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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

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


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











Nøkkeltall for e-helse sektoren



Velferdsteknologi prosjekter i kommunene Direktoratet for e-helse 
Utviklingstrekk 2018 

• Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har kartlagt antall 
velferdsteknologiprosjekter som har pågått eller pågår i Norge, og i juni 
2017 var over 200 større eller mindre prosjekter registrert. 



Klynge observasjoner

Subjektiv vurdering av fase etter samtaler med dem
• 25 bedrifter i utviklingsfase
• 40 bedrifter i skaleringsfase 
• 55 bedrifter i ongoingfase

Størrelse
• 89 bedrifter <10 ansatte

• 34 av dem stiftet i 2014 eller senere
• 12 bedrifter - 10-30 ansatte
• 5 bedrifter - 31-60 ansatte
• 3 bedrifter - 61-100 ansatte
• 12 bedrifter >100 ansatte 

Geografi:
• Ca. 70 bedrifter i Rogaland
• Ca. 50 bedrifter i resten av landet 



• Kommuner finner sammen om anskaffelser – større anbud – større aktører 
entrer markedet på leverandørsiden

• Økt fart i anskaffelser de siste 2 år – spesielt innen trygghetsteknologi og 
responsløsninger 

• Fortsatt treghet fra pilot til implementering 

• Konsolideringer på leverandørsiden – ved både systemintegratorer som 
samler flere enkelt leverandører inn i en løsning, og en begynnende trend 
til bedrifter som slår seg sammen 

• Vi ser også at markedet er på vei mot mer enhetlige spesifikasjoner. 

Observasjoner om marked



• Program for etablering av 

testsentre for norsk næringsliv

• Formål å stimulere til mer og 

raskere innovasjon, samt 

utvikling og deling av 

kompetanse

• SIVA, Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet som 

samarbeider om Norsk 

katapult

• Klyngene som kan stå som 

søkere på vegne av klynge 

og næringen

Norsk Katapult



• Samfunnet – har utfordringer

• Helsetjenesten - trenger nye 

løsninger

• Industrien trenger å utvikle, 

teste, verifisere og selge

• Innbygger - “empowerment”

• Høgskoler, universiteter og 

forskningsinstitusjoner –

følgeforskning og 

effektstudier

Vi trenger
hverandre



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

