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Innovasjon handler om å gjøre ting på nye måter for å oppnå 
bestemte mål

Trender og praksis 
innen innovasjon

Forutsetninger for 
innovasjon - et 

ledelsesperspektiv 

Innovasjon i praksis –
om å være 

prosessdriver 

Kan man organisere 
seg til innovasjon?

15 min

15 min

15 min

10 min
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Teknologiutviklingen og globale perspektiver åpner for mange 
muligheter

Trender og praksis 
innen innovasjon

Forutsetninger for 
innovasjon - et 

ledelsesperspektiv 

Innovasjon i praksis –
om å være 

prosessdriver 

Kan man organisere 
seg til innovasjon?

15 min

15 min

15 min

10 min
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Rask teknologiutvikling byr på mange muligheter...

Mulighetsområder fra Drømmeløftet 2016

Endringer i forbruker atferd

Høyt tempo i 
teknologiutvikling

Alt digitaliseres

Omveltning av tradisjonelle 
forretningsmodeller
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En gründerbevegelse?

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Norge-ma-sette-digitaliseringen-som-overste-prioritet-

Foran-arbeid_-helse_-klima-og-skole-607898b.html

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Norge-ma-sette-digitaliseringen-som-overste-prioritet-Foran-arbeid_-helse_-klima-og-skole-607898b.html
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Det er en kontinuerlig utvikling av metoder for strukturert 
idéarbeid…

Ta utgangspunkt i en eller flere utfordringer eller 

muligheter for å utforme idéer eller konsepter 

som kan gi verdi for interessentene

Idéworkshop

Samle mennesker med forskjellig kompetanse 

som vil jobbe i lag for å design og/eller kode en 

løsning ila 48 timer – gjerne ved bruk av datasett 

eller API’er

Hackathon

Utforme idéer som man rask kan utvikle som 

fungerende prototyper før man skal investere i 

en pilotering eller full innføring

Rapid Prototyping

Idéworkshop som ledet til brukerstyrt samtykke

«The Connected Care Challenge» 
Public Service Jam
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Eksempel: Rapid Prototyping

20% 50% 100%Innsats 5% 4-8 uker

Kilde: Accenture Cloud Studio
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Innovasjonsstyring har mange felles trekk med porteføljestyring

Gjøre de 
rette ting

Behovshåndtering

Innføring av 
løsning/tjeneste

Strategifornyelse/
-oppdatering

Investerings-
planlegging

Ressurs-
planlegging

Kapasitetsstyring 
ift behov

Endringsledelse

Gevinst-
realisering Ressurs-

allokering

Leveranse-
styring

Gjør ting 
riktig

Kilde: Accenture Investment and Portfolio Management

Animert
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Toppledelse må ha kunnskap, interesse og vilje for å forankre 
Innovasjon!

Trender og praksis 
innen innovasjon

Forutsetninger for 
innovasjon - et 

ledelsesperspektiv 

Innovasjon i praksis –
om å være 

prosessdriver 

Kan man organisere 
seg til innovasjon?

15 min

15 min

15 min

10 min
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Forutsetninger for innovasjon - et ledelsesperspektiv

Bedrifter må være mer opptatt av innovasjon innen 
tjenester, og mindre på fysiske produkter, for å skape 
lønnsomhet og sysselsetting. 
(BI Business Review)

Skal politikerne lykkes med å omstille Norge, 
må de lære seg et nytt ord: tjenesteinnovasjon. 
Det er tjenester, ikke produkter, vi skal leve av. 
(BI Business Review)

Innovasjon vil alltid handle om å utfordre det 
bestående, og mange innovasjonsprosjekter 
mislykkes. (BI Business Review) 
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Hvorfor er innovasjon nødvendig

Innovasjon er nødvendig for 
å nå mål om ny ønsket 
situasjon:

• Hva er dagens situasjon?
• Hva er målsituasjon?
• Hva må til for å nå målet?
• Hvordan gjennomføre 

dette?
• Hvordan gjøre seg synlig 

på en ny måte  – hvordan 
vekke oppmerksomhet!

• Nye metoder!
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Hvilke forutsetninger må legges til grunn for 
å drive innovasjonsarbeid

• Kunnskap
• Kompetanse
• Forankring
• Evne til gjennomføring
• Målbarhet
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Innovasjonsarbeid trekker på brukerinvolvering og tverrfaglig 
samhandling

Trender og praksis 
innen innovasjon

Forutsetninger for 
innovasjon - et 

ledelsesperspektiv 

Innovasjon i praksis –
om å være 

prosessdriver 

Kan man organisere 
seg til innovasjon?

15 min

15 min

15 min

10 min



Utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger som setter pasienten i 
stand til å ta styring over egen helse og behandling, løser 

morgendagens behov – og bidrar til vekst i helsenæringen

Drømmen i en komplisert helsetjeneste - knirkefrie utvekslinger. 
Teknologi, digitalisering og nye tjenester skal gå hånd i hånd



Ulstein om innovasjonskultur i bedriften: 
«Innovasjon handler om – å kunne – ville - og få lov til» 



Partnere i Centre for Connected Care (C3)
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Forskningspartnere

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDPkLj9-MgCFYMILAoddlcG9Q&url=http://atlet-studien.no/samarbeid/&psig=AFQjCNEMFNv93UKhtMJ3tDBC23LU-o1SwA&ust=1446802492038161


-Implementering av tjeneste 

for alvorlig psykisk syke 
(Hjelp meg, det haster)

-App for behandlingsforløp

Klinikk psykisk helse og avhengighet, TIPS Sør-Øst
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Innovasjonsarbeid krever disiplin, verktøy, trening … og 
flerfaglighet

Trender og praksis 
innen innovasjon

Forutsetninger for 
innovasjon - et 

ledelsesperspektiv 

Innovasjon i praksis –
om å være 

prosessdriver 

Kan man organisere 
seg til innovasjon?

15 min

15 min

15 min

10 min
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En åpen idéprosess gir mange idéer å velge fra….. som krever 
tydelige vurderingskriterier

Idémottak
fangst, foredling og 

kvalifisering

Gevinstuthenting og 
effektmåling

Utdypning og 
validering 

proof-of-concept eller 
proof-of-market

Implementering
Innføre ev pilotere 

nytt produkt eller ny 
tjeneste

Verdi for helseinstitusjon

• Behandlingskvalitet

• Samhandlingsgrad

Verdi for næringsliv

• Markedsposisjon

• Internasjonalisering

• Patentbarhet

Faglig gjennomførbarhet

• Organisatorisk

• Juridisk / regelverk

• Etisk

Teknisk gjennomførbarhet

• Kompleksitet

• Kostnad

Verdi for pasient/pårørende

• Selvstendighet/Mestring

• Tilfredshet

• Effektivitet

Verdi for helseforvaltning

• Tilgjengelighet

• Effektivitet

Verdi for helsepersonell

• Livskvalitet

• Faglighet

Verdi for forskning

• Graden av ny kunnskap

• Graden av følgeforskning

Gjennomførbarhet

• Finansiering

• Kompetanse

• Sammensetting av team



27

Ja, man kan organisere seg til innovasjon!

• Demoer - for å synliggjøre nye idéer, lære 
og skape forståelse; spesielt hos ledelse

• Nettverk - del og innhent kunnskap og 
erfaringer internt og eksternt

• Kjerne team - flerfaglig kompetanse som 
rask skal kunne teste ut nye hypoteser

• Skaff budsjett - bemanning av kjerne 
team, verktøy for idéfangst, leveranse og 
kompetansebygging

Kunnskapsformidling

Idéutvikling og 
workshopping

Prototyping og 
makeshopping

Nettverksbygging og brobygging

Verktøy, kompetanse og metoder

FunksjonerAktiviteter
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Takk for oss!

Kari Hengebøl
C3 - Oslo universitetssykehus

Francis D'Silva 
Accenture AS

For å presentere 
foredragsholdere 
navn og kort 
bakgrunn (profil 
ligger på nett)

Hver 
foredragsholder 
presenterer seg selv 
i kontekst av 
sesjonen

Anne-Mette Øvrum
Signo Conrad Svendsen senter
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“...Marketing and innovation
produce results; all the rest 
are costs.”

Peter Drucker
The Practice of Management, 1954 Image: Wikipedia

“The future is already here –
it’s just not very evenly
distributed.”

William Gibson
Author and Futurist

Image: Amazon


