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Langtidsplan for innovasjon 2019-2022 tar utgangspunkt i sentrale nasjonale og regionale føringer,
og forventede utviklingstrender for helsetjenesten. Videre er Sunnaas sykehus HF’s utviklingsplan
2035 og de erfaringene en har gjort siden etablering av innovasjonsenheten i 2011 vektlagt.

Forslag til vedtak
Styret vedtar langtidsplan for innovasjon Sunnaas sykehus HF 2019-2022.

Sammendrag og konklusjoner
For best mulig å møte utfordringer og muligheter i planperioden 2019-2022, så mener en at
følgende syv langsiktige mål bør danne rammen for arbeidet:
1. Styrke innovasjonskulturen i foretaket
2. Styrke effekten av innovasjonsarbeidet
3. Styrke samarbeidet med næringslivet
4. Styrke samarbeidet med klinikken
5. Styrke forskningsbasert innovasjon
6. Styrke ressurstilgangen
7. Synliggjøre innovasjonsarbeidet

Bakgrunn for saken
Gjennom 2018 har en arbeidet med en ny langtidsplan for innovasjon perioden 2019-2022, da
nåværende langtidsplan (2015-2018) går ut 2018.
Det er gjennomført en bred prosess i 2018;
 møter i innovasjonstemaet gjennom 2018
 eksterne samarbeidspartnere er konsultert (Norway Helath Tec, OUS, Inven2 med flere)
 løpende diskusjoner i avdeling for innovasjon, teknologi og e-helse
Langtidsplan innovasjon Sunnaas sykehus HF 2019-2022 er utarbeidet på bakgrunn av en rekke
interne og eksterne dokumenter, hvor følgende er tillagt særlig vekt:
 Interne: Sunnaas sykehus HF utviklingsplan 2035/ Strategi 2030, Områdeplan IKT 20182021, og Langtidsplan for innovasjon 2015-2018
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Side 2

Eksterne: HelseOmsorg21, Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035, forarbeid til
Regional strategi for forskning og innovasjon 2019-2022 Helse Sør-Øst, og den kommende
helsenæringsmeldingen

Planen vektlegger fremtidens utfordringer for helsetjenestene knyttet til endringer i demografi,
sykdomsbilde og befolkningens forventninger, som fordrer en omfattende utvikling og innovering
av helsetjenestene, samt Sunnaas sykehus utviklingsplan 2035.
I nasjonale og regionale utredninger sees bruk av teknologi, nye arbeidsformer, mer brukerstyring,
integrerte helsetjenester, mindre uønsket variasjon (samvalg), tid til pasientrettet arbeid, økt
forsknings- og brukerdreven innovasjon og tettere samarbeid med helsenæringen som
nødvendige satsningsområder.
Gjennom 7 år er innovasjonsarbeidet på Sunnaas sykehus er bygget opp rundt foretakets
kjernekompetanse ad bevegelse, kognisjon, virtuell virkelighet og spill, robotassistert trening og
pasientsikkerhet.
Fremtiden fordrer en samtidig satsning på løsninger knyttet til teknologi, IKT og e-helse, herunder
telerehabilitering, og en reell implementering av løsningene. Miljøperspektivet søkes vektlagt i
valg av nye løsninger, og et tett samarbeid med relevante kompetansemiljøer og helseindustrien
er en forutsetning for å lykkes.
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