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Årsplan 2015 innovasjon 
Årsplanen er utarbeidet av innovasjonsteamet med utgangspunkt i ”Langtidsplan for Innovasjon 2015-2018”, ”Oppdrag og bestilling 
2015” og erfaringene fra 2012,13 og 14. Det overordnede målet for 2015 er å gjennomføre tiltak som skal sørge for en 
profesjonalisering av foretakets innovasjonsarbeid og etablere/gjennomføre innovasjonsprosjekter. 

 

Mål 1: Profesjonalisere foretakets innovasjonsarbeid Ansvar Tid Gjort 

1. Organisering og drift av innovasjonsenheten 
- Innovasjonsenhetens rolle og funksjon 
- Innovasjonsteamets rolle og funksjon 
- Ressurser 

   

2. Retningslinjer og prosedyrer for innovasjonsprosjekter 
Etablere retningslinjer/prosedyrer med hensyn til eksterne henvendelser, vurdering av disse, 
generell kontrakt mellom Sunnaas sykehus HF og eksterne, felles system for registrering og 
oppfølging av innovasjonsprosjekter (fellesområdet, økonomi og analyse, public, HR) 

   

3. Lederforankring 
a) Overordnede innovasjonsmål inn i foretakets handlingsplan for 2015. 
b) Innovasjon inn som punkt i den overordnede lederavtalen. 

  
 
 

 
 
 

4. Strategisk prioritering av innovasjonsprosjekter 
a) Innovasjonsprosjekter innenfor foretakets etablerte innovasjonsklynger bevegelse, 

kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og IKT/kommunikasjonsløsninger 
skal prioriteres.  

b) Det skal etableres minimum 3 hovedprosjekter og 3 forprosjekter. 

  
 

 

5. Kultur for innovasjon 
a) Gjennomføre møter med innovasjonsteamet ca hver 6 uke 
b) Gjennomføre ett halvdagsmøte for hver av foretakets fem innovasjonsklynger  
c) Samling for ”innovatører” i foretaket med vekt på erfaringsutveksling 
d) Innovasjonsskolen (i samarbeid med OUS og andre HF i Helse-Sør-Øst) 
e) Lederveiledning og lederoppfølging 
f) Informasjonsarbeid om innovasjon i aktuelle fora i sykehuset 

   

6. ”Sunnaas Smart prisen” 
Desember 2015 utpekes ”årets ide 

a) ”Sunnaas Smart-prisen” 

Teamet/ FTL   

7. Informasjon og kommunikasjon  
a) Sikre regelmessig omtale ad foretakets innovasjonsaktivitet på intranett, internett og i 

andre kanaler (twitter, media generelt). 
b) Innovasjonsarbeidet skal presenteres på minst 4 større eksterne konferanser. 

Sveinung/Sonja 
Kommunikasjon 
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Overordnet ligger følgende mål fra ”Oppdrag og bestilling HSØ 2015 for Sunnaas sykehus HF (s.10)”: 

 Sunnaas sykehus skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre heleforetak/sykehus blir 
vurdert. 

 Sunnaas sykehus skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
 
Innovasjonsenheten vil også legge til rette for å prioritere nye prosjekter i tråd med satsningsområder definert i ”Oppdragsdokumentet”, 
i tillegg til prosjekter prioritert innenfor innovasjonsklyngene. 
 
Det skal etableres og søkes midler til ca 6 nye innovasjonsprosjekter ila 2015, 3-4 hovedprosjekter, 3-4 forprosjekter. Klyngene 
(bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering og IKT/kommunikasjonsløsninger) prioriterer 1-3 prosjekter en vil satse 
på i 2015.  
 
Gjennomføring av nye prosjekter skal ikke gå på beskostning av allerede påbegynte prosjekter. 
 

Mål 2: Etablering og gjennomføring av innovasjonsprosjekter Ansvar Tid Gjort 

1. Idebank 
Alle meldte ideer skal svares opp, mulige innovasjonsideer følges opp av innovasjonsenheten.  

Sveinung/ 
Sonja 

  

2. Testbed 
Gjennomføre utvikling av testbed i foretaket som del av prosjekt med Nordic Innovation. 

   

3. Prioritering/organisering av nye prosjekter 2015 
Følgende prosjektoversikt foreligger (F = forprosjekt, H = hovedprosjekt, P = planleggingsfase) 

   

Bevegelsesklyngen Arve   

H: Falldeteksjon Arve   

F: Mobil bevegelse Marit   

H: Neuroraiser Alhed   

P: Active on wheels Matthijs   

H: PKA Karstein   

P: Ekso europa Arve   

F: Rullestolsimulator Erlend   

Kognisjon    

H: Goodwill Anne-Kristine   

F: La meg Dips   

Pasientsikkerhet    

H: Beredskapsappen Sonja   

F: Fallforebygging Marthe   

P: Pasientsikkerhetsarmebånd/innendørs sporing Anne Karine/ 
Sonja 
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P: Utendørs sporing Anne Karine/ 
Sonja 

  

Virtuell rehabilitering Truls   

H: Etablering spillsenter Truls   

F: Kinect for alle    

H: Bygge opp ny VR lab Truls   

    

IKT/kommunikasjonsløsninger Hans Kristian   

H: Den interaktive slagpasient Geir Ove/ Anne 
Merethe 

  

F: Figi Anne Merethe   

P: Sunnaas appen    

P: Min journal    

H: Min rehabmåler Frank   

    

Andre prosjekter Sonja/Sveinung   

H: Kompetanse utvikling, digitalt og interaktivt læringsverktøy for helsepersonell Jan Egil   

H: Testbeds, Nordic Innovation    

P: Næringskoordinator    

H: Trykkavlastende tøy Ingebjørg   

H: Trykksårpute Pål Erik   

H: Blæresensor Thomas   

F: Uteområde belysning Pål Erik   

H: Ernæringsappen Hanne   

F: Tolkeprosjektet Sonja   

    

    



Sunnaas sykehus Side 4 
 

4. Strategisk hovedmål 2015-18 
Profesjonalisere innovasjonsarbeidet 
Innovasjonsenheten skal legge til rette for god lederstøtte og veiledning av ledere og innovatører knyttet til vurdering, oppstart, 
gjennomføring, evaluering og implementering av innovasjonsprosjekter. Dette skal sikre god forankring av det enkelte prosjekt og 
understøtte arbeidet med utvikling av god innovasjonskultur i foretaket.  
 
Innovasjonsenheten skal sørge for god prosjektporteføljestyring. Innovasjonsenheten skal arbeide aktivt med en best mulig 
organisering av innovasjonsarbeidet og at enhetens rolle i størst mulig grad understøtter dette.  
 
Sykehuset skal bidra til gode avtalemessige forhold med idéskaperne. Dette inkluderer rettighetshåndtering, klare retningslinjer for 
habilitet og eierskap i bedrifter, og insentiver som stimulerer til innovasjon og en optimal innovasjonsprosess. Målet skal være å dekke 
behovene både til de veletablerte, kompetente innovasjonsmiljøene og til enhver nytenkende ansatt som trenger støtte.  
 
Tettere dialog med helseforetakets forskere skal kunne legge grunnlag for nye innovasjoner. Det er også et mål at forskernes 
kompetanse (metode, fag etc.) knyttes tettere opp mot andre innovasjonsprosjekter.    
 
Gjennom økt oppmerksomhet og kunnskap om innovasjon skal det skapes innovasjonskultur knyttet til bruker-, medarbeider- og 
forskningsdrevet innovasjon, slik at tilfanget av gode idéer øker. God kultur gjør det lettere å identifisere innovasjonsmuligheter, øke 
antallet gjennomførbare ideer og bidra til implementering av prosesser og tjenester som gir gode løsninger for pasienter, pårørende, 
ansatte og sykehuset.  
 
Det skal utvikles parametere for innovasjon og nytenkning som ledere i Sunnaas sykehus HF skal måles på. Innovasjon og nytekning 
bør inngå som en del av medarbeidersamtalen med den enkelte ansatte. 
 
Økte ressurser 
Sykehuset skal legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle nødvendig kompetanse for innovasjon. Videre skal det legges til rette 
for insentiver for innovasjon og ressurser til innovasjonsgjennomføring. Sykehuset skal ha miljøer som kan gi bistand til utvikling og 
utprøving. Innovasjonsklyngene vil spille en sentral rolle. Disse miljøene må evalueres regelmessig og tilpasses skiftende behov.  
 
Konkretisering av satsingsområder 
Sunnaas sykehus HF vil ta et særlig ansvar for innovasjonsprosjekter knyttet til bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell 
rehabilitering og IKT/kommunikasjonsløsninger. Andre relevante innovasjonsprosjekter vil også gjennomføres.  
Til grunn for en slik ”spissing” av innovasjonsarbeidet ligger vurderinger knyttet til målgruppenes behov, meldte ideer, helseforetakets 
spisskompetanse og et mål om å videreutvikle dagens innovasjonsklynger med økt faglig tyngde og prosjektportefølje. 
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Styrke samarbeidet med næringslivet  
Sykehuset skal bidra i næringsklynger som kan gi næringsgrunnlag for bedrifter som er leverandører til helsesektoren. 
Innovasjonsenheten skal bidra til etablering av en virtuell testbed i helseforetaket.  
 
 
 
Synliggjøre innovasjonsaktiviteten  
Innovasjonsenheten skal i tett samarbeid med kommunikasjonsenheten og resten av foretaket bidra til at innovasjonsarbeidet blir 
synliggjort og er transparent i så stor grad som mulig. Innovasjonsprosjekter skal bidra til profilering av helseforetaket gjennom god og 
målrettet mediearbeid. Økt profilering skal bidra til utvikling av nye innovasjonsprosjekter. 
 
Styrke det Regionale, Nasjonale og Internasjonalt samarbeidet  
Sykehuset skal styrke samarbeidet med helseforetakene, Inven2, universitetene, høyskolene og andre akademiske miljøer gjennom de 
respektive innovasjons- og forskningsmiljøene. Sykehuset skal samarbeide med pasientorganisasjoner, forskningspartnere, sykehus, 
helseinstitusjoner og industri for å identifisere kritiske suksessfaktorer for helseinnovasjon og innovasjoner med dokumentert 
nytteverdi.  
 
Sykehuset skal arbeide aktivt med å delta i internasjonalt samarbeid, eksempelvis innovasjonsprosjekter finansiert av 
rammeprogrammer i EU som Horizon finansiering, eller Nordic Innovation med et mer avgrenset perspektiv.  
 
Styrke samhandlingen med annen spesialisthelse- og kommunehelsetjeneste 
Sykehuset skal bidra til samhandlingsprosjekter mellom sykehus og førstelinjetjenesten. Gjennom bruk av innovasjonsverktøy og 
‐kultur vil det identifiseres samhandlingsområder og ”flaskehalser” for samhandling, og utvikles produkt‐, prosess og 
tjenesteinnovasjoner basert på meldte og identifiserte behov. Økt samhandling vil være et virkemiddel for bedre å kunne møte 
endringene i sykdomsbildet, den aldrende befolkning og voksende helseutgifter.  
 
Oppfinnelser – validering og immaterielle rettigheter (IPR)  

For å øke antall kommersialiserbare oppfinnelser skal det legges til rette for validering av funn innen forsknings‐ og kliniske miljøer 
med tanke på fremtidig kommersiell utnyttelse. Dette spenner fra verifiseringsarbeid knyttet til basalforskningsresultater, preklinisk 
validering og til oppdragbasert klinisk utprøving. En god infrastruktur vil gjøre det mulig å hente ut synergier innenfor metode‐ og 
produktutvikling, kvalitetsforbedring og fagutvikling. Rettigheter (IPR) skal sikres gjennom samarbeid med Inven2.  
 

 


