Arrangement den 4. september 2014

Forskningsvejen til virksomheds- og produktudvikling

Er I en virksomhed, som udvikler sundheds- og velfærdsteknologi til det offentlige? Brænder I for at udvikle
produkter med høj funktionalitet og kvalitet? Kunne I tænke jer at stå langt stærkere blandt jeres nærmeste
konkurrenter? Og hvad med at få et stærkere image både nationale og internationalt?
Så kan I med fordel koble forskning på jeres innovationsproces!
Torsdag den 4. september inviterer Teknologisk Institut i regi af Patient@Home og CareNet til en eftermiddag
om, hvordan I med fordel kan tage forskningsvejen til en bedre produktudvikling og konkurrenceevne.
Arrangementet vil byde på oplæg om Patient@Home og Erhvervs Ph.d.-ordningen, samt andre virksomheders
erfaringer med, hvordan forskning har fremmet deres produktudvikling og øget deres position på det
velfærdsteknologiske marked.

Arrangement den 4. september 2014

Program
14.00-14.10

Velkommen v/ Jørgen Løkkegaard, Innovationsleder, Patient@Home

14.10-14.40

Hvilke døre åbner Patient@Home for din virksomhed?
v/ Jørgen Løkkegaard, Innovationsleder, Patient@Home
Jørgen fortæller om P@TH, de projekter, der er i gang netop nu, samt hvordan
P@TH som platform for innovation og forskning kan hjælpe jer lettere i gang
med udviklingen af nye teknologier med høje standarder.

14.40-15.00

En virksomheds erfaringer med Patient@Home
v/ Dan Betak, projektleder, Ergolet
Dan deler ud af sine erfaringer med at være virksomhed i P@TH, og hvordan
forskning facilitet i platformen har påvirket Ergolets virksomheds- og produktudvikling samt
konkurrenceevne.

15.00-15.20

Kaffepause

15.20-.15.50

Få en erhvervs Ph.d.-studerende koblet på
v/ Klaus Ammitzbøll, fuldmægtig, Innovationsfonden
Klaus gør os klogere på de forskellige muligheder, man som virksomhed har for at koble
forskning på sin produktudvikling - her med særligt fokus på erhvervs
Ph.d.- ordningen og hvordan I med fordel kan få koblet en Ph.d.- studerende på
jeres projekt.

15.50-16.10

En virksomheds erfaringer med erhvervs Ph.d.-ordningen
v/ Ruth Wisborg, områdedirektør, KMD
Evnen til hurtigt at omsætte ny viden til forretning er et væsentligt konkurrenceparameter for
danske virksomheder. Ruth fortæller om KMDs erfaringer med ansættelse af en erhvervs Ph.d. –
studerende og hvilke fordele og muligheder, det har givet virksomheden.

16.10-16.50

Workshop – hvor kan forskning hjælpe jeres virksomheds- og produktudvikling?
På baggrund af dagens oplæg debatterer vi i grupper, hvordan forskning kan hjælpe netop din
virksomhed til bedre produktudvikling eller til det behov, du står med lige nu.

16.50-17.00

Opsamling på workshop og tak for i dag

Praktisk information:
Dato: Torsdag den 4. september 2014
Sted: Auditorium, Forskerparken 10, 5230 Odense M
Tid: kl. 14.00 – 17.00
Arrangementet er gratis.
Sidste tilmelding er d. 25. august.
Tilmelding sker til:
Katarina Deylami, Teknologisk Institut
kade@teknologisk.dk

