
Forskningsparken

Gaustadalleen 21

N-0345 Oslo

norwayhealthtech.com

Velkommen til frokostmøte 
innovasjonspartnerskap 
nyskapende pasientforløp 
Sykehuset i Østfold
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The story behind

▪ Oslo Medtech established 2009

▪ Non-profit member organization

▪ Part of Innovation Norway’s cluster program

▪ @ 250 members

▪ Representing the full value chain in members and strategy

▪ NCE – Norwegian Centre of Expertise – status in 2015

▪ Gold Label certification in 2016

▪ Changed name to Norway Health Tech in 2017
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Challenges in healthcare lead 
to a need for new products and 
solutions

Need for new products 

and solutions

Demographical 

changes

Increased occurrence 

of  chronic disease

Less hands

in healthcare

Norway no 4 on OECD 

spend per capita/GNP
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Utvikle nyskapende løsninger og 

tjenester for pasient, pårørende 

og helsetjenesten, som har til 

hensikt å forbedre innhenting, 

bearbeiding og deling av 

informasjon mellom pasient og 

helsetjenesten i et pasientforløp

— Innovasjonspartnerskap Sykehuset Østfold
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Ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å tildele 18,5 mill. kroner for gjennomføring av 

samarbeidsprosjekter for perioden 2018-2021 med kommunene:

• Bodø

• Eid

• Kristiansand (i samarbeid med Farsund, Arendal og Grimstad kommune), 

• Kvam 

• Oslo (bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo)

• Ullensaker kommune (i samarbeid med Gjerdrum kommune).

Norway Health Tech planlegger en åpen dag i september der bedrifter med aktuell teknologi 

får presentert seg for prosjektene. Følg med på informasjon på vår hjemmeside.

For mer informasjon om tildelingen se: https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-utproving-av-

medisinsk-avstandsoppfolging

https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-utproving-av-medisinsk-avstandsoppfolging
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Program

08:30 – 09:30 Informasjon om utlysningen 

v/Ingunn Olsen, Innovasjonssjef 

og Vivi Haaheim, seksjonsleder 

kreftavdelingen – Sykehuset 

Østfold HF

Informasjon om 

Innovasjonspartnerskap v/Sunniva 

Jonassen Fjelde, Seniorrådgiver,

Ann-Mari Skinne Spesialrådgiver

offentlig-privat innovasjon Norge

09:30 – 10:00 Partnering og kaffe



- med kreft som use case

Innovasjonspartnerskap
«Nyskapende  pasientforløp»

«Pasientens helsetjeneste»

motivasjon

Tro på verdien
av egeninnsats

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA4MOIrO7YAhVCCiwKHUl1A1AQjRwIBw&url=https://energiforumostfold.wordpress.com/samarbeidspartnere/fredrikstad-kommune-ny-logo/&psig=AOvVaw2O5eBLgj-VEv5KEY2QDei4&ust=1516805796350700
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/logo/in-bokmal.jpg
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQn9OO8tnYAhXC2SwKHQ6BAHgQjRwIBw&url=http://docplayer.me/45636014-Prosjekt-nye-varslingssystemer-i-morgendagens-sykehjem-lyngbakken-sykehjem-pilotprosjekt-i-nasjonalt-program-for-leverandorutvikling.html&psig=AOvVaw0vYF_gVb4qnIRds9_kenWq&ust=1516103029281944
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowpaZ8dnYAhUKKywKHbvpAPwQjRwIBw&url=https://difi.github.io/idporten-oidc-dokumentasjon/&psig=AOvVaw0bCzPdrN-QnzjByqJJscLb&ust=1516102783241884


bygg
psykiatri og somatikk

teknologi
organisering utstyr

arbeidsprosesser
innovasjon

omstilling

• Ca. 500 000 konsultasjoner pr. år
• Ca. 5000 medarbeidere
• 6,1 milliarder (budsjett 2017)
• To-struktur-modell

Sykehuset Østfold



Teknologiske endringer i 
samfunnet reflekteres inn i 

helsesektoren – svært forsinket… 

«Sykehuset Østfold skal 
bli best i Europa på 
tjenesteinnovasjon»

Adm. direktør Just Ebbesen april 2011

1
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Flytte arbeidsprosessene 
nærmere pasienten 

Bruk av kommersielt 
tilgjengelig teknologi

Forenkling av 
arbeidsprosesser

Den mobile 
medarbeideren

Tilgjengelig informasjon



- med kreft som use case

Innovasjonspartnerskap
«Nyskapende  pasientforløp»

«Pasientens helsetjeneste»

motivasjon

Tro på verdien
av egeninnsats
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Demografiske endringer legger et 
stort press på helse- og 
omsorgstjenesten 



Pasientens helsetjeneste

«Pasienten skal settes i stand til å medvirke og 
delta aktivt» • Selvbetjening

• Tilgang til 
helseopplysninger

• Behandlingsforløp

• «Vi gjør det selv» –
diagnostikk og behandling

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi27YjH1fvSAhXDbZoKHdTaAfMQjRwIBw&url=https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/sec1&bvm=bv.150729734,d.bGs&psig=AFQjCNHW2MJixb07lbW_RZpQtW_-2zd83A&ust=1490875314607759


Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… 

Selvbetjeningsløsninger

Mobile løsninger og 

applikasjoner

Kunstig intelligens

Teknologiske endringer i 
samfunnet reflekteres inn i 
helsesektoren – svært forsinket… 



Menneske og teknologi
- Et nødvendig samspill

Fag Teknologi

Bygg



- med kreft som use case

Innovasjonspartnerskap
«Nyskapende  pasientforløp»

«Pasientens helsetjeneste»

motivasjon

Tro på verdien
av egeninnsats
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Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… Sykehuset Østfold har behov for 
helhetlige digitale løsninger og 
tjenester

Pasienten kan følge med på, delta aktivt 
og håndtere egen sykdom når de er 
hjemme i et behandlingsforløp 

Sykehuset kan følge opp pasienter når de 
er hjemme og fange opp endringer i 
pasientens tilstand

Tro på verdien
av egeninnsats

motivasjon

Virtuelle helsetjenester
Beslutningsstøtte

VarslingOversikt

Trygghet

EgenmestringAktivitet

Kommunikasjon

Forebygging



Kreft som case 
- med mulighet for å bredde til andre 
sykdomsgrupper



Kreftutvikling 2030

32.827 nye tilfeller av kreft i 2016



Aktører i kreftforløpet

Rehabiliterings-
tilbud



Kreftforløpet



Pasientopplevelser

FØR BEHANDLING ETTER BEHANDLINGUNDER BEHANDLING

«Helsevesenet sier 
jeg ikke er en pasient 
lengre, men jeg føler 
meg som en»

«Jeg blir provosert 
når folk antar at jeg 
er frisk»

«Før hver kontroll 
kommer frykten for 
tilbakefall tilbake. 
Jeg får følelsen av å 
stå på kanten av et 
stup, med redselen 
for å falle utenfor 
igjen»

«Det å få kreft 
oppleves nesten som 
å bli tatt av en 
tornado. Det var 
brutalt og jeg var i 
sjokk»

«Jeg fikk følelsen av å 
blitt dratt ut av livet 
som en 
marionettedukke. Jeg 
ble fratatt min rolle i 
livet, først på jobb 
også som mamma»

«Jeg hadde et ønske om å 
flykte, med visshet om at 
jeg bare måtte stå i det»

«Tiden med behandlinger 
er intens og overveldende. 
Hver behandling føles ut 
som et hardt slag»



Eksempel på prosess



Digital samhandling

Kommune

• Epikriser
• Elektroniske henvisninger
• Røntgensvar
• Elektroniske rekvisisjoner 

til laboratoriet og røntgen

• Pleie- og omsorgsmeldinger
• Laboratoriesvar
• Røntgensvar

Spesialisthelsetjeneste

Fastlege
Kommunehelsetjeneste

Pasient



HOVEDFUNN
fra samtaler med pasienter

2. SE MEG OG MINE 
INDIVIDUELLE BEHOV

1. GJØR MEG I STAND TIL Å 
TA ANSVAR OG VÆRE AKTIV



GJØR MEG I STAND TIL Å 
TA ANSVAR OG VÆRE 
AKTIV

HOVEDFUNN 1

motivasjon

Tro på verdien
av egeninnsats

FORSTÅ
(INFORMASJON)

AKSEPTERE OG
FINNE MOTIVASJON

HANDLE



SE MEG OG MINE 
INDIVIDUELLE BEHOV

HOVEDFUNN

HOVEDFUNN  2

”HVIS JEG KUNNE VELGE, VILLE JEG FÅTT CELLEGIFT HJEMME 
FOR Å SLIPPE Å SE ALLE DE ANDRE SYKE NÅR JEG KOMMER TIL 
BEHANDLING.”
- KVINNE, 48 ÅR 



Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… 
Sykehuset Østfold har behov for 
helhetlige digitale løsninger og 
tjenester

Pasienten kan følge med på, delta aktivt 
og håndtere egen sykdom når de er 
hjemme i et behandlingsforløp Virtuelle helsetjenester

• Mulighet for flere digitale helsetjenester

• Ta prøver/målinger (f.eks. blodprøver, vekt, temperatur) 
i hjemmet for å kontrollere egen helsetilstand og dele 
nødvendig informasjon med helsetjenesten

• Få støtte til å ta beslutninger/valg for å mestre 
sykdommen best mulig og føle seg trygg

Tro på verdien
av egeninnsats

motivasjon

Virtuelle helsetjenester
Beslutningsstøtte

VarslingOversikt

Trygghet

EgenmestringAktivitet

Kommunikasjon

Forebygging



Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres 

inn i helsesektoren – svært forsinket… Sykehuset Østfold har behov for 
helhetlige digitale løsninger og 
tjenester

Sykehuset kan følge opp pasienter når de 
er hjemme Virtuelle helsetjenester

• Kunne tilby flere helsetjenester digitalt 

• Fange opp endringer i pasientens tilstand. Ved kritiske 
endringer bør helsepersonell motta varsler for å kunne 
iverksette tiltak tidlig

• Kunne gi pasienter mer individuell behandling basert på 
bruk av analyseverktøy

• Kunne samhandle med øvrige helsetjenesteaktører

Tro på verdien
av egeninnsats

motivasjon

Virtuelle helsetjenester
Beslutningsstøtte

VarslingOversikt

Trygghet

EgenmestringAktivitet

Kommunikasjon

Forebygging



• Økt egendeltakelse og selvstendighet

• Økt trygghet og kontroll

• Forhindre forverring/ 

tilleggsbelastninger/innleggelser

• Være mer hjemme

• Mer effektiv samhandling med helsetjenesten

• Følge utviklingen i sykdommen, fange opp 

endringer og sette i gang nødvendige tiltak 

tidlig

• Forhindre tilleggsbelastninger/

sykehusinnleggelser pga. forverring

• Forbedret ressursutnyttelse 

• Kostnadsbesparelser (eks. kassasjon)

• Mer effektiv samhandling med pasient og 

øvrig helsetjeneste

• Økt innsikt i pasientens tilstand

• Mer effektiv samhandling

Sykehus/
kommune

Potensielle 
gevinster



Veien videre

• Innspill fra markedsdialogen 
kategoriseres og analyseres

• Dokumentasjon fra 
markedsdialogen: 
https://sykehuset-
ostfold.no/innovasjonspartnerska
p#invitasjon-til-næringslivet

• Arbeid med problemstilling og 
konkurransegrunnlag

https://sykehuset-ostfold.no/innovasjonspartnerskap#invitasjon-til-næringslivet


Veikart

Mai -
oktober

AprilApril



Ingunn Olsen
innovasjonssjef
Sykehuset Østfold HF

E-post: ingunn.olsen@so-hf.no
Mobiltelefon: 918 51633

Sammen skaper vi 
FREMTIDENS 

HELSETJENESTE

Har du en idé som 
kan gjøre Sykehuset 
Østfold bedre?

mailto:ingunn.olsen@so-hf.no
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz5rpzuzRAhUBCZoKHckwBUQQjRwIBw&url=http://www.infuture.no/kvartalsbrev-jul-2010-2/&bvm=bv.145822982,d.bGs&psig=AFQjCNFvfNwGPHJXwBvDm8THuUGDFFlbgQ&ust=1485960063461720




INNOVASJONSPARTNERSKAP



Gjøre Norge til et foregangsland 
på offentlig-privat innovasjon



500 milliarder kroner i 
offentlige innkjøp årlig

-Hvor mye av dette er 
innovasjon?



Verden har kommet med sin bestilling
- Hva skal Norge levere til bordet?



Flere gode gründere Flere vekstkraftige 
bedrifter

Flere innovative 
næringsmiljøer



Bedrifter har behov for å teste ut løsninger og 
teknologi på et velfungerende hjemmemarked



Kjøp

Innovasjons-
partnerskap

Behovskartlegging, brukerinvolvering, 
planlegging og organisering

Business case og suksesskriterier

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konsortium
Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium

Konkurranseutlysning

Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Utvikling og kjøp i én 
kontrakt:

• Offentlig virksomhet(er) kan 
kjøpe løsningen uten ny 

anskaffelsesprosess

• Dette gjelder også 
følgevirksomhetene

• Fase 4: her brukes 90 % av 
tilskuddet

Innoba

Behovskartlegging, 
brukerinvolvering, 

planlegging og organisering

Dialog med virksomheter 
og eksperter

Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium Konsortium

Konkurranseutlysning
Tilbud Tilbud Tilbud

Forhandlinger med tilbydere

Etablere innovasjonspartnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Innovasjons-
partnerskap

Kjøp

En kontrakt



➢ Innovasjonskontrakter med offentlig 
pilotkunde

➢ Lån

Andre finansielle virkemidler



Klyngene har en viktig rolle i 
prosjektene ved å bla.:
- Arrangere møteplasser &
- Mobiliserer og matche innovative 
bedrifter



Aktiviseringsroboten Berntsen
Innocom AS samarbeider med: 
Contango Consulting AS 
Safemate AS 
Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

Innocom deltok på 
markedsdialogen i Stavanger. 
Selskapet ble etablert etter 
markedsdialogen.

Smartrullator
Topro Industri AS samarbeider 
med: 
Universidad Politécnica de 
Catalunya
EGGS Design
Vangen og Plotz

Topro deltok på forrige 
matchmaking hos NHT.

Stavanger kommune har inngått partnerskapskontrakter



Pioneering sustainable solutions
Fra piloter til nasjonale løft

Bergen 
kommune

Stavanger
kommune

Sykehuset 
Østfold

C3, Sunnaas og 
Oslo kommune

Statens
vegvesen

Oppstart januar 2017

Oppstart oktober 2017

Oppstart høst 2018

Statens vegvesen, 
Statsbygg, Bane Nor

Møre og Romsdal 
fylkeskommune

Bodø kommune

Arrangerer markedsdialog 27/09 OIW



Kontakt oss gjerne:

Ann-Mari Skinne 

ann-mari.skinne@innovasjonnorge.no
90129528

Sunniva Fjelde

Sunniva.fjelde@innovasjonnorge.no
97171013

mailto:ann-mari.skinne@innovasjonnorge.no
mailto:Sunniva.fjelde@innovasjonnorge.no
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Partnering

Norway Health Tech ønsker å legge til rette for 
at små og store selskaper finner hverandre for å 
skape leveransedyktige konsortier. 

Vi inviterer selskapene til å presentere seg kort 
og si noe om hvilke former for samarbeid man 
kan være interessert i.



norwayhealthtech.com

mail@oslomedtech.no

Norway

Health Tech

—

Forskningsparken

Gaustadalleen 21

N-0345 Oslo

Bent-Håkon Lauritzen
Rådgiver og prosjektleder
bhl@norwayhealthtech.com
 +47 918 44 164

mailto:aml@norwayhealthtech.com

