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Institutt for helsevitenskap i Gjøvik: 
 

• Ca. 90 ansatte fordelt på: Seksjon for sykepleie, 
Seksjon for helse, teknologi og samfunn, og Senter 
for omsorgsforskning 

• Utdanning: Mange helsefagutdanning; bachelor, 
master og videreutdanninger 

• Forskning; pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, 
gerontologi, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, 
helse- og omsorgstjenesteforskning, 
utdanningskvalitet, tjenesteinnovasjon og 
velferdsteknologi 

• Samarbeider med Høgskolen i Innlandet om Nasjonal 
innovasjonsskole for kommunesektoren  

 





INNOVASJON 

1) skape noe nytt  

 

2) utvikle det nye slik at det gir en kvalitativ forandring i 

en gitt kontekst  
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UNDERSTREKING: 

• Innovasjon en tenkemåte – ikke en teknikk 

• Det begynner med innovasjonsspørsmålet 

• Innovasjon er et middel, ikke et mål 

• Innovasjon er alltid motstrøms 

• Kriseforståelse 



TJENESTEINNOVASJON – HVA ER SPESIELT 
MED DET? 

   

• En vare er ferdigprodusert hos leverandøren 

(selgeren). Mens tjenesten samproduseres med 

brukeren 

 

• Brukeren vil være samprodusent og med på å skape 

verdien på tjenesten 

 



 SAMARBEIDSDREVET INNOVASJON 

Samarbeidsdrevet innovasjon= Samarbeid mellom 

forskjellige aktører fra forskjellige profesjoner, 

organisasjoner og organisasjonsnivåer 

 

• Nyere studier: innovasjonskapasiteten i offentlig sektor har 

økt som følge av samarbeidsdrevet innovasjon 

 

  – Men fortsatt finnes en del utfordringer som må 

 overvinnes 

 

 
 ( Aagård, Sørensen &Torfing  2013, Hartley 2005, Sørensen& Torfing 2011, Torfing &Triantafillou 

2016) 
 



…Må tørre å ta sjanser 



…Vi må tro på oss sjøl… 



…og være forberedt på overaskelser… 





…Må arbeide i team… 



SILOSYNDROMET 



 SILO MED MULIGHETER FOR KOMPETANSEUTVIKLING 



INNOVATIVE AVSKAFFELSER 

• Skal en begynne med noe nytt, må en også slutte med 

noe 

• Hva har dere mest ønsker om å slutte med? 

• Tidstyver må tas 

• Men hvem er de? 



MULIGHETER FOR SAMARBEID 

• Kombinerte stillinger mellom praksissted (kommune- og 
spesialisthelsetjeneste), både innen utdanning og forskning. 
Dette for å få en sterkere binding mellom utdanning, praksis 
og forskning  

 

• Studieprogramråd for hvert studieprogram hvor praksisfeltet 
– kommunene – også skal være representert. Intensjonen er 
at praksisfeltet skal ha sterke innflytelse på fagplanen i de 
ulike studiene slik at vi svarer til vårt samfunnsbehov med 
tanke på framtidig kompetansebehov  

 

• Samarbeidsmidler i NTNU 
 

 

 



Samarbeidsmidler: Mål og hensikt 

• NTNU i Gjøvik lyser ut midler til samarbeidsprosjekter 

mellom universitetet og samarbeidende praksissteder 

• Hensikt: fremme samarbeid mellom universitetet og 

samarbeidende praksisstedene i helseforetaket og 

kommunehelsetjenesten 

• Prosjektene skal bidra til å styrke praksisundervisningen, 

yrkesutøvelsen og øke kvaliteten på utdanningene innen 

Bachelor i sykepleie, Bachelor i ergoterapi, Bachelor i 

radiografi og Videreutdanning i anestesi-, intensiv og 

operasjonssykepleie. 

 



Søknadsfrister 
 

1. april 2017, frist for støtte til utvikling av prosjektsøknad (inntil 
10 000 kr) 

 

1. oktober 2017, frist for søknad om samarbeidsprosjekt (inntil 
100 000 kr) 

 

Kontaktpersoner: siv.nordhagen@ntnu.no  og kristin.haugen@ntnu.no 
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Flere samarbeidsmuligheter… 

• Senter for omsorgsforskning, Øst 
https://www.omsorgsforskning.no/  

 

• Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester 
(USHT) http://www.utviklingssenter.no/  

 

• Fagdager, skriveseminarer   

• Lokalt innovasjonsarbeid 

 

•  Hva trenger dere? 
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Takk for oppmerksomheten  


