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Forslag til referat:
Vedtakssaker
V-sak 01.11 Innkalling og dagsorden ble godkjent
V-sak 02.11

Referat fra møte 6-7. desember 2010 ble godkjent

Drøftingssaker
D-sak 01.11 Kvalitet i helsevesenet
Prosjektleder Åse Kari Haugeto gikk gjennom analyse og anbefalinger i det kommende RTT
om kvalitetsinformasjon for pasienter. På tross av at vi som pasienter har rett til å velge
behandlingssted, fastlege og kommunale helsetjenester, finnes nesten ikke informasjon om
kvaliteten på de ulike alternativene. I mange av våre naboland kan man finne langt mer
informasjon om helsetilbud enn vi kan i Norge.
Prosjektet anbefaler økt tilfang av kvalitetsinformasjon, både objektive indikatorer, og
pasienttilbakemeldinger for alle nivåer i helsetjenesten. Innspillet til Stortinget foreslår videre
hvordan informasjonen bør samles inn, og diskuterer hvor grensen bør gå for hva vi skal få
vite. I tillegg påpekes viktigheten av og muligheten til å presentere informasjonen på en slik
måte at den lar seg bruke av pasientene.

D-sak 02.11 ”Fra kull til grønne skoger”
Prosjektleder Jon Magnar Haugen orienterte om sentrale diskusjoner i prosjektgruppen. Dette
omfatter blant annet spørsmål om karbonlagre, karbonbalanse og avvirkning, hva som er
riktige verdikjeder og hvilke virkemidler som er best egnet.
D-sak 03.11 Hvordan kan vi beholde teknologiforspranget?
Innovasjonsprofessor Magnus Gulbrandsen ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur,
UiO ga en historisk oversikt over det norske innovasjonssystemet og innledet til diskusjon om
innovasjonspolitikk.
Orienteringssaker
O-sak 01.11 Nytt fra sekretariatet
Åke Refsdal Moe er ansatt i 2-årig engasjement som prosjektleder. En hovedoppgave for
Refsdal Moe vil være DESSI-prosjektet. Ingrid Nagell er ansatt som studentmedarbeider til og
med juni 2011.
Kommunikasjonssjef Torgeir Knag Fylkesnes la frem kommunikasjonsplan for 2011.
Tidligere har Teknologirådet operert med toårige strategier, men det legges heretter opp til at
dokumentet rulleres hvert år og gjøres mer om til en operativ plan.
Direktør Tore Tennøe orienterte om årsregnskapet for 2010. Teknologirådet hadde i 2010
inntekter på 8 613 085 kroner og driftskostnader på 8 799 193 kroner. Rådet hadde ved
inngangen til 2011 en negativ egenkapital på 164 693 kroner. Dette er håndterbart med tanke
på budsjettet for 2011.
O-sak 02.11 Pågående prosjekter og formidling
Teknologirådet har siden møtet i desember vært aktive med innspill til politikk og utspill i
medier blant annet i forbindelse med datalagringsdirektivet, barnebloggere og klimafond.

