
Ny digital innovasjons infrastruktur



• En digitalt verktøy

• Kommuner, bedrifter, enkeltpersoner 

registrerer en bruker

• Medlemmer legger ut behov/utfordringer

• Medlemmer svarer på  behov med 

løsning

• Bedrifter inviterer inn eller 

finner andre bedrifter å 

jobbe sammen med

• Kommune og bedrift kommuniserer 

og styrer prosjektet i plattformen

• Enkle maler for utvikling av ideen

Hva er en innovasjonsplattform
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• Motta behov og utfordringer fra kommunene

• Sikre at behov og løsning møtes

• Tidlig kontakt mellom leverandør og kunde

• Motta behov og utfordringer fra bedrifter

• Finne samarbeidspartnere

• Enkelt innovasjonsløp

• Beste praksis

• Raskere kommersialisering

• Økt samhandling mellom aktører i klyngen

• Enkelt prosjektverktøy for kommunikasjon og samhandling

• Lettere kunne søke samarbeidspartnere

• Ett samlet sted for samlet dokumentasjon

Målet med innovasjonsplattformen
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• Valgt leverandør er Induct

• Har utviklet innovasjonsplattformer for helseforetak og bedriftsklynger 

i inn – og utland

• Prosjektgruppe

• Åpen invitasjon gikk ut 

• Stavanger kommune, Time kommune, UiS, Helse Vest, USHT, små 

og store bedrifter

• 5 workshoper totalt, neste er WS 3 den 27. mars

• Presentasjon av løsning

• Dere inviteres til demonstrasjon, testing, tilbakemelding og opplæring 

• Torsdag 27. april kl.9-14

• Ta med et behov ,utfordring eller idé

• Vi skal matche utfordring med løsning

Prosjektorgansiering
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Behov og utfordringer skal raskere møte innovative 

løsninger



Innovasjonsplattform for klynge og NSCL 
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Norwegian Smart Care Lab - Living Lab –
Internasjonalt testsenter for velferdsteknologi

Bruker grupper og paneler
For et stort og variert behov:
Demens, kronikere, rus, ensomhet,
mobilitet ….



Norwegian Smart Care Lab


