
Forsknings- og innovasjonsverksted
Dato: 27. august 2019 Sted: Statens Hus Steinkjer, Strandveien 38

Mandag 26. august - Forprogram, FOUI-kontaktene og arrangørene

Tirsdag 27. august - Forsknings- og innovasjonsverksted

   17:00 Avgang Quality Hotell Grand til Innocamp Steinkjer v. Nord Universitet Velkommen og bli kjent!
   Hvordan arbeider Steinkjer kommune med forskning og innovasjon? En smakebit av universitetskommunearbeidet v. FoUI-kontakt Grete Waaseth, Steinkjer kommune
   Innocamp Steinkjer, konseptet og omvisning i lokalene v. Joar Nyborg 19.00 Middag på Quality Hotell Grand 

   08:30 Kaffe og noe å bite i
   09:00 Velkommen
 v. arrangørene - Marit Moe, KS Trøndelag
   09:10 Forskning og innovasjon i kommunal sektor 
 v. Idun Lyngstad - Norges forskningsråd
   09:30 Canvas-metodikken 
 v. Dag Oppen Berntsen - Norges forskningsråd
   09:50 Samskapte løsninger - hvorfor det er 
 nødvendig og hva det kan bety. 
 Perspektiver fra KS v. Henrik Finsrud - KS

10:10 Beinstrekk
10.20 Løsning for fjordkryssing - Prosjekt Jøa t’land 24/7 
 v. Harald Overrein - Trøndelag fylkeskommune
10:30 Forskning og innovasjon i kommunal sektor i Trøndelag 
 v. Kirsten Indgjerd Værdal - Trøndelag fylkeskommune
10:50 Spørsmål til innleggene
11:10 Lunsj

12:00 - 14:00 Parallelle sesjoner 
Formålet med parallellsesjonene er at deltakerne 
kan ta med ”til torgs” prosjektideer eller erfaringer
 til drøfting og mulig veier videre til å utvikle 
forsknings- og utviklingsprosjekter.
Hver enkelt parallellsesjon/verksted vil innledningsvis 
bli belyst med noen eksempler. 
Canvasmetoden vil anvendes på tematikken 
”helhetlige pasientforløp”.
Sven Samuelsen, Dag Oppen Berntsen og Idun 
Lyngstad, Norges forskningsråd, bidrar på sesjonene. 

   14:00 Plenumsdiskusjon; oppsummering av de parallelle sesjonene 

   14:30 Forskning-, og innovasjon i en ny kommune; v. Emil Raaen, prosjektleder Nye Ørland kommune

Sesjonen ledes av Hilde Sætertrø, prosjektleder 
Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hva er fremtidsrettede bygg? Hvordan kan vi 
tenke nytt og iverksette nye måter og løsninger i 
byggeprosjekter? 

To eksempler fra trønderske kommuner:

a) Øverhagaen Bo, helse og velferdssenter v. Dag 
Øyen, Røros kommune

b) Orkdal Folkehelsesenter v. John Anders Elv-
rum, Orkdal kommune

Sesjonen ledes av Thea Kveinå, Fylkesmannen. 

Helhetlig pasientforløp er en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av pasientens 
kontakt med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode. 
Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp er:
Kontinuitet – tjenestene henger sammen gjennom god samhandling – tjenestene 
virker sammen/er koordinerte.
Samarbeid – to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar 
over tid.
Sømløshet – smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid. 
Pasientsentrert – pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming av tiltak.
Informasjonsdrevet - fremdriften i forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opp-
lysninger om pasientens tilstand og behov
To eksempler fra trønderske kommuner:
a) Livskvalitet og samhandling med GårdsPensjonat v. Kjersti Heggdal Grimstad og 
Ida Stene Tangstad, Maurtuva Vekstgård og Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og 
Utvikling
b) Min medisin – medisinering av hjemmeboende v. Marianne Næsland Formanek, 
Trondheim kommune og Kristine Holbø, SINTEF

Sesjonen ledes av Kristian Mjøen, 
Trondheim kommune 
Kommune 3.0 tar utgangspunkt i hva kommunen 
skal være. Oppgavene er mange og store, ressursene 
er knappe. Begrepet innebærer at kommunen og de 
ansatte, de profesjonelle og innbyggerne, legger sine 
ressurser sammen for å finne felles løsninger; såkalt 
samskaping. Skanderborg midt på Jylland i Danmark 
er blitt et utstillingsvindu for arbeidet med kommune 
3.0. Det begynner også å bli noen eksempel i Norge.
To eksempler fra trønderske kommuner:
a) Bylab-prosjektet i Steinkjer og Levanger, v. Grete 
Waaseth, Steinkjer kommune og Tove Nordgaard, 
Levanger kommune
b) “Stein, saks, papir”- ny strategi for sterkere barne-
fellesskap v. Ella Ingdal, Trondheim kommune

1) Innovative og bærekraftige bygg
    

2) Helhetlige pasientforløp 3) Kommune 3.0
    - nye former for medvikning og samskaping


