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Skap kultur

Få innsikt

Kult!
Dette lover godt...

Pause og mingling
Hahaha! 

mmm... Lunsj!

...akutt kaffebehov?

Maksimalt anbefalt kunnskapsopptak pr. dag
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Program

10.00 12.00 14.00 



Skap verdi

Tenk nytt

Skap kultur

Tid

Tapas og hyggelig samvær

...trøtt, mett og sigen...
En kaffe kanskje? 

Wow! Inspirerende!

16.00 18.00 

Pause og mingling

Avslutning

Aha!

20.00 



Få innsikt
0945 - 1200



0830-0930  Registrering og kaffe

0930-0945  KUNSTNERISK INNSLAG

0945-1005  Åpning. 
   Innovasjon på dagsorden – Hvilke veier må vi gå?

Kjell Erik Øie, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Nye innovative løsninger; ny teknolog, nye arbeidsformer og nytt innhold i tjenestene er 
nødvendig for å skape bedre helse- og omsorgstjenester og sikre bærekraftige tjenester 
også i framtiden. I 2030 er antall eldre over 80 år økt med 50 prosent. Antallet pasienter 
som rammes av slag, demens, kreft, kols, diabetes og andre livsstilssykdommer vil øke 
dramatisk. Samtidig blir det færre hender til å yte helse- og omsorgstjenester. Den beste 
måten å møte disse utfordringene på er å tenke nytt. Statssekretær Kjell Erik Øie vil fortelle 
om regjeringens arbeid for en innovativ og framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste.

Møteleder
Marte Lauvsnes, forskningsleder, avd. Helse, SINTEF. 
Marte har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier og leder ved St. Olavs Hospital. De 
siste 15 årene har hun arbeidet med forholdet mellom virksomhet og bygg i helsetjenesten. 
Hun har et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt innenfor dette fagområdet. 



	 	 	 Inspirasjon	fra	Danmark
1050-1130  Innovasjon i helsesektoren – en brukerdrevet tilnærming til 
   re-tenking av helsetjenester

Stine Schulze, sosialantropolog, Leder av Designits research-team, Designit, Danmark
Foredraget tar for seg det store innovasjonspotensialet som brukere av helsetjenester 
representerer – både personell og pasienter. Verden forandrer seg, og pasienter og pårørendes 
forventninger stiger i takt med at helsetjenester skal produseres mer kostnadseffektivt. Det 
betyr at man må se etter ny arbeidsfordeling og et nytt ”mindset” i helsevesenet.  Sykehus og 
helsesektoren har generelt bruk for å re-tenke og re-oppfinne seg selv som tjenestetilbydere. 
I den forbindelse er den brukerdrevne tilnærmingen effektiv. Stine Schulze vil presentere 
Designits opplevelser gjennom forskjellige prosjekter og fortelle om erfaringene fra disse.

   Inspirasjon	fra	England
1005-1050  “Innovation in healthcare - what does it mean and how can  
   you make it happen?”

Dr. Lynne Maher, Director of Design and Innovation, NHS Institute for Innovation 
and Improvement
“We need to do things differently. We need radically transform the way we deliver services. 
Innovation is the way – the only way – we can meet this challenges. Innovation must 
become core business for the NHS.” Sir David Nicholson, Chief Executive of the NHS in 
England, 2011.

Lynne Maher will share learning from England about how innovative approaches have been 
applied to delivering Healthcare.  Lynne leads work on innovation specifically focusing on 
the design and redesign of health services to improve quality, safety, patient experience and 
efficiency within the NHS.  She has a particular focus in innovation methods and how they 
can be used to support health services to meet their increasing demands. Lynne is a Fellow 
at the Health Service Management Centre, Birmingham University and a Fellow of the Royal 
Society of Arts. She is also part of the faculty for Kaiser Permanente’s Improvement Leaders 
Course, USA.  

1130-1200  PAUSE OG MINGLING



Notater



Skap kultur
1200 - 1445



1200-1220  “Slipp taket – fest grepet” 
   Om innovasjonskultur i offentlig sektor

1240-1300  Smart samhandling må til skal vi lykkes - vi er godt i gang!

1220-1240  Ledere med vilje og handlekraft

Trude Andresen, direktør avd. Forskning,  Innovasjon og digitalisering, KS
Både enkeltmennesker og organisasjoner trenger frihet for å være nyskapende. Frihet til å 
tenke nytt. Frihet til å prøve ut nye løsninger. Noen tar seg til rette – og får tilgivelse. Andre 
tar seg til rette – og får smekk på fingrene. Atter andre tør ikke å prøve – fordi de ikke har 
fått beskjed om det, eller fordi de får beskjed om at rammene ligger fast. Hvorfor er det 
greit å kaste seg ut på dypt vann i en organisasjon, men ikke i en annen? Hvordan utvikles 
innovasjonskultur? Er det mulig i offentlig sektor, som har så sterke rammer, føringer og 
krav? Trude Andresen vil utfordre.

Svein Fjelland er i dag spesialrådgiver i Fjell kommune. Han har tidligere vært 
rådmann i Fjell kommune og fylkeshelsesjef i Hordaland.
Samhandlingsreformen er iverksatt og kommunen har ansvaret for oppfølgingen. Nå må vi 
være innovative for å møte utfordringene knyttet til “eldrebølgen”.  Vi må samhandle smart 
med; spesialisthelsetjenesten, privat sektor og frivilling sektor. I Fjell kommune er vi godt i 
gang. Vi har gått nye veier, utviklet gode løsninger som har gitt resultater.  Det er viktig at 
vellykkede innovasjoner faktisk blir formidlet og prøvd ut bredt. Vi deler gjerne av erfaringene 
våre!

Stener Kvinnsland, administrerende direktør, Helse Bergen, styreleder OUS
Satsing på innovasjon er svært viktig, det er vi alle enig i, men hvordan får vi det til? 
Hvordan lykkes vi med å bruke innovasjon som en av de viktigste driverne for nødvendige 
endringsprosesser i helse- og omsorgstjenesten fremover? Vi må ha helseledere med 
ambisjoner og handlekraft; vi må ville, vi må tilrettelegge, vi må satse og vi må realisere. Og 
ikke minst; vi må knekke koden for implementering og unngå pilotgraven!  
Stener Kvinnsland forteller hvordan han selv utøver innovasjonslederskap som både 
administerende direktør i Helse Bergen og styreleder ved Oslo universitetssykehus.



1315-1415  LUNSJ

1300-1315  KUNSTNERISK INNSLAG

1415-1445  Å bygge en innovasjonskultur – hva må til for å lykkes?
Stig Roar Wigestrand, Innoco AS
Stig Roar Wigestrand presenterer verdens enkleste og mest robuste innovasjonsverktøy og 
viser ved eksempler og drøftinger hvorfor dette verktøyet, i enhver institusjon, danner det 
absolutt viktigste grunnlaget for å lykkes over tid.

Stig Roar har en doktorgrad i improvisasjon, med fokus på vellykkede endrings- og 
innovasjonsprosesser. Han er en mye brukt innovasjonsfasilitator og foredragsholder, 
med betydelig erfaring fra store kunnskapsmiljøer i offentlig så vel som privat sektor. Stig 
Roar har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger og 
Høgskolen i Vestfold, og er i tillegg en internasjonalt anerkjent jazzfiolinist. Han har arbeidet i 
innovasjonsselskapet Innoco siden 2009.



Notater



Tenk nytt
1445 - 1715



	 	 	 Innovasjonshistorier

1445-1515  Oslo Health Challenge: Brukermedvirkning på ordentlig

1515-1535  Scenario 2021: Personer med demens - en ressurs                                                                                   

Erlend R. Strand, pårørende og challenge-deltaker
Ingvild Sundby, tjenestedesigner og arrangør for Oslo Health Challenge
I april inviterte Kreftforeningen og IKT Norge til 48 timers workshop med unge kreft-
pasienter, designere, utviklere og entreprenører for å lage løsninger som skal gjøre 
hverdagen med kreft litt enklere. Gjennom å la pasientene selv jobbe som utviklere ble ikke 
bare prosessen svært behovsdrevet, men også ekstremt effektiv. Etter bare 48 timer hadde 
flere fungerende prototyper med reell verdi for unge kreftpasienter blitt til. Erlend er med 
i vinnergruppa fra Oslo Health Challange, med konseptet Let´s Do IT, en app for å gjøre 
kreftpasientenes liv litt enklere. Erlend og Ingvild forteller om erfaringene og hva som har 
skjedd siden april.

Heidi Wang, leder, Noen AS. Årets sosiale entreprenør 2011. 
1977: Mona er mongoloid. Foreldrene får skryt på bygda fordi de lar henne gå ut og være 
sammen med oss barna etter skolen. 2012: Dagens Mona er psykisk utviklingshemmet, 
arbeider i en vekstbedrift, bor i egen leilighet og foreldrene kommer på besøk i helgene. På 
35 år har situasjonen for personer med psykisk utviklingshemming endret seg voldsomt. 

Må det ta like lang tid før vi klarer å legge til rette så personer med demens kan bli en 
ressurs for samfunnet?  Heidi Wang og bedriften Noen AS ble årets sosiale entreprenør 
2011 for arbeidet med utvikling av aktivitetstjenester for personer med demens. Hun forteller 
oss historien.



1535-1555  “Drops” – gir deg lyst til å lære!                                                                                                                      
Ann-Kristin Johansen, gründer, Dynamisk Helse AS
Sykepleier Ann-Kristin Johansen etablerte i 2009 selskapet Dynamisk Helse. I vår mottok 
hun “Smartprisen 2011” fra bladet Sykepleien og KS for sitt produkt “Drops”, et helt nytt 
e-læringsopplegg basert på de beste prinsippene fra spillteknologi og sosiale medier der 
hensikten er å gjøre læringen lystbetont. I første omgang har hun fokus på å utvikle en 
grunnopplæring for ufaglærte pleieassistenter, dette for å synliggjøre dem som en viktig 
ressurs og gi dem et grunnlag for videre kompetanseutvikling. En liten test er allerede 
lansert for allmennheten, i AppStore. “Drops Førstehjelp” fikk i vår terningkast 5 i en VG-
test, og har i ettertid oppnådd betydelige salgstall. Men hva vil det si å være sykepleier og 
gründer? Og hvordan er det å introdusere innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren? 
Ann-Kristin Johansen deler noen erfaringer med oss.

1555-1625  PAUSE OG MINGLING

1625-1655  Sammen for bedre mat
Rune Eidset, spesialrådgiver, Etat for alders- og sykehjem, Bergen kommune
Anne Gro Johansen, leder Innovasjon,TINE AS
Via en Offentlig Forskning- og Utviklingskontrakt (OFU) har Bergen kommune og 
Helse Bergen et samarbeidsprosjekt med TINE AS. Hensikten er å utvikle effektfulle 
ernæringsprodukter til grupper som sliter med å få i seg nok mat. Det å komme tett 
på behovene og forstå hvordan sektoren fungerer er avgjørende for å lykkes med 
innovasjonsløsninger. Gjennom et formalisert samarbeid med støtte fra Innovasjon Norge 
har disse aktørene klart å jobbe sammen og få til et ernæringskonsept som vil treffe bredt.  
Rune Eidset og Anne Gro Johansen vil fortelle om de utfordringer og erfaringer de har med 
å få til et vellykket samarbeid.



1655-1715  Sigrid Seppola – Stiftelsen Livsglede for Eldre, verdens eneste  
   Livsgledekoordinator                                                                                                   

Sigrid Seppola, sykepleier og livsgledekoordinator, Livsglede for eldre, Trondheim 
kommune
Hvordan skape det berømte “mellomrommet” mellom næringsliv, sivilsamfunn og 
helsesektor? Livsglede-koordinatoren har jobbet bevisst med nettverk og relasjoner og gått 
utenom tjenestevei, for å skape livsglede for de eldre i Trondheim, men også nasjonalt. 
Mottoet er “riv gjerdene - samarbeid på tvers av sektorene”. Sigrid Seppola vil inspirere oss.



Skap verdi
1715 - 1800



	 	 	 Inspirasjon	fra	Norge

1715-1735  Hvordan oppstår de smarte idéene – og hva skal til for at de  
   kommer pasienten til nytte?            

1735-1755  Helseinnovatør fikk Kongens gull
    – tjenesteinnovasjon i verdensklasse     

1755-1800  AVSLUTNING

Erik Fosse, professor, leder Intervensjonssenteret, OUS
Ideer til ny teknologi og nye løsninger oppstår både i og utenfor helsetjenestene. Det er 
viktig at det skapes møteplasser der teknologer og helsepersonell kan utvikle ideene til 
nyttige produkter. Det er et langt løp fra en god idé blir til et nyttig produkt. I helsetjenesten 
må ideene fanges opp, beskyttes og foredles. I ryddig og tett samarbeid med industrien kan 
ideene utvikles til produkter  og hjelpemidler som kommer pasienten til gode. Fosse deler 
erfaringene fra Intervensjonssenteret ved OUS og det nye medisinsk teknologiske clusteret, 
Oslo Medtech.

Bent Indredavik, professor og avdelingsoverlege ved avdeling for hjerneslag, St. 
Olavs Hospital
Bent Indredavik var den første i verden som viste at behandling i slagenheter 
reduserer både dødelighet og sykelighet for slagrammede. I 2009 mottok han Kongens 
fortjenestemedalje i gull for sin innsats for slagrammede. Han har vært forut for sin tid. Han 
har sett på ressursene samlet med mulighetene for å jobbe tverrfaglig og i team, innenfor 
spesialfeltet slag. Med stor entusiasme og gründermentalitet fikk han etablert en slagenhet 
ved Medisinsk avdeling. Hans forskningsbaserte prinsipper for hjerneslagbehandling til 
beste for pasientene, har ført til etablering av slagenheter ved mange av landets sykehus. 
Innovasjonen er adoptert av WHO. Indredavik forteller oss historien.

1800-2000  TAPAS OG HYGGELIG SAMVÆR



Besøk oss på nett!
www.innomed.no



• Aktuelle nyhetssaker
• Oversikt over arrangementer
• Søk i InnoMeds prosjektdatabase

• Finn relevante prosjekter og prosjektrapporter

• Se og lær av hva andre har gjort

• Tips til metoder og verktøy i innovasjonsarbeid
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