
INNOVASJONSCAMP 2017 

Date med Helse Bergen og Bergen Kommune  

Date med Helse Bergen og Bergen Kommune 

Vil du være med å utforme fremtidens 
helsetilbud ved hjelp av innovasjon? 



Velkommen! 



Definisjon på Innovasjon 
 
I St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

defineres innovasjon som «en ny vare, en ny tjeneste, en ny 

produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert 

i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske 

verdier». 

Difi: Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper 

verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. 

Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent 

på forhånd. 



InnovasjonsCamp 2017 

Fra problem til løsning(er) 



Bilder fra 2015 



    

  

Hva skjedde med vinner fra 2015? 

2015-2016 Forstudie i samarbeid med KnowIT 
2016-2017 Konseptfase - Utvikling av GraviDIA Chatbot  
2018-2020 Hovedprojekt 

 



MÅL 
 
Legge til rette for verdiskapning gjennom 
tverrfaglig samarbeid og innovasjon. 

 



Kostnadsreduksjon og 

effektiviseringsgevinster 



    

  

Strategier 



    

  

PROSJEKTEIERE 



    

  

Sponsorer 



    

  

INTERESSENTER, SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER 



Open dag på  

Program 
 
2016 
27.11 Inspirasjonsseminar 
 
2017 
30.01 Call for proposal 
 
14.02 Date med Helse Bergen og Bergen Kommune 
 
21.02 Introduksjonskurs i DesignThinking 
 
13.03 16.00 – 20.00 Opning og igangsetting av Camp dag 1 
14.03 09.00 -  17.00 Camp prosess dag 2 
15.03 09.00 – 17.00 Camp prosess dag 3 (semifinale) 
 
 
Finale 05. og 06. april 
KlinIKT Konferanse 
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Call for proposal 

Utlysningen 



    

  

PROBLEMSTILLING 

Hvordan kan vi skape bedre tjenester og 
helhetlige opplevelser for pasienter med 
sammensatte behov i overgangen 
mellom eget hjem, sykehus og 
kommunale helsetjenester? 

  

 



    

  

Problemer i overgangene  

Manglende, mangelfull, 
forsinket, uklar 
informasjon om/til 
pasienten 
 



    

  

Utfordringene 

 

1. Er det etablert tilstrekkelig hjelp i hjemmet? 

2. Har pasienten nødvendige hjelpemidler - hvis ikke, vil den få det i 

tide? 

3. Ulike oppfatninger mellom sykehus og kommune rundt behov for 

oppfølging 

4. Hva kan pårørende/frivillige bidra med i oppfølging av pasienten? 

5. Forstår pasienten hvordan hente, skaffe, bruke hjelpemiddelet? 
 

 

 



Vi har behov for nye løsninger som 
forenkler samarbeid mellom spesialist- 
og primærhelsetjenesten når det gjelder 
hjelpemidler.  

 



    

  

Brukerscenarie - et eksempel 

 

 



    

  

Målgruppens profil 

● Eldre (men halvparten er likevel under 70) år 
● Har flere ulike (og kroniske) lidelser  
● Har høyere mortalitet 
● Har flere øyeblikkelig-hjelpsinnleggelser og flere reinnleggelser 
● Har i større grad opphold ved flere ulike typer avdelinger og 

fagområder  
● Trenger tilsyn, eventuelt korttidsplass i sykehjem etter 

sykehusopphold 
● Har ofte raskt behov for hjelpemidler 



    

  

Hvorfor denne målgruppen? 

 
● 10 % av pasienter bruker 53 % 

av liggedøgna 
● Halvparten er yngre mens 

halvparten er eldre 65+ 

 



    

  



    

  

Bli med å utvikle nye innovative løsninger som 

 

a. Bidrar til "Empowerment" (Økt egenmestring) 

b. Tilrettelegger og forbedrer satsningsområder i 

samhandlingsreformen; 

 

● Forebygging/Habilitering 
● Tidligere behandling 
● Bedre samhandling  
● Rett behandling på rett tid på rett sted 

 

 



    

  

Avgrensning 

Fokus på egenmestring og styrking 

av frivillighet rundt pasienten i 

samspill med helsetjenestene. 

 



    

  

Call for proposal | Utlysning 

Bli med å utvikle konseptuelle løsningsforslag for økt samhandling 
 
6 (8) grupper, à 6 (8) deltakere  
– Næringsliv, helsepersonell, pasienter/pårørende og studenter  

1 2 3 4 5 6 7 8 



    

  

Gevinstrealisering for bedriftene/studenter som deltar i 
InnovasjonsCamp 2017 

● Mulighet til å skape relasjoner og nettverk med nøkkelpersoner i 

Helse Bergen og Bergen Kommune  

● Innsikt i en reell problemstilling som er strategisk overordnet for 

prioriteringer i helsetjenestene 

● Bidra til å skape konseptuelle løsningsforslag i samarbeid med 

helsepersonell, pasienter og pårørende fasilitert av DesignArena 

● Posisjonere egen bedrift/consortie for mulig Innovativt 

partnerskap med Helse Bergen og Bergen Kommune», 



Innovativt Partnerskap 



Innføringskurs 

DesignThinking 
 Dato 21.02 klokken 09.00 – 17.00 

Sted Bikuben 

Federico Lozano | Ass. Professor II Innovasjon 



Meld deg på 
Campen! 
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