
A centre for research-based 
innovation (SFI) 

Teknologi og tjeneste  
hånd i hånd inn i fremtiden! 

Senterdirektør professor Kari J Kværner 



Det er mulig å lære å høre 



Fra forskning… 



…til  ny virkelighet 

Cochlear implant system (Cowan, 2007) 

https://www.youtube.com/watch?v=HTzTt1VnHRM


Endringer skjer nesten uten at vi merker det 



Endringsresistens og et paradoks? 



Spread is the new innovation 
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C3 fokusområder 

       Barn, voksen og eldre i sykehus hjemme 

       Mental helse med nye øyne 

       Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov 

       Sikker og lett tilgjengelig IKT 

        Jeg kan gjøre mer selv 
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STATUS PROSJEKTER  i  Senter for fremtidig helse (C3) 

Utvikling av fremtidens 
seniorsenter 

Utvikle veiledningstjenester for 
velferdsteknologi- og 

boligspørsmål for 60+.  
Gi yngre eldre aktivt forhold til 
egen alderdom; velge boform 

med velferdsteknologi og 
redusere behov for helse og 

omsorgstjenester.  

Neste generasjon 
nøkkelfrie låser 

Hjemmetjenesten har behov 
for nøkkelfrie låser. 

Logistikken rundt fysiske låser 
er i dag er tidkrevende og lite 

fleksibel. Ny løsning vil 
frigjøre tid, øke sikkerheten 

og skape trygghet. 
Kartlegging av organisatorisk 
utvikling og effektsendringer. 

  «Vel hjem» 
brukersentrerte tjenester 

for den multisyke 
pasienten 

Legge til rette for samspill 
mellom sykehus, fastlege og 

kommune. Gjennom 
brukermedvirkning identifisere 

og validere nye verktøy og 
samarbeidsformer. 

 App i pasientoppfølging 
«Hjelp meg, det haster!» 
Digitale verktøy som integrert del 

av pasientbehandlingen ved 
alvorlig psykisk sykdom. 



STATUS PROSJEKTER  i  Senter for fremtidig helse (C3) 

Medicloud – moderne plattform 
for tjenesteinnovasjoner  

i helse 
Skybasert rammeverk, basert på åpen 

innovasjon. Helsepersonell kan utvikle og 
teste ut funksjonalitet i nye tjenester uten 

store investeringer.  
(Lettvekts-IKT) 

IT arkitektur basert på globale 
standarder 

IKT infrastruktur for å gjøre 
informasjonsoverføring av systemdata fra ulike 

kilder mulig. Testarena og mulig 
konsekvensanalyser.     

(Tungvekts-IKT).  
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Forsknings- og akseleratorprosjekter 
Nøkkel til suksess:  
Forskningsprosjekter over 3 år,  
Akseleratorprogrammer i intensive intervaller 

Beskrive nytteverdi av 
innovasjonsindeks i tidlig fase 
– for den enkelte bruker og 
samlet for helsetjenesten. 

WP10/11 
Hospital HTA & 

Innovasjonsindeks 
OUS/NIFU 







Den fjerde industrielle revolusjon – internet of things (IoT) 



Den neste Bill Gates vil ikke bygge et 
operativsystem, den neste Larry Page eller 
Sergey Brink ikke en Google søkemotor.  
 
Computere er komplementære for mennesker, 
ikke substitutter.  

Man-machine symbiose 



Hvem eier behovet?  

Fra kuvøse til varmepose  
 
 
 

School 



 
 

Moving from «Sick-care» to Health-care 
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Selvdiagnostikk og 3D-printing 



Familien som en viktig ressurs 

Kilde: Kaiser 
Permanente 





Hva med det beste fra andre sektorer? 



Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på 

Kvinnsland-utvalget 
skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. 
 
Regjeringen oppnevnt 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan 
det statlige eierskapet til spesialist-helsetjenesten kan 
organiseres.  
 
Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.  
 




