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Agenda

10:00-10:15 Velkommen v/Arild Kristensen, daglig leder NSCC

10.15-11.15

Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/Tore Andre Sines, 
Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kven Inviterer Kven - v/ Dag Finne, Senior Business Developer, Bergen 
Teknologioverføring

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Alette Hilton Knudsen, 
Bergen kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Espen Askvik, M’Labs og 
Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus

11:15-12:00 Minglelunsj

12:00-14:00 Startprogram for leverandører - Tore Andre Sines
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Visjon: Our members provide leading health and home care solutions for the
global market.

Formål: 

Utvikle en klynge med fokus på omstilling, innovasjon, forskning og utvikling, 
kommersialisering, og eksport/internasjonalisering av produkter og tjenester innen 
helse og velferdsteknologi.  Samhandling, kunnskapsformidling og 
næringsutvikling er stikkord for hva vi jobber med. 

Hovedmål:

• Styrke bedriftene i klyngen

• Utvikle markedet for velferdsteknologi – både offentlig og privat 

• Bidra til å utvikle norsk helseindustri 



Medlemsbedrifter



Kommunale aktører



Offentlige samarbeidspartnere



• Trygghet og sikkerhet
eks. trygghetsalarmer, varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer. 
Datasikkerhet og personvern. 

• Hjelpemidler
bistår når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette 
omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, som for eksempel styring av lys og 
varme og forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som kompenserer for fysiske handikap og 
manglende styrke, som rullestol, hørselshjelpemidler, synshjelpemidler

• Sosial kontakt
bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som for eksempel 
videokommunikasjonsteknologi, webtjenester og robotteknologi

• Behandling og pleie 
bidrar til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk 
lidelse. Diabetes, kols.  Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. er eksempler på slike 
tekniske hjelpemidler.

• Livstil og forebygging
Løsninger som er med på å forebygge – utsette institusjonsinnleggelse. Trening, kosthold etc.

• Smarthus
Design, tilrettelegging og styringssystemer

• Andre løsninger
Designbyråer, Plattformer, programvareutvikling, seniorboliger ++

Velferdsteknologiske løsninger -
Satsingsområder i klyngen





• 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!



Morgendagen hjemmeomsorg

Rapport og materiell finnes her!

https://www.smartcarecluster.no/medlemssider/morgendagens-hjemmeomsorg


• 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…. 

• Læringsplattform Balanserte Anskaffelser (DIFI-Medtek)

• GDPR og Helse

• Blockchain

• AR/VR

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: 



Gode kanaler for medlemmer å promotere seg selv



Deltakelse i relevante nasjonale fora



• tilrettelegger for innovasjons samhandling gjennom utviklingen av klyngens 
innovasjonsplattform, satt i system og realisert gjennom Norwegian Smart Care Lab.   

Klyngeorganisasjonens hovedoppgaver – vi utvikler 
samproduserte tjenester som: 



Norwegian Smart Care Lab



Veilederen finner du her!

https://www.smartcarecluster.no/prosjekter/veileder-hva-sier-jussen-n%C3%A5r-du-skal-teste-produkt-og-tjenester


Bedriftseksempel

Funksjonstesting
Stresstesting

Kompatibilitetstest
Anvendbartest
Sikkerhetstest



Internasjonalisering



Nordic Home Care Cluster Platform - NorCare

Nytt nordisk samarbeidsprosjekt som bygger på NorDen3C. Vi fikk 250.000.- fra Baltic 
Sea Region – Innovation Express (Innovasjon Norge) i desember 2017.    

Aktører: 
• NSCC – Norge

• WelfareTech – Danmark

• Business Region Gothenburg – Sverige

• Oulo Health – Finland 

What activities will be pursued:
• Workshops and study trips

• Networking activities

• Technology/Knowledge transfer

• Cross-sectorial- inter-cluster activities

• Inter-cluster strategy development activities



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

