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Agenda

11:30 – Lunch

12:05 – 12:30 – Sarsia Seed I og II: Landsdekkende tidligfase investor innen Helse og Energi. 
Nytt fond under etablering, v/ Farzad Desfuli

12:30 – 13:20 – Nytt fra klyngen/Internasjonalisering – Konferanser og klyngebesøk v/ Arild 
Kristensen

13:20 – 13:35 – Pause

13:35 – 13:55 – Implementering av velferdsteknologi – v/ Berit Rosså Eie, Gjesdal Kommune

13:55 – 14:15 – NAV Hjelpemiddelsentral, vilkår for tekniske hjelpemidler, rammeavtaler -
muligheter for lokale bedrifter, v/ Bjørg Serigstad

14:15 – 14:30 – Digitalize or Die– nytt spennende forskningsprosjekt v/Tatiana Iakovleva UiS

14:30 – 14:45 – Bedriftsprofilen – Westcontrol – Elektronikk eventyr på Tau v/Ingar Bergeland

14:45 – 15:00 – Diskusjon – tenk på temaer vi skal ta opp i løpet av året



Validé – fra ide til verdi

• Fusjon av Ipark Inkubator og Prekubator TTO 

• 20 ansatte som jobber med ide/selskaps utvikling samt klyngeutvikling



Medlemsbedrifter 2016

https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/ibm.png
https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/ibm.png
https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/viju3322.jpg
https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/viju3322.jpg


Medlemskommuner 2016 



Offentlige samarbeidspartnere i klyngen

https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/helsevest.png
https://arenavelferdsteknologi.files.wordpress.com/2014/09/helsevest.png


Ny medhjelper i klyngen- Atle Riskedal



• Tjenester som tilrettelegger for felles innovasjon og utvikling 
av nye produkt og tjenester.

• Innovasjonsgrupper
• Morgendagens kule seniorbolig
• Video i Helse og Omsorg – (mulig bedriftsnettverk)
• Trygghet X
• Trening, simulering, opplæring
• Frivillige
• Brannberedskap hos hjemmeboende
• Pumps and Pipes
• Maten er ikke gitt før den er spist (NCE Culinology)

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler samproduserte



Kommende arrangement



Hvordan designe effektive tjenester som gir gode brukeropplevelser?
Foredrag med Marc Stickdorn, redaktør og medforfatter av den banebrytende boken «This is 

Service Design Thinking».

2 mars kl. 09:00



Internasjonalt utstillingsvindu



Hvorfor Norway Pumps & Pipes ?
- ny innsikt, innovasjon og nyskaping

Ny innsikt

• Teknologioverføring – bruke hverandres verktøykasse

• Samarbeid på tvers av fagdisipliner og organisasjoner skjer ikke ”av seg selv” –

fordrer tilrettelegging og møteplasser 

Innovasjon

• Fremmes av tverrfaglige grupper med ulik utdanningsbakgrunn og erfaring

• Fremtidsrettet forskning og utvikling 

• Nye produkter/teknologi/metoder

• Styrke utdanning innen helse, realfag og teknologi

Nyskaping

• Videreutvikle eksisterende næringsliv

• Grunnlag for nye virksomheter



Norway Pumps & Pipes

• Bildediagnostikk

• Intervensjoner

• Modellering og simulering

• Strømningsanalyser

• Automatisering og robotisering

• Overvåkingssystemer

• “Big data” analyser

• “Tracer” teknologi

• “Scaling” 

• Fjernstyring

• Stråling



IKT Pluss Fyrtårn

NSCC, USHT, SuS, SAFER, Safemate og UiS deltar 



IoT LSP Pilot 1 'ageing well' 

EU søknad sammen med Syd Danmark

NSCC, USHT Rogaland, Lyse, Stavanger Kommune, Greater Stavanger og UiS 
deltar 



Bli med å løfte NSCC!

Klyngen er her for å kommunisere og å samarbeide. Skjer det noe hos deg som du vil 
dele med resten av klyngen? Gi oss beskjed.

NSCC har et eget kommunikasjonsteam som venter på å høre fra deg og din bedrift. Vi 
ønsker å høre om hva som skjer og når det skjer. Om prosjekter, milepæler og 
utmerkelser. Om arrangementer, nye kontrakter og spennende samarbeid. Kanskje du 
sitter på en større nyhet enn du selv tror. 

Vi skriver nyhetssaker til nettsidene og deler selvsagt disse i sosiale medier. Dette er en 
enkel måte å få oppmerksomhet og markedsføring på. Husk derfor å like oss på 
Facebook, og å følge oss på Twitter og LinkedIn, slik at du får med deg hva som skjer i 
klyngen. 

redaksjonen@smartcarecluster.no

mailto:redaksjonen@smartcarecluster.no


Internasjonalisering




























