GENTÆNK
INNOVATION
SAMMEN
Borgerinddragelse i
udviklingsprocessen rummer et stort
uudnyttet potentiale for at skabe nye
funktionelle og efterspurgte løsninger

Deltag i vores SocKET-laboratorie
med virksomheder, eksperter,
brugere og borgere for at skabe
innovative produkter

WWW.SOCKETS-COCREATION.EU

SOCKET-PROJEKTET
SocKET samler 9 europæiske partnere med det formål at tilpasse
udviklingen af Key Enabling Technologies til samfundets værdier og
behov. SocKET vil lette co-creation mellem industrien, forskere,
eksperter, slutbrugere og borgere og vil udvikle værktøjer til
borgerinddragelse i udvikling af innovative teknologier. Co-creation er
en form for samarbejds-innovation: ideer deles og forbedres
sammen; co-creation er den fælles udvikling af ny værdi. I SocKET
fokuseres på tre anvendelsesområder: cirkulær økonomi, elektronisk
sundhed (eHealth) og industriel automatisering.

DET DANSKE LABORATORIUM
eHEALTH PRODUKTER
Markedet for eHealth-produkter er hurtigt voksende, og Covid-19
pandemien har øget efterspørgslen efter produkter til
fjernovervågning og diagnostik af patienter. IoT-løsninger til
personlige wearables har længe været en legeplads for nye og
innovative sensorløsninger anvendt på nye fantastiske måder til
måling af puls, åndedræt, iltmætning, EKG, osv.
Det er vigtigt, at europæiske virksomheder er en del af denne
udvikling. I Danmark har vi en stærk sundhedssektor med værdifuld
viden om implementering af state-of-the-art diagnostik. Den danske
befolkning har en af de højeste adoptioner af ny teknologi i verden.
Dette, kombineret med en stærk sundhedsindustri, kan gøre Danmark
til et foregangsland indenfor eHealth.
Denne serie af workshops vil fokusere på danske virksomheders evne
til at bringe nye eHealth-produkter på markedet. At bringe
virksomheder og sundhedspersonale sammen med borgerne vil
fremme udviklingsprocessen og øge chancen for, at løsningen bliver
accepteret af både sundhedspersonale og borgere. Ydermere kan
mødet inspirere til nye ideer og fremtidige produkter.

HVAD FÅR DU UD AF DET
• Få ideer og input til at forbedre din udviklingsproces og gør dem
værdifulde for borgerne.
• Udforsk fremtidige udviklingsspor i en co-creation-proces
fokuseret på eHealth-teknologier og applikationer.
• Gør brug af et EU-netværk af eksperter i naturvidenskab, cirkulær
økonomi, samfundsvidenskab og humaniora.
• Bidrag med dine ideer og applikationer til en udstilling, der vil blive
afholdt og formidlet på videnskabsmuseer i hele Europa.
• Vær en del af et fællesskab, der vil analysere, diskutere og fremme
innovationer indenfor eHealth-området.

TILMELD DIG NU
Tilmeld dig nu, og lad os guide dig gennem vores SocKET
laboratorie indenfor eHealth. Mød relevante aktører fra dit
innovations-økosystem til 3 workshops på Teknologisk Institut i
Høje Taastrup i perioden oktober 2021 - maj 2022.
Tilmelding sker ved at skrive til Nina Ritter Nielsen på
nrn@teknologisk.dk

VIL DU VÆRE EN DEL AF
EKSPERIMENTET?
KONTAKT OS PÅ
NRN@TEKNOLOGISK.DK
+45 72 20 13 61
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SocKET har modtaget finansiering fra Den Europæiske Union under Horizon2020 programmet
for forskning og innovation under tilskudsaftale nr. 958277.
WWW.SOCKETS-COCREATION.EU

SOCKETS-COCREATION

SOCKETS_EU

