Regionen som Reference Site
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Om Reference Site
“EIP AHA Reference Sites are ecosystems which comprise different players
(including regional and/or local government authorities, cities,
hospitals/care organisations, industry, SMEs and/or start-ups, research and
innovation organisations and civil society), that jointly implement a
comprehensive, innovation-based approach to active and healthy ageing,
and can give evidence and concrete illustrations of the impact of such
approaches on the ground"

Strategiske prioriteringer og verktøy
AGEING – health / demography
 Societal challenge – to be solved
 Cross-sectoral relevance &
interest

SMART CITIES –climate/energy
 Societal challenges to be solved
 Cross-sectoral relevance &
interest

Prosjektdeltakere (2016 – 2019)
Public authorities:
• Greater Stavanger
• Stavanger kommune
• Sandnes kommune
• Gjesdal kommune
Knowledge institutions:
• UiS, SUS, IRIS, USHT

Business:
• NSCC
• Lyse

Referanseregionen Stavanger i
inneværende periode
Municipality
Stavanger Kommune
Gjesdal Kommune
Sandnes Kommune

Regional development
Greater Stavanger
Stavangerregion European Office

Research and education
SUS / SUS 2023
UiS
NORCE

Business
Lyse

Action groups
IRIS – C2

Clusters
NSCC
ARENA Nordic Edge smart City
innovation Cluster

Projects, initiatives, and networks
Triangulum
Pumps and Pipes
Nordic Edge Expo
Open and agile smart Cities
Coral
ERRIN
Helsehuset

Stavangerregionen som Reference Site 2016 – 2019

• Økt samhandling i regionen
• Læring av andre Reference Sites
• Nettverk
• Kvalitetsstempel

Reference Site 2.0 for regionen?
Flere aktører og nettverk

Nye prosjekter

• Kommuner på Haugalandet

• Smart Care Lab

• HVL

• Forskningsnettverk for helse og

• Haugaland Kraft
• Næringsforeningen og
brukerorganisasjoner
• NoRS nettverk

teknologi UiS

• SUS2023
• NE Innovation Cluster
• Flere klynge til klynge

samarbeid
• Matregionen Rogaland

Økosystemet utenfor regionen
Læring, prosjekt og samhandling

Sør–Danmark

Agder

Prosess mot søknad
 Besøk Sør-Danmark
 Studiereise Sør-Danmark
 Kommunikasjonsarbeid med Nordisk nettverk
 Besøk UiA
 Studiereise Agder
 Mobilisering Haugalandet
 Etablere skrivegruppe
 Kartlegge helse innovasjonsøkosystemet i regionen
 Deltakelse i Action groups
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Vår helse region (section 1)
• Kommunene har strategier for utvikling og implementering av
velferdsteknologi
• Åpning av Helsehuset i 2014
• IBM´s kåring av Stavanger som Smarter City Challange on Active
Aging førte til en rekke aktiviteter
• NSCC og dens tre overordnede målsetninger
• ”The fall prevention initiative”, herunder avanserte sykler og videre
teknologi tilgjengelig ved utvalgte fasiliteter
• ”Restorative home support” i Gjesdal kommune
• ”Online centre of heathy living” (Helsehuset i Stavanger)
• ”Good health at home” (Helsehuset Stavanger)

Vår helse region (section 4)
En selvevaluering i modenhet innen følgende områder på skala fra 1 - 3:

1. Political, Organisational, Technological and Financial Readiness
• Level 2. Samhandlingsreformen fra 2012, samarbeidet mellom NSCC og
USHT for implementering og deling av beste praksis av innovative
løsninger , fiber og diverse finansieringsmekanismer nasjonal og lokalt
som NFR, Universitetsfondet, Fylket, Innovasjon Norge etc.
2. Sharing learning, knowledge and resources for innovation
• Level 2. Formelle og uformelle nettverk mellom kommuner og
organisasjoner som NSCC. Lyse sin åpne tilnærming for å bidra i diverse
konortier mot H2020 og Nordic Innovation spesielt. Eksepmler: Åpne
showrom, Trygghetspakken, Video for alle, finansiering av PhD
studenter på feltet

Vår helse region (section 4)
3. Contributing to European co-operation and transferability
• Level 2. Internasjonalt rettet region som deltar i nettverk, prosjekter
og plattformer i EU. Eksempler på dette er Ordførers involvering i
EIP SCC mobility group, Stavanger som fyrtånsby, Nordic Edge Expo,
ERRIN, Coral, Gjesdal medlem av Open and agile smart cities, UiS
medlem av ECIU. Lyse medlem av Continua Alliance, NSCC utforsker
klynge til klynge samarbeid
4. Delivering Evidence of Impact against the triple win approach
• Level 3. Initiativ relatert til aktiv aldring er sterkt linket og forankret
i en bærekraftig økonomisk vekst.
5. Scale of demonstration and deployment of innovation
• Level 0. Regionen har ikke enda oppskallert sine løsninger.
Prosjektet ”Implementation of welfare technology” vil hjelpe her,
men ikke innen 12 mnd

