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Hva er 
innovasjon?





N3

Nytt Nyttig Nyttiggjort

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/innovasjonsverktoy/
n3-nytt-nyttig-nyttiggjort/



Nytt

Nyttig

Nyttiggjort

«Kan ideen defineres som noe nytt?»

«Har ideen verdi innenfor nyttekategoriene?»

«Er det dokumentert at ideen er implementert?»
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Nyttevurdering- Pasienttilfredshet- Ansattilfredshet- Kvalitet- Effektivitet- Inntekter- Kostnader



Hva er tjeneste-
innovasjon?





Tjeneste-
innovasjoner 
innen helse?
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Still in controll c3 ahus



Hvordan jobbe 
med tjeneste-
innovasjon?



Å møte 
brukernes 
behov



Intervju
Observasjon
Brukertesting
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INTERVJUOBSERVASJONBRUKERTESTING

http://vimeo.com/159469085


Brukerreise



https://vimeo.com/276194591


Øvelse/
brukertesting 
Den gode samtalen





Implementering av 
kunnskap 
gjennom felles 
erkjennelse



Implementering av 
kunnskap 
gjennom kultur for 
innovasjon



KULTUR FOR INNOVASJON – 7 DIMENSJONER

Kilde: Å skape en kultur for innovasjon 
– En guide for ledere, NHS. 



Hvordan er vår kultur 
for innovasjon?



Implementering av 
kunnskap 
gjennom pasientforløp





Front stage
Back stage
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"Front stage" and "back stage" are concepts within sociology that refer to different modes of behavior that we engage in every day. Developed by Erving Goffman, they form part of the dramaturgical perspective within sociology that uses the metaphor of the theater to explain social interaction.Et av Goffmans mest kjente bidrag er den såkalte «dramaturgiske metaforen» på samfunnet, hvor han beskriver sosialt liv utspilt som roller på en teaterscene. Fra denne metaforen er begrepene «frontstage» og «backstage» kjente, som Goffman blant annet eksemplifiserer fra restaurantverden: En servitør vil spille en helt annet rolle (frontstage) i sin kommunikasjon med gjestene enn den hun/han spiller i kommunikasjon med kokkene på kjøkkenet (backstage). 







Regler for workshop



Kahoot



Når jeg ber deg lytte til meg
Og du begynner å gi meg råd
Har du ikke gjort det jeg ba deg om



Når jeg ber deg lytte til meg 
Og du begynner å fortelle meg
Hvorfor jeg ikke burde føle slik
Tråkker du på mine følelser



Når jeg ber deg lytte til meg
Og du synes du må gjøre noe
For å løse mine problemer
Har du svikta meg
Så rart det enn kan virke



Så vær så snill
Bare lytt og hør på meg
Og hvis du vil snakke
Så vent noen minutter på din tur
Og jeg lover at jeg skal lytte til deg

Ralph Roughton



Mål for gruppearbeidet

• - Øke forståelsen for hverandre og hvordan vi jobber i 
kommune og sykehus

• - Identifisere sårbare punkter og forslag til forbedringer i det 
palliative forløpet

• - Lage forslag til hvordan ressurssykepleiere kan brukes
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Speed dateingGruppeleder oppg 1, oppg 2, oppg 3 og oppg 4OrdstyrerSkriveansvarligRegelryterViktigper – til speed dating2 stk Presentere



Case

Pasient
• Kvinne
• 47 år
• Brystkreft
• Barnehagepedagog
• 100 % sykemeldt

Pårørende
• Barn 14 år / 17 år
• Venninne
• Fraskilt mann
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Hva føler de, hva spør de om, hvilke behov har de, hva gjøre de, hvor er kontaktpunktete
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