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Sak 38/15 Status innovasjonsarbeidet Sunnaas sykehus HF 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 
Sammendrag og konklusjoner 
Innovasjonsarbeidet ved Sunnaas sykehus HF er i stor vekst med 11 nye søknader våren 2015, 
samt deltagelse i tre større nasjonale og internasjonale prosjekter. Rutiner og prosedyrer er 
etablert, for å sikre en minst mulig personavhengig utvikling av arbeidet videre. Det er identifisert 
et stort behov for et felles system for oppfølging av innovasjonsporteføljen. 
 
Bakgrunn for saken 
Styret vil forelegges en presentasjon som gir en oppdatert status på innovasjonsarbeidet ved 
Sunnaas sykehus HF, med følgende punkter: 

1. Status innovasjon medio juni 2015 med om lag 28 aktive prosjekter fordelt på fem 

tematiske områder. 

2. Søknader/nye prosjekter våren 2015. Det er i skrivende stund sendt 11 

innovasjonssøknader første halvår 2015. Prosjektene vil kort presenteres. 

3. Presentasjon av prosjektene; 

a. Ambient Assistive Living prosjektet, finansiert av EU via Norges Forskningsråd i 

Norge. Sunnaas sykehus HF er norsk kontraktspart/hovedsamarbeidspartner ved 

Jan Egil Norvik (leder Regional Kompetanseenhet Rehabilitering). Målsettingen med 

prosjektet er å utvikle tiltak/innovasjoner som skal bidra til å opprettholde 

selvstendig boevne blant eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Totalramme for den norske delen av prosjektet er ca 8.2 millioner over 4 år. 

b. Center for Connected Care (C3), et senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) 

finansiert av Norges Forskningsråd, ledet av Kari Kværner (Innovasjonsdirektør Oslo 

Universitetssykehus HF). Sunnaas sykehus HF er med som primærpartner. 

Hovedmålsetting er ut vikling av pasientsentrerte tjenester og tilhørende IKT 

infrastruktur, samt kommersialisering, implementering og spredning av disse. Total 

ramme for prosjektet er ca 215 millioner over 8 år. 
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c. Test bed, utvikling av en nordisk modell for testbedaktivitet, finansiert av Nordic 

Innovation med 4 millioner over 2 år. Sentrale nordiske sykehus og partnere deltar. 

Prosjektet ledes av Oslo MedTech. Målet er å utvikle en bærekraftig 

forretningsmodell for testbedaktivitet, deretter en nordisk ”paraply” for dette. 

4. Utfordringer. Innovasjonsarbeidet ved Sunnaas sykehus HF øker i omfang. Til dette kommer 

behovet for etablering og forankring av rutiner og prosedyrer, slik at arbeidet i minst mulig grad blir 

for personavhengig. Den høye aktiviteten og antall prosjekter medfører behov for bedre styring av 

innovasjonsporteføljen. 

 
 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
 


