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ARENA-søknad for Oslo MedTech levert !
12. juni leverte prosjektkomiteen søknad til
ARENA-programmet for utvikling og
etablering av næringsklyngen Oslo MedTech.
I alt 31 partnere støtter initiativet ved
innsendelse av søknaden. Blant disse finner
vi 21 medtek bedrifter, FoU-aktørene Oslo
Universitetssykehus med avdelingene
Ullevål, Rikshospitalet og Aker sykehus,
Akershus Universitetssykehus og Sintef IKT,
samt regionens utviklingsaktører og
nettverk; herunder Akershus fylkeskommune, Birkeland Innovasjon, BioMedisinsk Innovasjon, Medinnova, MedCoast,
NeoMed Management og IT Fornebu.
Det er forventet at ARENA-programmet
behandler søknaden ila september/ oktober,
og at en eventuell kontrakt med Innovasjon
Norge og ARENA-programmet er på plass ila
november 2009.
Kortversjon av søknaden kan lastes ned fra www.oslomedtech.no
Styringsgruppen for klyngeinitiativet Oslo MedTech
I forbindelse med søknad om ARENA-status er det etablert en egen
styringsgruppe for klyngeprosjektet Oslo MedTech. Styringsgruppen vil ha
sitt første møte i overgangen august/september, der de blant annet vil ta
stilling til aktiviteter høsten 2009, samt forberede den videre prosessen med
programkomiteen i ARENA. Styringsgruppen har følgende sammensetning:









Eirik Næss-Ulseth, PubGene AS (leder av styringsgruppen)
Kari Krogstad, Medistim AS
Kari Kværner, Oslo Universitetssykehus - Ullevål
Erik Fosse, Oslo Universitetssykehus –
Rikshospitalet/Intervensjonssenteret
Stein Vaaler, Akershus Universitetssykehus
Berit Sundby Avset, SINTEF IKT
Carl Christian Gilhuus-Moe, NeoMed Management AS
Marius Øgaard, IT Fornebu Visjon AS
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Oslo MedTechs nettside
Oslo MedTech har etablert
nettstedet www.oslomedtech.no.
Nettsiden vil utvikles til å bli et
viktig verktøy for informasjon og
kommunikasjon blant medlemmer
og aktører i Oslo MedTech, og for
informasjon og markedsføring av
Oslo MedTechs aktiviteter,
agendaer, nyheter og resultater
ovenfor bedrifter, myndigheter,
investorer og andre interessenter
nasjonalt og internasjonalt.
Følg med på nettsiden
www.oslomedtech.no !

Regjeringen ønsker mer innovasjon i helsesektoren
Regjeringen la 19. juni frem Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009)
”Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett
sted – til rett tid”.
Et av budskapene i meldingen er at større
innovasjonsevne i helse- og omsorgssektoren vil gi
økt verdiskaping gjennom bedre løsninger for
pasienter og bedre ressursutnyttelse. Det pekes
blant annet på at utvikling av nye varer og tjenester
i helse- og omsorgssektoren har best forutsetninger
for å lykkes når utviklingen skjer i samspill mellom
offentlig sektor, FOU-miljøer og næringslivet.
Regjeringens mål er å utvikle et pasienttilbud som
gir bedre kvalitet i behandlingen, økt effektivitet og
bedre velferd.
Se nyhetssak hos Norges forskningsråd:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/1174467583739
Stortingsmeldingen kan lastes ned her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20082009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
Kilde: Norges forskningsråd og Sosial- og helsedepartementet

2

Oslo MedTech på pHealth 2009
pHealth – konferansen for ’state of the art’ og fremtidens teknologi for
personlige helsesystemer, har funnet sted 24. – 26. juni i Oslo
(www.phealth2009.com).

Se for øvrig www.interventionalcentre.com

Foruten et tettpakket
program med foredrag
og demonstrasjoner
med høy kvalitet på det
faglige innholdet, fikk
deltakerne på pHealth
også overvære realtime
hjerteoperasjon på en
gris. Dette ble overført
til et auditorie ved
Rikshospitalet, fra
Intervensjonssenteret.
Det ble blant annet
demonstrert bruk av ny
sensorteknologi utviklet
av norske medtek bedrifter.

Dag Ausen, SINTEF IKT, er leder
av organisasjonskomiteen for
pHealth 2009. Han uttaler at han
er godt fornøyd med deltakelsen
og innholdet på pHealth
konferansen. ” Jeg skulle gjerne
sett at flere medtek bedrifter
hadde hatt anledning til å
prioritere konferansen. Til
gjengjeld er det svært gledelig å
observere engasjementet og
deltakelsen fra Oslo MedTech, og
jeg ser frem til å følge utviklingen
av dette viktige og spennende
Dag Ausen SINTEF IKT (t.v.) og Marius Øgaard, IT
Fornebu på Oslo Medtechs stand på pHealth2009.
klyngeinitiativet”.
Oslo MedTech har vært representert med egen stand og kontaktpersoner
under hele konferansen.
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Er du ikke medlem – men ønsker medlemskap i Oslo MedTech?
Bedrifter, nettverk og andre som ønsker medlemskap i klyngeinitiativet Oslo
MedTech bes ta kontakt med Kathrine Myhre, prosjektleder for Oslo
MedTech / Innovasjonsdirektør ved IT Fornebu Visjon AS, tlf 93069634 /
kmy@itfornebu.no
Kontaktpunkt for Oslo MedTech
Følgende personer er kontakter for klyngeinitiativet Oslo MedTech:
 Marius Øgaard, Direktør Nettverk, IT Fornebu Visjon AS, tlf
92846621/mog@itfornebu.no
 Kathrine Myhre, Innovasjonsdirektør, IT Fornebu Visjon AS, tlf
93069634/ kmy@itfornebu.no
 Rolf Hofseth, Teknologisk institutt, tlf 95027165 /rolf.hofsetk@ti.no

Oslo MedTech ønsker medlemmer og kontakter GOD SOMMER!!!

Oslo MedTech mottar økonomisk støtte fra:
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