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EHiN, Innovasjon Norge,
Norwegian Smart Care Cluster og
Norway Health Tech har gått
sammen for å lage et eget
utstillingsområde for gründere av
helseteknologi.

Her møter du 20 spennende       
 start-ups i ulik fase, som mer enn
gjerne tar en prat om de
innovative løsningene de utvikler.

Vi ses!

VELKOMMEN INNOM

Lek deg frisk



Hege Eiklid
hege.eiklid@innocom.no

www.innocom.no/

Berntsen motiverer til mer aktivitet gjennom
videobasert tilpasset treningsopplegg som
gjennomføres i henhold til avtalt timeplan.

Støtte og trygghet formidles gjennom
funksjoner som sikrer involvering av

pårørende og helsepersonell

MedThings is developing the next
generation of medication adherence

solutions. Our mission is to improve patient
safety and life quality for citizens in need of

medication.

Bjørn Toreid
bjorn@medthings.no
www.medthings.no

Marthe Dyrud
marthe@vilmer.no

www.vilmer.no 

VilMer er en ledende plattform for sosial
velferdsteknologi og personsentrert omsorg

som brukes av om lag 95 kommuner i
Norge, Sverige og Danmark. Virksomheten
har siden 2017 bidratt til å skape mange
gode øyeblikk for blant annet beboere på

sykehjem og brukere av dagtilbud.

Jon Sigurd Syvertsen
js@aidee.io

www.aidee.io

Hypertension is a medical condition
considered to be the number one cause of

premature death in the world. Today’s
equipment for 24-hour blood pressure

monitoring with an inflatable cuff is painful
for the patient, error prone, and affects the

measurements in a negative way.

Lek deg frisk Lek deg frisk tilbyr fysisk og kognitiv
rehabiliterings og habiliterings programvare.

CE-sertifisert som medisinsk utstyr
Aktiviteter tilpasset den enkelte pasient
Variasjon, kvantitet og kvalitet på øvelser

Leif-Erik Nordbø
komigang@lekdegfrisk.no

www.lekdegfrisk.no
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Reinert Seland
rts@easycare.as

www.easycare.as 

Easycare AS leverer programvare for
brukeradministrasjon, lageradministrasjon

og distribusjon av hjelpemidler for
kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Kommuner kan samarbeide om utstyr (og
brukeradministrasjon) i regioner og kan ha

så mange uttakssteder som ønskelig

Care IT tilbyr et skybasert 
journal- og fagsystem
for pleie og omsorg.

 
Et moderne og fleksibelt system som

tilpasses dine behov

Per Even Bjerketvedt
pereven@careit.no

www.careit.no/

Tigeni utvikler digitale helsetjenester for å
kunne overvåke egen helsetilstand,

tilrettelegge for hjemmebehandling og
forebyggende helsearbeid  gjennom

kapillære hjemmetester i kombinasjon med
øvrig helsedata. 

Richard Mansfeldt Asheim
Richard@Tigeni.com

www.tigeni.com

Kine Norland
Kine@resani.com
www.resani.com

Resani AS is a hand hygiene compliance
monitoring system. We are working towards

a revolution in hand hygiene compliance,
with our unique, patent pending hand
sanitizer unit and our integrated digital

monitoring system. 

Randi-Marie Pedersen
randimarie@adfectus.no

www.adfectus.no

Adfectus utvikler et digitalt verktøy som
effektiviserer og kvalitetssikrer

behandlingsprosesser mot barn i
helsevesenet. Vår plattform prioriterer

barnas perspektiv, og formidler data i et
tilpasset format til personell.
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Øyvind Grimsgaard
oyvind.grimsgaard@youwell.no

www.youwell.no/

Youwell is a digital platform for developing
and implementing digital treatment, training

and rehabilitation programs, following up
the patient in real time using a number of

functions, and researching the effects of the
health service.

Per-André Ruud
per@nnt.no

www.nnt.no/ 

Nordic Neurotech tilbyr nære opplevelser i det
virkelige livet. Dette gjør vi gjennom

eksponeringsterapi, opplæring, kobling av ny og
eksisterende teknologi som VR, eye tracking,

biofeedback og neurofeedback, samt testing og
utprøving for å skape gode opplevelser for

mennesker i alle situasjoner.

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform
som gjør det enklere å gi mennesker med

fedme- og livsstilssykdommer tettere
oppfølging. Lifeness bidrar til bedre bruk av
ressurser, redusert frafall i behandlingen og

bedre resultater

Jeanette Roede
jeanette@lifeness.no

www.lifeness.no/

Thomas de Mora
thomas@dhealthapp.no

www.dhealthapp.no

Våre løsninger innenfor stress-, smerte- og
vektmestring er unike i den forstand at de
bygger på evidens og tung faglig forankring

gjennom fagmiljøet ved OUS
Vår løsning innenfor kommunikasjon for

barn i sårbare livssituasjoner treffer
tidsånden godt med stadige høyere krav til

kommunikasjon og dokumentasjon. 

Dynamon forenkler og effektiviserer
utarbeidelse av turnus. 

Basert på spesifisering av ansattes behov
for tilpasninger og avdelingens behov for

kompetanse, generer Dynamon den beste
turnusen som er mulig og sikrer riktig

ansatte på riktig sted til riktig tid.

Hilde Hordnes
hilde@dynamon.no
www.dynamon.no/
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PIA er en digital plattform med digitale
veiledningstjenester. Med PIA kan du enkelt

sette opp dine egne interne
veiledningstjenester. PIA lar deg planlegge,
gjennomføre og evaluere egen veiledning

digitalt og effektivt.

Ivar Alsvik
ia@peer-it.com

www.peer-
it.com/nb/hjemmeside/

Kongsberg Beam Technology is a MedTech
company combining state-of-the-art

technologies from different industries into
solutions that strongly improve the

radiation therapy.

Kerstin Jakobsson
kerstin.jakobsson@kongsbergb

eamtech.com
www.kongsbergbeamtech.com/

Enforme AS har utviklet landets fremste
digitale egenvurderingsmetode av helse- og

livsstilsvaner, «Min Livsstil». Metoden
forenkler og forbedrer arbeidet i

Frisklivssentraler for både deltakere og
ansatte. «Min Livsstil» er den eneste
validerte metoden i sitt slag i Norge.

Sigurd Vik
sigurd.vik@enforme.no

www.enforme.no

Ellen Cathrine Andersen
ellen@senscom.no

www.dignacare.com

SensCom har utviklet inkontinenssensoren
DignaCare. DignaCare varsler om når

beboer/pasienten har behov for å bytte
bleie. Sensoren festes på utsiden av et

hvilket som helst inkontinensprodukt og er
gjenbrukbar i 12 måneder.

Cenit Consulting offer a wide range of
services within the fields of Regulatory

Affairs (MDR/FDA). With offices in the USA
and Norway we help companies maneuver

the regulatory area on their way to CE
marking their software/medical device or

getting FDA approval.

Eirik Lima
eirik.lima@cenitconsulting.com

www.cenitconsulting.com
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