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Enhet for Forskning, Utvikling, og Innovasjon

• Kompetanseutvikling

• Tjenesteutvikling

• Prosesstøtte

• Forsknings- og
utviklingsprosjekter

• Kompetansemiljø:
• Fagutviklere
• USHT
• Nord Universitet
• UiT, Norges Arktiske

Universitet
• PhD og masterkompetanse

• Publisering:



Kommunenes strategiske forskningsorgan
Kommunenes 
strategiske 
forskningsorgans 
rapport sluttrapport til 
HelseOmsorg21-rådet i 
2019



Kommunenes strategiske forskningsorgan

Kunnskapstjenesten fra behov til 
kunnskapsinformert 
beslutningsstøtte. En ny 
samhandlingsstruktur for 
kommuner, universitets- og 
høgskolesektoren (UH), 
instituttsektoren (IS), 
brukerorganisasjoner (BO), 
næringsliv (NL) og andre aktører 
for å øke andelen forskning i, for, 
med og på kommunene

Fra: «Kommunenes strategiske
forskningsorgan – Helse»
- en pilot (fase 2) for et nasjonalt
knutepunkt for systematisert 
kunnskapsløft og innovasjon i 
kommunale tjenester



Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Nord er en kunnskapssatsing i 
kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommunene i Lofoten og to 
forskningsinstitusjoner, Nord universitet og UiT, Norges arktiske 
universitet inngår i nettverket og samarbeider om å styrke forskning, 
innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene – for at innbyggerne kan 
få de beste kunnskapsbaserte tjenestene



Foreløpig resultat

• Prosjektskjønnsmidler fra statsforvalteren til Kommunen - der livet 
leves; kompleksitet, mangfold og muligheter

• Kvalifiseringsstøtte fra Regionalt Forskningsfond Nordland til:
• Uterehabilitering som en del av hverdagsrehabilitering i samarbeid med 

Senter for omsorgsforskning Nord i samarbeid med Senter for 
omsorgsforskning Nord

• Finansieringsmodeller i kommunehelsetjenesten - Utvikle modeller for 
ressursfordeling som bidrar til å styre tjenesten i bærekraftig retning i 
samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin

• Offentlig sektor PhD fra Norges Forskningsråd: 
• Ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2021 – 2025



Foreløpig resultat

• Strategisk arbeid og prosjektorganisering
• Lofotrådet representert i styringsgruppa

• Etablering av kunnskapsklynge HelseOmsorg Nord
• Spissing til praksisnær forskning
• Etablering av nettverk og fagnettverk i et likeverdig samarbeid for FUI 

innen kommunenes hovedsatsningsområder
• Forskningsstøtte på tvers av kommunegrenser
• Etablering av forskningssamarbeid med Nordlandsforskning, 

samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv
• Forskningsdagene i Lofoten, årlig arrangement
• Nasjonalt webinar om velferdsteknologi, årlig arrangement



Videre arbeid

• Oppfølging av igangsatte forsknings- og utviklingsprosjekt

• Iverksetting av nye forsknings- og utviklingsprosjekt

• Gjennomføre ett til to forskerseminar årlig

• Følge opp og videreutvikle nettverksarbeidet 

• Utvikle nettsiden og felles profil for Kunnskapskommunen HelseOmsorg
Nord

• Inkludere kommunene i Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms

• Etablere kunnskapsklynge, motorkommune og Regionalt samarbeidsorgan, 
RSO

• Veiledningsansvar i Nord-Norge



Takk for 
oppmerksomheten


