasitet i tjenesten, og som er samkjørt med satsninger i 

kommunal sektor, eksempelvis digital hjemmeoppfølging og pasientens legemiddelliste

KS: Digitale fellesløsninger

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

KS: Fiks-plattformen

Belyse hvordan tjenesteinnovasjon, digitalisering og teknologi påvirker personalbehov og bærekraft gjennom veiledning i gevinstrealisering og 

kost-nytte analyser.

KS: Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

Bidra til åpenhet om evidens, pasienterfaringer, kvalitetsmålinger og uønskede hendelser gjennom prosessveiledning og kunnskapsspredning Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

Utvikle modeller for finansiering som inkluderer kostnadsberegning, forvaltning, drift av nye tjenester og bruk av takster for å sikre økonomisk 

bærekraft for innovative tjenester

Innspill fra helsefellesskapene til NHSP

Bidra til likverdige helsetjenester ved å sørge for at prosessveiledningen inkluderer minoriteter og utsatte grupper (eksempelvis samisk 

befolkning, individer med kjønnsinkongruens)

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

Satse på forebyggende og sammenhengende helsetjenester med dokumentert effekt på pasientsikkerhet og ressursbruk (eksempelvis

ACT/FACT)

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

Nasjonal Helse og sykehusplan

Etablere samarbeid med Helseplattformen og FKJ for å avdekke mulige samhandlingsprosjekter med bruk av felles journalløsning KS: Digitale fellesløsninger

Helseplattformen

Kartlegge behov, utfordringer, muligheter og eksempler på løsninger knyttet til finansiering ved tverrsektorielle samhandlingsforløp, inkludert 

bruk av takster og refusjoner

Innspill fra helsefellesskapene til NHSP

KS: Samstyring e-helse

Sikre at prosessveiledningen dekker hele landet gjennom dialog og samarbeid med helsefelleskapene og regionale helseforetak, fremfor alt 

Helse Midt og Helse Nord som i dag har lav representasjon av prosjekter i InnoMed

Nasjonal Helse og sykehusplan

Oppdragsdokument fra HOD til RHFene

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitale-felleslosninger---helse/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/fiks-plattformen/om-fiks-plattformen/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/om-e-helse/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan/innspel-fra-helsefellesskapa/id2913605/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitale-felleslosninger---helse/
https://helseplattformen.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/nasjonal-helse-og-samhandlingsplan/innspel-fra-helsefellesskapa/id2913605/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/styringsmodell/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/

