
Velkommen til 
søkerworkshop 

Pilot Helse:

Sårbare barn og 
unge



Vi gjør 
oppmerksom på 
at webinaret blir 
tatt opp og lagt 

ut på våre 
nettsider



• Innledning og bakgrunn v/ Norwegian Smart Care Cluster

• Grasp the future! v/ Ingvald Grindheim, CEO Grasp

• Hvilke behov ser BUP og spesialisthelsetjenesten når behandlingskøene vokser? v/ Liv Kleve

• Er barne og ungdomspsykiatrien i krise? Hvilken medisin trenger overlegene? v/ Paul Joachim Thorsen

• Hvordan utvikle velferdsteknologi  i kommunene for barn og unge med særskilte behov? v/ Gro Helen Dyrdal 
Løvik

• Hvordan kan innovasjonsbølgene i helsetjenesten treffe neste generasjon? v/ Dagfinn Halseth

• Hvilke system trenger beslutningstakere for  å iverksette tidlig innsats for barn og unge? v/ Torleif Frotjold

• Case presentasjon fra These Ways, v/ Christian Leon

• Spørsmål og svar, veien videre og presentasjon av prosjektleder forprosjekt: Sårbare barn og unge v/ Kari 
Øritsland og Øyvind Grimsgård

Program



Spørsmål underveis?

• hold mikrofonen dempet
• ha gjerne kamera på



VISJON

Generating impact through Smart Care solutions

Akademia 
& Forskning

Grundere

Kapital

Bedrifter Myndigheter

Nasjonal klynge med over 230 
medlemmer og samarbeidspartnere.

170+ bedrifter fra hele landet.

Nettverk

Samhandling

Kunnskap 

ArenaPro status i det nasjonale 
klyngeprogrammet, og sølvsertifisert i 
henhold til europeisk klyngestandard



Et hav av gode løsninger

smartcarecluster.no



pilothelse@forskningsradet.no

PILOT HELSE 

Kilde: Renate Simonsen, Forskningsrådet. Intro webinar om Pilot Helse 14.01.2021
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Verdiskaping i 
norsk 

helsenæring

Bærekraftig 
norsk 

helsetjeneste

Bedre og mer 
effektive 

helsetjenester

Nytte for 
pasienter/ 
brukere/
ansatte

Kultur for 
innovasjon

og 
samarbeid 

Referanse-
kunde for 

internasjonalt 
marked

Økt kunde-
og markeds-

forståelse

Konkurranse-
dyktig norsk 
helsenæring

Hva skal Pilot Helse bidra til?

Kilde: Renate Simonsen, Forskningsrådet. Intro webinar om Pilot Helse 14.01.2021



Desember 2020 Januar 2021
Februar 

2021
Mars 2021 April 2021 Mai 2021 Juni 2021 Juli 2021

August 
2021

September 
2021

Oktober 
2021

November 
2021

Desember 
2021

Januar 2022

Foreløpig tidslinje første utlysning

Forprosjekter løper

Utlysning        
forprosjekt 
lagt ut og 
åpen for 
søknader

Utlysning        
hovedprosjekt 

legges ut

Workshop for 
hoved-

utlysning

Siste frist 
forprosjekt 

5. mai 

Søker 
workshops 
og webinar

Søknadsbehandling 
forprosjekter

Søknadsbehandling 
hovedprosjekter

Oppstart 
hoved-

prosjekt

Vedtak 
hoved-

prosjekt

Søknadsfrist 
hovedprosjekt 
15. september

Kilde: Renate Simonsen, Forskningsrådet. Intro webinar om Pilot Helse 14.01.2021



Praktisk informasjon

Utlysning om forprosjekter med løpende frist er åpen
(stenger 5. mai)

✓ Forskningsorganisasjoner, offentlige virksomheter, 
bedrifter og brukerorganisasjoner.

✓ 100-300.000 NOK per prosjekt, 8 mill NOK tilgjengelig
totalt

Utlysningen om hovedprosjekt legges ut mai 2021

✓ Virksomheter i offentlig sektor og bedrifter.

✓ 10-25 mill. NOK per prosjekt. Inntil 100 mill. NOK totalt.

✓ Søknadsfrist 15. September

Mer informasjon:

✓ Hjemmeside: www.pilothelse.no

✓ Kontakt: Pilothelse@forskningsradet.no

Kilde: Renate Simonsen, Forskningsrådet. Intro webinar om Pilot Helse 14.01.2021

Løsninger fra 
norsk 

helsenæring

Behov i 
norsk 

helsetjeneste
Pilot H

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/forprosjekter-til-pilot-helse/
http://www.pilothelse.no/
mailto:Pilothelse@forskningsradet.no


SmartCare

PILOT HELSE
Søkerworkshop 24.3



Mobilisering til Pilot Helse

SmartCare - digitale helseløsninger for det som skjer 
mellom bruker-pasient i hjem og kommune/sykehus.

Forprosjektets mål og leveranse:
• Mål og ambisjoner
• Søkerkonsortium, også brukere og interessenter
• Verdikjedeanalyse – OFP,  hvordan fjerne flaskehalser 
• Verdiskapingspotensiale – skalering og 

internasjonalisering
• Utnyttelse av eksisterende infrastruktur for forsknings-

og innovasjon

SmartCare



Mobilisering til Pilot Helse

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-23
1. Brukeren først
2. Gode analyser
3. Digitalt førstevalg
4. Effekt helt ut

Prioriterte pasientgrupper
• Psykiske lidelser
• Flere kroniske sykdommer
• Barn og unge
• Eldre med sammensatte behov

SmartCare + målbilde i nasjonal Helse og Sykehusplan  



Mobilisering til Pilot Helse

KS– Partnerskap for radikal innovasjon
1. Ungt utenforskap – skole og arbeidsliv
2. Den demografiske utviklingen - flere 

pleietrengende eldre

Samfunnsfloker
• Sammensatte problemer
• Lar seg ikke løse på tradisjonelt vis
• Samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og 

forvaltningsnivåer
• Partnerskapsmodeller

SmartCare +partnerskap for radikal innovasjon

Tilnærming og metode:
Systemorientert designmetodikk

Ressurspersoner i Stavanger: Therese Sivertsen 
(kjerneteam) Per Kristian Vareide ( Medlem i 
rådet)



Mobilisering til Pilot Helse

Satsingen skal bidra til samarbeid mellom det offentlige og det private, og gi risikoavlastning for deltagerne i 
en prosjektutvikling. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og 

kunne rette seg mot et internasjonalt marked. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste 
prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger. Innovasjonsløpene skal være basert på 
behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.

Forprosjekt:
• Støttegrense 100 000 - 300 000,-, varighet 2-6 mnd
Hovedprosjekt:
• Treårig hovedprosjekt
• Støttegrense 10-25 mill
• Søknadsfrist 15.sept.

SmartCare



TREND: Flere sykehus varsler om opptil 20% økning i innleggelse i barnepsykiatrien, ventelistene øker, og personell i 
skolehelsetjenesten på skoler blir omdisponert for å håndtere covidepedemien. Kommunesammenslåing har redusert i 
kutt i oppvekstsektoren. Pårørende fortviler.

BEHOV: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i 
tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.

Pasienten hjemme

Digital samhandling

Behandling og pleieTrygghet og sikkerhet

Hjelpemidler Sosial kontakt

Livstil og rehabilitering

Smarthus

Spesialiserte 
underleverandører

1: Digitale mestring og selvhjelpsverktøy for 
barn og ungdom

2: Digital rådgivingstjeneste for pårørende

3: Koordinert innsats barn og unge 

4: Digital tjeneste for samhandling , diagnostisering og 
behandling av unge pasienter

«FORSLAG TIL PROOF OF CONCEPTS»

Sårbare barn og ungdom  



Behandling og pleieTrygghet og sikkerhet

Hjelpemidler Sosial kontakt

Livstil og rehabilitering

Smarthus

Spesialiserte 
underleverandører

Sårbare barn og ungdom  

BUP Helse Bergen

BUP+kommuner i Helse Fonna
Barn og unges helsetjeneste

BUP+kommuner i Helse Vest
Barn og unges helsetjenester

Styret i NBUPF
Norsk Barne og ungdomspsykiatriske 

forening

eHelse Vestland
omsorgsteknologi for barn og ungdom

33 kommuner+Helse VEST RHF

Kommunenes Sentralforbund
Radikal innovasjon – ungt utenforskap

Helse Vest IKT
Bruk av syntetiske data i barne og 

ungdomspsykiatri

Plattformselskap
Teraputportal

BUPér i Helse Midt Norge
Forskningsprosjekt: Iddeas

Bergen Kommune
Etat for familie og barn

Finmark Sykehus
Digitale klinikker

Spillselskap
Games beyond entertainment

/gamification

Designselskap
Tjenestedesign

Norwegian Smart Care Lab
Verifisering 

VR-teknologi
Opplevelsesdimensjonen



Søker workshop onsdag 24.mars

Tid Agenda Hvem

13.00 Velkommen – hvorfor mobiliserer NSCC til Pilot Helse? Therese  Oppegaard

13.10 Kort om bakgrunn for søkerworkshop Kari Øritsland

13.20 Grasp the future! Ingvar Grindheim

13.30 BUP i krise ? Hvilken medisin trenger hjelperne? Paul Joachim Thorsen

13.40 Hvilke behov ser spesialisthelsetjenesten i møte med pårørende? Liv Kleve

13.50 Har kommunene velferdsteknologi for barn og unge med særskilte behov? Gro Helene D. Løvik

14.00 Hvordan kan innovasjonsbølgene  i helsetjenesten treffe neste generasjon? Dagfinn Halseth

14.10 Tiltak på flere nivå – hvordan holde oversikt over tiltak og effekter? Torleif Frodtjold

14.20 Hvordan kan tjenestedesign kurere søvnløshet hos små barn? Christian L. Christiansen

14.30 Spørsmål og kommentarer Alle

14.45 Veien videre, prosess og roller – prosjektleder for forprosjekt «sårbare barn og unge» Øyvind Grimsgård

15.55 Oppsummering og takk for i dag! Therese Oppegard

Formål: Samle interessenter i søkerkonsortium, få innsikt i tjenestebehov, prosess og premisser for søknad



Behandling og pleieTrygghet og sikkerhet

Hjelpemidler Sosial kontakt

Livstil og rehabilitering

Smarthus

Spesialiserte 
underleverandører

Videre fremdrift og milepæler

Tid Agenda Hvem

7. april Matchmaking –1 slides, 2 min presentasjon Alle

14. april Konsortiedannelse – etablere samarbeid,
Intensjonsavtaler og egeninnsats i forprosjekt

Kun Inviterte deltakere

21. april Gjennomgang av søknad til forprosjekt Prosjektleder

27. april Innsendelse av søknad til forprosjekt Prosjektleder

5.5. mai Løpende søknadsfrist – siste innleveringsdag

Formål: Velge ut det beste søkerkonsortiet. 
Nødvendige avklaringer i forkant: Ressurser, interesse, hvem er kunden og mulighet for kommersiell rute



Takk for deltakelsen!

Vi håper å se deg igjen!

Følg oss på sosiale medier

Abonner på vårt nyhetsbrev, og se vår 
nettside for kommende arrangementer

Pilot Helse: 
Desentraliserte 

kliniske 
studier i Norge

08.04 kl. 14 – 16

https://www.lmi.no/kurs-
arrangement/pilot-helse-

desentraliserte-kliniske-studier-i-
norge/

https://www.lmi.no/kurs-arrangement/pilot-helse-desentraliserte-kliniske-studier-i-norge/

