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Kunnskapsportalen 
– en innovativ satsing i 

universitetssykehuset

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne

Manifestasjon 2013

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
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Det integrerte universitetssykehus

Faglig motor i Helse Midt-Norge
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Veien blir til mens man går…

• Fødsleshjelp fra innovasjonsmiljøer og næringsliv

• En lang vei via Felles utviklingsenhet for nytt universitetssykehus

• St. Olav og Det medisinske fakultet tatt eierskapet

• Realisert i samarbeid med Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-

Norge

• En ny og strategisk viktig formidlings- og kommunikasjonskanal

• Veien fortsetter…
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Nytt i dag – gammelt i morgen…

• Et innovasjonsprosjekt. Alltid.

• Formidling – Kommunikasjon – Læring 

• Teknologi i verdensklassen – Levert av SONY

• Innhold fra det integrerte universitetssykehuset

• For hele Helse Midt-Norge

• Målgrupper: Pasienter, pårørende, fagfolk, studenter, publikum
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Hva vil vi med dette?

• Åpne oss for samfunnet

• Vise hvordan St. Olav og NTNU tilbyr moderne medisin til ulike 
pasientgrupper, basert på

– Tverrfaglig samarbeid

– Kunnskapsbasert erfaring

– Forskning

– Utdanning

• E-læring?

• Styrke rekrutteringen

• Gjøre informasjonen vi har tilgjengelig i nye kanaler (infoarkiv)
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Fra Rockheim til Øya

Kilde: www.rockheim.no
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Hovedprosjektet

• Juni 2012 til desember 2013

• Leverer:
– Teknisk infrastruktur

– Visualiseringsfasiliteter
• Videovegg og interaktiv søyle (Kunnskapssenteret)

– Innhold 
• Videovegg: 5 pasientforløpshistorier + 125 vignetter

• Interaktiv søyle: Faktainformasjon

– 22 visningsskjermer (fordeles i sykehuset)

• Leveres 25. september – Åpning av Kunnskapssenteret

• Ledes av Helsebygg Midt-Norge og Fremtidens operasjonsrom
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Dette kommer i første fase

• Videovegg

– Prostatakreft

– Motorsykkelulykke

– Graviditet/fertilitet

– Hjernesvulst

– Sprukken hovedpulsåre i magen

– Kunstprosjektet

– Medisinsk museum

• Interaktiv søyle

– Fakta om universitetssykehuset, hva skjer, kart, osv

• 22 interaktive visningsskjermer
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Kunst
Eget prosjekt ledet av Jeremy Welch.
Vises på LED skjermen når denne 
ikke viser «medisinsk innhold».
Bevist styring av når kunst skal vises. 
(Forhåndsprogrammert i systemet).
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Vignettene - kategorier

• Klinisk behandling (54)

• Forskning og innovasjon (12)

• Det integrerte universitetssykehuset (47)

• Folkehelse (16)
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Kunnskapssøylen
Skjerm 1 – Byggeprosessen

Skjerm 2 – Hva skjer på Kunnskapssenteret

Skjerm 3 – Informasjon – interaktiv

Skjerm 4 – Visuelle vitaminer
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Avtalt videreutvikling

• Sony driftsavtale i tre år

• Nytt innhold – nye historier

• I drift fra 1. januar 2014
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Utvikler faglig innhold

• 22 visningsskjermer og www – Pålogging hele regionen 

• Målgrupper: Fagfolk, studenter, pasienter og pårørende

• Viderefører prosjekt – men ny form

– Ledes fra St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet – i fellesskap

– Videreutvikle – se mulighetene

• Etablere eierskap i fagmiljøene
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Takk for oppmerksomheten
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Kunnskapsveggen

• 5 topphistorier 
Prostatakreft, motorsykkelulykke, graviditet/fertilitet, hjernesvulst, 
sprukket hovedpulsåre i magen

• 125 vignetter

• Kunstprosjekt



Skjerm 4: Viser hva som skjer i 

auditoriene

Skjerm 3: Viser info om 
St.Olav/NTNU og byggeprosjektet

Skjerm 2: Interaktiv skjerm

Skjerm 1: Nå: Visuelle vitaminer

Informasjonssøylen
Sony ser på løsning med to interaktive skjermer.
Sony ser på løsning med «overlay» hvor hele søyla blir interaktiv
Innholdet på søylen vises kun her.
Vurderer om det skal være mulig å legge inn informasjon på søyla ved for eksempel 
seminar i auditoriene. (For eksempel presentasjon av foredragsholdere)

Interaktiv søyle



Bakgrunn som på PC, kan ha så mange bilder man ønsker
Programmerer hvilke bilder som skal vises hvor på veggen og i hvilken størrelse.
Fjernkontroll for å styre oppsettet på veggen.
Kan spille av hvilken som helst informasjon på videoveggen.
Mikrofoner i veggen gjør det mulig å bruke løsningen som videokonferanse.
Kan overføre bilder og video mellom auditoriene, seminarrom eller operasjonsstuer

Videovegg
Høyde: 5,4 meter – Bredde: 4,9 meter
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Organisering

• FUE styringsgruppe er prosjekteier

• FUE utnevner systemeier – Kommunikasjon driftsansvar - Pågår nå

• Helsebygg ansvarlig for teknisk leveranse

• Fremtidens operasjonsrom har prosjektledelsen på innhold

• Arbeidsgruppe innhold

• FUE sekretariat involvert i gjennomføring

• Klinikker og institutter leverer innhold


