Jurybegrunnelse Innovasjoncamp 2017
Finalister:
Bord 2 – Fra fri flyt til trygg flyt
Denne gruppen har truffet en reell byll som helsevesenet virkelig trenger en løsning på.
Juryen mener at flytforslaget treffer utfordringsbildet veldig godt, og at løsningen er ganske avgrenset,
og ikke så langt fra å kunne modellere utførelsen.
En slik løsning tvinger partene til å snakke sammen, og det er bra.
Juryen oppfordrer likevel gruppen til å spisse løsningen mer – kanskje trenger for eksempel ikke taxien å
være en del av det, og kanskje skal pårørende aktiveres mer.
Det kan bli en veldig dyr løsning hvis hver pasient skal ha taxi.
Det som er nytt er at pasienten kobles på selv, og at pårørende også gjør det. Mye av det andre finnes
allerede, og er en utvidelse av eksisterende konsept.
Kan også tenke seg at det er basert på en interaktiv forespørsel fra brukeren selv der og da.
Hvordan skal app’ene driftes? En del av problemstillingen med PLO er at man må vente på svarene. Vil
man få fortere svar med denne appen?
I alt som er meldingsbasert er svakheten at man må vente på et svar.
Bord 4 – Sjef i eget liv
Dette er sosialt entreprenørskap – juryen mener gruppen bommer når de tenker at dette skal baseres på
det frivillige, det er en forretningsidé.
Fint at gruppen tar pasienten selv inn som en ressurs – ikke bare som en som skal ta imot hjelp.
Løsningen kan også kobles mot utskrivning fra sykehus for å gi pasienten muligheter.
Det er en løsning som relativt lett kan realiseres uten å måtte involvere store, tunge helsesystemer.
Juryen kunne tenke seg at de spisset hva som er selve innovasjonen og at de er veldig tydelig på hva som
er spesielt med løsningen.
Det er også viktig at gruppen har en plan for apparat rundt + markedsføring, for det er noe denne
løsningen står og faller på – nemlig om folk vil bruke den. Hvordan skal de lykkes med det?
Bord 5 – e-ordet
Juryen liker gjenkjennelseseffekten løsningen gir pasienten fra sykehus og til hjemmet.
Juryen har tro på at løsningen kunne fungert, samtidig som vi mener at det er begynnelsen på et konsept
som bør videreutvikles og spisses betraktelig, i samhandling med brukerne.
Løsningen handler om å trygge – og det er noe som er særlig viktig og en egen satsing særlig fra
kommunen.
Liker at det ikke bare er et digitalt grensesnitt.
”Rehab in a box” – vi tror det kunne gjort en stor forskjell
Callcenter er allerede et diskusjonstema i helsevesenet.
Det er trygghet for pasienten å kunne trykke på en knapp og se et menneske.
Bergen Kommuen går i gang med responssenter. Skal ta imot all respons på digitale trygghetsalarmer
osv. Tenker allerede at dette skal bygges videre på. Sånn sett passer det fint inn.

Er den realiserbar med det nasjonale teamet som skal være i andre enden? Lurer på hvordan de skal
greie det i praksis.
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