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Visjon
Sammen for bedre folkehelse og bærekraftige helsetjenester
Misjon
Helseinn skal bidra til et sterkt økosystem for helseinnovasjon i Innlandet, med
aktører fra akademia, offentlig, privat og frivillig sektor som deler vår visjon.

Mål

Helseinn skal styrke arbeidet med en god folkehelse og bærekraftige
helsetjenester i Innlandet.
Vi støtter partnernes innsats for å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet
ved å:
•

Fremme tverrsektorielt samarbeid og helsefremmende lokalsamfunn

•

Sette fokus på aktuelle folkehelseutfordringer i Innlandet

•

Bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for vårt arbeid

Vi bidrar til at våre partnere utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester ved
å:
•

Skape nøytrale arenaer hvor kommuner, sykehus, næringsliv, akademia og
frivilligheten samarbeider om å finne løsninger til det beste for innbyggerne

•

Sette fokus på innbyggerinvolvering

Delmål
Forskning, innovasjon og kommersialisering
Understøtte utvikling av behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter på
tvers av sektorer
Sikre økt tilslag på søknader til nasjonale og europeiske finansieringsordninger
Skape behovsdrevne samarbeidsprosesser mellom utviklere og brukere av
helseteknologi
Legge til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid
med relevante innovasjonsmiljøer
Styrke arbeidet for integrerte helsetjenester gjennom økt samhandling mellom
kommuner, sykehus og akademia
Kompetansebygging
Heve kompetansen om innovasjon og innovativ arbeidsmetodikk
Fremme teknologi som et verktøy for egenmestring, behandling og oppfølging
Bidra til utvikling av nye utdanninger og kompetansetilbud innen folkehelse,
innovasjon og digital transformasjon

Bidra aktivt til kunnskapsutvikling og erfaringsdeling ved å invitere til tverrfaglige
og tverrsektorielle møteplasser
Nettverksutvikling
Etablere og sikre en forutsigbar finansieringsmodell
Styrke samarbeidet med andre nettverk, klynger og kompetansemiljøer regionalt
og nasjonalt
Styrke nettverket gjennom bevisst rekruttering av nye partnere og aktiviteter
som øker samhandling
Realisere en infrastruktur som sikrer tilstedeværelse og aktivitet i hele Innlandet

Kommunikasjon
Spre forskning og ny kunnskap innen folkehelse og helseinnovasjon
Synliggjøre samarbeidspartnere og aktivitet i nettverket
Vise frem eksempler på godt folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester
Formidle og forankre verdien av dialog og samarbeid på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer
Våre verdier er raus, modig og jovial

