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Agenda

• kl. 12:10 - Nytt fra klyngen v/ daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster Arild 
Kristensen

• kl. 12:40 - Helseoppfølging på avstand som helsetjeneste - nye muligheter for 
offentlig - privat samarbeid? v/ Jens Espeland - Dignio

• kl. 13:10 - Nye virtuelle behandlingsmetoder i norsk helsevesen
v/ Magnus Birkenes, partner og konseptutvikler i Doublethink,

• kl. 13:30 - Pause
• 13:50 - Vi ønsker å styrke menneskeverd til personer med demens, personer 

med ulike utviklingshemminger og deres relasjon til helsepersonell og egen 
familie - JodaCare - v/daglig leder Kristil Erla Håland

• kl. 14:20 - Ny digital innovasjons infrastruktur – i klyngen
• v/Arild Kristensen
• kl. 14:35 - Applikasjon som skal gi rask hjelp til tidligere rusmisbrukere hvis de 

kommer opp i utfordrende situasjoner - Recovery Kompetanse v/ Alexander 
Skålevik

• kl. 14:50 - 15:00 Avslutning og innspill til aktiviteter



Visjon: Our members provide leading health and home care solutions for 
the global market.

Vi jobber for å:
• Styrke bedriftene i klyngen
• Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat 
• Videreutvikle norsk helse industri til å bli en sterk næring  

H1: Videreutvikle klyngen til å 
være en foretrukket og anerkjent
arena innen velferdsteknologi 
for  bedrifter, kommuner,
sykehus og primærhelsetjenesten. 

H2: Skape økt konkurransekraft
og verdi for medlemmene
gjennom å utvikle og utnytte en
felles innovasjonsplattform.

H3: Innhente, utvikle og dele
kunnskap som sikrer
markedsfortrinn og verdi til
medlemmene i klyngen 

H4: Klyngen skal bidra til at
bedriftene når ut på
internasjonale markeder

Hovedmål





Styringsgruppen
Styringsgruppen – ansvar for aktivt å styre prosjektet, prioritere oppgaver, 

avklare forventninger og mål.

Hans Kristian Torske Innovasjon Norge Rådgiver

Hilde Aarsheim Forskningsrådet Spesialrådgiver

Observatører 

Navn Selskap Stilling

Elsa Søyland Safer Daglig leder

Eirik Gundegjerde Lyse AS Konserndirektør 

Ellen Grasbakken IBM Norge AS Salgssjef Norge

Jan Holm Sensio Salgssjef

Steinar Mangersnes Kind Daglig leder

Håkon Brydøy Stavanger Universitetssjukehus Prosjektdirektør

Per Haarr Stavanger Kommune Direktør for oppvekst og levekår

Felix Laate
Greater Stavanger Economic 

Development
Mulighetsutvikler

Anne Kari Hersvik Aarstad Universitetet i Stavanger Instituttleder



Advisory Board  

Navn Selskap Stilling

Dagfinn Wåge Lyse AS Leder Innovasjon

Kenneth Austrått SuS Prosjektleder

Arnt Egil Ydstebø USHT Rogaland Fagleder

Bjarte Bøe Stavanger Kommune Leder Velferdsteknologi

Kristin Hetland Greater Stavanger Mulighetsutvikler

Håvard Liltvedt Dalen Alder Daglig leder

Silje Evensen Inventas Industriell designer

Anne Espeland Keen Kreativ leder

Ketil Vindenes Viju Service leder

Øyvind Mikalsen Informasjonskontroll Daglig leder

Anund Rannestad Imatis Salgssjef

Brita Gjerstad IRIS Forskningsleder



Medlemsbedrifter

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


Kommunale aktører



Offentlige samarbeidspartnere



• produserer møteplasser og workshops; f.eks. fellesmøter, studieturer, bedriftsbesøk, 
innovasjonsdialoger etc. med formål å tilrettelegge for samhandling og tillitsbygging 
mellom medlemmer  

• samler inn og deler forskning og markedsinformasjon, markedsfører klyngen, 
næringen og medlemmene overfor eksterne miljøer.  

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 

IDEBANK

Innovasjonsdialog



Workshop - Kommunene i Sør-Rogaland inviterer leverandører 
til å utforske mulighetsrommet for responssenter!



Idebank



• bidrar til kompetanseutvikling for klyngens medlemmer innen områder som ligger 
nært opp til klyngens spesialiseringsområde rundt velferdsteknologi. 

• Innovative anskaffelser

• Workshop i tjenestedesign

• IPR workshop

• Kurs i gevinstrealisering

• Finansieringsordninger

• Internasjonalisering…. 

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 



• initierer samarbeidsinitativ mot relevante nettverk, klynger og andre relevante 
miljøer for våre medlemmer både nasjonalt og internasjonalt

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 



• tilrettelegger for innovasjons samhandling gjennom utviklingen av en  
innovasjonsplattform for klyngen, og utvikling av et Testsenter og Living Lab for 
velferdsteknologi 

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 



• hjelper medlemmene å hente ekstern medfinansiering til medlemmenes egne og 
felles FoU prosjekter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 

EU Rådgiver – paul@smartcarecluster.no

Tjenester som hjelper medlemmene å hente ekstern medfinansiering til medlemmenes 
egne og felles F&U prosjekter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

2015
DIP – Morgendagens hjemmeomsorg – 960.000.- (Inventas) 
VRI – Innovasjonsdialog – Morgendagens Hjemmeomsorg– 190.000.-
VRI – Innovasjonsdialog – Living Lab – 200.000.- (EGGS Design)
VRI – Innovasjonsdialog – Morgendagens kule eldrebolig – 200.000.- (Arkidea)
Rogaland Fylkeskommune – Handlingsplan Næring - Utvikling av konferansekonsept 
i klyngen – 150.000 – NordicEdge Expo
Helsedirektoratet Kronikerpilot – Stavanger Kommune, SUS, Imatis, Changetech, 
NSCC – 7.5 mill * 3 år 
Pumps & Pipes – 5 mill, UiS, SuS, IRIS, Greater Stavanger, NSCC 

2016
Digitialize or Die – UiS, Lyse, NSCC – 10 mill. over 3 år 
Rogaland Fylkeskommune – HP Næring, 100.000.- til konferanseutvikling, Nordic 
Edge Expo
Norwegian Smart Care Lab – videre utvikling – 1.000.000 (500k) fra Innovasjon 
Norge
EU Rådgiver i 60% stilling for klyngens medlemmer
VRI Innovasjonsdialog – Trygghet

2017
BSR – Innovation Express Klynge til klynge samarbeid – 250k 



European Innovation Partnership on Active and Healty Aging



NorDen3C

• In January 2017 Norwegian Smart Care Cluster received an international 
project grant from the BSR Innovation Express program with Welfaretech in 
Odense Denmark as cooperation partner.

• NorDen 3C (Norway - Denmark Caretech Cluster Collaboration) is a 
Norwegian Danish cluster-to-cluster collaboration between Norwegian Smart 
Care Cluster and Welfare Tech.

• The aim is to support the internationalisation of SME’s (Small and medium-sized 
enterprises) by sharing market insight, matchmaking and/or supporting SME’s 
participation in research and development (R&D) projects.

• The project give NSCCs members a more profound insight to the 
Danish market, and it creates a unique platform for identification of strategic 
potential partners in Scandinavia.



4 main activities/work packages

1. A joint strategy for internationalising SME market access in Denmark, 
Norway and beyond to third markets (notably Germany and Poland)

2. Facilitating joint R&D projects involving SMEs for European projects.

3. A cluster collaboration on test and validation of SME innovations.
Living labs: Internationalisation of testing and validation 

4. The fourth activity will investigate the potential to expand 
this internationalisation strategy to a Nordic network of welfare 
tech clusters.



Gode kanaler for medlemmer å promotere seg selv















https://www.youtube.com/watch?v=M8Yt_H2Hfmc

https://www.youtube.com/watch?v=M8Yt_H2Hfmc


Følg oss! 

www.smartcarecluster.no

www.twitter.com/#Smartcareclust

www.linkedin.com/company/norwegian-smart-care-cluster

www.facebook.com/Smartcarecluster

http://www.smartcarecluster.no/
http://www.twitter.com/#Smartcareclust
http://www.linkedin.com/company/norwegian-smart-care-cluster
http://www.facebook.com/Smartcarecluster

