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Fra forskning…



…til  ny virkelighet

Cochlear implant system (Cowan, 2007)

https://www.youtube.com/watch?v=HTzTt1VnHRM
https://www.youtube.com/watch?v=HTzTt1VnHRM


Det digitale paradoks…

Når livet styres av 
persontilpasset feed på mobil …og jakten på en ball



… og Internett ikke virker 
på jobben



Et senter for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI)

Centre for Connected Care



PRIMARY OBJECTIVE:
To accelerate adoption and diffusion of 

patient-centric innovations 
that change patient pathways and delivery systems, 

empower the users and
increases growth in the health care industry.



1. 8 large-scale and 15 small-scale patient-centric innovations related to chronic 
illness, patient pathways, new service solutions, self-service or the moving 
towards home

2. 3 innovation infrastructure ICT-projects
3. 4 innovation procurement projects
4. Establish a living lab
5. Nationally diffusion of 8 patient-centric innovations in the Norwegian Hospital 

Innovation and municipalities/GPs network
6. Internationally diffusion of 8 innovations in the International network (see LoIs)
7. Document clinical, economical, patient business and societal benefits
8. Simulation models for hospital planning
9. Global hospital innovation performance index
10.Develop a state-of-the-art innovation toolbox
11.10 PhDs, 50 publications and educational programs

SECONDARY OBJECTIVES:



C3: fra forskning til nytte







“We came all this way to explore 
the moon, and the most important 
thing is that we discovered Earth.” 

William Anders
Apollo 8

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.» 



C3 partnere
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Utvalg for forskning Utvalg for næringsliv Utvalg for 
kommunikasjon

Utvalg for kommuner 
og sykehus

Utvalg for 
internasjonalt 
samarbeid

Senterdirektør

Administrasjon



Behov Produkter
Tjenester

BRUKERE LEVERANDØRERFORSKERE

KUNNSKAPANVENDELSE



C3 fokusområder

Barn, voksen og eldre i sykehus hjemme

Mental helse med nye øyne

Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov

Sikker og lett tilgjengelig IKT

Jeg kan gjøre mer selv
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