
Fremtidens pasientrom 

Levanger 13. mars

https://www.youtube.com/watch?v=VePHPymCy2U






Innovasjonsstrategi

Konkrete mål i kommende periode

 I 2022 har HNT utviklet en kultur for innovasjon hvor 
innovasjon er godt forankret som en lederoppgave

 I 2020 har HNT med innovasjonsklinikken etablert et 
«testbed» for utvikling og testing av ny teknologi og 
tjenester

 I 2022 har HNT en innovasjonsportefølje med god 
fordeling av prosjekter på forbedring av eksisterende 
tjenester og utvikling av nye tjenester.  

 I 2022 skal HNT være det beste lokalsykehuset på 
innovasjon i Norge målt i henhold til nasjonale 
innovasjonsindikatorer



Mål 

Etablere en testarena for forskning og utvikling av teknologi og 
nye arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Dette skal bidra til 
å øke pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenesten til 
pasientene samt effektivisere arbeidsdagen til helsepersonell i 
sykehusene



Hva ønsker vi å oppnå? 

 Økt tidsbruk på pasientbehandling

 Økt pasientsikkerhet ved bruk av sanntidsmålinger

 Økt kompetanse på Innovasjon og teknologi

 Prediksjon og analyse av hendelser

 Kartlegging og rasjonalisering av arbeidsprosesser

 Unngå dobbelt og trippelarbeid

 Økt attraktivitet og omdømme  rekrutteringsgevinster

 Stimulere medarbeidere til å tenke nytt



Hovedaktiviteter

Konkretisere 
problemstillinger 

i avdelinger
IKT infrastruktur

Avtaleverk og 
rammeverk for 

samarbeid 



Partnere



Organisering

Prosjekteier
Klinikk for medisin og 

rehabilitering

Prosjektleder

Delprosjekt IKT 
infrastruktur

Styringsgruppe

Delprosjekt Levanger
Medisin H

Referansegruppe

Delprosjekt 
administrativ 
infrastruktur

Delprosjekt Namsos
Medisin H4



Mode Sensors som case

Hvor stor blir den 
interne 

arbeidsbelastning?

Hvem vår interne 
prosjektleder? Skal prosjektet innom 

DAC i 
forskningsavdelingen? 

Hva med godkjenning 
av medisinteknisk 

utstyr når det er under 
utvikling? 

Hvilke rettigheter har 
Helse Nord-Trøndelag 
når produktet er ferdig 

utviklet? 
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• Samtykke påkrevd for sekundærformål
• Eget «internt» datalager for sekundærformål
• Eget «internt» datalager for rådata per sensor
• Sanntidsinformasjon er målsetning for primærformål



Fremtidens pasientrom - en virtuell 
testarena for  konkurransekraft og 
fremragende helsetjenester


