
Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk 

arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår.  

Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt. Vi starter begge dagene sammen 

før lunsj, stands og mingling, og deler oss deretter i to parallelle spor. 

  

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte 

konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot de 

kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både 

målgruppe og fokus. 

Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slår vi nå konferansene 

sammen til en bedre og sterkere arena for digital helse! 

 

Arrangører: 

  

Samarbeidspartnere: 

            

 

Mer informasjon, fullstendig program og påmelding finner du på: 

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager/  

https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager/


NB: Påmeldingsfrist 1. mai! 

Konferanseprogram 
Onsdag 1. juni og torsdag 2. juni 

 

……se nettsiden…, men vær spesielt oppmerksomme på:  

 

 

Onsdag 1. juni 13:00-16:00 Parallelle spor, nr 2 

 

Helsenæring - vekst og samspill i Vest  

Sted: Troldsalen 2 

I denne sesjonen utforsker vi mulighetsbildet for å utvikle helseindustri som skaper 
gode løsninger for innbyggerne. Vi har en unik kraft med klynger og ulike samarbeid 
her på Vestlandet – men hvordan få til det gode samspillet som gir resultater? 

Vi samler relevante aktører fra brukersiden, helsetjenesten, investorer og bedrifter til 
debatt og innspill på hva som må til for å lykkes. Bli også kjent med selskap som har 
lykkes, og noen lovende som er på vei. 

Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder for Agenda Vestland, vil være moderator og 
lede oss gjennom sporet. 

13:00-14:20 | Samarbeid med næringsliv - har 

helsetjenesten et samfunnsansvar for å bidra til 

vekst i norsk helseindustri? 

Vi utforsker hva som skal til for å få til godt samarbeid med næringslivet, og hvordan 
vi sammen kan utvikle norsk helseindustri. 

Vi starter med korte innlegg fra brukerperspektivet, sykehus og kommune. Vi 
utfordrer investor til å svare på hva som skal til for å få dem på banen, og ser til slutt 
på hvordan verden ser ut for en norsk e-helsebedrift. 

Etter en kort pause avslutter vi med en paneldebatt. 

• Ingrid Stenstadvold Ross 
Generalsekretær, Kreftforeningen 

 
• Kjartan Melberg Investeringsdirektør 

DSD (Det Stavangerske Dampskibsselskapb AS) 
 

• Lars Dahle  
Daglig leder, Dignio  



14:20-14:40 | Pause 

 

14:40-15:05 | Mulighetsbildet for Vestland 

Vi får presentert funn fra Vestlandsmeldingen og ser på mulighetene for 
helsenæringen sett fra Norwegian Smart Care Cluster. Vi blir også bedre kjent med 
hvordan HelseCampus Stavanger og den nye Helseinkubatoren EITRI i Bergen 
jobber for innovasjon på tvers av ulike sektorer. 

• Frode Nergaard Fjeldstad 
Daglig leder, Agenda Vestlandet 
• Elsa Søyland, SAFER /  

Styringsgruppeleder Norwegian Smart Care Cluster 
• Line Hurup Thomsen 

Daglig leder, Helsecampus Stavanger 
• Torleif Markussen 

Inkubatorleder, EITRI 
•  

15:05-16:00 | De nye og de som fikk det til! 

Norse Feedback, Bano, Avans Soma og Motitech er eksempler på bedrifter som har 
lykkes med å skape arbeidsplasser på Vestlandet. Dette har de fått til bla. gjennom 
godt samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i utviklingen av sine tilbud, 
tjenester og produkt. Her vil de dele sine erfaringer.  

• Joachim Vie 
Daglig leder, Norse Feedback 

• Hege B. Hopland-Nechita 
Driftsleder, Norse Feedback 

• Frode Lindvik 
Konsernsjef Bano 

• Magnar Høyvik  
Daglig leder, Avans Soma 

• Roald Kvam  
Markedssjef, Motitech 

Vi avslutter dagens program med energiske pitch fra fire nye fremadstormende 

selskaper! 

De nye blir annonsert senere,  

men et godt tips er å følge med på alt som skjer tilknyttet EITRI! 😊 


