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Oslo universitetssykehus (OUS)- organisasjonskart

Innovasjons-
seksjonen

Idépoliklinikken



EN dag på sykehuset

• 3.300 pasienter behandles

• 380 ambulanseoppdrag 

• 1.800 pasienttransporter 

• 2.000 portøroppdrag

• 26 barn fødes

• 55 millioner kroner i budsjett

• 15.000 mennesker er på jobb

• 2.160 middager serveres

• 15 tonn sengetøy og uniformer vaskes

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for 
6 bydeler, områdesykehus for 12 bydeler, 
regionsykehus for Øst- og Sørlandet og nasjonalt 
sykehus innen spesielle områder for hele landet.



Hvordan møter vi morgendagens 
behov for helsetjenester?

Globale helseutfordringer  
Økende helseutgifter, aldrende 

befolkning, flere kronisk syke og 
økte forventinger til nye 

helsetjenester.



I N N O V A S J O N
Nytt, nyttig og nyttiggjort

«Barriere: Innovasjonsprosesser er alltid 
forbundet med usikkerhet og forutsetter 
derfor risikovillighet.»

«Innovasjon er et begrep for forandring, 
men bare forandring som skaper 
merverdi.»



De store endringene som skjer 
som vi ikke merker før de er der

Magesår: 
fra kniv til tablett

Å vaske hender i sykehus



Innovasjons
-kultur

Handlingsplan 
2013-2014

Innovasjons-
strategi 2011

Innovasjonskontakter i 
alle klinikkene

Innovasjonsutvalg

Idépoliklinikken
KONKURRANSE
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1. Hvordan samle oss rundt det brukeren 
trenger?
«Helsami2025» = Den gode 
dagen for kronikeren og å kunne 
forebygge selv

2. Infrastruktur – hvordan kopler vi oss 
sammen? (IKT)

3. Innføre gode innovasjonsløsninger og 
«spre det glade budskap» 
(unngå not invented here-syndromet)

Hovedutfordringer

http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/digitalAssets/22/22588_gretheandersen-telekatbruger.jpg


NYTT Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI)! 
Samarbeidspartnere:



Foto: Oslo universitetssykehus



Idépoliklinikken – din idé gir verdi!

Avansert hjemmesykehus for barn
Bakgrunn/Utfordring: 
Avansert Hjemmesykehus ble 
etablert i 2008 grunnet 
betydelig vekst i antall barn i 
Oslo området sammen med 
kravet om å frigjøre 
sykehussenger i den 
overbelastete barneklinikken 
på Oslo universitetssykehus.

Innovasjonen: 
Ved hjelp av mobile team vil 
barn i aldersgruppen 0-18 år  
kunne få tilbud om å motta 
sykehusbaserte behandlinger i 
hjemmet fremfor poliklinikk og 
innleggelse på sykehuset. De 
mobile teamene vil først og 
fremst bestå av barne-
sykepleiere utstyrt med 
teknologi som gir tilgang til 
pasientjournaler samt

kommunikasjonsutstyr for å 
kontakte en lege stasjonert på 
sykehuset etter behov
utredningsinstrument for barn og 
unge.
Det er ikke blitt dokumentert noe 
forandring i kvaliteten på 
behandlingen ved sykehusbaserte 
behandlinger i hjemmet. De 
økonomiske aspektene ved 
innovasjonen viser grunnlag til 
betydelige kostnadsbesparelser 
ved implementering. 
Idépoliklinikken anser 
innovasjonen som forsvarlig og 
kostnadseffektiv og anbefaler at 
tjenesten trappes opp til å omfatte 
flere årsverk og 24-timers 
åpningstider. Det kan i tillegg være 
fornuftig å teste ut løsningen på 
andre pasientgrupper.



Mot en enhetlig helsetjeneste

Sykehus-begrepet er i stadig 
endring. 

Pasienten kan mer og har klare 
ønsker. Forebyggende helse og 
egen-monitorering kan foretas på 
eget initiativ, eller i samspill med 
sykehus/fastlege

Foto: Aalborg universitetssykehus
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Foto: Oslo universitetssykehus

Hovedmål er at RETT pasient får 
RETT behandling til RETT tid. 



Skape morgendagens helsetjenester 
sammen med brukerne og næringslivet



Idépoliklinikken

•www.idepoliklinikken.no og idepoliklinikken@ous-hf.no

•www.inven2.com

•Facebook: www.facebook.com/IdepoliklinikkenOUS

•Twitter: @Idepoliklinikk

•Vimeo: http://vimeo.com/idepoliklinikken

•Blogg: http://idepoliklinikken.blogspot.no
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