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Problemløser off. sektor

https://www.youtube.com/watch?v=GUXw_Q--WEQ


Trender og utviklingstrekk for HNT
Aldrende befolkning (og utøvere)

Økning i kroniske
sykdommer

Den medvirkende
pasienten

Teknologiske og
medisinske fremskritt Infeksjoner og

antibiotikaresistens

https://gesund.co.at/was-sind-antibiotika-25940/


Bruk av big data i helse

https://www.youtube.com/watch?v=_mXrZEIpNMw

https://www.youtube.com/watch?v=_mXrZEIpNMw


Chatbots



VR 



Videokommunikasjon



Krav og forventninger fra eier



Stortingsmelding om 
helsenæringen
• Sterkere kultur for offentlig-privat 

samarbeid

• Testing av teknologi

• Innføre indikatorer for måling av 
innovasjon i spesialisthelsetjenesten

• Effektivisere og forenkle tilgangen til 
helsedata

• Kartlegge 
entreprenørskapsundervisning og 
behovet for å styrke denne innenfor de 
helsefaglige utdanningene







Hva er innovasjon?

Innovasjon

Nyttiggjort

Nyttig

Nytt





inkrementelle innovasjoner

Steg for steg



inkrementelle innovasjoner

Steg for steg
radikale innovasjoner

Banebrytende 



inkrementelle innovasjoner

Steg for steg
arkitektoniske innovasjoner

Ny sammensetning
radikale innovasjoner

Banebrytende 



inkrementelle innovasjoner

Steg for steg
arkitektoniske innovasjoner

Ny sammensetning
radikale innovasjoner

Banebrytende 

Disruptive



Hovedstrategi - Innovasjon
Innovasjon er aldri et mål i seg selv, men innovasjonsstrategien 
skal styrke klinisk praksis og bidra til at foretaket når sine mål 
for pasientbehandlingen.  

Konkrete mål i kommende periode:

 I 2020 har HNT med Innovasjonsklinikken etablert et «testbed» for 
utvikling og testing av ny teknologi og tjenester

 I 2022 har HNT utviklet en kultur for innovasjon hvor innovasjon er godt 
forankret som en lederoppgave

 I 2022 har HNT en innovasjonsportefølje med god fordeling av prosjekter 
på forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester.  

 I 2022 skal HNT være det beste lokalsykehuset på innovasjon i Norge målt 
i henhold til nasjonale innovasjonsindikatorer



Utfordringsbilde-
fragmentert utviklingsarbeid

• Ulike språk

• Ekstreme kompetente miljøer

• Ulike metoder og ulike økonomiske forutsetninger.

• Jobber i siloer på  ulike steder i foretaket

• Verktøyene er ikke standardiserte

• Ingen tydelig satsing på kompetanseheving på 
utvikling og innovasjon

• Drift vs utvikling



«Innovasjonsklinikken er en åpen arena i Helse Nord-
Trøndelag hvor utvikling, forskning og innovasjon skal 
skje sammen med brukere, ansatte, kommuner og 
næringsliv»

www.innovasjonsklinikken.no





Innovasjonsklinikken 
– En åpen innovasjonsarena 

Næringsliv

Brukere og 
pårørende

Ansatte i  
helse-

sektoren

Forskning

Utdanning

Klynger og 
eksterne 

innovasjons-
miljø
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Hva kan Innovasjonsklinikken bistå med?

Bygge infrastruktur for 
innovasjon

Idémottak og vurdering Videreutvikling av idéen

Finansiering Prosjektstøtte
Finne 
samarbeidspartnere 
internt og eksternt

Bidra til håndtering av 
avtaler, IPR

Bidra til å bygge 
innovasjonskultur

Kampanjer/Innovasjons 
Camp

Innovasjonsstrategi 
og handlingsplan

Formidling og 
synliggjøring av 
innovasjon i HNT

Innovasjonsindikatorer,
nasjonal måling, 
rapportering



Fokus på 
kommunikasjonsarbeidet 



Fremtidens pasientrom 
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Den vanskelige øvelsen





Status ved inngangen av 2019

• Totalt 43 innmeldte idéer 

• 73 registrerte brukere av Induct

• 18 idéer og 2 utfordringer meldt inn via Induct

• 6 eksterne



Prosesstøtte - intranett



Maler og verktøy til ulike faser

12.06.2019 38



Såkornsmidler i Helse Nord-Trøndelag 

• 2 millioner i 2018
• Opp til 150 000 kr per prosjekt
• Løpende søknadsfrist
• Fra mai til desember 2018; 22 søknader og 9 tildelinger
• Videreført i 2019 og det er åpnet opp for forbedringsprosjekter



Regionale innovasjonsmidler  

• 15 millioner kroner til finansiering av 
innovasjonsprosjekter i 2018

• Opp til 750 000 kr per prosjekt

• 17 søknader fra HNT i 2018 (mot 6 i 2017)

• 3 tildelinger i 2018 (mot 1 i 2017 og 1 i 2016)



HELSEHAGEN 



Hovedaktiviteter

Infrastruktur og avtaleverk for samarbeid med 
eksterne partnere, konsept for testarena

IKT plattform
Arkitektur og testing

Konkretisere aktuelle problemstillinger i avdelinger

1/1 19 31/12 19



Kommunikajson strategi/Plan

Nåsituasjon: 

• Hvordan oppleves kommunikasjon i dag 
internt i KPT? (eksternt/internt)

• Hva ønsker vi skal kommuniseres ut, info-flyt, 
praktisk, omdømme, need to know, nice to 
know!


