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Kjøreregler for Forelesningen

NB: Forelesningen vil bli tatt opp og lagt ut på YouTube etterpå.  Hvis 
du ikke ønsker å komme med på opptaket, skru av mikrofon og 
video, og ikke del skjermen din. Du kan også velge å forlate denne 
forelesningen nå.

Stille spørsmål? Du kan når som helst bruke Chat feltet på Skype til å 
stille spørsmål. Du kan også melde deg med navn i feltet til å muntlig 
stille spørsmål med påsatt lyd og video. Men jeg følger ikke med på 
dette feltet mens jeg gir forelesning. Etter forelesningen, kan jeg 
besvare spørsmål (skriftlig & muntlig).



Fra marked til industri 

230 + medlemmer

170 bedrifter
50+ kommuner / offentlige aktører

6 universitetet / høyskoler
2 forskingsinstitutt

Kunnskap
Nettverk

Samhandling

Akademia 
& Forskning

Kapital

Start-up
Scale-up

Brukere

MyndigheterEtablerte 
bedrifter



FORMÅL: Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for 
brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester

VISJON: Generating Impact through Smart Care Solutions

Norwegian Smart Care Cluster



SmartCare - helseløsninger for det som skjer mellom 
bruker-pasient i hjem og kommune/sykehus.

SmartCare



W W W . S M A R T C A R E C L U S T E R . N O

Løsningsområder i klyngen

S o s i a l  ko n t a k t

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

S p e s i a l i s e r t e  l e v e r a n d ø r e r

Design byråer, plattform leverandører, program 
utvikling, AI, Maskindata, BigData, HW utvikling, 
programmerbare systemer

L i v s s t i l  o g  f o r e b y g g i n g

Løsninger som er med på å forebygge –
utsette institusjonsinnleggelse. Trening, 
kosthold, røykestopp etc.

Tr y g g h e t  o g  s i k ke r h e t

Trygghetsalarmer, varslings- og 
lokaliseringsteknologi, medisin dispenser, 

elektroniske dørlåser og ulike former for 
sensorer. Datasikkerhet og personvern.

B e h a n d l i n g  o g  p l e i e

bidrar til at mennesker gis mulighet til å 
bedre mestre egen helse ved for eksempel 

kronisk lidelse. Medisinsk 
avstandsoppfølging / digital 

hjemmeoppfølging

H j e l p e m i d l e r

bistår når for eksempel hukommelsen blir 
dårligere, ved fysisk funksjonssvikt, eller 

teknologi som gjør hverdagslivet enklere.

S m a r t h u s

Design, tilrettelegging, styringssystemer, 
eks. elektroniske dør låser, sensor systemer 
- lys, varme, kamera 
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ARILD 
KRISTENSEN

DAGLIG LEDER / 
CEO

arild@valide.no
+47 905 32 591

linkedin.com/in/
arildkristensen

MARIT 
HAGLAND

LEDER NSCL

Marit.h@valide.no
+47452 61 799

linkedin.com/in/
marit-hagland

THERESE 
OPPEGAARD

PROSJEKTLEDER

therese@valide.no
+47 951 51 892

linkedin.com/in/ 
therese-oppegaard

JOFRID 
ÅSLAND

KOMMUNIKASJONS
ANSVARLIG

jofrid@valide.no
+47 951 51 892

linkedin.com/in/
jofrid-åsland

KAROLINE 
MOKLEIV

FORRETNINGS 
UTVIKLER

karoline@valide.n
o

+47 951 51 892

linkedin.com/in/
karoline-blikra-

mokleiv

ANNE 
ANDERSEN

ADMINISTRASJON

anne@valide.no

+47 951 51 892

TONE 
SKÅR

NSCC VESTLAND

tsk@visinnovasjon.n
o

+47 970 22 360

linkedin.com/in/
tone-skår

TOR ÅGE 
FJUKSTAD

NSCC AGDER

tor.age@smartcar
ecluster.no

+47 951 51 892

linkedin.com/in/
tor-åge-fjukstad

MARA 
DIACONU

EU RÅDGIVER

mara.diaconu@norw
ayhealthtech.com

+47 456 61 129

KATINKA 
BRATLAND

NSCC VESTLAND

kbr@visinnovasjon.n
o

+47 416 68 230

linkedin.com/in/
katinka-bratland

KARI 
ØRITSLAND

NSCC VESTLAND

kor@visinnovasjon.n
o

+47 481 47 424

linkedin.com/in/
bergento
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Styringsgruppen

Elsa Søyland
Daglig leder
Safer

Lars Dahle
CEO
Dignio

Terje Tobiassen
Daglig leder
ContinYou

Endre Valdersnes
Leder forretningsutvikling
region Vest

Atea

Michael Sautter
Direktør Services
Lærdal Medical

Håkon Brydøy
Prosjektdirektør
Stavanger 
Universitetssjukehus

Kristine Skjøthaug
Avdelingssjef ehelse
Stavanger kommune

Tone Bye
Prosjektleder
Pensjonistforbundet

Kristin Akerjordet
Dekan Helsefakultet
Universitetet i 
Stavanger

Hans Kristian Torske
Rådgiver
Innovasjon Norge

Hilde Aarsheim
Spesialrådgiver
Forskningsrådet

Observatører

Kristin Odfjell
Partner
Planet 9 Venture



Advisory Board

Del av klyngens organisasjonsstruktur

En møteplass hvor klynge administrasjon 
får råd/innspill fra viktige medlemmer på 
aktuelle tema 



Medlemsbedrifter



Kommunale aktører



Utdanning og forskning



Samarbeidspartnere - finans



Samarbeidspartnere – organisasjoner



• Liten kultur for samarbeid
• Uklar rolledeling
• Lite profesjonelle offentlige anskaffelser
• Antall kliniske studier går ned
• Liten tilgang på testfasiliteter
• Utfordrene tilgang til kapital
• Krevende å få innpass internasjonalt 
• Vanskelig tilgang til helse og registerdata 

Vanskelig hjemmemarked! 

Barrierer



Nasjonal helse og sykehus plan 2020-2023



Forskning & utviklingInnovasjon & industriutbygging

Hovedmål 
Skape økt 
konkurransekraft 
og verdi for 
medlemmene 
gjennom å utvikle 
et nasjonalt 
testsenter konsept 
- Norwegian Smart 
Care Lab

Hovedmål 
Utvikle et helhetlig 
innovasjonssystem 
innen digital helse

Hovedmål
Bidra til at 
forskning og 
utvikling blir et 
fortrinn for våre 
medlemmer 

Internasjonalisering

Hovedmål
Bidra til at 
bedriftene når ut 
på internasjonale 
markeder

Styrking og skalering  

Hovedmål
Skape gode 
koblinger og 
kompetanse-
hevende 
programmer for 
vekstbedrifter

Kunnskapsløft

Hovedmål
Bidra til økt 
kunnskap/innsikt, 
omstilling og 
relevante 
utdannings-
programmer

Videreutvikle klyngens nettverksmotor 

Hovedmål
Legge til rette for økt kjennskap og tillit mellom medlemmer, og gjøre samhandling og deling av informasjon til en naturlig del av klyngens økosystem. 

Klyngens organisasjon og verktøykasse skal kontinuerlig utvikles for å levere høy kvalitet.

Formål: Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og 
kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester.

Generating impact through Smart Care solutions



• Avtaler, systemer, prosjektledelse, kompetanse

• Tilgang til relevante brukergrupper for 
testpersoner, og de beste fagmiljø for 
leveranser av tjenester/produkt til labben!

• Tilgang til relevante test fasiliteter –
både fysiske og virtuelle! 

Norwegian Smart Care Lab



IDE OG UTVIKLINGFASEN: 

• Markedsavklaring – er det behov og betalingsvillighet for løsningen 

• Funksjonstest av konsept 

• ++++

UTVIKLING 

• Test av brukeropplevelse 

• Funksjonstester 

• Kost/nytte-analyse 

• Simulering og test av løsning i et tjenesteperspektiv 

• Test av Sikkerhet 

• Test av robusthet i løsning 

• ROS-analyse 

++++

PILOTERING 

• Rekruttering av brukere og helsepersonell 

• Juridiske avtaler i forbindelse med test 

• Fasilitering av brukertest 

• Analyse av testdata

SERTIFISERING 

• Sikkerhetsvurdering i forhold til Normen, GDPR, Continua

• Stresstest 

• Verifisering av løsning i forhold til velferdsteknologisk 
referansearkitektur 

++

IMPLEMENTERING 

• Test av løsning i en tjenesteperspektiv 

• Utarbeidelse av anbefalt opplæringsmateriell 

Norwegian Smart Care Lab - Tjenester



Testpartner i forskningsprosjekt

Releasing the power of users

SHAPE: Digitalisering av demensskolen 

RoboCare



Nordic Proof
Consortium of premium test facilites in the Nordics

Operated by 

Funded by 



Real 
life
tests



Testsentre

E-helse arena HVL 



Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse-
og sosialtjenester

1.the 'informed patient', equipped to use 
technology based on improved understanding;
2.the 'involved patient', playing an active role 
within a wider healthcare delivery system and 
enabled to do so by technology;
3.the 'innovating patient', providing ideas of 
their own based on their deep understanding 
of their healthcare issue.





Klyngen skal bidra til at forskning og utvikling 
blir et fortrinn for våre medlemmer 

Evidens er vesentlig for troverdighet og adapsjon av løsninger innen helse. 

Klyngen skal bidra til stimulering av samarbeid mellom bedrifter, kommuner og 
akademia/FOU institusjoner i klyngen for utvikling og kommersialisering av nye 
løsninger. 

Klyngen vil derfor mobilisere FoU-prosjekt knyttet til Digital Helse. 

#1
Utvikle og delta i 

samarbeidsprosjekt

#2
FOU prosjekt i 
enkeltbedrift 

#3
Videreutvikle 

koblingsarena for 
forskningsformidling 

og fremtidsscenarioer

#4
Kommersialisering fra 

forskning



Overordnet hovedmål for pilot HELSE: 

Etablere et nasjonalt innovasjons og godkjenningssystem for 
bidrar til vekst i helsenæringen og raskere implementering av 
digitale helseløsninger i helsetjenesten. 

Hovedmål for forprosjektet: Planlegge pilotering av en 
godkjenningsordning av digitale helseløsninger i Rogaland 
(pilotfylke) innen områder som bidrar til en mer pasientnær og 
selvmonitorert helsetjeneste. 



GORDISK



Digitale helseverktøy i 

verktøykatalogen

Helsefaglig innhold

Autorisert for bruk

Personvern

Informasjonssikkerhet

Overvåking 

U. Off. Off.l §13, forvaltn.l §13



Prosjekter



Deltakelse i utvikling av søknader 



Vi utvikler samproduserte tjenester som:
bidrar til kompetanseutvikling for klyngens medlemmer 
innen områder som ligger nært opp til klyngens 
spesialiseringsområde rundt velferdsteknologi. 

Klyngeorganisasjonens nettverksmotor

• Innovative anskaffelser
• Workshop i tjenestedesign
• IPR workshop
• Kurs i gevinstrealisering
• Finansieringsordninger
• Internasjonalisering
• Risikostyring
• DPIA

• Læringsplattform 
Balanserte Anskaffelser 
(DIFI Med-tek)

• Workshop i tjenestedesign
• GDPR og Helse
• Blockchain
• AR/VR
• AI



Kommer 
10.juni

Andre tema:

• Å leve hele livet med demens

• Hjelpemidler for en selvstendig og trygg hverdag

• Utredning og behandlingsteknologi

• Løsninger for egenbehandling og forebygging

• Teknologi og frivillighet

• Aktivisering og sosial kontakt

• Trygghet- og mestringsteknologi

• Introduksjon til digital hjemmeoppfølging



Morgendagens 
hjemmeomsorg
Rapport og materiell finnes her!

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


Hvordan få fart på det 
private markedet for 
velferdsteknologi? 
Case på Design Thinking studiet 2020 / 2021:

Hvordan få Ola og Kari Nordmann til å kjøpe
løsninger tidlig (ofte før de virkelig trenger
det) som kan hjelpe med:

• Klare seg selv – mestring

• Forebygge og forsinke behovet for 
tilgang til kommunehelsetjenesten?

7 studenter går i skoene til 
brukerne fra 

september til juni



www.twitter.com/#Smartcareclust

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

www.facebook.com/Smartcarecluster

www.smartcarecluster.no

#norwegiansmartcarecluster - www.instagram.com/norwegiansmartcarecluster/
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