
                                                                                             
 
 

Kære virksomhed 

 
- Har du interesse i udvikling og internationalisering, så har vi en spændende 
mulighed for dig.  

Teknologisk Institut i Odense og Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi 
afholder: 
 

Workshop d. 31. marts 2016 kl 9-13  
om konkrete udviklingsmuligheder  

for danske producenter af sundheds- og velfærdsteknologi 

 
Programmet byder på information om matchmaking-muligheder for danske virksomheder og 
videnspredning om international produktudvikling, eksport og udviklingsprojekter på tværs af 
landegrænser. 
 
Samtidig præsenterer vi nyt fra CareLab – den nye nationale ramme for innovation og test af 
fremtidens velfærdsteknologier. 

Workshoppen har specifik fokus på implementeringsudfordringer og –barrierer når danske 
virksomheder skal ud på de store eksportmarkeder, etablering af internationale 
samarbejdsrelationer samt på teknologiske muligheder og forudsætninger for afsætning såvel 
internationalt som på det danske hjemmemarked. 

Workshoppen vil bl.a. omhandle specifikke erfaringer fra markedstilpasningsforløb på 
internationalt eksportmarked for sundheds- og hospitalsudstyr og der vil være fokus på det 
store tyske marked for sundheds- og plejeløsninger, der både er hastigt voksende og står over 
for betydelige investeringer frem mod 2030.  

Virksomheder der deltager i workshoppen vil i kraft af deres deltagelse kunne kvalificere sig til 
at indgå i udviklingsprojekter inden for internationalisering inden for Innovationsnetværket for 
Sundhed og Velfærdsteknologi (ISV) ligesom der vil være mulighed for at drøfte mulighederne 
for sparring på virksomhedernes konkrete produkter med udgangspunkt i det internationale 
markedsbehov. 

Programmet byder desuden på en præsentation af det nye CareLab; Teknologisk Instituts 
testfacilitet for innovative velfærdsteknologiske løsninger. Vi vil bl.a. fortælle om tankerne bag 
’det nye CareLab’ – den nye ramme for innovation og test af fremtidens velfærdsteknologier i 
Danmark. Vi vil bl.a. præsentere CareLab som udstillingsvindue for forskellige teknologier, 
fortælle om kommende arrangementer og invitere til netværksdannelse mellem 
virksomhederne.  

Vel mødt til en spændende workshop med fokus på konkrete udviklingsmuligheder for danske 
producenter af sundheds- og velfærdsteknologi.  

Workshoppen tager udgangspunkt i virksomheder fra region Syddanmark, men er naturligvis 
åben for alle interesserede virksomheder.  



                                                                                             
 
Spørgsmål om arrangementet kan rettes til konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz (7220 3187 eller senior 
projektleder Randi Villebro Jørgensen (7220 1596) 

 

Tilmelding foregår via CareNets hjemmeside på: www.carenet.nu/arrangementer  

 

 

http://www.carenet.nu/arrangementer

