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Vestre Viken helseforetak 

• Ca. 9500 ansatte –7000 årsverk

• Pasientgrunnlag: 500 000 i 22 
kommuner

• Virksomhet på åtte klinikker, 
inklusive 4 somatiske sykehus

• Bærum sykehus

• Drammen sykehus

• Kongsberg sykehus

• Ringerike sykehus

• Psykisk helse og rus

• Prehospitale tjenester

• Medisinsk diagnostikk

• Intern service



Helsetjenestens utfordringer

• Antall pasienter som trenger helsehjelp vil øke, 
andelen ressurser og arealer øker ikke tilsvarende

• Forventning om effektiv og god behandling når og 
hvor pasientene trenger det

• Nasjonale mål på kliniske behandlingsstudier:
– 5% av pasientene skal være inkludert i studier innen 2025

– Antall studier skal dobles innen 2025

• Studier og utprøvninger som endrer pasientforløpet



Samarbeid for å løse 
helseutfordringene:

• Store utfordringer i årene som 
kommer innen helse

• Industri og offentlige aktører bør 
jobbe sammen for å løse 
utfordringene til det beste for 
pasientene og samfunnet

• Vestre Viken ønsker å være en 
attraktiv samarbeids- og 
utviklingspartner

• Innovasjon

• Forskning

Nasjonal helse og sykehusplan



Nytt sykehus i Drammen

• Innflytting i 2025

• Samlokalisering av 
psykisk helse og 
somatikk

• Næringssamarbeid 
inn mot det kliniske 
området →
muligheter for 
tjenesteinnovasjon



Digital hjemmeoppfølging

• Video

• Egenregistering

• Sensor



Innovasjonspartnerskapet 
– Videosamtale med AMK

• 10 millioner fra Innovasjon 
Norge

• Video fra et skadested vil gjøre 
AMK-operatørene i bedre stand 
til å gi riktig hjelp

• Inngått partnerskap 
med Incendium AS

• Avsluttende fase av Proof of
Concept



Kan kunstig intelligens øke effektivitet i 
bildediagnostikk?

• Skal anskaffe og implementere en markedsklar, 
CE-merket  kunstig intelligensløsning for 
bildeanalyse

• Er i anskaffelsesprosess –konkurransepreget 
dialog 

• Rammeavtale med alle offentlige foretak i Helse 
Sør-Øst og Universitetssykehuset i Nord Norge

• Implementeres i 2022



Tjenestedesign for å re-designe helsetjenesten

To innovasjonsprosjekter knyttet inn mot nytt 
sykehus i Drammen har blitt tildelt 
innovasjonsmidler fra StimuLab.

• Fremtidens kontortjeneste for bedre 
pasientflyt

• Radikal brukermedvirkning i 
tjenesteutviklingen

• 3,1 millioner til hver prosjekt

• Skal gå til anskaffelse av tjenestedesign som 
hovedkompetanse, samt evt. annen relevant 
tilleggskompetanse (høsten 21)



Spesialisert testbed for forskning og innovasjon

Infrastruktur 
for

•Prosjekter i alle 
utprøvingsfaser

•Forankring

Utprøving 
av

•Idéer

•Produkter/løsninger

•Prosesser/arbeidsflyt

•Legemidler

Bistand for
•Interne aktører

•Eksterne aktører

testbed@vestreviken.no

• Tildelt 1 500 000 kr i 
ordningen 
Næringsutvikling og 
Innovasjon fra Viken 
fylkeskommune 

• Ønsker å bidra til at nye 
løsninger og 
behandlingsmetoder 
utvikles og utprøves i tett 
samarbeid med ulike 
aktører i næringslivet

mailto:testbed@vestreviken.no


Formål med opprettelse av Testbed
• Øke samarbeid med næringsliv;

– Bidra til utviklingen av digitale løsninger som lar pasienter få 
god oppfølging i hjemmet

– Gi bedrifter større muligheter for utprøving av nye løsninger, 
teknisk utstyr, legemidler og piloteringer i spesialiserte 
fagmiljø

– Bidra med tilbakemeldinger, innspill og videreutvikling på 
innovasjoner for å få de tilpasset spesialisthelsetjenestens 
behov

– Bidra i gjennomføring av utprøving og eventuelle 
forskningsprosjekter med et høyt spesialisert team

– Utvikle bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene og 
bedrifter i Viken

– Bidra til mer tjenesteinnovasjon



Prosess ved ønske om samarbeid

Forespørsel om samarbeid

Vurdering av henvendelse

Videre samarbeid avtales• Innmelding via 
testbed@vestre
viken.no

• Nettside

• Nettskjema

• Vurderer 
henvendelsen 
med 
fagpersoner

• Invitere til 
avklaringsmøte

• Veien videre 
avtales mellom 
aktuelle 
fagmiljøer i VV 
og samarbeids-
partner

mailto:testbed@vestreviken.no


Hva kan vi tilby

• Idédiskusjoner

• Workshops

• Prototypetesting

• Testing av ferdige 
produkter



Prosjektpakker

Enkel utprøving/pilotering som krever få/lite ressurser

Oppdragsforskning – utprøving av legemidler/MTU

Bistand ved søknad til etisk komité dersom nødvending

Utforming av studie, søknader til etisk komite/SLV/andre

Bistand i gjennomføringen

Uthenting av data fra forskningsregistre 
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• Prosjektpakker settes 
sammen utfra behov 

Testbed@vestreviken.no

mailto:Testbed@vestreviken.no


Behov fra næringslivet

• Hvilke behov har næringslivet?

• Hvordan kan Vestre Viken bli en relevant 
samarbeidspartner for dere?

• Hvordan kan Vestre Viken bidra til å øke satsingen 
på næringsliv i regionen?


