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Felles møte mellom samarbeidsorganet 

for utdanning og samarbeidsorganet for 

forskning og innovasjon 
 

 

Sted:                                  Clarion Hotel, Flesland  

Møtetidspunkt:              11.april 2018 10:30 – 14:30  
Innkalt:                             Marit Boyesen, Oddrun Samdal, Gro Anita Fonnes Flaten, Svein Skeie, Kristine 

Brix Longfellow, Randi Skår, Kristin Fjelde Tjelle,  Per Bakke, Bente Vold, Petter 
Thornam, Linn Bæra, Jøril Hovland,  Gro Rukan,  Bjørg Oftedal, Marit Solheim,  
Helga Onarheim Stautland, Hilde Christiansen, Baard-Christian Schem, Dag 
Rune Olsen, Thor Ole Gulsrud 

Forfall: Clara Gjesdal, Halldis Økland Lier, Henrik Aasved, Berit Rokne,  Anne Marie Joa, 
Steinar Hunskår, Kristin Akerjordet, Hilde Jerkø 

Sekretariatet                   Maria Holme Lidal, Sølvi Lerfald, Bjørn Tore Gjertsen 
 

Leder: Baard-Chrstian Schem 

Referent: Maria Holme Lidal 
 

 

Sak. 

nr. 

Sak Ansvar 

01/20

18 

Orienteringssaker: 

 

Nasjonal praksisportal:  

Kunnskapdepsartementets tjenesteeorgan, ledet av Roar Olsen, holder på å 
utvikle et prosjekt som skal resultere i en nasjonal praksisportal. De er i ferd 
med å finne ut av hva som finnes av systemer for å se om det er noe å bygge 
videre på. Formålet med portalen er at den skal bedre kommunikasjon 
mellom praksissted og utdanningsinstitusjon, både i forhold til fordeling av 
praksisplasser og faglig oppfølging av studenter. I første omgang fokuseres det 
på profesjonsutdanningene, men det er kommet ønske fra UH-institusjoner 
om at portalen etter hvert også kan inkludere andre utdanninger enn 
profesjonsutdanningene. Dette vil være i tråd med fokus på 
arbeidslivsrelevans i utdanningene i Kvalitetsmeldingen (Meld.St 16). 
Helseforetakene bruker mye ressurser på koordinering av praksisplasser, og 
en nasjonal praksisportal som beskrevet i saken er veldig ønskelig. Dette må 
samtidig henge sammen med etablerte prosesser for å ta imot studenter som 
er utviklet i Helse Vest. Helse Vest ønsker å bli inkludert i prosjektet for å se 
hva som kan være til nytte i prosjektet (kompetanseportalen nevnes), og for å 
ivareta helseforetakenes interesser og behov. 
 
Beslutning:  
Saken følges opp av samarbeidsorganet for utdanning. Sekretariatet tar 

Hilde 

Christiansen, 

Baard-

Christian 

Schem 
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kontakt med leder for Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan og oppretter 
dialog. 
 

Kommentarer til referatet fra forrige møte i nasjonalt samarbeidsforum for 

samordning mellom universiteter med medisinutdanning og helseforetak. 

Dette var andre møte i nasjonalt samarbeidsforum, og det oppleves som 
veldig viktig og nyttig både for helseforetakene og utdanningsinstitusjonene 
at departementene (HOD og KD) sitter i samme rom og diskutere felles 
problemstillinger.  
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Hvordan kan vi bedre koble sammen forskning, innovasjon og utdanning? 

Det står nedfelt i mandatet at begge samarbeidsorgan har ansvar for å 
vurdere sammenhengen mellom forskning, innovasjon og utdanning og uttale 
seg om saker av felles interesse. Det arrangeres årlig et felles møte mellom 
samarbeidsorganene for å understøtte dette.  

Gro Anita Fonnes Flaten fra HVL, Svein Skeie fra Helse Stavanger og Hilde 
Christiansen er på forhånd bedt om bidra inn i saken innledningsvis. 

Gro Anita Fonnes Flaten, HVL 

· Kobling forskning, innovasjon og utdanning handler egentlig om hva 
som skjer på institusjonene.  Opplever studentene at utdanningene 
henger sammen med forskningen? Og hvordan henger dette sammen 
på avdeling og klinikk ved sykehus? Noen konkrete tiltak for å få til 
denne koblingen kan være å involvere masterstudenter, 
bachelorstudenter i forskningsprosjekter, og ha undervisere som også 
forsker. Det er viktig at forskning, innovasjon og utdanning ikke 
opererer i helt adskilte verdener.  

· Samarbeidsorganene blir også et viktig virkemiddel for å få til denne 
koblingen. Lederne og sekretariatene for samarbeidsorganene må 
sette seg sammen og se om det er saker i årshjulene som henger 
sammen eller som er av interesse for begge samarbeidsorgan.  

· I utviklingen av policyer og strategier er det viktig at både utdanning, 
forskning og innovasjon inkluderes.  

· Når innovasjonsoppdraget kom til HF ble dette lagt inn i utlysningen 
til forskningsmidlene (hvordan tenker en at denne forskningen har et 
innovasjonspotensiale).  Bør det klargjøres at de som får 
forskningsmidlene også må redegjør for hvordan forskningen og 
resultatene kommer utdanning og studenter til gode? 

Svein Skeie, Helse Stavanger: 

· Hvordan kan vi koble utdanningsarenaene som er sykehusene 
sterkere sammen med gradsgiveren som er 
utdanningsinstitusjonene? 

· Kan vi i større grad ta inn innovasjon som del av utdanningene og 
forskerutdanningene? 

Hilde 

Christiansen, 

Gro Anita 

Fonnes 

Flaten, Svein 

Skeie,  
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Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt. 

Hilde Christiansen, leder for samarbeidsorganet for utdaning: 

· Viktig å se potensialet i studentene som er i praksis. Det er ca 9000 
studenter som har praksis i helseforetakene i regionen vår hvert år, de 
har gjerne andre ideer og oppfatninger av hvordan ting kan gjøres og 
her ligger det et enormt potensiale til nyskapning. Hvordan kan vi på 
en systematisk måte ta i bruk dette innovasjonspotensialet disse  
studentene representerer til å forbedre helsetjenesten?   

· Viktig å senke terskelen for innovasjon.  
· Samarbeidsorganene kan bidra til å fremme en kultur for kobling 

forskning, innovasjon og utdanning.   

 

Diskusjon: 

· Behov for en felles strategi. Dette punktet kan tas videre med til 
arbeidsgruppen for strategi og oppfølging av Husebekkrapporten som 
er nedsatt av samarbeidsorganet for utdanning. De er i en prosess 
med å utarbeide en strategi for samarbeidsorganet for utdanning. Det 
vil også bli tatt høyde for dette i arbeidet med ny strategi for regionalt 
samarbeidsorgan for forskning og innovasjon som starter opp i høst.  

· I dialog med studenter er det viktig med en bevisstgjøring rundt 
hvilken måte de er en del av forskningsbasert undervisning, hva er 
gode forskningsspørsmål, hvordan bruker klinikere forskning? Det må 
bli tydeligere hvordan forskning brukes i utdanning og innovasjon.  

· Det behov for mer teknologikunnskap i utdanningene. Innovasjon må 
også kobles tett mot teknologi. Helseforetakene må forberede seg på 
det teknologiske skiftet som kommer.  

· Tverrfaglighet er veldig viktig og må fokuseres på i større grad. Vi 
utdanner solister i dag, men det er i orkester vi skal spille. Helse 
Bergen sammen med UiB har pågående TVEPS-prosjekter som kan ses 
til som eksempel.  

· De nye nasjonale retningslinjene/læringsutbyttene for de 
rammeplanstyrte helse- og sosialfagutdanningene kommer på høring i 
uke 16. Viktig å bruke denne anledning til å påvirke innholdet i 
utdanningen, og styrke koblingen utdanning, forskning og innovasjon.  

· Det foreslåes at samarbeidsorganet for utdanning og 
samarbeidsorganet for forskning og innovasjon legger minst et av 
møtene sine i året til samme tid og sted, hvor det i forkant vurderes 
om det er saker av felles interesse og om det er behov for å ta deler 
av møtet felles.  

Beslutning:  

· De regionale samarbeidsorganene har ansvar for at det i strategiene 
blir lagt vekt på kobling mellom forskning, innovasjon og utdanning 
der det er hensiktsmessig.  
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· Sekretariatet undersøker om det er aktuelle tverrfaglige prosjekter 
som kan presenteres som gode eksempler på tverrfaglig samarbeid. 

Sekretariatet planlegger minst en gang i året felles møtetidspunkt 
mellom samarbeidsorganene. De vurderer i forkant om det er saker 
av felles interesse, og om det er behov for å møtes oftere.  

03/20

18 

Samarbeid om næringsutvikling 

 
Det står i HelseOmsorg21 at «forutsetningen for å nå de tre overordnede 
målene: god folkehelse, grensesprengende forskning, og næringsutvikling og 
nasjonal økonomisk utvikling, er god og nyttig kunnskap som er relevant og av 
høy kvalitet. Denne kunnskapen produseres gjennom forskning og utvikling, 
og den formidles gjennom utdanning og den tas i bruk gjennom innovasjon». I 
følge Faglig rapport (2017) som blir utgitt hvert år av Helse Vest er det kun 10 
% av prosjektene som er finansiert gjennom Helse Vests forskningsmidler som 
rapporterer om samarbeid med næringslivet. Hvordan skal vi på Vestlandet 
organisere oss på best mulig måte for å være med på og bidra til 
næringsutviklingen og koblingen mellom helsesektoren og industrien? 
 
I forbindelse med saken er Årstadvollen Helsecampus i Bergen, 
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Pumpes and Pipes i Stavanger invitert 
til å holde innlegg.  

 
· Kunnskapsklyngen i Sogn og Fjordane v/Jøril Hovland   
· Pumpes and Pipes i Stavanger, v/Thor Ole Gulsrud  
· Helsecampus Årstadvollen v/ Per Bakke.  

 
Presentasjonene ligger vedlagt.  
 
Diskusjon: 

· Tverrfaglighet er viktig for å få til innovasjon og næringsutvikling. Vi 
må ha en strategisk tilnærming som i større grad forener ulike 
fagmiljø/ fagfolk for å se om det finnes kompetanse som kan 
utnyttes på en ny måte.  

· Det jobbes med de samme utfordringene i hver by i regionen. Det 
bør i større grad fremmes samarbeid og se på mulighetene for å løse 
utfordringene sammen. Her har samarbeidsorganene en viktig rolle. 

· Sykehusene kommer til å bli avhengige av andre utdanninger enn 
helsefagene, viktig å utvide samarbeidet utover de tradisjonelle 
helsefagene. 

· Huske på viktigheten av å inkludere brukerne i innovasjon og 
utvikling av helsetjenestene. 

 
Beslutning:  

De regionale samarbeidsorganene vil se på mulighetene for å fremme 
næringssamarbeid på Vestlandet for å finne gode løsninger i helsetjenesten 
gjennom forskning og innovasjon.  
  

 

Jøril 

Hovland, 

Thor Ole 

Gulsrud, Per 

Bakke 

 

04/20

18 

Innovasjon som del av praksisopphold/hospitant: studententreprenørskap 

 
Marthe 

Hammer 
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Studentene er framtidens medarbeidere og det er helt sentralt at de har 
kompetanse, innsikt og evne til å være med å forandre helsetjenesten. 
Hvordan kan vi i større grad utnytte innovasjonspotensiale den store gruppen 
med studenter i praksis representerer.  
 
Marthe Hammer er invitert til å holde innlegg.    
 
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt. 
 
Diskusjon: 

· Det foreslåes at endringskompetanse må inn som læringsmål i 
grunnutdanningene.  

· Stort innovasjon- og forbedringspotensiale i den store mengden med 
studenter og hospitanter i praksis i helseforetakene. Viktig å finne 
måter å få tak i de gode ideene som dukker opp. Det må lages et 
system som kan ta i mot ideene, og som kan sile ut og ta videre de 
ideene som kan bidra til nyskapning og forbedring av helsetjenestene. 
Hvilke felles mål kan samarbeidsorganene jobbe videre med for å 
styrke Vestlandsregionen? Utfordre oss selv på tre ting som 
samarbeidsorganene i fellesskap kan jobbe sammen mot de neste 5 
årene?  

 
Beslutning:  
Sekretariatet vil sammen med lederne for de regionale samarbeidsorganene 
finne tre konkrete saker samarbeidsorganene kan jobbe sammen mot de 
kommende 5 årene. Sakene vil bli presentert på et møte etter sommeren 
2018. 

  



    

Utdanning+Forskning+Innovasjon 

=??? 

Svein Skeie, Forskningsdirektør SUS 



• Helseforetakene skal drive innovasjon, også (HO21) 

• Helseforetakene har selv fått helhetsansvar for LIS-

utdanningen  

• Kunnskapsdepartementets brev av 3. januar 2018 

med forslag til endring i forskrift om ansettelse og 

opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

• Husebekk 

• Arenatankegang, kompetanse på tvers, team vs 

individ 

 

Trender 



• Fordeling av midler innen forskning/innovasjon 

• Hva oppfattes som viktigst – og hvorfor? 

• Hva er viktigste felles arena – hva trengs mest? 

• Hva betyr forskjellene innad i UH sektoren og på 

helsesiden? Størrelse, profil, geografi 

 

Samarbeidsorganene 



• Kan utdanning-, forskning- og innovasjonsperspektiv 

kobles sammen sterkere? 

• Kan utviklingsområder satset på synkront og 

incentiveres?  

– Helsebehov<>utdanning<>forskning<>innovasjon 

• Koble utdanningsarena (sykehus) og gradsgiver (UH) 

sterkere? «samvirke» 

• Innovasjon som en del av utdanningene og  

forskerutdanningen? 

Incentiver for felles aktiviteter? 



• Mulig med incentiver til dette – felles mål på noen 

områder? 

• Lete etter innovasjonsperspektiv, ikke bare spørre? 

Krav? 

• Tjenesteinnovasjon er et behov. Kan det kobles 

sammen ? Utvikling er ikke nok… 

• Merittering 

 

Incentiver for felles aktiviteter? 





Helsecampus Årstadvollen 
 

Satsingen på en kunnskapsklynge i Bergen 
 

Per Bakke 
Dekan  

Det medisinske fakultet 



Hvorfor danne klynge 
 
-del av universitetets strategi 
 
-faglig samarbeid på tvers for å finne nye 
og bedre løsninger for enkeltmennesket 
 
-arena for utdanning av fremtidens 
helsepersonell 
 
-særlig fokus på utdannings- og 
forskningsbehovene i 
primærhelsetjenesten 
 

 Bakteppe: HelseOmsorg21, Samhandlingsreformen 



 

 

 - et internasjonalt kraftsentrum som skal skape  innovative 

helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av 

fremragende forskning og utdanning, fullverdige 

praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.  

 
 

Visjon for Helsecampus Årstadvollen 
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helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av 

fremragende forskning og utdanning, fullverdige 

praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.  
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praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.  

 
 

Visjon for Helsecampus Årstadvollen 



 

 

 - et internasjonalt kraftsentrum som skal skape  innovative 

helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av 

fremragende forskning og utdanning, fullverdige 

praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.  

 
 

Visjon for Helsecampus Årstadvollen 



 

 

 - et internasjonalt kraftsentrum som skal skape  innovative 

helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av 

fremragende forskning og utdanning, fullverdige 

praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.  

 
 

Visjon for Helsecampus Årstadvollen 



Samarbeid på tvers 



Framdrift bygging 
 

 -Tre byggetrinn, oppstart 2017 
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/107
923/byggeprosjektets-fremdriftsplan 

 
-Totalt over 35.000 kvadratmeter 
 
-Byggene vil huse tusenvis av 
forskere, studenter og fagfolk fra 
ulike miljø   
 
 



Første byggetrinn – våren 2020 
 

  
 
 

Høgskulen på Vestlandet HVL Senter for omsorgsforskning, kontorarealer 
Omsorgsteknologilaboratoriet, labarealer – arena for 
videreutdanning Teknologi i helse og omsorg  

Uni Reseach Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
Allmennmedisinsk forskningsenhet 

UiB - MED Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Bergen kommune Kontorarealer 

Fastlegekontor 
UiB - PSY Institutt for klinisk psykologi 

HEMIL-senteret 
Klinikk for nevropsykologi (KNP) ved IBMP 

 



Samarbeidsaktiviteter 
 

  
 



Tildelte samarbeidsmidler for 2018 
 

 Utlyste midler for 2018: kr. 400 000 
 
Prosjekter med minimum 3 samarbeidspartnere i 
klyngen 
 
Nytt: 7 prosjekter har fått midler for 2018, herav 3 
studentprosjekter (omtale på nettsidene snarlig!) 

 



Organisering 
 

  
 



Om gruppene 
 

 

 
 
 
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/105062/brukermedvirkning 
 

Styringsgruppen – ledernivå fra alle samarbeidspartnere.  
 
Arbeidsgruppen – ledernivå fra alle deltakende institusjoner, inkl. byggprosjekt, bruker-/faggrupper. 
Forbereder saker for behandling i styringsgruppen. 
 
Brukergruppen – representanter fra alle samarbeidspartnere i byggetrinn 1. Behandler saker som 
berører brukere ved de institusjonene som skal inn i Årstadveien 17.  
 
Nærmere informasjon:  



Studenter og utdanning 
 
 

 
-Tettere på forskningsmiljøene 
 
-Tettere på praksis i kommunen 

• Legekontor 
• Primærhelseteam 
• Studentdrevet apotek 

 
-Tettere på hverandre (UiB og HVL) 
 
-Motorer i innovasjon og entreprenørskap 
på tvers av faggrenser 



 

 

  

 
 

 Vestlandslegen 



Norway Pumps & Pipes – innovasjon på tvers av sektorer 

 

 

Fellesmøte – Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon – Regionalt 
samarbeidsorgan for utdanning, Flesland, 11. april 2018  

Thor Ole Gulsrud, PhD, Forskningssjef Helseteknologi 

 

 

 



Pumps & Pipes – etablert i Houston i 2007 

The solution to your problem may very well be in «The Other Guy’s Toolkit» 



Brønnintervensjon 

 

Liknende utfordringer – forskjellige tilnærminger 

Hjerteintervensjon 

 

Hackensack University Medical Center 

 

Schlumberger ACTive DFLO CT real-time flow measurement tool 

 



Norway Pumps & Pipes  

MNOK 5 fra HOD  NP&P oppstart februar 2016 Inspirasjon fra Houston MNOK 5 fra HOD*  

*Helse- og omsorgsdepartementet 



Norway Pumps & Pipes  

Hovedaktiviteter: 

• Åpne lunsjseminar. 
• Tematiske workshops. 
• Fremme tverrsektorielt 

samarbeid for å løse 
utfordrende problemer. 

• Økonomisk støtte til 
forprosjekt (2016 og 2017). 

• Første konferanse vil bli 
arrangert høsten 2018. 

 
 



Støtte til forprosjekter   

§ Utlysning av 1 MNOK våren 2016 og 1 MNOK høsten 2016. 

§ Støtte med inntil 200.000 NOK per forprosjekt. 

Meld. St. 27 – Industrien – 
grønnere, smartere og mer 
nyskapende, 2017. 



Vinner av University Startup World Cup 2017 – HealthTech 

Prosjekteksempel: Trykkavlastning – unngå liggesår  

Unngå liggesår og øke mobiliteten.  
 

Unngå tunge løft for helse-/pleiepersonell.
 

 
Betydelig kostnandsreduksjon for helseinstitusjoner. 

 

• Kunnskap og kompetanse om bruk av 
trykkluftautomatisering innen olje & gass anvendes i 
utviklingen av et medisinsk-teknisk produkt. 

 

 



Utfordring fra kardiolog: 

• Beregn hvor mye en gitt stenose påvirker 
oksygentilførselen til hjertet. 

Prosjekteksempel: Ikke-invasiv FFR-måling  

Prosjekt: 

• Ikke-invasiv evaluering av stenoser i 
kransarteriene basert på datamodellering og 
bildediagnostikk. 

Ikke-invasiv FFR-måling Strømningsmodell for økt oljeutvinning 



Norway Pumps & Pipes & Statoil Challenge Workshop  

• Faglig utfordring fra medisin til olje & gass og vice versa. 
• Deltakere fra Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS), IRIS og Statoil. 





Norway Pumps & Pipes 1st Annual Conference 

 

Conference theme: Cross-industry Collaborations  

• Call for abstracts - deadline June 20th 

• Explore and promote unique innovation possibilities  

      between oil & gas and medicine. 

• Share competence and challenges. 

• Highlight new solutions and innovations. 
         

 



Kontakt 

Thor Ole Gulsrud – Project Manager NP&P 
E-post: thor.ole.gulsrud@iris.no 

Telefon: (+47) 469 69 237 
 

BESØKSADRESSE 
 

IRIS – Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger 

Telefon: (+47) 51 87 50 00 
 

POSTADRESSE 
 

P.O. BOX 8046 
4068 Stavanger 

 
www.pumpsandpipes.no 



Kobling forsking, utdanning og innovasjon 

Flesland 11 april 2018/Jøril Hovland 
 





Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane 

Vår rolle og hovudmålsetjing:  
• å vere ein tilretteleggar for innovative idear og driftige menneske 

• å kommersialisere forretningsidear og forskingsresultat 
• å bidra til raskare vekst og auka verdiskaping 



Alt startar med ein GOD IDÈ,  
som må fangast og leiast gjennom  

kommersialiseringsprosessen. 



Kommersialiseringsprosessen 

Setje ressursar inn i Fase 0 og 1 for auka innovasjon og næringsutvikling ! 



Fase 0 - Innovasjonskultur 

Steg 1: Skape klima og kultur for idègenerering og til å ta risiko.  
Kultur for innovasjon; O.Amundsen og T.M Aasen NTNU  

 
Korleis? 

• Vere til stades og bli kjent/skape tillit

• Arrangere samlingar for idè-utvikling 

• Delta på Fagsamlingar 

• Arrangere og delta i konferansar 

• Bruke interne informasjons- og kommunikasjonskanalar 

• Etablere og drive idèmottaksdatabase 

• Skape og formidle suksesshistoriar 

• M.m 

 

Ting skjer i møte mellom folk. Og innovasjonen aukar når folk på tvers av kunnskap, miljø 

og kompetanse møtest. 

 

Forankring i leiing og organisasjon avgjerande for å lukkast! 

 

 

 

 

 



Fase 1 - Dealflow 

Aktivt ta tak i idèane og diskutere og vurdere potensiale for utvikling til ein 

forretningsidè, og prosess for vidare utvikling . 

 

Avklaringar:  

• Diskutere komersielle rettar, plikter, eigarskap, o.l. 

• Vurdere potensielle marknader 

• institusjonen si interessert for å ta idèen vidare 

 

 

 

Viss JA, gå til Fase 2 og inn i økosystemet for kommersialiseringsprosessen. 

 



Kunnskapsparken 
i Sogn og 
Fjordane 

FoU-miljø 

Kapital 
miljø 

Klynger 

Andre 
innovasjons

-selskap 

Næringsliv 

Offentlige 
aktørar 

Økosystem 



Gode eksempel KPSF/HF 

Norse, MR-korga, Puste app, Smertepumpe 

+ + 



Takk for meg! 

? 



STUDENTENTREPRENØRSKAP  
 
INNOVASJON SOM DEL AV 
PRAKSISOPPHOLD/HOSPITANT  

 
M A RT H E  H A M M E R  
L E I A R  FAG S E N T E R  F O R  I N N OVA S J O N  



    

  



    

  

INNOVASJON – KVA ER DET? 

Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) 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 økonomisk verdier’. 

Nasjonal helse og sykehusplan 2015-2016 

Variantar av denne er den mest brukte.  

Innovasjon Norge benytter også denne som grunnlag  

Difi 
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v Felles samarbeid mellom universitet- og 

høgskulane og sjukehusa på Vestlandet i 

oppbygging og eigarskap til TTO-kontora.  



Morgondagens medarbeiarar 

• Nyskaping og utvikling av tenestene krev kompetanse 

innan forbetring, innovasjon og grunnleggande 

forskingsmetodikk.  

• Dei gode fagfolka, den gode klinikar, er ein berebjelke i 

arbeidet med å skape pasientane si helseteneste. For å 

lukkast i åra som kjem, må vi rekruttere, utvikle og 

behalde dyktige, engasjerte og involverte medarbeidarar 

 



STUDENTANE OG 
UTDANNINGA 



DISKUSJON 



• Hvordan kan sykehusene i samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene ta i bruk studenter og hospitanter 

til å få inn forslag til forbedring av helsetjenestetilbudet?   

• Kan utdanningsinstitusjonene forberede studenter som skal 

ut i praksis på at det er ønskelig med en tilbakemelding på 

forbedringspunkter i helseforetakene? Kan det lages et 

system hvor studentene får en henvendelse gjennom et egnet 

medium i forkant av sin praksisperiode, med påminnelse 

underveis og med system for innmelding av 

forbedringsforslag? 

• Finnes det egnede systemer som kan systematisere dette, et 

idemottak lik det i Helse Vest slik at man velde ut noen 

forslag som følges opp videre? 



IDEMOTTAKET.NO 
INNOVASJON@HELSE-BERGEN.NO 


