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VITENSENTERET  
helse og teknologi 

INNHOLD:  
-Innovasjonsleilighet  
-Sykehusavdeling 
-Røntgenlaboratorium 
-Simuleringsrom  
-Psykisk helseklinikk 
-Undervisningsfasiliteter   
-Bedriftsnettverk og inkubator 
innen helseinnovasjon. 
 
Eies av Høgskolen i  
Buskerud  
 
www.viht.no 
 



•  Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i 
Buskerud, NAV 

•  Velferdsteknologi fra Arena  
•  helseinnovasjon 

•  DRIV inkubator, fokus på  
•  helseinnovasjon 

Partnere 



Bykommunen DRAMMEN 
Utviklingssenter for hjemmetjenester 

 
Distriktskommunen ÅL 
Utviklingssenter for sykehjem 

Regionale utviklingssentre 



Felles FOU-samarbeid 8K 

Koordinator tilsettes i disse dager –  
Kontorplass i Vitensenteret 



Fakultet for helsevitenskap - 
utdanning 

Bachelor/profesjonsutdanninger: 
•  Sykepleie   
•  Radiografi    
•  Optometri 
Masterutdanninger: 
•  Optometri og synsvitenskap 
•  Klinisk helsearbeid 
Etter og videreutdanninger 

Felles  
undervisning 



Utdanning for velferd 
Samspill i praksis 

 

Meld. St. 13 (2011–2012) 
 



M.St.13 forventning til utdanning 
•  Opprettholde god profesjonsutdanning 
•  Mer av: 
kommunikasjons- og samarbeidskompetanse; mellommenneskelig 
kompetanse ; evne til etisk refleksjon og profesjonell 
skjønnsutøvelse; veiledningskompetanse; folkehelse, barns 
utvikling, oppvekst og rettigheter, vold og overgrep og 
omsorgssvikt, psykisk helse og rus, arbeidsliv og inkludering og 
likestilling/likebehandling; system- og organisasjonskunnskap, 
kunnskaper om lov- og regelverk og juridisk grunnkompetanse som 
en integrert del av studentenes profesjonsidentitet, rolleforståelse 
og evne til oppgaveløsning; brukerorientering og 
mestringsperspektiv i tjenesteutøvelsen; forståelse og bruk av IKT 
og nye teknologiske løsninger i tjenestene; forebyggende arbeid/
folkehelsearbeid, habilitering og rehabilitering, arbeidslivsrettet 
kvalifisering for grupper med særlig behov for bistand og 
oppfølging, migrasjonshelse… 
 



•  «Vanskeligheten ligger ikke i å få nye idéer, 
men i å unnslippe de gamle, som forgrener 
seg til hver krok av sinnet.» 

Kilde: John Maynard Keynes 
 

Meld. St. 29 (2012–2013) 
Morgendagens omsorg 

 



Omsorgstjenestens viktigste 
utfordringer 

•  Aktiv omsorg 
•  Hverdagsrehabilitering 
•  Omsorg og død 
Større oppmerksomhet om disse områdene vil 
medføre faglig omstilling, endret 
kompetansebehov og bringe fram nye måter å 
organisere tjenesten på. 

St.meld 29 (2012-2013) 



Løsningen 



Forskning i Vitensentert 
•  Tjenesteutvikling (kommunehelsetjenesten, 

radiologiske tjenester) 
•  Helsefremming med teknologi (smerter, lys) 
•  Tjenesteutvikling i psykisk helsearbeid 
•  Utdanningsforskning (simulering, 

kommunikasjon) 
•  Helseledelse og ressursallokering (Etisk 

ledelse, RAFAELA-systemet) 
•  Innovasjonsprosesser 

 



Personsentrert kommunikasjon med 
eldre personer 

•  Utvikling av forskningsbasert 
kommunikasjonstrening  

Finansiert av NFR´s program  
Praksisrettet FoU for helse- og 
velferdstjenestene:  (PraksisVEL) 
Programmet skal styrke grunnlaget for kunnskapsbasert 
yrkesutøvelse, for den enkelte sektor og på tvers av sektorer, 
gjennom styrking av praksisnær forskning. 

 



Undervisning I. Teamtrening  
•  Samarbeid Drammen 

Kommune, bedriftene i 
Arena helseinnovasjon, 
HiBu 

•  Høyteknologiske nye 
omsorgsboliger er klare 

•  Trener i Vitensenteret – 
leder av enhenten tar 
videreutdanningen i 
Helseteknologi 

 



Radiografstudentene trener 



Undervisning II: SIMULERING 

 



Undervisning III: SELISE 
•  15 studiepoeng emne på masternivå 
•  Systems Engeneering 
•   LEAN 
•  Innovasjon 
•  Sosialt Entrepenørskap 
•  Øke innovativitet hos personalet i høgskolen 
•  Samarbeid med Drammen  kommune og 

Arena helseinnovasjon 

 



Undervisning IV: Helseteknologi,  
samhandling og omsorg 

15 studiepoeng emne på masternivå 
1. Helseteknologi og anvendelse 

–  ”Verktøykassen”:  
•  Trygghets – og sikkerhetsteknologi 
•  Kompensasjons – og velværeteknologi 
•  Teknologi for sosial kontakt 
•  Teknologi for behandling og pleie 

2. Organisasjon, samhandling, implementering 
3. Jus, etikk, sikkerhet 
4. Planlegger prosjekt på egen arbeidsplass 

 



Rekruttering og formidling 

•  «Barn på sykehus» 

•  Samarbeid med 
helsefagarbeider 
utdanningene, tilbud 
til elever og lærere 

•  Tilbud til brukere 

•  Seminarer og besøk 





Må politikere på skolebenken? 



Fremtiden? 
•  Finansiering? – forskning og innovasjon tar 

tid 
•  Hvordan drive en kunnskapsutviklende 

kreativ møteplass? 
•  Samarbeid om forskning – kumulativ 

virksomhet 
•  Arbeidsdeling utdanning 
 



Kontaktpersoner i VITENSENTERET: 
 Janne Dugstad, Prodekan for innovasjon 

Daglig leder og ansvarlig for innovasjon, stipendiat   
Janne.Dugstad@hibu.no 
  
Hilde Eide, Professor, studieleder 
Forskningsleder i Vitensenteret  
Hilde.Eide@hibu.no 
  
Aud Mette Myklebust, Instituttleder, stipendiat 
Utdanningsleder i Vitensenteret 
Aud.Mette.Myklebust@hibu.no 
 
Hilde Holm, Daglig leder AH! 
Hilde.Holm@pinn.no 
 
Hege Eiklid, Daglig leder DRIV inkubator 
Hege.eiklid@drivinkubator.no 
 
 
 
 


