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STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
Invitasjon	til	Frambu	om	å	bli	med	i	foreningen	Helseklyngen	

Bakgrunn	

Frambu	 mottok	 i	 februar	 en	 invitasjon	 fra	 Ole	 Jo	 Kristoffersen,	 direktør	 på	 Hernes	

institutt,	til	å	bli	medlem	av	en	helseklynge	som	er	i	ferd	med	å	etableres	med	kjerne	i	

Innlandet	fylke,	men	med	medlemsbedrifter	også	i	Viken	fylke.		

Helseklyngen	er	en	ideell	sammenslutning	som	skal	drive	interessepolitisk	arbeid	

på	vegne	av	private	tilbydere	til	spesialisthelsetjenesten,	og	legge	til	rette	for	samarbeid	

mellom	 medlemsvirksomhetene	 på	 områder	 som	 kompetanse,	 teknologi,	

markedsorientering,	 forskning,	 strategi	 og	 nettverk.	 Fokus	 akkurat	 nå	 er	 et	 større	

innovasjonsprosjekt	 for	 utvikling	 av	 en	 digital	 samhandlingsplattform	 (se	

prosjektbeskrivelse	nedenfor).		

Styret	i	helseklyngen	består	av	topplederne	i	medlemsvirksomhetene.	Styreleder	

er	Geir	Lippestad.	Helseklyngens	vedtekter	er	vedlagt	nedenfor.	 	Per	 i	dag	er	 følgende	

institusjoner	 medlemmer	 av	 helseklyngen:	 Hernes	 institutt,	 Beitostølen	

helsesportssenter,	Fekjær	psykiatriske	senter,	LHL	Briskeby	og	Riisby	behandlingssenter.		

Helseklyngen	 ønsker	medlemmer	 basert	 på	 et	 felles	 verdigrunnlag,	 og	 dette	 er	

bakgrunnen	 for	 invitasjonen	 til	 Frambu.	 Daglig	 leder	 Svein	 Pettersen	møtte	 i	 februar	

Frambus	ledergruppe	for	å	informere	om	helseklyngen.	Og	3.	september	deltok	Frambus	

styreleder	og	direktør	på	styreseminar	med	helseklyngens	styreseminar	på	Gardermoen,	

der	de	fikk	presentert	innovasjonsprosjektet	(digital	samhandlingsplattform).		

Helseklyngens	 virksomhet	 finansieres	 av	 medlemskontingent	 og	 eventuelle	

prosjektmidler.	 Medlemskontingentens	 størrelse	 er	 avhengig	 av	 årlig	 omsetning.	 For	

Frambus	del	vil	dette	innebære	en	kontingent	på	kr.	125.000.		

	

Forslag	 til	 vedtak:	 Styret	 ber	 Frambus	 administrasjon	 gå	 i	 dialog	med	 styreleder	 og	

daglig	leder	i	Helseklyngen	med	tanke	på	medlemskap.		
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SØKNAD OM PROSJEKTTILSKUDD.  
 
Helseklyngen – digitalisering, markedsutvikling og klyngeutvikling 
 
Helseklyngen søker Innovasjon Norge Innlandet om tilskudd på kr 600 000 til gjennomføring av første fase av et 
prosjektløp for digitalisering, markedsutvikling og klyngeutvikling. Søknadsbeløpet møtes av tilsvarende egen-
innsats/-finansiering. 
 
Ref møte 16. april 2020 mellom Sverre Bjørnstad, Anne Morseth, Elling Fekjær, Geir Lippestad og Svein Pettersen  
 
Bakgrunn, rasjonale og potensial 
 
Helseklyngen er et forpliktende klyngesamarbeid mellom private leverandører til spesialisthelsetjenesten – pr 
tid Beitostølen Helsesportsenter, Fekjær Psykiatriske senter, Hernes Institutt, Riisby Behandlingssenter, HLF 
Briskeby Rehabilitering.  
 
Medlemsvirksomhetene produserer og leverer tjenester iht kommersielt funderte avtaler med de regionale 
helseforetakene. Virksomhetene jobber kontinuerlig med forskning, utvikling, effektivisering, modernisering, 
økt robusthet, utvikling av nye markeder, internasjonalisering og nasjonale/internasjonale posisjoner. Dette 
som grunnlag for ytterligere verdiskaping i distrikt som ofte er næringsfattige områder og med netto 
befolkningsnedgang.  
 
Dagens medlemmer representerer i underkant av 400 kompetansearbeidsplasser i distrikt og totalt ca kr 400 
millioner i årlig omsetning. 
 
Helseklyngen er for virksomhetene et svært viktig virkemiddel for utvikling og å møte både sammenfallende 
utfordringer og muligheter i fellesskap. Dessuten utgjør klyngesamarbeidet et instrument for interessepolitikk 
og posisjonering noe som enkeltaktørene alene ikke vil være i stand til.  
 
Virksomhetene og Helseklyngen ser et behov for å utvikle/ta i bruk digitale verktøy som supplement i 
tjenesteproduksjon og formidling. Den pågående Covid-19-situasjonen har ytterligere aktualisert dette. Bruk av 
digitale verktøy er i noen tilfeller den eneste måten brukerne/kundene kan motta tjenesteleveranser på og 
som også sikrer virksomhetene inntektsgrunnlag i utfordrende tider. Vi tror at den spesielle situasjonen vi nå 
opplever vil få varig effekt og at det fremtvinger seg behov for å utvikle nye og hybride tjenestetilbud – som 
supplement til basisleveransene. Virksomhetene må tilrettelegge og formidle informasjon og supplerende 
tjenester på digitalt format. Dette vil også medføre behov for forretningsutvikling og utprøving av supplerende 
forretningsmodeller også i samarbeid med de regionale helseforetakene.  
 
På systemnivå ser vi at kompleksiteten innen helse- og rehabiliteringssektoren er stor og det går i retning av at 
brukerne og pasientene selv i stadig større grad må orientere seg om tilgjengelige og passende tilbud. Dette 
understøttes også politisk gjennom bl.a fritt behandlings- og rehabiliteringsvalg. Dette fordrer en langt bedre 
informasjonsutveksling og ikke minst vilje til samhandling og deling til beste for brukerne/pasientene. Vilje til 
og systematisk arbeid med deling og samhandling utgjør en innovasjonsmulighet for de ideelle virksomhetene 
Helseklyngen representerer. Tilsvarende vil ikke i samme grad være mulig blant de rent kommersielle aktørene 
hvor informasjon og inngående tjenestebeskrivelser utgjør konkurransefortrinn. Idéen er å gradvis bygge opp 
og etablere en digital samhandlingsplattform og portal (samt markedsplass) hvor ideelle virksomheter sammen 
med aktører som NAV, Husbanken, regionale helseforetak, kommunene, kommersielle aktører og 
leverandørindustri i første omgang kan tilgjengeliggjøre og formidle hjelp og informasjon - og hvor vi på sikt 
tenker smart funksjonalitet som gjør det mulig for sluttbruker å få tilpasset sitt tjenestetilbud. Dette igjen som 
et tilsvar på politiske signaler om og behov for «systemloser» men som da blir realisert på en digital plattform 
og dermed vil være bærekraftig, skalérbar og tilgjengelig for flere. Vi ønsker å innlede dialog med NAV - 
digitalisering og mulige utviklere mtp utvikling av en prototype som grunnlag for demonstrasjon og 
videreutvikling. Vi ser også et i første omgang nordisk marked for digital samhandlingsplattform. 
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Vi vil gjennom prosjektforløpet etablere samarbeid med selskapene Rebekka-senteret og Universell Utforming 
(universell utforming i digitale løsninger).  
 
Det ovenstående utgjør bakgrunn og rasjonale for Helseklyngens innovasjonsaktiviteter og utviklingsambisjon 
for de nærmeste 3 årene - og denne søknaden.  
 
Mål for totalprosjektet 
 
Helseklyngen skal gjennom prosjektet utvikle og implementere en digital samhandlingsplattform - med to 
grunnleggende formål, 
1. Tilgjengeliggjøre informasjon og tjenestetilbud for sluttbrukere av ideelle virksomheter og derigjennom 

bidra til økt markedsandel for disse 
2. Redusere sårbarhet til medlemmene i Helseklyngen 
 
Ønsket effekt av prosjektet 
§ Prosjektet vil bidra til nedbygging av formelle og opplevde «siloer» og muliggjøre at kunder lettere kan 

orientere seg og få de tjenestene de ønsker 
§ Prosjektet skal bidra til offentlig-privat samarbeid innen helse-/rehabiliteringsfeltet 
§ Prosjektet skal gjennom å skape skalérbare resultater gi grunnlag for en nordisk posisjon for Helseklyngen 

og regionen 
§ Prosjektet skal sette virksomhetene i Helseklyngen i stand til å nå et større marked gjennom å benytte den 

digitale samhandlingsarenaen som markedsplass samt en forsterket klyngeutvikling rundt denne 
§ Prosjektet skal gi økt samarbeid mellom Helseklyngen, virksomhetene og leverandørindustrien 
§ Prosjektet skal øke virksomhetenes markedsandel og muliggjøre ytterligere verdiskaping og vekst samt 

redusere virksomhetenes sårbarhet 
 
Prosjektet er komplekst og representerer et betydelige løft for de involverte. Det legges derfor opp til et 3-årig 
prosjektløp; 
 
Prosjektår 2020 (omsøkt) 
§ Avklare formelle/regulatoriske forhold knyttet til digital formidling av informasjon 
§ Utarbeide digitaliseringsstrategi for Helseklyngen 
§ Prototyping og demonstrasjon av digital samhandlingsplattform 
§ Parallell og understøttende systematisk utprøving av supplerende digitale løsninger 
 
Prosjektår 2021 
§ Videreutvikling og utprøving/pilotering av digital samhandlingsplattform (mulig innovasjonskontrakt med 

offentlig aktør – offentlig/privat samarbeid) 
§ Parallell utvikling/tilpasning av digitalt innhold til den digitale samhandlingsplattform 
§ Utarbeidelse av forretningsmessig strategi for virksomhetene med basis i og rettet inn mot digital 

samhandlingsplattform 
§ Rekruttering av nye medlemmer til Helseklyngen med basis i aktivitetene 
 
Prosjektår 2022 
§ Utvikling av virksomhetsmodell i Helseklyngen for felles bruk og videreutvikling av digital 

samhandlingsplattform 
§ Etablering av finansiell plattform for digital samhandlingsplattform inkl arbeid mtp finansieringsbidrag fra 

Statsbudsjettet etter innstilling fra Helse- og omsorgskomitéen 
§ Aktiviteter for skaléring og nordisk samarbeid 
§ Videreutvikling/profesjonalisering av digitalt innhold og den digitale samhandlingsplattformen som 

markedsplass for Helseklyngens medlemmer/ideell sektor 
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Delmål – prosjektår 2020 
 
1. Utarbeide digitaliseringsstrategi for Helseklyngen 
2. Utvikle og demonstrere prototype for digital samhandlingsplattform 
3. Systematisk prøve ut understøttende og supplerende digitale løsninger 
4. Utarbeide plan og budsjett for videreføring av prosjekt i 2021 
 
(Delmålene utgjør også aktivitetsområder i prosjektgjennomføringen og beskrivelsene i det videre angår 
prosjektår 2020) 
 
Prosjektgjennomføring 2020 
 
Følgende aktivitetsområder (pr delmål) gjennomføres i perioden 2.-4. kvartal 2020: 
 

Delmål Hovedaktiviteter Tid 

I. Utarbeide digitaliseringsstrategi  
for Helseklyngen 

1. Avklare formelle/rettslige forhold 
2. Kartlegging av dagens situasjon 
3. Utrede fremtidig behov 
4. Definere innsatsfaktorer 
5. Gjennomføre understøttende kompetanseutvikling hos 

medlemmene 
6. Forankring hos alle medlemmer 
 

Ref samlet 
tidsplan 

II. Utvikle og demonstrere prototype for 
digital samhandlingsplattform 

1. Utarbeide første versjon av funksjonell kravspesifikasjon 
2. Formalisere samarbeid med utviklingsmiljø(er) 
3. Utarbeide første versjon av teknisk kravspesifikasjon 
4. Utvikle og teste prototype 
5. Utarbeide funksjonell dokumentasjon av prototype 
6. Utarbeide plan for demonstrasjoner/utprøving 
7. Gjennomføre demonstrasjoner/utprøving 
8. Utarbeide oppsummering av erfaringer, innspill og 

muligheter 
 

III. Systematisk prøve ut understøttende 
og supplerende digitale løsninger 

1. Gjennomføre utprøvinger i samarbeid med 
teknologiaktører  

2. Gjennomføre workshops og arenaer for erfaringsutveksling 
fra utprøvingsaktivitetene - mellom virksomhetene og 
representanter fra leverandørene 

 
IV. Utarbeide plan og budsjett for 

videreføring av prosjekt i 2021 
 

1. Utarbeide delrapport for 2020 
2. Utarbeide og forankre delmål og aktivitetsplan for 2021 
3. Utarbeide og forankre budsjett for 2021 
4. Gjennomføre dialog med Innovasjon Norges Innlandet om 

videreføring av prosjekt 
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Prosjektorganisering 
 

Prosjekteier/søker og kontraktspartner 
Styret i Helseklyngen utgjør  
styringsgruppen for prosjektet 
 

Helseklyngen (org.nr NO 916 603 819) 
 

Prosjektleder/-fasilitator Svein Pettersen  
 

Ressursgruppe Interne ressurser 
- Helseklyngens styre og daglig leder 
- Fag- og lederressurser fra medlemsvirksomhetene 
- Medlemmenes styrer og styremedlemmer 
 
Eksterne ressurser/samarbeidspartnere 
- Advokatfirmaet Lippestad 
- Utviklingsmiljøer – system, teknologi, kunstig intelligens, teknologianvendelse 
- Rebekka-senteret (tilkommer) 
- Universell utforming (tilkommer) 
- (NAV - Digitalisering) 
 

 
Best mulig gjennomføringsevne sikres gjennom forpliktende og prioritert samarbeid mellom virksomhetene i 
Helseklyngen og gjennom partnerskap og samarbeid med ledende eksterne aktører.  
 
Tidsplan 
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Budsjett 

Kostnadsplan 

Kostnad Beløp 
Prosessledelse/-fasilitering/-arbeid 500 000 
Ressursgruppe og møteplasser 300 000 
Eksterne ressurser 400 000 
Totalt 1 200 000 

 

Finansieringsplan  

Finansiering Beløp 
Innovasjon Norge 600 000 
Egeninnsats/-finansiering 600 000 
Totalt 1 200 000 

 
 
Helseklyngen, 2. juni 2020 
 
Geir Lippestad   Svein Pettersen 
styreleder   daglig leder/prosjektleder 
 
 


