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INNHOLD

• Hvorfor et globalt perspektiv i en nasjonal strategi?
• Hvordan defineres behovet for forskning og nytenkning på feltet?

• Hvordan styres forsknings/innovasjonsaktiviteten idag?
• Oppsummering - nåsituasjonen
• Tiltaksforslag

HVORFOR ET GLOBALT PERSPEKTIV I EN NASJONAL
STRATEGI?
• Moralsk forpliktelse

• Utenrikspolitisk goodwill

• Norge - en del av kloden

HVORDAN DEFINERE BEHOVET FOR FORSKNING OG
NYTENKNING?

• Helseutfordringene globalt (inkl. Norge!)
• Fremtidens store helseutfordringer

• Økonomiske og tekniske muligheter
• Globale normer og føringer
• Kunnskapsbehovet i politikkutformingen

HVORDAN STYRES GLOBAL HELSEFELTET IDAG?
Helse som utenrikspolitikk

Stortingsmelding Global
Helse
Prinsipper

Prioriteringer
-

-

Synliggjøre helsevirkninger
av utenrikspolitikken og
levere bedre og nødvendige
bidrag for å fremme
folkehelse og helsesikkerhet
nasjonalt og globalt
Skape gjennomslag for
politikk som fremmer
folkehelse og helsesikkerhet i
konkrete saker på ulike helse
og utenrikspolitiske arenaer

-

Å mobilisere for kvinners
og barns rettigheter og
helse

Norsk WHO strategi
Overordnede målsetninger
-

Bygge allianser og tillit
gjennom et samarbeid om
helse som kan skape
ringvirkninger i forhold til
bredere utenrikspolitiske mål

Prioriteringer
-

Bedre WHOs budsjett
og styring

-

Fremme global
helseforskning som
grunnlag for
kunnskapsbasert
politikk

-

Redusere sykdomsbyrden
med vekt på forebygging

-

Underbygge og fremme
retten til helsetjenester

-

Fremme menneskelig
sikkerhet gjennom helse

-

Bidra til å redusere de
store sosiale
forskjellene i verden

-

Styrke helsesystemer
og helsepersonell

Bidra til å redusere
sykdomsbyrden

-

Fremme kvinners
rettigheter og
likestilling

Styrke arbeidet med
ikke-smittsomme
sykdommer

-

Styrke WHOs arbeid
med smittsomme
sykdommer og
helsesikkerhet

-

Bekjempe fattigdom
ved å bidra til å oppnå
FNs tusenårsmål

-

NÅSITUASJONEN
• Norsk folkehelsekunnskap er underkommunisert i våre ‘global helse
ambisjoner’
• God prosjektfinansiering gjennom GLOBVAC programmet I NFR
• FOU-miljøene er avhengige av ett forskningsprogram
• Svak utnyttelse av GH-forskning i utforming av GH-politikk
• Er det gode nok mekanismer for å dekke behovet for innovasjon og robust
helse- (og annen) teknologi i land med lav betalingsevne?

NÅSITUASJONEN: FOU-MILJØENES RESPONSEVNE

• Små, sårbare men gode

• Samarbeidskultur – på tvers av institusjoner og internasjonalt
• Relevant ift bistandspolitikk, dekker ikke helsesektorens behov, ikke
klare for fremtidens helseutfordringer

• Gode bidrag til den globale kunnskapsbasen
• Gode bidrag til WHO
• Utnyttelse i norsk politikkutforming?

TILTAKSFORSLAG
• Tiltak som utnytter Norges komparative fortrinn
• Tiltak som legger til rette for at FOU-miljøene kan respondere bedre i forhold
til både dagens og fremtidens globale helsebehov
• Tiltak som styrker oppbygging, videreutvikling og modning av det samlede
norske FOU-miljøet
• Tiltak som kan styrke kapasitet og mulighetsrommet (kapabilitet) for forskning
i områder med store helseutfordringer og få ressurser.
• Tiltak som kan styrke problemløsende, fremtidsrettet samarbeid mellom
beslutningstakere, FOU-miljøene og andre GH aktører

OVERORDNET MÅLSETNING

• å styrke fremtidsrettet forskning og innovasjon av
høy kvalitet med potensiale for gjennomslagskraft
(impact), som kan bidra til varige forbedringer i
den globale folkehelsen og utjevning av urimelige
helseforskjeller mellom land og mellom sosiale
grupper.

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
"We are not tinkers who merely patch
and mend what is broken... we must
be watchmen, guardians of the life and
the health of our generation, so that
stronger and more able generations
may come after”

Dr Elizabeth Blackwell (1821-1910),
The First Woman Doctor

