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Kjøreregler for Forelesningen

NB: Forelesningen vil bli tatt opp og lagt ut på YouTube etterpå.  Hvis du 
ikke ønsker å komme med på opptaket, skru av lyd og bilde og ikke del 
skjermen din. Du kan også velge å forlate denne forelesningen nå.

De som deltar har mutet mikrofoner og bilde som standardinnstilling 

Stille spørsmål? Du kan når som helst bruke Chat feltet på Skype til å stille 
spørsmål. Du kan også melde deg med navn i feltet til å muntlig stille 
spørsmål med påsatt lyd og video. Men jeg følger ikke med på dette feltet 
mens jeg gir forelesning. Etter forelesningen, kan jeg besvare spørsmål 
(skriftlig & muntlig).



Planlegging innovasjonsforelesninger – mars til juni 2021



Hjelp med 
innovasjon?

- Sjekk Nettsiden 
vår:











Bedre prosesser, tjenester, løsninger, ja – en forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny 
teknologi kan i seg selv være en innovasjon.

Innovasjon er altså et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny arbeidsmåte eller ny organisasjonsform 
som er tatt i bruk og skaper verdier.



Innovasjon skaper verdier!

"Verdi" kan vurderes på mange ulike måter, for eksempel:

- Økonomi og kost-/nytte (hvilke verdier skaper løsningen opp mot 
hva det koster å implementere og drive den?)

- Kvalitet og redusert feilprosent
- Effektivitet og produktivitet
- Livskvalitet og tilfredshet
- Omdømme og kundevennlighet
- Brukervennlighet og enklere brukergrensesnitt







































Lag din egen kartlegging av pasientens Behov, Løsning og Test!
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Vurdering av hele prosjektet i lys av de fem fundamentene
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Induct – Innovasjonsplattformen ble lansert i 2020

https://hsyk.induct.no/public



Induct-plattformen fikk flere innsendte ideer 



Legg inn 
din egen 
ide!!











Nytt for 2021!
Helse Nord RHF ønsker å 
understøtte samarbeid og 
utnytting av de beste ideene 
og innovasjonene som er gjort 
andre steder. Derfor kan det 
søkes om inntil kr. 200 000 for 
overføring av innovasjoner fra 
andre helseforetak.



Innomeds oppdrag er å spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av 
spesialist- og primærhelsetjenesten

InnoMed tilbyr prosessveiledning hvor vi veileder kommuner og helseforetak med 

planlegging, gjennomføring og implementering av tjenesteinnovasjon. 











https://hsyk.induct.no/public


