Norwegian Smart Care Cluster
Arena Velferdsteknologi
Arild Kristensen, Ipark AS
arild.kristensen@ipark.no
Tlf. 90532591

Agenda

•

•
•

•
•
•
•

11:00 Kaffe, enkel lunsj og nettverking
11:30 Velkommen v/ Arild Kristensen – leder Norwegian Smart Care Cluster
11:35 Forskningsrådet
IKT Pluss – IKT og digital innovasjon v/ André Fossen Mlonyeni,
Nærings-ph.d v/ Lisa Nordick, Forskningsrådet
SkatteFUNN v/Oddvar Grim, Forskningsrådet
12:35 Pause
12:45 Innovasjon Norge
Industriell/Offentlig Forskning og Utvikling (IFU/OFU) v/ Rune Nærland
Bedriftsnettverk v/Hans Kristian Torske
Andre gode virkemidler v/Bente Rød Eide
13:30 Regionale ordninger
VRI Rogaland – Hilde Uppstad
Regionale Forskningsfond Vestlandet – Mette Fossan Bergem
14:00 EU Horizon 2020 utlysning - fokus på IKT-Velferdsteknologi
Paul Vigmostad – IRIS
14:20 Oppsummering, spørsmål og individuelle diskusjoner med foredragsholdere:
15:00 – Slutt

Strategi – 2015-2017
Hovedmål

Visjon:
Klyngen skal bli en betydelig aktør
innen velferdsteknologiske
løsninger i Europa innen 2020

Mission:
Utvikle en innovativ klynge som
lykkes i å kommersialisere
velferdsteknologi.
Fra Pilot til marked

H1: Bygge en attraktiv
og anerkjent klynge
innen velferdsteknologi

Delmål
• Tilrettelegge for aktiviteter som
bidrar til å skape trygghet mellom
aktørene i klyngen, og som gjør at
samhandling og deling av informasjon
blir en naturlig del av klyngens
utvikling
• Utvikle klynge organisasjonen

H2: Skape
konkurransekraft og
verdi for bedriftene og
kundene gjennom
innovasjons
aktiviteter
H3: Utvikle kunnskap
som sikrer
markedsfortrinn til
bedriftene i
velferdsteknologi
klyngen

• Utvikle system og metoder for å
evaluere produkter, tjenester og
forretningsmodeller sammen med
kommunene, SUS, NAV..
• Etablere en LivingLab

• Sammen med FoU-institusjonene skal
det gjennomføres studier og utvikles
praktiske verktøy innen
problemstillinger som
pasientsikkerhet, personvern, lagring,
tolking av data og etikk.
• Jobbe sammen med Universitetet for
å utvikle nye studieprogrammer som
tar inn velferdsteknologi og nye
måter å jobbe på.

59 bedrifter

Bedrifter i klyngen

33 offentlige aktører

Offentlige aktører i klyngen

Hjemmeside: www.smartcarecluster.no
Facebook: https://www.facebook.com/Smartcarecluster

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/norwegian-smart-carecluster
Twitter: http://www.twitter.com/Smartcareclust

