
 

                                        

 
 

 

Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune inviterer til 

MARKEDSDIALOG den 19.-20. januar 2021 
 
I løpet av 2021 vil Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et 
eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som bidrar til at pasienter 

med hjerneslag kan Fortsette å bli bedre! 
 
Innovasjon Norge vil bidra med inntil 7 millioner til en/flere leverandører som sammen med Sunnaas 
sykehus og Indre Østfold kommune kan utvikle en innovativ løsning for behovet til pasienter med 
hjerneslag.  

Behovet vi har fokus på  

Pasientene har behov for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen, og i dag opplever mange pasienter brudd i 
denne kontinuiteten, særlig i overgangen mellom ulike aktører/nivåer i helsetjenesten.  I bruddene 
opplever pasientene at deres funksjon faller, opplever utrygghet, kvaliteten i tjenestene varierer og kan 
være til hinder for tilstrekkelig intensitet i rehabiliteringstiltakene. Ved å opprettholde muligheten for 
pasienter med hjerneslag å bli bedre over tid, er det forventet en gevinst for helsetjenesten med redusert 
behov for tjenester fra helsetjenesten.  Se også vedlagt behovsbeskrivelse. 

Gjennom markedsdialogen ønsker vi innspill på følgende:  
 

- hvorvidt vårt behov er forståelig? 

- om det eksisterer løsninger i dag som svarer på vårt behov? 

- hvilke innovative løsninger er det mulig å utvikle og hvor ambisiøse kan vi være? 

- er næringslivet motivert for å samarbeide med oss?  

Gjennomføring 

Markedsdialogen vil foregå digitalt på Microsoft Teams der en del vil være felles, og så videre i 
gruppedialoger (19. januar). Vi planlegger for en mulig dag to (20. januar) med individuelle dialoger mellom 
leverandør og prosjektets arbeidsgruppe (avhengig av antall interessenter). Gi beskjed ved påmelding om 
dere ønsker dette. 

Frist for påmelding settes til 11. januar 2020 kl. 15.00. Påmelding skjer via kommunikasjonsmodulen i 
Mercell. Det bes oppgitt navn og rolle på påmeldte deltakere. 

Foreløpig program for markedsdialog den 19. januar 
• Velkommen  
• Kort introduksjon om dialog og innovasjonspartnerskap som prosedyre  
• Hva er behovet vårt? 
• Mulighet for spørsmål og svar i plenum 
•  Kaffepause  

•        Gruppedialoger 
 


